กรรม

วาดวยบุพจริยาของพระองคเอง
พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปโลติที่ ๑๐ (๓๙๐) วาดวยบุพจริยาของพระองคเอง เลมที่
๓๒
ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา ปญจวัคคียเฝาปฎิบัติ พระอินทรดีดพิณถวายขออุปมา ตอนนี้
เปนตอนที่พระมหาบุรุษบําเพ็ญทุกกรกิริยา กลุมคนที่นั่งอยูเบื้องหนาพระพักตรนั้นคือ
คณะปญจวัคคีย มี ๕ คนดวยกัน คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
ทั้งหมดตามเสด็จพระมหาบุรุษออกมาเพื่อเฝาอุปฏฐาก สวนผูที่ถือพิณอยูบนอากาศนั้น
คือพระอินทร
คนหัวหนาคือโกณฑัญญะ เปนคนหนึ่งในจํานวนพราหมณ ๘ คน ที่เคยทํานายพระ
ลักษณะของเจาชายสิทธัตถะ ตอนนั้นยังหนุม แตตอนนี้แกมากแลว อีก ๔ คน เปนลูก
ของพราหมณ ที่เหลือ คือในจํานวนพราหมณ ๗ คนนั้น
ทุกกรกิริยาเปนพรตอยางหนึ่งซึ่งนักบวชสมัยนัน้ นิยมทํากัน มีตั้งแตอยางต่ําธรรมดา
จนถึงขั้นอาการปางตายที่เกินวิสัยสามัญมนุษยจะทําไดอยางยิ่งยวด ปางตาย คือ กัดฟน
กลั้นลมหายใจเขาออก และอดอาหาร
พระมหาบุรุษทรงทดลองดูทุกอยาง จนบางครั้ง เชน คราวลดเสวยอาหารนอยลงๆ
จนถึงงดเสวยเลย แทบสิน้ พระชนม พระกายซูบผอม พระโลมา (ขน) รากเนาหลุด
ออกมา เหลือแตหนังหุมกระดูก เวลาเสด็จดําเนินถึงกับซวนเซลมลง
ทรงทดลองดูแลวก็ทรงประจักษความจริง ความจริงที่วานี้ กวีทานแตงเปนปุคคลาธิษ
ฐาน คือ พระอินทรถือพิณสามสายมาทรงดีดใหฟง สายพิณที่หนึ่งลวดขึงตึงเกินไปเลย

ขาด สายที่สองหยอนเกินไปดีดไมดัง สายที่สามไมหยอนไมตึงนัก ดีดดัง เพราะพระ
อินทรดีดพิณสายที่สาม (มัชฌิมาปฏิปทา) ดังออกมาเปนความวา ไมสดแชอยูในน้ํา ทํา
อยางไรก็สีใหเกิดไฟไมได ถึงอยูบนบก แตยังสด ก็สีใหเกิดไฟไมได สวนไมแหงและอยู
บนบกจึงสีใหเกิดไฟได อยางแรกเหมือนคนยังมีกิเลสและอยูครองเรือน อยางที่สอง
เหมือนคนออกบวชแลว แตใจยังสดดวยกิเลส อยางที่สามเหมือนคนออกบวชแลวใจ
เหี่ยวจากกิเลส
พอทรงเห็นหรือไดยินเชนนั้น พระมหาบุรุษจึงทรงเลิกบําเพ็ญทุกกรกิรยิ า ซึ่งเปนความ
เพียรทางกาย แลวเริ่มกลับเสวยอาหารเพื่อบําเพ็ญความเพียรทางใจ พวกปญจวัคคียทราบ
เขาก็เกิดเสื่อมศรัทธา หาวาพระมหาบุรุษคลายความเพียรเวียนมาเพื่อกลับเปนผูมักมาก
เสียแลว เลยพากันละทิ้งหนาที่อุปฏฐากหนีไปอยูที่อื่น
เ หตุที่พระสมณโคดม ตองทรงทําทุกกรกิริยา เพราะผลของอกุศลกรรมทีพ่ ระองคทําไว
ในอดีตชาติ ดังที่พระองคตรัสวา
"เราชื่อวาโชติปาละ ไดกลาวกะพระสุคตเจาพระนามวา กัสสปะ ในกาลนัน้ วา จักมี
โพธิมณฑลแตที่ไหน โพธิญาณทานไดยากอยางยิ่ง ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราได
ประพฤติกรรมที่ทําไดยากมาก (ทุกกรกิริยา) ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด ๖ ป แตนั้น
จึงไดบรรลุโพธิญาณ แตเราก็มิไดบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดดวยหนทางนี้ เราอันบุรพ
กรรมตักเตือนแลว จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที่ผิด
(บัดนี้) เราเปนผูสิ้นบาปและบุญ เวนจากความเรารอนทั้งปวง ไมมีความเศราโศก ไม
คับแคน เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน พระชินเจาทรงบรรลุกําลังแหงอภิญญาทั้งปวง
แลว ทรงพยากรณโดยทรงหวังประโยชนแกภิกษุสงฆที่สระใหญอโนดาต ดวยประการ
ฉะนี้แล. ทราบวา พระผูมีพระภาคไดทรงภาษิตธรรมบรรยายพุทธาปทานชื่อ ปุพพกร
รมปโลติ อันเปนบุพจารีตของพระองค ดวยประการฉะนี้แล.
๑. พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปโลติที่ ๑๐
(๓๙๐) วาดวยบุพจริยาของพระองคเอง เลมที่ ๓๒

[๓๙๒] พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก แวดลอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก
ประทับนั่งอยูที่พื้นหิน อันเปนรัมณียสถานโชติชว งดวยแกวตาง ๆ ในละแวกปาอันมี
กลิ่นหอมตาง ๆ ใกลสระอโนดาต ตรัสชี้แจงบุรพกรรมทั้งหลายของพระองค ณ ที่นั้นวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงกรรมที่เราทําแลวของเรา
เราเห็นภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรรูปหนึ่งแลวไดถวายผาเกา เราปรารถนาเปน
พระพุทธเจาเปนครั้งแรก เพื่อความเปนพระพุทธเจา ในกาลนั้น ผลแหงกรรม คือ การ
ถวายผาเกายอมอํานวยผลใหเปนพระพุทธเจาในกาลกอน
เราเปนนายโคบาล ตอนโคไปเลี้ยง เห็นแมโคกําลังดื่มน้ําขุนมัว จึงหามมัน ดวยวิบาก
แหงกรรมนั้น ในภพหลังสุดนี้ (แม) เราจะกระหายน้ํา ก็ไมไดดื่มน้ําตามความปรารถนา
ในชาติอื่นในกาลกอน เราเปนนักเลงชื่อปุนาลิ ไดกลาวตูพระปจเจกพุทธเจาชื่อวาสุรภี
ผูไมประทุษราย (ตอบ) ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราทองเที่ยวอยูในนรกเปนเวลานาน ได
เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส หลายพันปเปนอันมาก ดวยผลกรรมอันเหลือนั้น ในภพ
หลังสุดนี้ เราจึงไดคํากลาวตูเพราะเหตุแหงนางสุนทริกา เพราะการกลาวตูพระเถระ นาม
วานันทะ สาวกของพระพุทธเจา ผูครอบงําอันตรายทั้งปวง เราจึงทองเที่ยวอยูในนรกสิน้
กาลนาน เราทองเที่ยวอยูในนรกเปนเวลานานถึงหมื่นป ไดความเปนมนุษยแลว ไดการ
กลาวตูเปนอันมากดวยผลกรรมที่เหลือนั้น นางจิญจมานวิกามากับหมูชน ไดกลาวตูเรา
ดวยคําอันไมเปนจริง
เมื่อกอน เราเปนพราหมณชื่อสุตวา อันชนทั้งหลายสักการะบูชา สอนมนตใหกับมาณพ
ประมาณ ๕๐๐ คนในปาใหญ ก็เราไดเห็นฤาษีผูนากลัว ไดอภิญญา ๕ มีฤทธิ์มากมาใน
สํานักของเรา เราจึงกลาวตูฤาษีผูไมประทุษราย โดยไดบอกกะพวกศิษยของเราวา ฤาษี
พวกนี้มักบริโภคกาม แมเมื่อเราบอก (เทานั้น) พวกมาณพก็เชื่อฟง ครั้งนั้น มาณพทั้งปวง
เที่ยวไปภิกษาในสกุล ๆ พากันบอกแกมหาชนวา ฤาษีพวกนี้ มักบริโภคกาม ดวยวิบาก
แหงกรรมนั้น ภิกษุ ๕๐๐ เหลานี้ ไดคํากลาวตูทั้งหมด เพราะเหตุแหงนางสุนทริกา

ในกาลกอน เราไดฆาพี่นองชายตางมารดา เพราะเหตุแหงทรัพย จับใสลงในซอกเขา
และบด (ทับ) ดวยหิน ดวยวิบากแหงกรรมนั้น พระเทวทัตจึงผลักกอนหิน กอนหินกลิ้ง
ลงมากระทบนิ้วแมเทาของเราจนหอเลือด
ในกาลกอน เราเปนเด็กเลนอยูที่หนทางใหญ เห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว ใสไฟเผา
(ดัก) ไวทั่วหนทาง ดวยวิบากกรรมนัน้ ในภพหลังสุดนี้ พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมัง
ธนู ผูฆาคนตายมาก เพื่อใหฆาเรา
ในกาลกอน เราเปนนายควาญชาง ไดไสชางใหจับมัดพระปจเจกพุทธเจาผูอุดมมุนีแม
กําลังเที่ยวบิณฑบาต ดวยวิบากกรรมนั้น ชางนาฬาคิรีอันดุราย วิ่งแลนเขาไปในคอก
(ทอง) เขา (วงกต) เบื้องหนาผูประเสริฐ
ในกาลกอน เราเปนนายทหารราบ (เปนแมทัพ) ฆาบุรุษเปนอันมากดวยหอก ดวยวิบาก
แหงกรรมนั้น เราถูกไฟไหมอยางเผ็ดรอนอยูในนรก ดวยผลอันเหลือแหงกรรมนั้น บัดนี้
ไฟนั้นยังมาไหมผิวหนังที่เทาของเราทั้งสิ้น (อีก) เพราะวากรรมยังไมพินาศไป
ในกาลกอน เราเปนเด็ก (ลูก) ของชาวประมงอยูในบานเกวัฏฏคาม เห็นคนทั้งหลายฆา
ปลาแลว เกิดความโสมนัส ดวยวิบากแหงกรรมนั้น ความทุกขที่ศีรษะ (ปวดศีรษะ) ไดมี
แลวแกเราในเมื่อเจาศากยะทั้งหลายถูกเบียดเบียน พระเจาวิฏฏภะฆาแลว
เราไดบริภาษพระสาวกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ วาทาน
ทั้งหลายจงเคี้ยว จงกินแตขาวแดง แตอยากินขาวสาลีเลย ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราอัน
พราหมณนิมนตแลว อยูในเมืองเวรัญชา บริโภคขาวแดงตลอด ๓ เดือน
ในกาลนั้น เมื่อนักมวยกําลังชกกัน เราไดหามบุตรนักมวยปล้าํ ดวยวิบากแหงกรรมนั้น
ความทุกขที่หลัง (ปวดหลัง) ไดมีแลวแกเรา
เมื่อกอนเราเปนหมอรักษาโรค ไดถายยาใหเศรษฐีบุตร (ตาย) ดวยวิบากแหงกรรมนั้น
โรคปกขันทิกาพาธจึงมีแกเรา
เมื่อกอนเราเปนหมอรักษาโรค ไดถายยาใหเศรษฐีบุตร (ตาย) ดวยวิบากแหงกรรมนั้น
โรคปกขันทิกาพาธจึงมีแกเรา

เราชื่อวาโชติปาละ ไดกลาวกะพระสุคตเจาพระนามวา กัสสปะ ในกาลนัน้ วา จักมีโพธิ
มณฑลแตที่ไหน โพธิญาณทานไดยากอยางยิ่ง ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราไดประพฤติ
กรรมที่ทําไดยากมาก (ทุกกรกิริยา) ทีต่ ําบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด ๖ ป แตนั้นจึงได
บรรลุโพธิญาณ แตเราก็มิไดบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดดวยหนทางนี้ เราอันบุรพกรรม
ตักเตือนแลว จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที่ผิด
(บัดนี้) เราเปนผูสิ้นบาปและบุญ เวนจากความเรารอนทั้งปวง ไมมีความเศราโศก ไม
คับแคน เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน พระชินเจาทรงบรรลุกําลังแหงอภิญญาทั้งปวง
แลว ทรงพยากรณโดยทรงหวังประโยชนแกภิกษุสงฆที่สระใหญอโนดาต ดวยประการ
ฉะนี้แล. ทราบวา พระผูมีพระภาคไดทรงภาษิตธรรมบรรยายพุทธาปทานชื่อ ปุพพกร
รมปโลติ อันเปนบุพจารีตของพระองค ดวยประการฉะนี้แล.
**จบพุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปโลติ**

กรรมใดใครกอ
ประสบการณเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวของขาพเจาเองนานมาแลว ที่จังหวัดระนองเปนเรื่อง
ที่เกิดขึ้นจริง ตอนนั้นปดเทอม ขาพเจาไปเที่ยวบานปา ปาแกมีลูกชายอยูคนเดียว ชื่อ
พี่นัท พี่นัทเปนคนเกเรชอบชกตอย ติดเหลา ติดการพนัน ทุกอยางที่ไมดีพี่นัทแกถนัด
มาก ทุกวันจะตองมีเรื่องมาใหปาแกปญหาอยูเปนประจํา ถึงพี่นัทจะสํามะเลเทเมา เเกเรอ
ยางไรแกก็เปนลูกที่ปารักมาก
พี่นัทจะอยูบานก็เฉพาะตอนกลางคืน สวนกลางวันออกไปเลนการพนัน หรือไมก็หา
เรื่องชกตอยกับใครไมเวน พอตอนเย็นจะชวนเพื่อนมาตั้งวงเหลา
มีอยูวันหนึ่งที่วัดมีงานประจําป ปากับขาพเจาไปวัดกันแตเชา ปลอยใหพี่นัทอยูบาน
คนเดียว ตกเย็นพี่นัทออกไปหาเพื่อนชวนกันมากินเหลาอยางเคย วันนี้พี่นัทเมามากจน
แทบครองสติไมอยู แลวไมมีใครรูวาพี่นัทหายไปไหน สักพักไดยินเสียงรถไฟเปดหวูด

ดังลั้น เพราะปกติถึงบานจะอยูใกลทางรถไฟ แตไมเคยไดยินเสียงหวูดเปดดังลั้นขนาดนี้
เลย
มีเสียงตะโกนมาวา พี่นัทเมามากไมยอมลงมาจากทางรถไฟ ปากับขาพเจารีบวิ่งไปดู ก็
เห็นพี่นัทยืนหมุนอยูบนรางรถไฟคลายๆกับไปไหนไมถูกและไมรูวามีรถไฟวิ่งมา เสียง
ปาและคนจํานวนมากตะโกนเรียกกันใหลั้น
“ลูกนัท ๆ ๆ ลงมาเร็วๆ รถไฟมาแลว”
ปาตะโกนลั้นกวาใครเพื่อน แลวปาก็วิ่งไปที่รางของพี่นัทดีแตวาขาพเจาจับตัวของปา
ไวทัน ทันใดนั้นเองรถไฟก็พุงชนพี่นัทเต็มที่ ทุกคนที่เห็นเหตุการณรองกันวี๊ดวายลั้น
ทามกลางเหตุการณสยองนั้น รางของพี่นัทกระเด็นลงมาตกที่แทบเทาของปา แขนขาเละ
แหลกละเอียดติดอยูขางตัวรถไฟๆเบรคเอี๊ยดๆๆๆเสียงลั้นจนแสบเกวหูกวาจะจอดสนิท
เลือดของพี่นัทสาดกระเส็นไปทั่วสงกลิ่นคราวฟุงไปหมด
ขาพเจาชอคและหมดสติอยูตรงนั้นเอง มารูสึกตัวอีกก็มานอนอยูที่เตียงในโรงพยาบาล
และมารูขาววาปาเปนบาไปแลว ขาพเจากลัวมาก เพราะไมเคยเห็นเหตุการณที่โหดราย
เชนนี้มากอน ทุกวันที่คิด ภาพนั้นยังติดตาไมหาย ขาพเจาไมกลาไปที่บานปาอีกเลย และ
ไดขอคิดอยางหนึ่งถึงคนทําชั่วอยางพี่นัท ที่ทั้งชีวิตไมเคยมีความดีใหใครเห็นเลย
ขาพเจาสาบานวาจะไมขอพบคนพาล คนกินเหลาเมายา ชอบพาลหาเรื่องชาวบาน และ
การพนันขันตอ เพราะมันจะนําความวิบัติมาใหกับคนรอบขางและคนใกลชิด
กรรมจากการตกปลา
เกิดแก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมชาติ...ชาติหนาเกิดใหม คอยสรางกันใหม เลือกไดทั้ง บุญ
และบาป...
“ บุญ ก็เหมือนเรือไม ที่ลอยไปตามกระแสน้ํา บาปนั้นเหมือนเรือเหล็ก ถาลมเมื่อไหร
แลวเรืออะไรที่มันจะลอย ”
“เรือไมครับ” ขาพเจาหนุนคําพูด

“ แลวเราจะเกาะเรือลําไหนเมื่อเรากําลังลอยทามกลางมหาสมุทรและก็มองไมเห็นฝง ”
“ เรือไมครับ ” ขาพเจายันคําเดิมเพราะฟงทานเทศนใหคนอื่นฟงจนชินหู
“ ถางั้นเราตองหมั่นสรางบุญ ถาสรางบาปก็เหมือนเกาะเรือเหล็กที่รั่ว ไมทันไรก็ตอง
จมน้ําตาย....เกาะบุญไวจะไดถึงฝงสักวันหนึ่ง ”
หลวงตาสอนย้ําขาพเจาอีกเมื่อสมัยที่พอนําขาเจาไปฝากไวที่วัดอินทาราม แตสมัยนั้น
อายุยังนอยเพิ่งเรียนชั้นมัธยม ๒ โรงเรียนวัดแหงหนึ่ง ขาพเจาจึงไดแตฟงไปเทานั้นไม
คอยไดปฏิบัติเทาไหร
พอหลวงตาเผลอ ขาพเจาก็ไปหยอนเบ็ดตกปลาหลังกฏิ จนหลวงตาจับไดเลยโดนหวด
ดวยไมเรียวไปหลายปาบ ถึงเจ็บก็ไมเข็ดเพราะมันสนุกเพลิดเพลินกับการทําบาป เลย
แอบไปตกปลกที่อื่นกับเพื่อนใหไกลหูไกลตาทานหนอย สนุกเพลิดเพลินไปอีกแบบ
พอโตขึ้นเลยกลายเปนเซียนเบ็ดไปโดยปริยาย จากเบ็ดคันไมไผกลายเปนเบ็ดฝรั่งชั้นดี
ราคาเปนพัน...จากคูน้ําลําคลอง กลายเปนกลางทะเล เยอกับปลาใหญ สรางบาปใหญขึ้น
ตามลําดับ ขอใหสนุกไวกอนเถอะ เรื่องบาปกรรมคอยวากันทีหลัง ... ลืมคําสั่งสอนของ
หลวงตาสมัยเปนเด็กเสียจนสิ้น....
วันหนึ่งขาพเจาคิดถึงทานจึงขับรถไปหาทานที่วัดอินทาราม คุยถามสารทุกขสุขดิบ จน
กระทั้งวกเขาเรื่องสมัยเกา ทานจึงถามขาพเจาวา
“ เดี๋ยวนี้ยังตกปลาอยูหรือเปลา ”
ขาพเจาไมกลาโกหกทานเลยตอบตามความเปนจริง
“ เปนบางครั้งครับ เปนการพักผอนจากการทํางานครับ ”
“ ทําบาปสรางกรรมนะซิ แลวมาอางวาเปนการพักผอน ”
“ โธ..หลวงตา เพื่อนชวนไปเที่ยวสังสรรคเลยตองไปกัน มันเปนเกมกีฬานะครับ ”

“ เราสนุก แตเขาไดรับความเจ็บปวด ระวังเถอะเวรกรรมจะตามสนอง ”
ถึงทานจะพูดอยางไรขาพเจาก็ไมเชื่อ เพราะขาพเจาชอบ จึงยังคงสนุกกับการตกปลาที่
พวกเราเรียกกันวาเกมกีฬาอยูเรื่อยมา โดยไมเฉลียวใจเลยวาเวรกรรมมันกําลังตามสนอง
อยางชา ๆ มาโดยตลอด กลาวคือ
วันนั้นพวกขาพเจาไปเที่ยวสวนสนบางแสนแลวเชาเรือไปตกปลากัน ปลาที่ได
สวนมากเปนปลาเกาชนาดเล็กไมเกินฝามือ
“ จึงนํามาผิ้งจิ้มน้ําจิ้มเปนสวนใหญแกลมเหลา แลวกรรมเล็ก ๆ ก็ตามสนองเมื่อโดน
กางตําเหงือก ตอนนั้นขาพจากําลังเมาเลยไมรูสึกเจ็บ
พอรุงเชาปรากฏวาเหงือกบวมเปง ปวดฟนกินอะไรไรก็ไมได ซื้อยามากินก็ไมหาย
ทรมาน ปวดอยู ๒ วันจนทุเลา แตไมนานก็ปวดฟนขึ้นมาอีก คราวนี้เลยตองใหหมอถอน
ฟนออกถึงไดหายปวด
ขาพเจาสรางบาปกับปลามาแยะสรางกรรมไวมาก จึงตองใชกรรมดวยการปวดฟนมา
ตลอด ตอนแรกไมไดคิดวาเปนเพราะกรรมตามสนอง จนกระทั้งไปหาหลวงตาอีกครั้ง
แลวคุยกันถึงเรื่องนี้ทานเลยถามวา
“ ปวดฟนทรมานมากไหม ”
ขาพเจาตอบวา
“ ทรมานยิ่งกวาปวดอะไรทั้งหมดในตัวเลยครับ ”
“ นั้นแหละกรรมจากผลของการตกปลาละ ”
ขาพเจาเริ่มคิดถึงเรื่องผลกรรมขึ้นมาไดตอนนี้เอง เมื่อทานพูดตอไปวา
“ เราตกปลา เบ็ดมันก็เกี่ยวปากเกี่ยวเหงือก ฟนมัน ปลามันมีชีวิต มีความรูสึกวาเจ็บ เรา
ทํากับมันเอาไวกรรมก็ยอนกลับมาหาเรา

“ เหมือนกับการปลูกพืช เราปลูกอะไรยอมไดผลอยางนั้น ...อีกอยางเปนเรื่องนา
สมเพช ที่เราไมรูวาวิญญาณที่กลับมาเกิดเปนปลานั้นเปนใคร อาจเปนญาติผูใหญคนใด
คนหนึ่งของเราก็ได...เวร ”
ทานกลาวเกินไปจนขาพเจาสดุงใจ เพราะขาเจามันคนใกลวัด ฟงเทศนฟงธรรม จน
ทะลุปรูโปรง
“ แลวทํายังไงกรรมจะทะลุเลาเบาบางไดบางละครับหลวงตา ”
“ ก็หมั่นทําบุญทําทาน ขออโหสิจากเจากรรมนายเวร สรางกุศลดวยการใหอภัยทาน
เลิกการทํารายสัตวเดียรัจฉานที่ดอยโอกาสกวามนุษย
แตกรรมนัน้ ลบลางกันไมไดหรอก เพียงหยุดสะสม ชดใชแคที่ทํามาก็พอเพียงแลว...
แตนั้นแหละนะ พระพุทธองคทานตรัสวาบัวมี ๔ เหลา ไมพนน้ํามีหรือจะพนการเปน
เหยื่อเตา ปู ปลา ” แลวทานก็สายหนาชา ๆ
“ ขาพเจาเริ่มเขาใจคําสอนอยางถองแท และเริ่มทําตามอยางที่ทานสอน หักคันเบ็ดทิ้ง
เลิกตกปลาตั้งแตนั้นมาเพราะถาเอาเบ็ดไปขายหรือใหคนอื่นตอก็เหมือนหยิบยื่นทุกข
ใหกับปลาอีก
“ แลวหมั่นทําบุญใสบาตรไปตลาดซื่อปลาตัวที่แข็งแรงมาปลอยแทบทุกเชา อาการ
ปวดฟนก็ไมคอยปวดเหมือนกอน นาน ๆ จะปวดสักครั้ง สวนมากจะปวดหนาหนาว
อาการไมรุนแรงเพียงแตเจ็บจี๊ด ๆ นิดหนอยเทานั้น
นี่แหละเรื่องกรรมเล็ก ๆ ที่ขาพเจาประสบอยู เปนการกระทําที่รูเทาไมถึงการณ สัตว
โลกที่เกิดมาไมวาจะเปนสัตวเล็กหรือสัตวใหญ ยอมมีชีวิตจิตใจ มีความกลัวเจ็บ กลัว
การตายดวยกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราเปนมนุษยสุดประเสริฐ จึงไมสมควรที่จะไป
เบียดเบียนสัตวเล็กที่ดอยโอกาสกวา
สัตวนั้น เกิดมาเพื่อชดใชกรรมอยูแลว จงอยาไปซ้ําเติมเขาอีกเลย เพราะกรรมตอง
ชดใชดวยกรรมที่กอเทานั้นถึงจะหมดหนี้กรรม ตอใหมีเงินสักรอยลานพันลานก็ไมอาจ
ใชหนี้กรรมไดหรอก....

เชื่อคนที่กําลังทยอยชดใชกรรมอยางขาพพเจาเถอะ....
กรรมคืนสนอง
การที่คนกินปลานั้นเปนเรื่องปกติธรรมดามาก แตโอกาสที่ปลาจะกินคนบาง เทากัน
คนๆนั้นตองเลวอยางที่นรกก็ไมตอนรับ ลองเขามาฟงเรื่องที่ขาพเจาจะเลาดังตอไปนี้
แมน้ําแมกลองสมัยกอนนั้นน้ําใสสอาดยิ่ง สายน้ําอันยาวเหยียดมีตนน้ํามาจากลําแคว
นอยใหญเปนเหลงหลอเลี้ยงชีวิตผูคนมานานนับไมได มีลําคลองที่แยกแตกสาขาออกไป
อยางมากมายหลายรอยคลอง
คลองตนสนในเขตอัมพวาเปนอีกคลองหนึ่งซึ่งแยกออกมาเชนเดียวกัน และคลองนี้
แหละที่มีฝูงปลานานาชนิด มาชุมนุมกันอยางมากมาย โดยเฉพาะหนาวัดที่ปายเขียนตัว
ใหญไววา “วังมัจฉา” “แขตอภัยทาน”จะมีปลาที่เขามาหลบภัยมาอาศัยและอาหารการกิน
ก็สมบูรณมากกวาที่อื่น ๆ เพราะจะมีคนใจบุญเอาอาหารมาโปรยใหเสมอ ๆ เปนสถานที่
ผักผอนหยอนใหดูเหลาฝูงปลามารุมกินอาหารที่โปรยให เหลาเด็ก ๆ จะชอบกันมาก
เมื่อมีคนใจบุญ ยอมมีคนใจบาบปะปนอยูดวยเปนธรรมดา คนประเภทนี้ไมรูจักบาป
บุญคุณโทษขอใหมีกินมีเที่ยวเปนพอใจ ไมเห็นโลงศพแลวไมหลั่งน้ําตาประเภทนี้
พี่สิน ที่ทิ้งถิ่นฐานบานชองไรนามารับจางหากินกับเรือตังเกมานานหลายป ไมมีทีทาวา
จะร่ําจะรวยขึ้นมาสักที เนื่องจากเปนคนชอบเที่ยวเตรกินเหลาเมายา เคลานารี เมื่อมี
โอกาสขึ้นฝง พี่สินมาเห็นปลาที่หนาวัด ความโลภจึงเกิดขึ้นในใจ สมองที่คิดแตความชั่ว
ก็เริ่มวางแผนที่จะไดเงินงายๆขึ้นมา
“ ขาจับปลาใหเถาแกร่ํารวยมามากแลว คราวนี้ขาจะเปนเถาแกกับเขาบางละ ”
เรือตังเกธรรมดาจะออกหาปลาในคืนเดือนมืดขางแรม ขางขึ้นจะจอดเทียบเขาฝงซอม
เรือซอมอวนไปตามเรื่อง ปลอยใหลูกเรือเที่ยวแตรหาความสําราญเฮฮากันตามประสา
คนหนุม ตังเกที่แมกลองก็เชนเดียวกัน พี่สินเมื่อกลับมาจากวัด ก็มาชวนขาพเจาไปกิน
เหลาที่ตลาดเพื่อกลอมใหไปเปนลูกเมือในการจับปลา

“ มันจะดีเหรอ พี่สิน ตรงนั้นมันติดปาชา ดีไมดีผีจะไดหลอกพาวิ่งกันปาราบและจับใข
กันหัวโกรนนะสิ ” ขาพเจาทักทวงพี่สินเมื่อเอยปากชวนขาพเจา และอีกอยางขาพเจาก็
กลัวบาปเหมือนกัน แตเพราะนิสัยรักเพื่อนนี่แหละที่ใจออนอยูเรื่อย
“ เองไมตองกลัว ขามีปลัดขิกหลวงพอนี่ไง ผีมันไมกลาเขาใกล เอ็งก็รูนี่หวา เอ็งพาย
เรือ ขาทอดแหเอง ถาไดสักครึ่งลําเรือเอ็งกับขาก็สบายไปเปนเดือน ”
พี่สินพูดจนขาพเจาลังเล อีกใจก็กลัวบาปกลัวกรรม ใจหนึ่งก็รักเพื่อน ใจมันโตแยงกัน
อยู “พี่สิน ที่ตรงนั้นมันหนาวัดไมมีใครกลาเขาไปจับปลากันนะพี่สิน”
“ ขารู ไมมีใครกลาจับนะแหละดีแลว ทอดแหสักสองทีสามทีก็ไดปลาเต็มเรือ ทํางาน
ไมถึง ๑๐ นาที ก็รวย ”
“ แต....พระทานเขียนไววาหามจับปลานาพี่สิน แลวถาทานเกิดมาเห็นเขาจะวายังไง ”
ขาพเจายังไมวายหาเรื่องมาคัดคาน แตจะพูดอยางไร พี่สินก็หาทางออกไดดีกวา
ขาพเจาเสมอ “เห็นก็เห็นสิวะ ปลามันอยูในคลอง ไมไดอยูในบอของวัด....เห็นแลวจะ
ทําไม กวาจะเห็นปลาก็เต็มลําเรือแลว เองเชื่อขาเถอะนา”
“ เอาก็เอา ”
ขาพเจาตกปากรับคํา ไมรูตัวเหมือนกันวาเกรงใจเหลาที่พี่สินเอามาเลี้ยงหรือเกิดความ
โลภที่พี่สินเอามาหลอกลอกันแน
“ งั้นเองไปเอาเรือเอาแหมา ขาจะซื้อเหลาไปกินในเรือตอ เดี๋ยวมันจะดึกมากเกินไป ”
พี่สินออกคําสั่ง ขาพเจาลุกออกจากรานไปจัดการจนครบ ประมาณชั่วโมงเศษกลับมา
บอกพี่สินวาเรียบรอยทุกอยาง แลวเราก็ชวนกันหิ้วเหลา กับแกลมไปยังทาน้ําที่จอดเรือ
เรือกําปนติดเครื่องทายหางยาวพาขาพเจากันพี่สินพุงทวนกระแสน้ําจากฝงตรงขาม
เลียบเลาะตลิ่งไปไมนานจึงเลี้ยวเขาคลองซอยวัด เพียงครูเดียวขาพเจาก็ดับเครื่อง

หมุนหางยาวขึ้นบนเรือหยิบพายพายฝาความมืดไปอยางเงียบกริบ จุดหมายอยูที่หนาวัง
มัจฉาหนาวัด
เสียงปลาฝูงใหญโดดเลนเหนือน้ําดังตูมตาม เมื่อเรือมนุษยใจบาปอยางขาพเจากับพี่สิน
เขาไปใกล พี่สินคงยิ้มยองอยูในอก เตรียมแหอันเปนมัจจุราชของฝูงปลาเอาไวในมือ
พรอมที่จะเหวี่ยงไดทุกเวลา
“ ใกลรวยแลวโวัย ไอนอง เอ็งเลี่ยบเขาทายซายหนอยซิ ”
เมื่อพี่สินออกคําสั่ง ขาพเจาวาดหัวเรือทันที และเมื่อไดจังหวะ พี่สินเหวี่ยงแหในมือ
ออกไป เสียงดังซา เพียงเบา ๆ เมื่อแหกระทบน้ํา พี่สินรอเพียงชั่วครูจึงดึงแหกลับชา ๆ
เสียงดิ้นตูมตามของปลาที่ติดแหมา ปลาขนาดใหญดินรนเพื่อหาอิสระภาพ แตมันก็หมด
โอกาสซะแลว เมื่อแหถูกดึงขึ้นสูเรือ พี่สินลอบยิม้ อยางพอใจเมื่อเห็นปลาขนาดใหญ
หลายสิบตัวอยูในรางแแห ทามกลางแสงจันทรขางแรม พี่สินรีบปลดปลาเหลานั้นลงสู
ทองเรือแลวออกคําสั่งเบา ๆ พรอมกับชี้มือ
“พายไปที่ทาน้ําหนาวัด” ขาพเจารีบทําตาม คอย ๆ พายเรือไปอยางเงียบที่สุด เมื่อถึง
ศาลาพี่สินโดดขึ้นไปพรอมแหในมือ
“ เหมอะละวะตรงนี้ แหบานไดอีกสองสามทีก็กลับกันได ” พูดจบพี่สินก็เอี้ยวตัว
เหวี่ยงแหแตตองขงักเมื่อมีเสียงหนึ่งดังมาจากในศาลาทาน้ํา
“ทําอะไรกันพอหนุม”
เราสองคนสดุง โดยเฉพาะขาพเจาที่ขี้ขลาดอยูแลว พาลจะฉี่ราดเสียใหได เมื่อเห็น
เจาของเสียงที่นั่งซุมอยูบนศาลา พี่สินไดสติกอน จึงยอนไปแบบกวน ๆ เพราะฤทธิ์แอ
ลกอฮอส
“ จับปลาไง ไมเห็นเหรือลุง ”
“ ที่นี้มันเขตอภัยทาน มาทําบาปฆาสัตวตัดชีวิต ไมเกลงกลัวบางหรือไง ”

“ บาปไมกลัว กลัวจนมากกวา ”
พี่สินยังคงตอปากตอคําไมยอมลดละ เสียงหัวเราะลั้น สะทานเขาไปในหัวใจขาพเจา
แตพี่สินกลับไมรูสึก ยังคงเหวี่ยงแหลงไปเพื่อไมใหเสียเวลา
“ ฮา ๆ เองมันปากดีนัก รูใหมวาปลาที่นี่มีเจาของ ”
เสียงชายในเงามืดของศาลายังถามตอ พี่สินหันไปมองแสดงมาไมพอใจ และพูดใส
หนาไปวา
“ ไหนละ เจาของ มีหลักฐานเรือเปลา ”
ขาดคําพี่สินขาพเจาแทบชอคเมื่อมองเห็นภาพนั้น พี่สินตะลึงตาคางเมื่อชายผูนั้นถอด
หัวมาถือยื่นยาวมาพูดใกล ๆ พี่สิน
“ นี่ละเจาของ ดูซะใหเต็มตา ”
พีสินแทบเสียสติ จะอยูใหโง กระโจรพรวดลงเรือรองลั่น
“ ผีหลอก ๆๆ ชวยดวย ”
เทานั้นเองเรือก็ลมพารางที่คุมสติไมอยูของพี่สินจมลงไปในสายน้ํา ขาพเจารีบโผเขา
หาฝงมองเห็นภาพพี่สินที่ตะเกียกตะกายคลายโดนเขี่ยใหไกลออกไปผลุบ ๆ โผล ๆ แลว
จมหายไป
และขาพเจาก็ตองออกวิ่ง ๆ จนหมดสติ มารูสึกตัวครั้งถึง ๓ ปเต็ม ใคร ๆ กลาวหาวา
ขาพเจาเปนบาพูดเพอเจอเลาแตเรื่องผีกับพี่สินที่จมน้ําตาย
เวรกรรมทีท่ ําโดยไมไดตั้งใจที่วัด ยังเปนตราบาปฝงใจขาพเจาอยูคนทุกวันนี้
พี่สินเปนเหยื่อของปลากวาจะลอยอืดติดอยูทาน้ําแหงนั้น ขาพเจเชื่อวามีคนไมนอยที่
ตองเปนศพเปนเหยื่อใหปลากิน ในการจับปลา โดยเฉพาะพุง เคยเจอเล็บใครไมรูอยูขาง
ใน คิดแลวคลื่นไส

ทุกวันนี้อยากปลาก็ตองเปนปลาตาย ถาเอามาทุบหัวหรือใหแมคาทุบใหไมไดเด็ดขาด
เสียสติไปตั้ง ๓ ป กลับมาเปนผูเปนคนกับเขาไดกนับวาบุญแลว
หมูหัน
จังหวัดนครปฐมชาวบานแถบนั้นนิยมเลี้ยงหมูกันเปนสวนมาก เพื่อเอาไวขายใหกับ
พอคาที่มากวานชื้อไปฆาเอาเนื้อมาสงขายอีกทีหนึ่ง รายไดจากการเลี้ยงหมู นับวาพอ
เลี้ยงชีวิตไปไดไมถึงกับรวยอะไร คนที่ร่ํารวยจริง ๆ มักจะเปนพวกพอคาคนกลางที่มา
รับซื้อหมูไปสงโรงฆาสัตว
ในบรรดาพอคารับซื้อหมูนั้นในยานนั้นมีเพียงไมกี่คน มีอยูคนหนึ่งที่ชาวบานรูจักดีคือ
นายมี นายมีนั้นมีภรรยาชื่อติ๊ม มีลูกดวยกัน ๒ คน นายมีอายุได ๔๐ เศษ ฐานะจัดอยูใน
ระดับผูมีอันจะกินคนหนึ่งในตําบนนั้น นอกจากจะมีอาชีพกวานชื้อหมูเอาไปขายแลว ที่
บานยังเลี้ยงหมูเอาไวอีกรวม ๓๐ กวาตัว
นายมีมีนิสัยที่แปลกอยูอ ยางหนึ่ง คือชอบกินหมูหันเปนชีวิตจิคใจ แตหมูที่จะนํามาทํา
หมูหันนั้นจะเลือกเอาเฉพาะลูกหมูเล็ก ๆ มีอายุแค ๗-๘ วัน ที่เรียกวานมหมูซึ่งเปนลูก
หมูที่ยังไมอดนม ตัวเล็กนิดเดียว แกวา เนื้อมันอรอยลิ้นดี ถาลูกหมู ๑๑ - ๑๒ วัน นายมี
จะไมเอาอยางเด็ดขาด จากการที่การชอบกินลูกหมูอายุนอย ๆ หมูที่นายมีเลี้ยงเอาไวจะ
เปนเพศเมีย หมูแมทั้งสิ้น ถึงแมจะเลี้ยงลูกไวหลายสิบตัว แตบางครั้งหมูที่เลี้ยงเอาไว
ออกลูกมายังไมทันใหแกกิน
เนื่องจากตองกินทุกวัน วันละตัวสองตัวก็ไมเบื่อ ลูกหมูนายมี ที่เกิดมานอยนักที่จะรอด
ชีวิตถึงวัยเติบโตขึ้นมาได เพราะแกเลนกินกันหมดเปนครอกเปนเลา วันไหนไมมีลูกหมู
จะมาหัน แกจะเที่ยวขอซื้อลูกหมูจากชาวบานเล็ก
บอยครั้งที่แกมาขอซื้อลูกหมูจากบานนายเล็ก ซึ่งขณะนั้นลูกหมูยังเล็กขนาด ๑๐-๑๒
วัน นายเล็กกลาววา เคยเดินผานหลังบานนายมีขณะกําลังฆาหมู นายมีเห็นเขาจึงเรียกให
นายเล็กมาชวยควักเครื่องในตอนที่นายมีเรียกนายบุญโลมไปชวยนั้น ไดฆาลูกหมูไป
แลว ๔-๕ ตัว

ขณะที่ทําหมูนั้น นายเล็กสังเกตุเห็นลูกหมูที่อยูใ นแขงอีกรวม ๓๐ ตัว ลูกหมูเหลานั้น
สวนใหญนอนซมลืมตาปรือ ดวยทาทางอิดโรย มีเพียงไมกี่ตัวเทานั้นที่พอจะยืนได แตก็
เซซังโงนเงนจะลมมิลมเเหล นายเล็กเขาใจวา นายมีซื้อเอาหมูเปนโรคมา จึงแกลงพูดวา
“ โอโฮ เอาหมูเปนโรคมาเลี้ยงคน ใครจะกินเขาไปลง ”
“ ใครวาหมูเปนโรค ” นายมีหันมาหันมาพูดเสียงเขียว พรอมกับชี้ไปที่ลกู หมูในแขง “
โงแลวยังอวดดี ขาใหหมูมันกินน้ําโวย ไมใหกินนม ” พูดแลวหัวรอชอบใจ
“ ใหมันกินน้ําทําไม ”
“เออ ไมตองรูหรอก รับรองวาหมูพวกนี้ไมมีโรค พรุงนี้มากินแลวจะติดใจ”
นายมีคุยโอ พรอมกําดามมีดกรีดทองหมู เสียงแควก แลวโยนใหนายเล็กชวยควักไส
ออกมา
วันรุงขึ้น นายเล็กไปกินลูกหมูหันรูส ึกอรอยจริง ๆ ทําใหอยากกินหมูหันนายมีเปนครั้ง
ที่ ๒ แตไมมีโอกาส วันหนึ่งเปนวันที่นายเล็กบอกวา ตอใหหมูหันนายมีอรอยสักแคไหน
ก็ไมขอกินอยางเด็ดขาด นายเล็กจําไดวา วันนั้นเปนวาระชวงหมูขาดตลาด เพราะกอน
หนานี้ราคาหมูตก ชาวบานไมกลาเลี้ยงมาก กลัวขาดทุน ทําใหนายมีขาดลูกหมูที่จะ
นํามาอาหาร
นายมีเดินเที่ยวหาลูกหมูอยูหลายบาน จนมาถึงบานนายเล็กซึ่งบังเอิญยังมีลูกหมูซึ่งยัง
ไมอดนมตามขนาดที่นายมีตองการ วันนั้นพอนายเล็กไมอยูบาน นายมีขอชื้อจากแมนาย
เล็ก แตแมนายเล็กไมกลาขายให เพราะการขายลูกหมูเล็ก ๆ เชนนี้มีกําไรนอย อีกอยาง
หมูกําลังมีราคา
ความที่อยากกิน นายมีรีบจายเงินใหราคาสูงจนเปนที่พอใจ และสั่งวาถาสามีกลับมาจะ
ขายลูกหมูก็เอาไปใหดวย ถาไมขายวันหลังใหเอาเงินคืน ครั้นพอนายเล็กกลับมาเห็นวา
ลูกหมูขายไดราคาดีจึงตกลงขายให ๒ ตัว โดยใหนายเล็กเอาไปให นายมีพอไดลูกหมูก็ดี
ใจบอกใหนายเล็กเอาลูกหมูอีกตัวหนึ่งไปขังไวในกรง แลวรับลูกหมูจากมือนายเล็กมา

ตัวหนึ่ง หยิบมีดปลายแหลมที่เตียมไวเดินตรงไปที่บอน้ํา ทันทีที่ไปถึงนายมีกดลูกหมูให
จมน้ํา
ฝายนายเล็กมองเห็นนายมีเอาหมูจุมน้ํามานานผิดปกติไมยอมเอาขึ้นมา เกิดความสงสัย
จึงเดินเขาไปดู เห็นนายมีใชมือกดลูกหมูใหจมน้ําดิ้นทุรนทุรายเพราะหายใจไมออก มัน
พยายามดิ้น ๔ ขา ตะกุยเพื่อสูดลมหายใจอยางสุดชีวิตสวนนายมีนั้นเกร็งแขนกดมัน
เอาไว ลูกหมูตัวนั้น สําลักน้ําจนขับถอยออกมา นายเล็กถามวา
“ไปกดมันจมน้ําทําไม”
“ ไมรูอะไร...ทําอยางนี้ซีดี กดมันจมน้ําทําใหมันหายใจไมออกยิ่งดิ้นยิ่งดี ดิ้นจนขี้แตก
ขี้แตนยิ่งดีใหญ เนื้อนุม ไสสะอาดไมมีขี้ ” นายมีอธิบาย พลางชูลูกหมูขึ้นมาดู ลูกหมูตัว
นั้นมีอาการรอแรเต็มที กินน้ําเขาไปจนทองกางนายมีเขยาหัวมันเบา ๆ ก็ฟน ขึ้นมา
“ เห็นไหม ไมตายหรอก ”
การที่นายมีรับซื้อหมูไปสงโรงฆา และเอาลูกหมูมาทําหมูหันทุกวันอยางทารุณ
โหดเหี้ยมนับวานายมี ไดสรางกรรมไวอยางหนัก ไมมีใครขายลูกหมูใหนายมีแตแกก็หา
มากินไดทุกวันอยางไมเกรงกลัวตอบาปกรรม อีก ๔ ปตอมา วันนั้นนายมีไปธุระบาน
พี่ชาย ที่ปทุมธานีเสนทางที่ไปใชทางน้ําโดยนั่งเรือหางยาวเขาไปในคลองตอ เสร็จธุระก็
มืดค่ําแลว การนั่งเรือหางยาวกับคลองที่คดไปคดมา คลองแคบ ๆ โคงสั้น ๆ อันตราย
พี่ชายชวนใหคางดวยแกก็ไมยอม
ระหวางทางที่กลับนั้น เรือที่นายมีนั่งเกิดอุบัติเหตุชนกันกับเรือหางยาวลําหนึ่งที่แลน
สวนทางมา เรือถึงกับแตกจมน้ําทั้งคู ไมมีผูโดยสารทั้ง ๒ ลํานอกจากนายมีสวนคนขับ
บาดเจ็บเล็กนอยตะเกียกตะกายขึ้นฝงได สําหรับนายมีนั้นหายไป
รุงเชาชาวบานมาชวยกันงมหา ปรากฏวานายมีเสียชีวิตอยางอนาถ ใบหนาบิดเบี้ยว
ตาเหลือกถลน เนื้อตัวเต็มไปดวยบาดแผลที่ถูกเศษไมจากเรือแตกทิ้มตํา โดยเฉพาะที่
ทองมีเศษไมหักแหลมเปนปากฉลามเสียบคาอยู จากภาพศพ ชาวบานเชื่อวานายมีคง
ไดรับบาดเจ็บจากเรือชนกัน จนไมสามารถวายน้ําเขาฝงได การตายของนายมี เหมือนลุก

หมูที่ถูกกดน้าํ แลวใชมีดบางคมกรีดทองหมูอยางทารุณ ทุกอยางที่เกิดขึ้นนี่จะเชื่อ
หรือไมวาเปนเพราะ.....เเรงกรรมที่ตองชดใชใหแกลูกหมูผูนาสงสารเหลานั้น.....

คูแคนกลับชาติ
กอนสิ้นลมหายใจเมื่อชาติที่แลวคงไดกลาวคําอาฆาตพยาบาทกันไวมาชาตินี้ถึงไดมา
ประหัตประหารกันทั้ง ๆ ที่คูตางสภาพ ตางศักดิ์ศรีแตตองมาพบกัยเพราะ..แรงอาฆาต
ทั้ง ๆ ที่แสนเกลียดและสุดเซ็งแตจําตองจํายอม เพราะสภาพของลูกศิษยวัดนั้น ตองทํา
ทุกอยางที่เปนภารกิจภายในของหลวงตา ที่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว รวมกันแลวไมต่ํากวา
๒๐ กวาตัวขึ้นไป เปยก หรือเจาเปยกที่พอแมเอามาฝากหลวงตาเพราะที่บานยากจนและ
มีลูกหลายคน ไดใหปรนนิบัติรับใชถวายหลวงตา เจาเปยกสุดจะอิดหนาระอากับหมา
แมวพวกนี้ ถาหลวงตาอยูทานจะเปนผูคลุกขาวปลาใหแมว และหมาหนังกลับ คือหมาขี้
เรื้อน
แตถาวันไหนหลวงตาไมอยูเปนที่แนนอนละ ทั้งหมาทั้งแมวจะตองอดขาวกันเปนแถว
เจาเปยกยังเปนเด็กแค ๑๑-๑๒ ขวบ จะไมยอมคลุกขาวให มันคิดวานี่เปนการลงโทษที่
พวกนี้ทําสกปรกโสโครก ทําใหตองมีงานเพิ่มมากขึ้นในแตละวัน โดยเฉพาะขี้หมานั้น
เจาเปยกจะตองลางที่ชานกุฏิหลวงตาทุกวัน วันไหนโชคไมดีก็ตองซักจีวร สบงดวย โดย
ไมมีสิทธิ์คัดคาน มันลางไป ซักไป แลวดาไป เพราะกลิ่นนั้นเหม็นชวนเวียนหัวแทบ
อาเจียน
ทั้งหมาทั้งแมวเหมือนจะรูทางจิตไดดีวา วันไหนที่หลวงตาไมอยูอยางนอยก็มื้อหนึ่งละ
ที่ตองอด เจาเปยกลูกศิษยหลวงตาจะแกลงไดไมบอยนัก เพราะใจจริงของเจาเปยกแลว
มันรักเมตตาสัตวเหมือนกัน บางที่ใหขาวหมาแมวก็นึกเสียวา ถาพวกมันหากินเองได คง
ไมมารบกวนขอเขากินอยางนี้หรอก บางครั้งเจาเปยกหายไปวันสองวันยังคิดถึงหมาแมว
นี่คือความดีมีจิตใจเมตตาของเจาเปยก

ไอนิน เปนหนึ่งในจํานวนหมาที่เจาเปยกตองคอยดูแล และไอนินก็เปนจาฝูงของ
บรรดาหมาวัน เจาเปยกเห็นมันมาตั่งแตวันแรกที่หลวงตาอุมมันมาจากขางถนน เพราะ
ทานกลัววาจะถูกรถทับตาย จึงสงเคราะหมันมาเลี้ยง และชื่อนี้หลวงตาเปนผูตั้งให สีของ
ไอนินดําสนิท อวนนารักมาก ตอนที่มันมายังเปนลูกมาอยูเลย อาหารวัดขาวกนบาตรมี
โปรตีนมาก ไอนินถึงไดโตวันโตคืน มันกินเกงกินเร็วจนหมาตัวอื่นกินไมทัน รูปราง
ในตอนนี้แข็งแรง สัดสวนเฉียด ๆ อัลเซเชี่ยน ขนแบนเรียบติดหนังเปนเงา เขี้ยวขาวยาว
แหลมเวลาหมาตัวอื่นกําลังกิน เมื่อไอนินปรี่เขาไป แฮเดียว ทุกตัวตองหลบกันหางจุกตูด
หลีกหางไปไกลเลยที่เดียว
ไอนินไมเคยกมหัวใหใคร ไมวาจะเปนพระหรือเณร จะมีแตหลวงตากับเจาเปยก
เทานั้น มันเปนกฏของธรรมชาติที่วา “ คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ ” หมาเปนอริ
กับไปรษณียเหมือนกับหญิงสาวเปนศัตรูกับสิวที่บนใบหนา ไอนินก็เชนกัน ถึงมันจะ
เปนหมา แตก็เปนศัตรูคูอาฆาตกลับเณร ชื่อเณรจิ๋วนั้นเอง
ไอนินมันเปนหัวหนาหมาบริวารของหลวงตา ถึงมันจะเปนหมาก็ยังมีคนหมั่นใสมัน
นานวันจึงกลายเปนศัตรูคูอาฆาตกันกับเณรจิ๋ว ความจริงเณรจิ๋วก็มิใชเด็กแลว อายุอานาม
ก็ปาเขา ๓๐ กวา ๆ เคยบวชที่วัดนี้มากอน แตเปนคนที่สังคมไมปราถนา ชอบเมาแลว
โวยวายดาหัวหมาดาแมเจก จนชาวบานระอาบางที่คนเขาหมั่นใสมากๆเขาก็ชัดเขาใหคน
ละพลักคนปกจนสปกสปอมก็ไมเข็ด พอโดนหนักๆเขาก็มาอาศัยนอนครวญคลางที่
ศาลาหนาวัด ทานเจาอาวาสใหนึกสมเพชดวยเคยเปนศิษยเกาของวัดนี้มากอน ทานเลย
จับมาบวชเณรเพื่อจะใหเปนผูเปนคนกับเขาบาง และเพื่อใหมาหลบภัยจากบาทาของ
ชาวบาน เพราะถาเมาแลวปากเสีย ไมมีใครคาดคิดวาทานเจาอาวาสตักสินใจผิด หรือถูก
กันแนที่บวชสิงหสั่งปา
เพราะตั้งแตนั้นมา วัดนี้เลยมีเณรขี้จุย โวยวาย ขี้ประจบสอพลอ จนพระหลายองคบอก
วา เณรจิ๋วไดปริญญามาจาก ออสเตรเลีย แตลับหลังเณรกลับเรียก เณรเลียแถมถูกขนาน
นามวา เณรขี้เรื้อนเพราะตามรางกายเณรจิ๋วเต็มไปดวยกลากเกลือ้ น ไมเฉพาะตามตัว
เทานั้น ในหนายังขึ้นกระดํากระดาง

วันที่จะเกิดเรื่องถึงกับถึงกับตองตายกันไปนั้น เณรจิ๋วฉันเสร็จก็เอาจีวรพาดไวกับ
ลูกกรงแลวเขาไปนวดเฟนใหกับหลวงตาเด็กวัดสองสามคนรวมทั้งเจาเปยกก็อยูดวย
และกําลังเลนอยูกับไอนินซึ่งตอนนั้นมันยังเปนลูกหมานารัก ซนชอบกัดของเลนตาม
ประสาลูกหมา วันนี้มีลมแรงไดพัดเอาจีวรของเณรจิ๋วที่พาดไวที่ราวไดตกลงมาที่พื้น ไอ
นินมันไดเห็นของเลนชิ้นใหมเลยเขาไปขยําขยี่แถมขี้เยี่ยวรดใหอีก เณรจิ๋วออกมาเห็นเขา
พอดี ไอนินรูวาภัยจะมาเขาถึงตัวแลวดวยสัญขาตญาณหมาหลบแวบไปซอนตัวอยูในกฏ
ของหลวงตา เณรจิ๋วนั้นโกรธจนลมออกหูไดแตอาฆาตไวในใจ
ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ถาไอนินเผลอเปนตองโดนบาทาและไมของเณรจิ๋วบอบช้ําไป
ทั้งตัว บางครั้งก็ถึงกับขาแปขาลากนอนรองควาญครางไปหลายวัน หมานั้นก็มีหัวใจ เกิด
จากวิญญาณที่พลาดพลั้ง ทําบุญนอยหนีกรรมจากอดีตชาติไมพน จึงตองมารับกรรมเกิด
เปนสนัขเดียรัจฉาน เพื่อชดใชหนี้กรรมเกาที่ไดกอเอาไว...แตก็ยังมาเจอกับ..คูแคนเจา
กรรมนายเวรเกากอนกันมาอีก..ไอนินจึงตองรับบทหนักไปตามระเบียบ คูกรรมของไอ
นินนั้นก็คือเณรจิ๋วนั้นเอง..ที่คอยจองหาโอกาสทุบตีใหตองบาดเจ็บตัวอยูบอย.ๆ
เณรจิ๋วก็เชนกัน เผลอเมื่อไหรเปนโดนไอนินเปนงับนองเอา ในตอนแรกกัดต่ํา ๆ
เพราะตัวมันยังเล็ก ตอมามันโตและสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเอวไอนินไดโตเปนหนุมเต็มที่
แลว เณรจิ๋วก็อันธพาลเราดี ๆ นี้เองผาเหลืองพระ ผาเหลืองเณรไมไดชวยกลอมเกลา
จิตใจนิสัยคนเราขึ้นมาไดเลย ถาขาดเมตตาซะอยาง “ ไมแกยากที่จะดัด ” แกยังคงเมาหัว
ราน้ํา ไมไดเปนประสัปรดสาระเลย เกิดมาเหมือนไมไดเต็มใจมาเกิด หลวงตาเองมา
ระยะหลัง ๆ เบื่อขี้หนาเต็มที เพราะเณรจิ๋วนั้น ไมมีความเกรงใจอีกทั้งไมมีสัมมาคาระวะ
ตามแบบฉบับคนเกเร
ไอนินเองก็เบาหยอกเสียเมื่อไหร หมาก็หมาเถอะ....หลวงตาบอกวา คงเปนคูกรรมคูผูก
พยาบาทจองเวรกันมาตั้งแตอดีตชาติ โทสะ โมหะ ใครลองไดเปนสมบัติยอมไมไดให
ผลดีแนนอน ในที่สุดตอนเขาของวันนั้น สุดแคน สุดพยาบาท ระหวางคนกับหมาก็กิด
ขึ้น เลือดของคูอาฆาตเหม็นคลุงชวนคลื่นเหียน คลื่นใส แยกไมออกวาอันไหนเลือดหมา
หรือวาเลือดคนคูกัดที่คุกรุนเปนไฟสุมขอนมาตั้งแตไอนินมันยังตัวกระเปยก จนกระทั้ง
มันโตพอที่จะกระโจนงับคอหอยของเณรจิ๋วไดแลว

วันนี้เณรจิ๋วกลับจากบิณฑบาต เดินกลับเขามาทางหลังประตูวัด วันนี้ไอนินดันไปนอน
หลับขวางทางจอมอันธพาลเขา ทําใหเณรจิ๋วอารมณเสียทันทีที่เห็นไอนิน แตก็เสียตั้งแต
กอนเขาวัดมากอนแลวเพราะแกเตะอะไรตอมิอะไรที่ขวางหนาขวางตามาตลอดทาง เมื่อ
สายตามาพบไอนินคูปรับเขาเทานั้น แทนที่จะดาตวาดไลเณรจิ๋วกลับวางบาตรยองไป
หยิบมีดถางหญากุฏหลวงตาตอหนาเจาเปยกเจาอ้ําเจาอนเด็กวัดที่มองเห็น วาเณรจิ๋วได
มีดแลวยองกริบไปยังคูอาฆาต
แลวอยางที่ไมมีใครคาดคิดวาจะเปนไปได เพราะเณรหมผาเหลือถือศิล ๑๐ จะมีจิตใจ
โหดเหี้ยมฟนหมาขณะที่มันหลับ ทุกคนไดยินเสียงเณรจิ๋วคํารามวา
“ ตายเสียเถอะมึง ”
สิ้นเสียงมีดของหลวงพอหวดลงหมายลําคอของไอนิน ความคมของมีดที่เพิ่งลับมา
ใหม ๆ ใกลถึง ไอนินคงรูดวยสัญชาตญาณมันขยับตัวไปนิดหนึ่ง แตก็ไมพนคมมัดที่
พาดลงบนโคนขา มันรองเอง ๆๆลั้นวัด เลือดโทรมทั้งขาหนา เณรจิ๋วหัวใจเพชฌฆาต
งางมีดจะฟนซ้ํา ชวงของความเปนความตายนั้น ไอนินสวมวิญญาณนักสู รวมพลัง
กระโจนเขางับลําคอของเณรจิ๋วอยางรวดเร็วเสียจนดูไมทันหลบก็ไมพนเขี้ยวขาวยาว
ของมันฝงจมมิดหายเขาไปในลําคอ
เณรจิ๋วตาเหลือกคางมีเสียงครอก ๆ เลือดจากเสนเลือดใหญทะลักออกมาราวน้ําพุ ราด
ลงมารดผาเหลือง หยดลงพื้นนองอยางนากลัว และไมมีทางวาเลือดจะหยุดเมื่อไอนินยัง
งับไมยอมปลอย
เจาเปยกเจาอนเจาอ้ําสามเด็กวัดตลึงพอไดสติก็รองใหคนมาชวยกันลั่น แตพระไป
บิณฑบาตยังไมกลับวัด ลําพังเด็กสามคนชวยอะไรไมได หลวงตาก็ยังไมกลับเชนกัน
เณรจิ๋วดิ้นเฮือกสุดทาย ฟนไอนินอีกทีแลวมีดก็หลุดมือ แตหมายังคงงับคอเณรจิ๋วอยู ทั้ง
หมาทั้งคนนอนจมกองเลือด เณรนั้นแนนิ่งไป หายใจครั้งหนึ่งเลือดก็ทะลักออกมาตรงที่
เขี้ยวหมางับอยู เปนฟองฟอด พระเริ่มทยอยกลับวัด องคหนึ่งเปรยขึ้นเบา ๆ วา
“ สิ้นเวรสิ้นกรรมกันที คนกับหมาคูนี้ จองเวรจองกรรมกันมามากเหลือเกิน ”

ศพของเณรจิ๋วตั้งอยูบนศาลาสวนไอนินหลวงตาเยียวยาอยางสุดขีด เจาเปยกลูกศิษยนั่ง
รองใหกระซิก ๆ เพราะเวทนามัน
หลวงตาครับ เณรจิ๋วก็ตายไปแลว ไอนินก็คงไมรอด หลวงตาคิดวาเขาจะเลิกจองเวร
จองกรรมกันไหมครับ”
เจาเปยกถามไปสอื้นไป หลวงตาตอบพึมพํากอนจะลุกไปจัดการศพเณรจิ๋วที่ศาลาวา
“ เลิกนะเลิกได แตตองใชเวลากันอีกนาน ”
ทานเอื้อมมือมาลูบแผงคอของไอนิน เลือดมันหยุดไหลพรอม ๆ กับตาที่ลืมโพรง และ
ลมหายใจที่ขาดหายไปดวย รางของไอนินจะแตกดับ แตจิตวิญญาณของมัน ใครจะรูได
วา มันรักเจาเปยกกับหลวงตา แลวในชาติหนาไอนินกับเณรจิ๋วจะมาเกิดเปนอะไรตอไป
เพื่อใชชดเวรกรรมที่ยังไมจบไมสิ้น......
แคนนี้ตองชําระ
รถปคอัฟคันนั้นวิ่งตะบึงมาจอดยังหมูบานชานเมืองแหงหนึ่ง แลวมาจอดสนิทที่บาน
หลังนี้ชายวัย ๓๐ กวา ๆ ยังไมทันลงจากรถฝูงหมา ๓-๔ ตัวก็พากันเหาหอมลอม จนชาย
วัยกลางคนผูเปนเจาของบานตองรีบออกมาไลพวกมัน ชายหนุมผูนั้นถึงไดลงจากรถได
ยกมือไหวทําความเคารพเจาของบาน
“ สวัสดีครับลุง ”
“ ครับ หวัดดี เชิญขางในบานเลยครับ ”
“ ขอบคุณครับ นิตยาอยูหรือเปลาครับ ”
ชายหนุมเอยถามถึงหญิงสาวที่เขาหมายปอง ในบณะที่เดินเคียงคูไปกับเจาของบานเขา
สูหองรับแขก
“ ไปซื้อของในตลาดครับ เดี๋ยวก็กลับ เชิญนั่งกอนซิครับ ”

เจาของบานกลาวตอบเชื่อเชิญ ชายหนุมรีบทําตาม
“ ถาลุงมีธุระอะไรก็เชิญลุงเถอะครับ. .”
เจาของบานขอตัวแลวเดินหายเขาไปทางหลังบาน ปลอยใหชายหนุมนั่งคอยคนรัก จม
อยูในหวงคิดคํานึง หนุมผูนี้ชื่อวา ชัชชัย เปนเจาของรานคาเสื้อผาสําเร็จรูปอยูในตัว
จังหวัด เขามีเมียมีลูกแลว และนิสัยเจาชูเขามาไดนิตยาเปนเมียลับ ๆ อีกคน และดู
เหมือนวาเขาจะรักนิตยามากกวาสาว ๆ ที่เขามีอยูหลายคน เขาแอบหนีเมียที่รานมาหา
นิตยาเปนประจํา ดูเหมือนวาเขาจะรักและหลงนิตยามากจึงตองมาหาเธอทุกวัน ดังเชน
วันนี้ เขานั่งคอยเธอดวยใจกระวนกระวายไมนานเทาไหร แมกับนิตยาก็กลับมาจากตลาด
“ อาว เฮียชัย มานานแลวเหรอคะ ” นิตยาเขามาออนออด
“ มาไดสักพักหนึ่งแลว ซื้ออะไรมาเยอะแยะเชียว ”
“เครื่องครัวคะ”
เธอตอบพรอมกับสงของใหแมกอนนั่งลงขางๆ ชายหนุม คุยหยอกลอกันอยางมี
ความสุข ไมเฉลียวใจเลยวา มีรถมอเตอรไซคมาจอดอยูหนาบาน เวิไลที่แอบติดตามสามี
มาอยางเงี่ยบ ๆ แลวจู ๆ ก็เดินโผลเขามาถึงหองรับแขกอยางถือวิสาสะ เพราะลมเพชรหึง
หนาบึ้งตวาดกอง
“ เฮียชัย ”
ชายหนุมเจาของนามถึงกับสดุงเมื่อจําเสียงไดดี รีบเหลี่ยวหลังไปดู
“ วิไล ...มาไดไง..มาทําไม..? ”
“แลวเฮียละ มาทําไม！” เปนการยอนถามที่หาคําตอบไดอยางยากเย็น
“ พี่มาธุระ...เรื่องงาน” ตอบอยางกระทอนกระแทน
“มาติดตอใหคุณนิตยาชวยขายเสื้อผาเงินผอนใหไงจะ”

ชายหนุมรีบออกตัว แตวิไลกลับยิ้มเยาะ
“ออ....นังนี่หนะเหรอชื่อ..นิตยา เฮียไมตองมาแกตัว ฉันสืบมาแลววาเฮียกับนังนี่เปน
อะไรกันนานแลว กลับบานเดี๋ยวนี้ ไมงั้นมีเรื่องแนๆ”
“...โธ...วิไลจาาาทําอะไรใหมีเหตุผลบางสิจะ พี่กับนิตยาไม...เออ...ๆๆ”.
“ เฮียไมตองมาพูด..จะกลับหรือไมกลับ...ถาไมนงั นี่ตายแน...”
ไมใชคําขูอยางเดียวเพราะเธอลวงเอาสิ่งหนึ่งออกมา..แลวจองมาที่ผูหญิงคนนั้น ชัทชัย
ถึงกับตกตลึงตาคางรีบลุกขึ้นมาจูงมือเมียกลับบานทันที โดยมีสายตาที่อาฆาตแคนของ
นิตยา...
เย็นวันนั้น วิไล หรือเจวิไลอยูในรานขายของตามปกติกับเฮียชัชชัย ไมมีลางสังหรณใด
ๆ บอกใหรูเลยวาจะมีมัจจุราชมากระชากวิญญาณของเจวิไล ไดมีชายคนหนึ่งนุงกางเกง
ยีนสวมเสื้อยืดและทับดวยเสื้อแจ็ตเก็ตเดินเขามาทําทีเลือกดูโนนดูนี้..และตอราคา
“ ตัวนี้เทาไหรเจ ”
“เสื้อตัวนี้ ๒๕๐ บาทก็แลวกัน”
“ ๒๐๐ ถวน ก็แลวกัน”
“ขออีก ๓๐ บาทก็แลวกัน..” เธอตอบลูกคาอยางไมนึกวาถวามตายไดมาถึงตัวแลว
“ เอา..ตกลงตัวนี้ก็แลวกันเจ ”
เจวิไลรับเสื้อมาหันหลังใหลูกคา เตียมจะใสถุงให และแลวทูตนรกผูนั้นก็วาดกระบอก
ปนขึ้นมาจอที่ศีรษะแลวเหนี่ยวไกเปรี้ยง.....เสียงกองราวฟาผา รางบอบบางของวิไลถลา
ตามแรงของปนลมฟาดพื้นสิ้นใจตายคาที่เลือดปนมันสมองกระจายไหลทะลักออกมา
จากบาดแผลราวกับน้ําพุ ฆาตกรรีบหันหลังวิ่งไปขึ้นรถมอเตารไซคที่เพื่อนติดเครื่องรอ
อยูแลวพุงหายไปอยางไรรองรอยปลอยใหเยื่อนอนตายอยางปริศนา ซึ่งชาวบานรานคา

ไดออกมายืนมุงดูและวิภาควิจารกันไปตางๆ นา ๆ มีคนที่รูเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือชัทชัยสามี
ของผูตายนั้นเอง วาใครอยูเบื้องหลังความตายของภรรยานี้
“ ไมนารุนแรงถึงขนาดนี้เลย นิตยา ”
ชัชชัยไดแตลําพึงในใจ ไมกลาสงเสียงออกมาใหใครไดยิน..ศพของวิไลถูกจัดขึ้น
ทามกลางความเศราโศกเสียใจของผูที่อาลัยรักในตัวของผูตายเปนอยางยิ่ง ชัทชัยเองก็
เก็บตัวเงียบไมกลายางกรายออกไปไหน จนกระทั้ง ๗ วันผานไป เขาจึงไปหานิตยาใน
ตอนค่ําคืนนึ่งดวยความคิดถึงเพราะไมไดพบหนากันมาหลายวันแลว
“นิต ไมนาทํารุนแรงอยางนี้เลย เฮียสงสารวิไลรูไหม”
ชัชชัยตอวาทันทีที่อยูดวยกันสองตอสอง
“ถานิต ไมทําอยางนี้ เธอก็ตองทํานิต มันชวยไมได...เฮียอยามาพูดเลยคะ เสียอารมณ
เปลา ๆ วาแตเฮียเถอะเมื่อไหรจะมาขอแตงงานกับนิตใหเปนเรื่องเปนราวเสียทีละ”
“คงไมเกิน ๓ เดือนหรอก ใหเรื่องของวิไลสงบเรียบรอยดีเสียกอน ใจเย็นๆ กอนนะ
เดี๋ยวจะมีคนสงสัยเอาวาเมียตายไมเทาไหรก็แตงเมียใหมแลว..อยูไปแบบนี้กอนนะจะ”
ชายหนุมพูดปลอบเอาใจและโอบกอดสาวเจาดวยแรงเสนหหา....และใหดิ้นตายเถอะ..
ดวงตาของนิตยาที่งดงามเยายวน..กลับแข็ง ๆ กลอกกลิ้งไปมา รางกายของเขาแข็งทื่อ
ขยับเขยื่อนไมได ไดแตนั่งนิ่งๆ มันไมใชตาของนิตยา..แลวเสียงของเธอที่เล็ดลอด
ออกมานั้น..
“เฮีย ไมนามายุงกับอีนังนี่มันเลย ไมงั้นฉันคงไมตายแบบนี้”
เสียงที่เปลงออกมาจากปากของนิตยาดูเศราสรอย ชัทชัยเองจําไดดีวาคือเสียงของวิไล
เมียที่เพิ่งตายไปนั้นเอง
“ เฮียผิดไปแลว วิไล ยกโทษใหเฮียดวย ”

เขาไดแตรําพึงในใจ ขยับปากพูดไมได แตคลายกับวิญญาณของวิไลที่สิงรางของนิตยา
จะรับรู เพราะเขาไดคําตอบมาวา
“ วิไลยกโทษใหเฮีย แตนังนี้วิไลไมยกโทษให มันตองไดรับกรรมที่ไดทําไว ”
ชัชชัยแทบสิ้นสติเมื่อนิตยาใชมือบีบคอตัวเองอยางแรงปากที่สวยไดรูปอาคางลิ้นยื่น
ยาวออกมาจุกปาก ใบหนางามที่ชวนหลงใหลนั้นเริ่มแดงก่ําและดําคล้ําขึ้นๆดวงตาเริ่ม
ถลนปูดโปนเหลือกลาน มีเสียงลมหายใจติดขัดเลือดออกจากปากและจมูกเปนสายน้ํา
เสียงสุดทายที่เขาไดยิน มันเปนเสียงกระดูกลําคอหักดังกรอบ แลวรางนั้นก็สงบนิ่งไม
ไหวติง
“ นิตยา ๆๆ ”
เขารองเรียกหญิงสาวอยางบาคลั้งเมื่อรางกายของเขาขยับได เขารีบถลันเขาไปประคอง
เธอ แตมันสายไปเสียแลววิญญาณที่ชั่วรายของนิตยาไดหลุดลอยออกจากรางเพื่อไป
ชดใชกรรมที่ตามสนองดวยแรงอาฆาต ใหตายตกไปตามกันเสียแลว
ชัชชัยเองตองติดคุก ขอหาฆาคนตายอยางโหดเหี้ยม...เขาคือตนเหตุแหงกรรม ลงทาย
เหลือเพียงเขาคนเดียวที่ตองชดใชกรรมแหงผูกอในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู พนกรรมใน
โลกนี้เมื่อไหร ..นรกคงมาบัญชาเขาดวยขอหา ผิด ศีล ทั้ง มุสา และกาเม เพื่อนๆ ที่รัก
สนุกอยางเขายังมีอีกมาก.....นรกคงไมไมเงียบเหงาหรอก..
เดียรัจฉานวิชา
เขตชายแดนติดตอประประเทศเขมรของภาคเหนือแหงหนึ่ง เสนทางแสนจะลําบาก
ลําเค็ญในทุก ๆ ฤดู เปนเวรกรรมของผูที่ใชเสนทางนี้ หมูบานมะแวง ตั้งอยูกลางดงไม
อันหนาแนนไมปรากฏหลักฐานวาผูใดเปนผูริเริ่มในการมาลงหลักปกฐาน ถึงแมนจะ
เปนกลางดงลึก แตก็มีผูคนอาศัยอยูเกือบ ๕๐ หลังคาเรือน อาจจะเปนเพราะดินคอนขาง
ต่ํา น้ําคอนขางชุม จากตนน้ําหลาย ๆ สายของทิวเขาตลอดชายแดน
กอนจะเขาพรรษาประมาณเดือน พฤษภาคม กอนฝนจะมาชาวบานมะแวง ไดมี
โอกาสตอนรับพระภิกษุสงฆสูงอายุราว ๆ ๖๐ เศษ ทานไดธุดงคผานมา ทานปรารภวา “

เขาพรรษาปนี้อาตมาประสงคจะจําวัดที่หมูบานมะแวงแหงนี้ ” พุทธบริษัทตางปรีดา
ปราโมทยเปนยิ่งนัก จึงพรอมใจกันสรางกุฏิขึ้น ๑ หลัง เลือกสถานที่เริ่มแมน้ําเพราะเห็น
วิเวกดี
ชาวบานมะแวังมีอุปนิสัยชอบในการทําบุญ ถึงแมจะเปนหมูบานที่ยากจนแตทุกคนมี
ศีลธรรมรักใครกรมเกียวกันดี จึงทําใหหลวงพอพระธดงคไดพํานักอยางสบายใจ ใน
พรรษาชาวบานไดอยูเย็นเปนสุขกันมา จนกระทั้งผานมาถึงเดือนสุดทายกอนออก
พรรษา ขาวในนาตั้งรวง อากาศเย็นเริ่มโชยมา ทองฟาที่เคยมืดมิดเพราะเมฆฝนหายไป มี
แตปุยฝายเขามาแทนที่ ทองฟาสีเงิน ตัดเมฆงามตายิ่งนัก แตน้ําในหวยเริ่มขาดแคลน
แลวขาวรายก็ไดกระจายทั่วหมูบาน หมูแมพันธุที่มีอยูตัวเดียวของนายมิ่ง ที่เลี้ยงไวไต
ถุนบาน ไดหายไปในตอนกลางคืน นายพรานคงชี้ชัดบอกวา เสือมาคาบเอาไปกิน
เพราะบริเวรรอบบานมีรอยเทาเสือเกลือนไปหมด ตั้งแตนั้นมาวัวควายก็ทยอยหายไป
เรื่อย ๆ แมแตสัตวเล็กอยางเปดไกก็พลอยหายไปดวยเปนที่หวาดผวาของชาวบานมะแวง
ใครมีวัวมีควายตางก็นํามาผูกรวมกันไวคอกกลางหมูบานและไดกอไฟเปลี่ยนเวรยามกัน
อยางแนนหนา
พอค่ําหนอยตางก็ปดประตูหนาตางกันเงี่ยบไมไดยินแมแตเด็กที่รองใหเพราะกลัวเสือ
มันจะมาคาบเอาไปกิน ใครจะมีธุระกลางค่ํากลางคืนมาจะไมคนเปนประตูรับเปนอัน
ขาด ถามีปวดทองก็กลั้นเอากลั้นไมอยูก็จะตองมีคนมาคุมไมนอยกวา ๓-๖ ยืนคุมพรอม
ดวยอาวุธที่มี.. สวนมากจะไมมีใครกลาลงจากบานกันเลย
และวันนี้ก็เปนอีกวันที่ชาวบานมะแวงตองสยองขัวญเพราะเสือไดคาบหมูของนายอิน
นางจันทรสองสามีภรรยาเอาไปกิน หมาเลี้ยงไวหลายตัวแตละตัวลวนแตดุ ๆ เหาเกง
วันที่เกิดเหตุตางไมมีตัวไหนเลยที่จะสงเสียงมาเตือน พวกมันมัวไปทําอะไรอยูที่ไหนกัน
พรานคงไดนําชายหนุมฉกรรจออกตามรอยเทาเสือก็พบเศษซากของหมูเกลื่อนกลาดไป
เปนทาง
อีกหนึ่งอาทิตยจะออกพรรษาหัวหนาชาวบานเรียกลูกบานมาประชุมกันถึงเรื่อง งาน
บุญปนี้จะเอาอยางไรกันดีเพราะไดมีเสือเขาในหมูบาน และไดมีผูกลาหาญ ๕-๖ อาสา

ออกไปจัดการกับเสือรายโดยนายพรานคงเปนหัวหนา พรานคงใหนายวินเปนคนเอาหมู
ออกไปผูกลอเสือตรงกลางทุงแลวพวกขางพรานคงก็ทําคัดหางที่ตนไมใหญคอยจองมอง
วาเสือมันจะมาคาบเอาหมูที่ผูกไวเมื่อไหร
เสือมันก็รูตัวไมยอมโผลมาใหเห็น คืนที่สองก็แลวจนกระทั้งคืนที่สาม ดวงจันทรขึ้น
๘ ค่ําแสงจากดวงจันทรสวางจา ลมเย็น ๆ เริ่มโรยตัวลงมาแตเหลานายพรานคงยังคงถือ
ปนจองไปที่หมูที่ผูกเอาไว เสียงจิ้งหรีดที่พากันรองจาจนแสบแกวหูพลันพาพรอมใจกัน
หยุดรองเงี่ยบกริบแมแตลมก็พลอยจะหยุดไปดวย ลมโชยมาอีกครั้งคราวนี้ไดกลิ่นสาบ
และรางของเสือก็ปรากฏขึ้น หมูที่ผูกไวมันรูวาภัยไดมาถึงตัวมันแลวมันดิ้นรนอยางสุด
ชีวิตเพื่อใหเชือกที่ผูกมัดไวกับตอไมหลุดออกแตก็ไมพนจากกรงเล็บของเจาลายพลาด
กลอนไปได นายพรานคงถึงกับผงะเพราะเสือตัวใหญไมเคยเห็นมากอนเลย พอตั้งสติได
จึงยกปนแกปเล็งและวาดกระบอกปนไปที่รางของเสือ เสียงปนดังสนั้นหวั่นไหว
ทุกคนเห็นชัด ๆ วาเสือกระเด็นกระดอนไปตามแรงของปน แตอะไรนั้นมันลุกขึ้นยืน
สะบัดขนเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น และก็ไดคาบเอาเหยื่อแลวเดินหายลับไปตอหนา
นายพรานคง ทุกคนตลึงอาปากคาง
รุงเชาทุกคนออกตามรอยเสือไป ไมมีแมแตรอยเลือดของเสือคงมีแตเลือดของเหยื่อ
เทานั้นปนของนายพรานคงทําอะไรมันไมไดเลยเหรอ ขาวเสือรายบุกเขาไปคาบสัตว
เลี้ยงของชาวบาน นายอําเภอและตํารวจไดออกมาชวยไลลาเสือแตไมมีวี่แววของเสือมา
ใหเห็นเลย จนกระทั้งออกพรรษา ทุกคนลงความเห็นวามันคงแผนไปไกลไมมาใน
หมูบานนี้แลว ตางคนก็ดีใจที่จะไดไมตองขวัญหนีดีฝอกันอีกแลวตางประกอบอาชีพกัน
ตามปกติ หลังจากออกพรรษาไปได ๓ วัน ลูกสาวของพรานคงเอาขนมไปใหยายที่บาน
ทายทุง ก็ถูกเสือคาบเอาไปกิน รองรอยเสือแทะจนเหลือแตกระดูก ตับไตไสพุงหาย
เกลี้ยง มันตองเปนเสือตัวเดียวกับตัวเดิมนั้นเอง
ชาวบานมะแวงตองขวัญเสียอยูกันอยางหวาดผวาอีกครั้ง และไมกี่วันถัดมา มีเด็กถูก
เสือคาบเอาไปกินอีก.... เปดไกวัวควายก็เริ่มหายไป ในที่สุดพวกชาวบานก็อบพยพหนี
เสือกับจนเกือบจะหมดหมูบาน พากันทิ้งขาวในนาที่กําลังออกรวงเหลืองหราม

ทามกลางความเงียบและนากลัว ไดมีเกวียนเทียมวัวบรรทุกขายสินคาพาสองสามี
ภรรยาวัยชราผานมาพบกับชาวบานชุดสุดทายที่เตียมอพยพลูกเมียออกจากหมูบาน พอ
ชายชราเห็นดังนั้นจึงไดถามไถไดความมาวาเสือรายไดมีกอกวนจนเหลือทนแลว พอเฒา
ทั้งสองก็เหมือนกันตองรีบออกไปจากหมูบานนี้กอนมืดค่ําเดี๋ยวจะไมทันการ
ชายชราไดฟงแลวก็พูดขึ้นวานี้ก็เย็นแลวเห็นจะไมทันแลว และไดขอรองขอใหทุกคน
อยูแตในที่พัก หากวาคืนนี้มีเสียงอึกทึกครึกโครมอะไรหามออกมาดูและสงเสียงเปนอัน
ขาด ยายไดไปชวนพวกผูหญิงทําอาหารเย็นไวกินกันกอนที่จะมืด ฝายตาก็ไดเขาไปทํา
พิธีในเกวียน
คืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ แสงจันทรไดสาดสองใหเห็นอะไรในตอนคืนไดเหมือนกับ
กลางวัน เวลาผานไปเลยเที่ยงคืนลูกเด็กเล็กแดงไดนอนหลับกันหมดแลวยังคงมีแตพวก
ผูใหญที่คอยเงี่ยหูฟงวาคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้น และทุกคนตางก็สดุงเมื่อไดยินเสียงหายใจ
ฟดฟาด เหมือนเสียงวัวควายชนกัน กลางแสงจัทนรนั้น ควายสีดําเปนมันล่ําพี ๒ ตัว
กําลังตอสูกับเสือขนาดมหึมา ควายตัวหนึ่งนั้นถูกแรงตบจากเสือกระเด็นกระดอนไปแต
ควายอีกตัวกระโจรเขาขวิดทันทีเมื่อเสืองับคอควายตัวที่กระเด็น นอกจากจะไมระคาย
หนังควายแลว เสือยังถูกแรงสบัดหลุดกระเด็นแถมถูกซ้ําดวยการขวิดของควายอีกตัวเขา
ดานหลัง ในที่สุดเสือพยายามหนีเพราะควาย ๒ ตัวรุมเสืออยางไมใหตั้งตัวติด
และในที่สุดควายตัวหนึ่งพุงชน รางเสือกระเด็นลอยสูงไปตกบนหลังคากระทอม
จากนั้นมันกระโจนหายไปอยางไมรูทิศทาง และไมมีใครรูวามันไปไหน ควายสองตัว
เดินสบัดหัวสะบัดหางเฉียดกระเกวียนสองตายายแลวรางของควายทั้งสองก็หายวับจาก
สายตาที่จองมองอยางใจจดใจจอ
รุงเชาพวกชาวบานที่ยังเหลืออยูไดพากันดีใจ ไดเตียมอาหารหวานคาวเพื่อไปทําบุญ
เพราะเรื่องราย ๆ ไดมลายหายไปแลวชาวบานไมลืมที่ไปชวนสองตายายไปใสบาตร
ดวยกัน และพวกชาวบานไดพากันตะลึงอาปากคางกาวขาไมออกเพราะภาพที่เห็น
ที่หนากุฏิรางของของหลวงตานอนหายใจระรวย ตามตัวมีบาดแผลฉกรรจหลายแหง
เลือดสด ๆ ไหลโกรกออกมาจากบาดแผล ตามรางกายชุมโชกไปดวยเลือด จมูกและปาก

ก็มีเลือดไหล อะไรหรือนั้นที่ทอนลางตั้งแตทอนเอวลงไป เปนรางของเสือลายพลาด
กลอนเหลืองดํา หางสั่นระริกแสดงวาใกลจะสิ้นใจเต็มทนแลว
สายตาของหลวงตาเต็มไปดวยความเศราสรอย เหมือนจะบอกวา มีใครบางอยากตก
อยูในสภาพอยางนี้ ทุกอยางเปนกฏของกรรม โดยแท เพราะเปนพระแทนที่จะเจริญศีล
ภาวนากลับมุงร่ําเรียนแต เดียรัจฉานวิชา...ผลจึงออกมาเชนนี้....
แลวคุณละ..
แมวอาฆาต
ขาพเจามองดูซากลูกไกที่โดนเจาหัวขโมยมันแอบยองมาคาบเอาไปกินเสีย ๓ - ๔ ตัว
“อยาใหเจอเชียวนะเองจะฟาดเสียใหคลานเชียว” ขาพเจามีบานอยูแถวๆชานเมือง และ
เดี๋ยวนี้กลายเปนกลางเมืองไปแลว ขาพเจาไดรับเสื้อผาโหลมาเย็บ เอาญาติพี่นองมา
ชวยกัน หลังบานเปนที่วางเปลา ขาพเจาจึงไดซื้อลูกไกนามาเลี้ยง เมื่อเกิดเหตุเชนนี้ขึ้น
ขาพเจาคอยเฝาจับตาวาไอเจาขโมยนั้นมันเปนอะไรกันแน
ขาพเจาเฝาอยูถึง เกือบอาทิตย จึงไดเห็นเจาหัวขโมย มันเปนแมวสีสวาดตัวใหญ มัน
คอย ๆ ยองเงียบกริบเขาหากรงไกชา ๆ มองซายมองขวาอยางหวาดระแวง ขาพเจาซุม
มองมันอยูเงียบ ๆ คอยหาจังหวะ ทอนไมในมือกระชับมั่น เจาหัวขโมยมันไมรูตัวมัน
ยังคงยองเขาหาเหยื่อ เมื่อไดโอกาสขาพเจาฟาดไมลงไปที่กลางหลังของมันเต็มแรง มัน
สะดุงขูฟูกระโดดวิ่งไปขางหนา แลวมันก็ตกลงไปในบอคลองน้ํา ขาพเจาวิ่งตามไปดูก็
เห็นมันตะเกียกตะกายดวยขาหนาสวนขาหลังมันตกหอย ขาพเจารูวาหลังมันคงหัก
ขาพเจาใชไมชวยใหมันขึ้นมาจากบอ มันกลับขูและกัดทอนไมเปนพัลวัน ตาของมัน
จองขาพเจาเขม็งแยกเขี้ยวขูตลอดเวลา จนขาพเจาหมั่นใสอยากฟาดใหดวยไมใหตายคา
มือนัก แตก็ทําไมลงจึงโยนไมทิ้งเดินกลับเขาบาน คิดวามันคงเข็ด คงจะไมมาขโมย
ลูกไกมากินอีก
แตขาพเจาคิดผิด ถาฆามันเสียแตตอนนั้น ขาพเจาคงไมตองมานั่งเสียใจจนถึงทุกวันนี้
ไอแมวนั้นมันหายไปเปนเดือนจนขาพเจาลืมไปแลว มันแอบมาตอนไหนไมทราบ
กลับมาคราวนี้มันไมไดมาขโมยไกกินมันกลับพกความพยาบาทมาเลนงานขาพเจา

โดยตรง วันนั้น ขาพเจากินขาวเที่ยงเสร็จแลวก็เดินออกไปที่หลังบาน แมวตัวนั้นมันมา
จากไหนไมรูขาพเจาไมทันเห็น มันกระโจนเขาใสกลางหลังขาพเจา ทั้งกัดทั้งขวนจน
ขาพเจากระโดดโหยง แลวเลือดก็ออกมาตามรอยที่เจาวายรายมันฝากไว มันกระโดดวิ่ง
หายเขาไปปาดงหญาทึบ ความเจ็บปวดแลนเขามาขาพเจารีบเขาบานไปหาหมอทําแผล
หมดไปหลายตังค
ขาพเจาถามหาเจาของแมวตัวนั้น เสาะถามเทาไหรก็ไมมีคนรูจักดังนั้นขาพเจาจึงออก
ตามลามันในพงหญา คิดวามันคงหลบซอนตัวอยูแน ๆ ขาพเจาถือปนลูกซองกระชับมั่น
ถาขืนปลอยมันไปจะเปนอันตรายกับคนอื่นและขาพเจาดวย แตไมเห็นแมแตเงาไรวี่แวว
ยังกับมันรูตัวอยางนั้นแหละ
เมื่อหาไมพบขาพเจาก็ถอยออกมาตั้งหลักใหม สักวันคงไดเจอมันเขาจนไดนั้นแหละ
คราวหนาจะไมปลอยใหมันรอดมือไปได แตขาพเจาก็ไมประมาทคอยระวังตัว
ตลอดเวลา...แตฝายจองกับฝายระวังมันมีโอกาสผิดกัน ขาพเจาพลาดเปนครั้งที่สอง ไอ
วายรายมันซอนตัวอยูในกอหญาเล็กๆขางโองน้ํา มันพุงเขาสวนออกมากัดขวนที่ขา
ขาพเจาเตะสวนออกไป จนมันกระเด็นและวิ่งหายเขาไปในพงหญา ขาพเจายกปนแลว
กดเปรี้ยงตามไป มันชนะขาพเจาอีกเพราะแมแตลอยเลือดสักหยดก็ไมเห็น นี่ยังดีนะที่
ขาพเจาใสกางแกงยีนสไมงั้นเนื้อคงจะหลุดออกมาเปนกระจุก แตก็เรียกเลือดจากรอย
แผลไดเหมือนเดิม
ขาพเจาจางเด็กแถวนั้น ชวยกันถางหญาใหโลงเตียน ยายโองไปไวหนาบาน เพื่อ
ปองกันเจาวายรายมาลอบทํารายขาพเจาอีกและประกาศใหรางวัลแกผูที่จับหรือฆาเจา
แมวผีนั้นได คราวนี้มันหายไปนาน จนหญาที่ถางไวขึ้นรกเหมือนเดิม ขาพเจาก็ตายใจวา
มันคงไมมาแลว ออยเปนนองเมียที่มาชวยเราเย็บผาและเปนผูที่รับเคราะหแทนผมอีกคน
ออยกินขาวเสร็จแลวออกไปลางจานหลังบานและเลยไปเอาขาวใหไกกิน มันพุงออกจาก
พงหญากัดขวนเขาที่นองของออย ออยตกใจรองวี๊ดวายลั้น เจาแมวนรกมันกระโจนหนี
เขาไปพงหญาอีกตามเคย
ขาพเจาเพิ่มรางวัลเปนเทาตัวอีกถาใครรูที่แหลงหลบซอนของมัน เย็นวันนั้นขาพเจาไป
ซื้อปลาทูที่ตลาดและคลุกยาเบื่อเอาไปวางไวตามพุมกอหญาที่คิดวามันคงจะมากิน แลว

ก็ไดผล แตไมใชเจาวายรายนั้นหรอกนะ ที่ตายคือหมาขางบาน 2-3 ตัวที่รับเคราะหแทน
เจาของหมาตระโกนแชงชักหักกระดูกคนทํา วาใจชั่วไมกลัวปาบกลัวกรรม ถาเขารูวา
เปนขาพเจา...ไมยากนึกภาพเลย เพราะพี่แกเปนนักเลงใหญของที่นั่นดวย
แลววันอวสานของเจาแมวนรกนั้นมาถึงอยางงายดาย โดยไมคิดไมฝนมากอนเลย วัน
นั้นเปนวันพระออยกับเมียของขาพเจาไปทําบุญที่วัด จึงไดพบกับมันโดยบังเอิญ แลวรีบ
มาบอกขาพเจา เมื่อขาพเจาไปถึงเห็นมันนอนหลับสบายอยูในวัดนี่นั่นเอง ขาพเจาจาง
เด็กวัดใหชวยจับมันใสกลองหรอกวาหนูที่บานของขาพเจาชุกชุมมากอยากไดแมวไป
ปราบหนู เมื่อจับมันไดแลวจัดการผูกกลองมัดอยางแนนหนาเอาขึ้นรถกลับไปบานและ
รอใหตะวันตกดินเสียกอน พอฟามืดขาพเจาหิ้วกลองเจาวายรายไปที่บอหลังบานมันคง
จะรูชะตากรรม มันรองตะกุยกลองไปตลอดทาง ขาพเขาโยนมันลงไปในบอน้ํา เอาไมค้ํา
ใหกลองจม เสียงดิ้นโครมครามและฟองอากาศขึ้นสักประมาณ 5-7 นาทีก็สงบ
หลังจากนั้นกิจการเย็บผาขาพเจาก็ขาดทุนลงตามลําดับ จนตองเลิกไปในที่สุด ขาพเจา
กับเมียตองไปทํางานเปนลูกจางในโรงงานอยูหลายปถึงไดเก็บเงินตั้งตัวไดใหม คงจะ
เปนเวร - กรรม ทันตาเห็นก็ได เดี๋ยวนี้ขาพเจากับเมียไดเลี้ยงแมวเพื่อชดใชหนี้กรรมที่ทาํ
เอาไวกับแมวตัวนั้น และก็ไมทราบวาเจาวายรายนั้นมันกลับมาเกิดใหม เพื่อจองเวรกับ
ขาพเจาหรือเปลา เพราะเจาลูกแมวตัวกระเปยก มันมีพฤติกรรมเหมือนกันไมมีผิด และ
จากสายตาของมันที่มองขาพเจา คิดแลวเสียวสยอง...

เตาวัดพยาบาท
พรานคงและคนรุนเกา ๆ ใหสัจจะปฏิญาณวา ถึงจะลาสัตวก็จริง แตจะไมลาและฆาลิง
คาง บาง ชนี เพราะสัตวเหลานี้เมื่อถลกหนังออกแลว มีสภาพคลายเด็กทารกแดง ๆ และ
เลือกไมฆา ชาง เตา เพราะสัตวที่วานี้ อายุยืน การฆาสัตวที่อายุยืนนั้นทานวา ...ชดใชเวร
ใชกรรมกันชาติตกนรกหลายขุมนัก
หลายคนพูดเลน ๆ วา กรรมนั้นมนุษยสรางกันแยะเหลือเกินมากเสียจนลนเมืองนรก
แลว ยังไงก็ไมเบาบางลง ดังนั้นเมื่อมนุษยยังไมวางมือจากกรรม ก็ใหกรรมนั้น จัดการ

ลงโทษเสียแตเมืองมนุษยเพื่อแบงเบาเมืองนรกบาง คนที่ไมเชื่ออาจจะหัวเราะเยอะวางม
งาย พวกโบราณลาสมัย เปนความเชื่อของบุคคล เพราะอะไรๆที่ถึงขั้นเปนเวรเปนกรรม
ตอกันนั้นมักจะทันตาเห็นในชาตินี้ภพนี้นี่แหละ
นายชาติมีอาชีพเก็บมะพราวขาย เพราะพอของนายชาติมีที่ดินอยูหลายไร เปนมรดก
จากพอแม ทิ้งไวให การหากินเลี้ยงชีพของนายชาติจึงไมฝดเคือง เขาไดแตงงานกับสาว
หมูบานเดียวกันและมีลูกดวยกัน 2 คน นิสัยของนายชาติคอนขางไปทางเกเร ชอบดืมเห
ลาเลนการพนัน พรรคพวกเพื่อนฝูงของนายชาติมีนิสัยคลายคลึงกัน
เปนความจริงที่วา คนดืมเหลาเกงมักทําอาหารเกงและอาหารแปลก ๆ สิ่งที่โปรดปราน
มากที่สุดก็คือเตา สัตวที่เคลื่อนไหวไดชา ไมมีอาวุธปองกันตัว ไมเปนพิษเปนภัยกับใคร
จะเอาเตายางสด หรือวาจะใหนายชาติทําอยางไรกับเตาก็บอกมานายชาติทําไดทุกอยาง
ขอใหบอกมา การฆาเตาเปนพฤติกรรมที่แปลก เตาตะพาบน้ํานั้นนายชาติกินเปนประจํา
วันไหนมีติดตลาดนัด นายชาติจะใหภรรยาไปเหมาเตาตัวเล็ก ๆ มา สรุปแลวเขามีผัดเนื้อ
เตา ยําเตา เปนกับแกลมประจํา
วิธีการทําเตาเปน ๆ เอาเนื้อออกจากกระดองนั้น นายชาติจะกอกองไฟแลวเผาเตาทั้ง
กระดองทั้งตัวความรอนทําใหเตาดิ้นทุรนทุราย นายคําจะเอากอนหินวาง ทับ เพื่อไมให
เตาหนี จนกระทั้งเตาตาย
เคยมีคนถามนายชาติวา “ อยางนี้เตามันก็รอนสิ ” นายชาติตอบวา “ เออ...ก็รอนซิวะ
ไมงั้นเตามันจะตายเหรอ ” คําตอบของนายชาติมิไดแสดงถึงความเจ็บปวดที่เตาไดรับ
ตรงกันขาม กลับกลายเปนสิ่งที่ภูมใจในการกระทําเสียอีก
พวกที่ถามตองสายหนาและแสนที่จะสงสารเตาที่จะตองโดนโยนเขากองไฟ..... “ เฮอ
...ไมนาทํามันเลย ”
นายชาติกลับตอบวา “ ก็ของกินอรอยนี่หวา.. .”
“ ไมกลัวบาปกลัวกรรมบางเหรอ ”
“ อิ่มโวย....บาปกรรมไมรูจัก ” เปนคําตอบที่คนในหมูบานไดยินเสมอจนชินหู

๑ ปตอมา เดือน ๑๐ ฤดูน้ําหลาก ทางเหนือจะมีน้ําทวมเตาใหญที่มีรูปแกะสลักกระดอง
ดานหลังไวเปนชื่อทานสมภารคนเกาซึ่งมรภาพไปแลว ลักษณะขนาดของเตาบงบอกถึง
อายุเตาตัวที่วานี้มากกวาอายุนายชาติเสียอีกแนนอน
ปนั้นน้ําเหนือมากจนเตาตัวนั้นหลุดออกมาจากบอ ไมมีใครรูว าไปไหน ชาวบานมี
ความหวงเตาตัวนั้นไดสอบถามยังที่ตาง ๆ ชาวบานถือวาเตาตัวนี้เปนเตาศักดิ์สิทธิ์ มีคน
เคยถูกหวยมาแลว เพราะไดมาบนบานกราบไหวเตาและก็ไดผลตามที่ขอกันก็หลายเจา
พวกที่เคารพเตาวาเปนเตาศักดิ์สิทธิ์ไดพากันไปบนบานตามเจาที่ตางๆเพื่อวาใหเตาตัวนี้
ไดกลับมาอยูที่วัดเหมือนดังเดิม นายชาติรูเรื่องนี้ทั้งหมดดวยความขบขันที่ชาวบานเซอ
ซาในในสายตาของนายชาติยิ่งนัก เพราะที่จริงแลวนายชาติไดจับเอาเตาที่ชาวบานตาม
หานั้นมาขังไว
บานนายชาติไมไดหางจากวัดสักเทาไหร วันนั้นเขากําลังจับปลาอยูในสวน ไดพบเตา
ที่หลุดมาจากวัด สิ่งแรกที่คิดก็คือ ผัดเผ็ดเตา ตมยําเตา และเนื้อเค็ม ตามรูปแบบของคนที่
ไมคิดถึงเวรกรรมจะแกลมเหลาทาเดียว เรื่องนี้ก็รูกันในแวดวงญาติ ๆ ไมกคี่ น ทุกคนไม
เห็นดวยกับเจตนาที่นายชาติจะฆาเตาเอาเนื้อมากิน ทุกคนหามปราม และใหคืนเตาแกวัด
เสีย
นายชาติกลับเห็นเปนเรื่องตลกแทนที่ตามที่ญาติบอก กลับขอรองทุกคนที่รูอยาแพรง
พรายใหรูเปนอันขาด และแลววันนั้นก็มาถึง
นายชาติกอไฟ พรอมกับมัดเตาติดกับแปบน้ําเหล็กขนาด ๒ นิ้ว ยาวเกือบเมตร เพราะ
เตามีขนาดใหญเกือบเทากระทะใบบัว ที่ชนบทใหหุงขาวกระทะ
ภาพที่ชวนเวทนาคือภาพเตาถูกนํามาเผาไฟ แบบหมูหัน นายชาติไดพรรคพวกที่ชอบ
เนื้อเตามารวมกรรม เพราะคอเหลาเหมือนกัน
ไฟนั้นลุกโหมแรง จนเพื่อนนายสินใหลาไฟเตาจะไหม พรอมกับลากเตาออกมาจาก
กองไฟ แตผิดคาด เตานั้นแสนจะทนทายาท พอพนจากการเผาก็เกียกตะกายดิ้นรนดวย
ความเจ็บปวด แสนสาหัส แทนที่นายชาติจะมีจิตเวทนา กลับดาซ้ําลงไฟอีกวา

“ ตายยากนักหรือมึง ... เดี๋ยวรูเอง ”
ไมพูดเปลา นายชาติผูมีจิตสุดบาปก็ความีดปาดตาลอันคมกริบหมายจะเชือด แตเตา
รูทันจึงหดหัวอยูในกระดองจะทํายังไงมันก็ไมยอมโผลหัวออกมา จนแลวจนรอด ใน
ที่สุดนายชาติใชคีบเหล็กขนาดเขื่องแหยเขาไป พรอมกับคีบจมูกเตาผูนาเวทนาออกมา
และใชมีดปาดตาลอันคมกริบเชือดคอเตาจนขาด เลื่อนพุงเปนน้ํา เตายื่นขาดิ้น แตนาย
ชาติกลับเห็นเปนเรื่องนารําคาญ หลังจากนั้นก็แปรสภาพเปนอาหารจานเด็ดแกลมเหลา
สนองกิเลส
เพียงอาทิตยเดี่ยวผานไปกรรมเริ่มคิดบัญชีสะสางทันที มันเกิดขึ้นเมื่อนายคํากําลังขึ้น
มะพราวที่สวน เกิดพลาดรางลอยละลิ่วตกลงมาหลังมาหลังฟาดกับคันดินขอบทองรอง
อาการหนัก นายชาติตกจากตนมะพราวสูงถึง ๑๒ เมตร ไมมีผูใดเห็นเหตุการณ นายชาติ
คลานกลับบานดวยความลําบากเพราะกระดูกหลังหัก ถึงบานก็ลุกไมได สลบอยูหลาย
ชั่วโมงจึงลุกขึ้นมา
ลูกเมียมาเห็นจึงชวยกันนําขึ้นบนบาน แตเนื่องจากนายชาติเปนคนมีฐานะดี จึงใหหมอ
มารักษาที่บานซึ่งตองเขาเฝอกที่สันหลัง นอนขยับขเยื่อนตัวไมได ญาติ ๆ ลงความเห็น
วาเปนเพราะกรรมที่มันตามมาทัน ที่นายชาติไดฆาเตามานักตอนักแลว ถึงไดเปนเชนนี้
นายชาติไมพอใจตวาดไปวา
“ รําคาญจริงโวย...ขากินเตามาตั้งแตหนุมไมเห็นเปนอะไร กะอีแคเตาตัวใหญตัวเดียว
เปนเรื่องพูดกันนารําคาญ มันจะสําคัญกันสักเทาไหรกันเชียว ”
ญาติ ๆ นั้นรูกันเต็มอก แตก็จนใจเพราะนายชาติเปนคนหัวดื้อ และอาการก็ไมดีขึ้นเลย
เขาอยูในสภาพเปนอัมพาต จนเย็นวันหนึ่ง เกิดไฟลุกไหมทวมบานของนายชาติ
โดยเฉพาะตรงที่เขานอน ชาวบานพากันแตกตืนมาชวยกันดับไฟกันโกลาหล กวาจะดับ
ไฟไดนายชาติก็เกือบกลายเปนศพ ไฟไหมตามตัวพุพอง หนําซ้ําโครงหลังคาบานก็ได
หักลงมาตีหนาจนดั้งจมูกหักอีก
สภาพนายชาติตอนนี้เหมือนซากศพที่ยังหายใจได หลังจากเกิดเหตุแลว จึงพบวากอน
เกิดเหตุนายชาติคงไดตะกุยตะกายจะหยิบสิ่งของ มือซึ่งประสาทควบคุมไมไดจึงไปปด

ตะเกียงน้ํามันลม ไฟจึงลุกไหมที่เขานอน เหมือนกรรมมาซ้ําเติม แผลจากกระดูกยังไม
หาย ดั้งจมูกที่หักก็เริ่มเนาเปนหนอง สารพัดหมอทั้งหมอหลวง หมอชาวบานก็จนปญญา
โรคเกิดจากเวรกรรมนัน้ ไมวาจะเยียวยาดวยอะไรก็หายยากหรือไมหายเลย เวลานอนก็
ละเมอรองโวยวา เห็นเตามาคอยรับวิญญาณเต็มไปหมด หลังจากทรมานไดเดือนเศษ ๆ
นายชาติทุรนทุรายเปนที่นาสงสารแกญาติ ๆ กอนจะสิ้นลมสภาพนั้นไมแตกตางอะไร
กับเตาที่เผาไฟ
ยัง.....บัญชียังถูกสะสางอีกในอบายภูมิแนนอน และจะตองเกิดมาใหเขาเผาไฟเขาฆา
เชือดคออีกจนกวาจะครบวงจรกรรมที่สรางไวพรอมดอกเบี้ยกรรม ตามกฏของกรรม.....
กรรมตามทัน
ขาพเจาเปนคนภูเขาขนานแทและดั้งเดิม ของเผามูเซอแดงแหงหนึ่ง พวกคนมูเซอ
ดํารงชีวิตอยูดวยการทําไรเลื่อนลอย ยายถิ่นบอย ๆ ดวยสาเหตุเมื่อทําไรไปนาน ๆ ที่เดิม
ดินจะจืด ปลูกอะไรจะไมไดผลผลิดเทาที่ควร อาชีพหลัก ๆ ของพวกมูเซอคือ
การเกษตร ปลูกขาวไร ขาวโพด และ ฯลฯ เมื่อเวลาวางจะออกไปลาสัตว เพื่อนํามาเปน
อาหาร ขาพเจากับนาชาย หลังจากทําเสร็จจากงานไรแลว มักจะชวนกันออกไปลาสัตว
เพื่อนําเอาเนื้อมาเก็บไวเปนเสบียงอาหารเปนประจํา ไมวาสัตวเล็กหรือสัตวใหญแลวแต
จะหามาได
เมื่อขาพเจากับนาเจอสัตวเหลานั้น จะใชอาวุธปนยิงทันที พอไดสัตวเคราะหราย
เหลานั้นแลวก็จะแบกกลับบาน แตระหวางทางขากลับนั้นขาพเจากับนาจะทําการขัด
หลาวไมไผ เพื่อดักสัตวตามดานสัตว ที่สัตวเหลานั้นอาศัยเปนทางเดินประจํา
เมื่อสัตวเคราะหรายเดินสดุดเชือก หลาวไมไผก็จะทํางานทันทีโดยพุงเขาแทงสัตวตัวที่
เขามาสดุดเชือกใหตายคาที่ บางตัวมีความอดทนตายยากหนอย ก็จะกระเสือกกระสนดิ้น
รนอยูบริเวณนั้น
พอรุงเชาขาพเจากับนาจะออกไปดูหลาวที่ดักไวในแตละแหง บางแหงก็จะพบสัตวจะ
ถูกหลาวพุงเสียบตายคาที่ แตบางแหงก็ไมตายนาของขาพเจาจะใชปนยิงซ้ําใหตาย จาก

วันเปนเดือน จากเดือนเปนป ขาพเจากับนาไดกระทําในสิ่งที่วานี้ โดยไมรูวามันเปนการ
สรางบาปสรางกรรมอยางมหันต การเบียดเบียนชีวิตของสัตวทั้งหลายเพื่อเอามาเปน
อาหารก็ดี แตจะรูไหมวาสัตวทั้งหลายเหลานั้นก็มีชีวิตจิตใจรักชีวิตและกลัวตาย
เหมือนกับมนุษยเรา ๆ ทัง้ หลาย ที่ไมตองการใหใครมาเบียดเบียนทํารายชีวิตเชนกัน มี
ครั้งหนึ่งที่ขาพเจาตองจดจําไปตลอดชีวิตอยางไมมีวันลืม เพราะเชาวันหนึ่งขาพเจากับ
นาไดชวนกันออกไปตรวจตามจุดที่ไดวางหลาวไว เมื่อไปถึงพบหมีควายตัวหนึ่ง ถูก
หลาวไมไผพุงเสียบขางลําตัว ขาพเจาและนาคิดเอาเองวาหมีควายตัวนั้นคงจะตายแลว
นาจึงเดินเขาไปใกล ๆ และแลวสิ่งที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น หมีควายตัวนั้นลุกพรวดพราด
ขึ้นมาทันที ทั้ง ๆ ที่หลาวไมไผยังเสียบเดอยู มันใชอุงตีนตบเขาไปที่ใบหนาของนาหลาย
ที จนหนังและใบหนาพรอมลูกนัยนตาหลุดออกมาทั้งสองขาง แลวรางของนาก็ลมลง
รางฟาดกับพื้นขาดใจตายทันที โดยไมไดพูดอะไรสักคําเดียว
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วมาก หมีควายตัวนั้นก็หมดแรงลมลงขาดใจตายเคียงขาง
กับนาชายนั้นเอง ขาพเจาตกตะลึงตอสิ่งที่เกิดขึ้นตําหูตําตา แทนที่จะเขาไปชวยเหลือ
หรือนําขาวรายมาไปบอกแกญาติพี่นองใหรับรู กลับกลายเปนวาขาพเจาบันดาลโทสะ
โกรธอาฆาตแคนหมีตัวนั้น ที่ตบนาจนถึงแกความตาย
ขณะเดียวกัน ขาพเจามองเห็นลูกหมีบนตนไมใหญไมไกลกันนั้นจึงรูวามันเปนหมีแม
ลูกออน ที่ยังตองดูแลลูก ๆ ของมัน เจาลูกหมีถูกอารมณแคนของขาพเจาบดบังเสียแลว
โกรธแมหมีกลับมาอาฆาตลูกหมีนอย ซึ่งยังไมรูเดียงสา ดวยความแคนแมหมีที่คราเอา
ชีวิตของนาขาพเจาไป จึงไดปนตนไมขึ้นไปหาลูกหมี พอไดระยะปนจึงลั้นกระสุนทันที
ดวยแรงอาฆาตแมหมีที่ทําใหนาตาย ลูกหมีที่ยังเล็กและดวยสัญชาติญานก็พอจะเขาใจวา
มีมนุษยใจรายหมายจะเอาชีวิตของมัน มันก็มีความโกรธแคนเคืองที่แมของมันถูกมนุษย
ฆาตาย เยี่ยงมนุษย ลูกหมีกระโจนใสขาพเจาขณะเดียวกัน ขาพเจาก็เหนี่ยวไกปนสวน
ออกไป ตอนนั้นชีวิตแลกดวยชีวิต รางของลูกหมีที่มีน้ําหนักมากลอยลงมาปะทะกับ
ขาพเจาจนพลัดตกจากตนไมพรอม ๆ กัน สลบไปนานเทาไหรไมทราบ มารูสึกตัวอีก
ครั้งพบวาตัวเองนอนอยูที่บนบานพรอมญาติ ๆ ซึ่งพวกเขาบอกวาขาพเขาเจาสลบไปถึง
2 วัน

ระหวางที่ขาพเจากับนาไมกลับบาน พวกญาติเขาจึงไดออกตามหา จึงมาพบพวก
ขาพเจานอนสลบอยู มีนา แมหมี ลูกหมี นอนตายเรียงกัน จึงไดทําการฝงทั้งสัตวและคน
ไวตรงนั้น สวนตัวขาพเจานั้นไดรับบาดเจ็บแขนขาหัก ระหวางที่ปวยอยูนั้น ขาพเจาจะ
โทษผีทั้งหลายทั้งมวล ผีฟา ผีปาที่เสียแรงนับถือ ไมเห็นชวยคุมครองใหพวกเราปรอดภัย
เลย ตอนนั้นพวกขาพเจายังไมมีศาสนาอะไรนอกจากผีปา ผีเขา และยังไมรูบาปบุญคุณ
โทษแตอยางใด แขนขาหัก กวาจะรักษาหายก็กินเวลาเขาไปถึง 2 ป
หลังจากอาการทุเลาและแข็งแรงแลว แตก็ยังไมเปนปกตินัก ขาพเจาก็หาไดหลาบจําไม
ยังชักชวนเพื่อน ๆ เขาปาลาสัตวอีก จะดวยบุญของขาพเจาหรืออยางไรไมทราบทําใหได
พบสิ่งที่ไมเคยรูมากอนเลย ระหวางทางขึ้นเขาลงหวยที่จะไปลาสัตวนั้น ขาพเจาพบกับ
พระธุดงคองคหนึ่ง ปกกลดอยูในปาตรงทางที่จะผาน
ขาพเจาจึงแอบดูพฤติกรรมของพระจึงไมไดออกไปลาสัตวดั่งที่ตั้งใจไวตั้งแตแรก ตอน
นั้นขาพเจาไมรูจักพระรูจักเจาจึงแอบดูอยูทั้งวันทั้งคืนก็เห็นทานนั่งอยูในกลด บางครั้งก็
ออกไปและกลับเขากลด เปนอยูอยางนั้นหลายรอบ จนขาพเจาสงสัย
วันรุงขึ้นจึงชวนเพื่อนไปถามพระองคนั้น ทานถามพวกขาพเจาวาจะไปที่ไหนกัน
ขาพเจาจึงตอบไปวาจะไปลาสัตว ทานจึงไดอธิบายถึงการฆาสัตวตัดชีวิต และบาปบุญ
คุณโทษ จะเปนเงาตามตัวไปหลายภพหลายชาติ ทั้งชาตินี้และชาติหนา แมตายไปแลว
กรรมนั้นก็จะตกอยูกับลูกหลานที่ไมรูเรื่องรูราว กรรมที่กอไวหากรุนแรงก็จะตามมา
ตอบสนองรวดเร็วเชนกัน คํานี้นี่เองทําใหขาพเจานึกถึงเรื่องของนาที่ตายไป เพราะหมี
แมลูกออนตบจนตาย ขาพเจาเพิ่งจะรูวาบาปบุญ คุณโทษเปนอยางไร ถาไมไดพระธดงค
องคนี้ ทานสงเคราะหพูดใหขาพเจาหูตาสวางแลว หูตาขาพเจาคงบอด จิตใจไมสงบไม
ตลอดชีวิต และคงสรางบาปกรรมไปจนตลอดชีวิตเชนกัน ทานทั้งหลายลองคิดดูเถอะวา
ขาพเจานั้นจะมีหนี้กรรมติดตัวไปอีกสักเทาไหร
บัดนี้ขาพเจาไดเลิกฆาสัตวตัดชีวิตโดยสิ้นเชิง เลิกนับถือผีปา ผีฟาทั้งหลาย หันหนาเขา
พุทธศาสนานําลูกหลานเขามาบวช ที่ตัวเมืองเชียงใหม ขาพเจาตั้งใจวาจะยึดมั่นในพุทธ
ศาสนาตอไปและจะทําแตคุณงามความดีไปจนกวาชีวิตจะหาไม .....

ธรณีสูบลูกทรพีไลฆาแม
จากบันทึกของคุณอนุชาติ อินทรพรหม
เมื่อราว ๕๐ ปผานมาที่ลพบุรี สมัยที่บานเมืองยังไมเจริญเชนทุกวันนี้ประชาชนสวน
ใหญมีอาชีพทําไรทํานาเลี้ยงชีวิต
ณ เชิงเขาสะพานนาค มีหมูบานหมูบานหนึ่งที่ทายหมูบานมีกระตอบหลังคามุงแฝก
หลังหนึ่ง เปนที่อยูอาศัยของ ๔ ชีวิต มีหญิงชราผูเปนแม ลูกชาย - ลูกสะใภ และหลาน
นอย ลูกชายชื่อทองเปนคนเจาอารมณ โมโหราย มุทะลุดุดัน ชอบเลนการพนัน ติดสุรา
ยาเสพติด วันๆการงานไมทําเอาแตดื่มสุราหาเลนการพนัน แมกับเมียจะลําบากอยางไรก็
ชาง
ผูเปนเมียจึงออกไปทําไรหาเลี้ยงครอบครัวทุกวันปลอยใหแมผัวกับลูกนอยเฝาบาน
เหตุการณดําเนินไปเชนนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่ง ยากับหลานอยูดวยกันสองคน ยาแก
แลวจึงงกๆเงิ่นๆดวยความชราตามหลานไมคอยจะทัน หลานนอยก็แสนซนคอยลักหนี
ไปเที่ยวอยูเรื่อย
ตะวันบายคลอยผูเปนยาจัดแจงเขาครัวหุงหาอาหารไวคอยลูก ยากําลังทําครัวเพลิน
หลานนอยไดโอกาสหนีไปเลนน้ําในโองขางลาง น้ํามีเพียงครึ่งโองหลานนอนจอมซน
จะตักน้ํามาเลนแตตักไมถึงจึงปนปากโองพยายามตักน้ําใหได บังเอิญพลาดหัวทิ่มลงไป
ในโองดิ้นขลุกขลักอยู จะขึ้นก็ไมได หายใจก็ไมออกทุรนทุราย ฝายยาอยูในครัวไดยิน
เสียงหลานดิ้นจึงรีบออกมาดูเห็นแตเทาโผลออกมาจึงรีบควาหลานขึ้นจากโอง อนิจจา....
สายเกินไปเสียแลวเด็กนอยขาดใจตายเสียแลว
หญิงชราตกใจแทบสิ้นสติ ไดแตกอดศพหลานรองไหคร่ําครวญปมวาจะขาดใจ เพื่อน
บานเดินทางผานมาจึงแวะเขาไปดูเห็นหญิงชรากอดศพหลานรองไหอยู สอบถามดูก็รู
สาเหตุจึงใหคนไปตามเอาลูกชายลูกสะใภของหญิงชราใหกลับมาบาน

ที่วงการพนันเจาทองร่ําสุราไดที่เขาเลนการพนันกําลังเสียอารมณไมดี พอมีคนไปสง
ขาววาลูกชายตายจึงรีบกลับบานดวยความเสียใจ มาถึงบานเห็นแมกับเมียรองไหอยูขาง
ศพลูกชายทามกลางเพื่อนบาน เจาทองยิ่งเสียใจบวกดวยความเมาและอารมณเสียจาก
พนันจึงเอะอะตึงตังตะคอกถามแมดวยเสียงอันดังถึงสาเหตุที่ลูกของตนทําไมจึงตกน้ํา
ตาย
ผูเปนแมเห็นเจาทองเอะอะขึงขังเสียงดังก็ใจคอไมคอยดี ปากคอสั่นจับตนชนปลายไม
ถูก เพื่อนบานจึงเลาใหฟงแทน เมื่อรูเรื่องแทนที่เจาทองจะระงับยับยั้งอารมณกลับมี
โมโหโทสะเพิ่มขึ้น ชี้หนาดาแมอยางเดือดดาลวาไมดูแลหลานใหดี แมไดแตตกใจกลัว
ตัวสั่น
เจาทองลืมตัวขาดสติยับยั้งชั่งใจกระชากมีดเหน็บอยูขางฝาบานตรงเขาไปหมายจะฆา
แมใหตายดวยความแคน เพื่อนบานที่เห็นเหตุการณเห็นทาไมดีจึงเขาขัดขวางจับกุมไว
พรอมวากลาวเตือนสติ แตเจาทองหนามืดตาลายเสียแลวออกแรงสะบัดดิ้นจนหลุด
กระโจนเงื้อมีดเขาหาแม
หญิงชราเห็นทาไมดีจึงออกวิ่งหนีจากบาน ไอลูกเนรคุณยังไมลดละไลกวดตามแมไป
ติดๆอยางไมลดละ หญิงชราวิ่งกระเซอะกระเซิงหนีตาย ดีแตเจาทองยังไมสรางเมาดีจึง
วิ่งเปะปะตามแมไมคอยจะทัน เพื่อนบานเห็นเหตุการณพยายามจะขัดขวางแตถูกเจาทอง
ปายมีดวืดวาดเขาใส ตางก็กระเจิดกระเจิงออกไปทุกทิศ เจาทองออกตามแมไปอยาง
กระชั้นชิด
หญิงชราเห็นทาไมดีจึงหนีเขาวัดหวังพึงคุณพระคุณเจาใหชวยดวยเปนเขตอภัยทาน
เขาไปหาสมภารที่กุฏิร่ํารองใหชวยสงเคราะหแกสัตวผูตกยาก สมภารเขาขวางหมาย
เตือนสติพยายามเทศนาสั่งสอนใหรูจักชั่วดีวา การฆาพอฆาแมนั้นเปนบาปมหันต พอแม
มีบุญคุณที่เลี้ยงเรามากวาจะเติบโตแสนจะลําบาก แตเจาทองหาไดเชื่อฟงไมกลับตรงเขา
ไปผลักทานสมภารจนเซถลาตรงเขาไปจะฆาแมที่แอบอยูขางหลังอีก

หญิงชราอาศัยจังหวะที่เจาทองยังชาอยูวิ่งออกจากกุฎิหมายเขาไปที่โบสถปดประตู เจา
ทองออกวิ่งตามไปติดๆหวุดหวิดจวนเจียน หญิงชรากาวขาเขาโบสถ เจาทองเงื้อมีด
หมายจะฆา
ฟาดินกอปาฏิหารยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาขางคนดีลงโทษคนชั่ว ฉับพลันพื้นดินที่เจาทอง
เหยียบอยูพลันก็แยกออกจากกันเหมือนทานน้ําหนักคนชั่วไมไหว ลูกทรพีตกใจสุดขีด
รางรวงลงไปในรอยแยกมีดหลุดจากมือสรางเมาโดยฉับพลันแถมแผนดินนั้นกลับหนีบ
ตัวเอาไว เจาทองพยายามดิ้นใหหลุดแตดินนั้นยังคงดูดเจาทองลงไปเรื่อยๆ ยิ่งดิ้นยิ่งดูด
เจาทองตาสวางไดคิดถึงบาป-บุญวามีจริง ตนเจอบาปกรรมตามทันจึงเกิดความกลัวแหก
ปากรองเรียกใหคนชวยเสียงดังลั่นสนั่นหวั่นไหวดวยกลัวตาย
หญิงชราผูเปนแมหนีเขาโบสถไดกป็ ดประตูรอดตาย แตไดยินเสียงรองใหชวยของเจา
ทองก็แปลกใจแงมประตูออกดู เห็นเจาทองถูกธรณีสูบก็ตกใจเขาใจทุกอยางทันที ดวย
สัญชาตญาณของความเปนแมเกิดความเปนหวงกลัวลูกจะตาย ลืมไปแลววาเพิ่งถูกลูก
ทรพีคนนี้ไลฆาจนเอาชีวิตแทบไมรอดมาหยกๆ ( นี่แหละหนอ ความรักของแมที่มีตอลูก
) รีบเปดประตูโบสถถลาออกมาดูลูกทันที
เจาทองเห็นแมออกมาหา ถึงกับน้ําตารวงรองไหโฮดวยสํานึกผิด กราบเทาแมสารภาพ
ผิด หญิงชราควาแขนลูกชายหมายจะดึงใหพนจากพื้นดินที่ดูดแตก็หาไดขยัยเขยื่อนไม ผู
เปนแมหมดปญญาก็ไปขอรองใหพระในวัดมาชวย พอดีชาวบานตามมาทันนางก็
ขอใหชวยลูกชั่วของตนใหพนภัย
ทานสมภารใหชาวบานทําขันธ ๕ ใหเจาทองขอขมาโทษแมและฟาดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ไดกระทําชั่วลวงเกินแม และขอใหแมธรณียกโทษให หญิงชราผูเปนแมยกโทษ
อโหสิกรรมให ชาวบานจึงชวยกันฉุดเอาเจาทองขึ้นจากดิน แตไมวาจะฉุดกระชากลาก
ดึงอยางไรก็หาขยับเขยื่อนไมมีแตจะจมลงๆ ชาวบานจึงเปลี่ยนมาเปนขุดดินออก
แตแปลกประหลาดอัศจรรยเหมือนสวรรคลงโทษซ้ํา ดินนั้นกลับแข็งเหมือนเหล็กจน
จอบเสียมที่ขุดกระเด็นดีดออกมาโดยไมมีแมแตรอยขีดขวน เหมือนวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม
ยอมยกโทษให

ในที่สุดก็จนปญญาที่จะชวยเจาทองไดแมและเมียจึงไดนิมนตทานสมภารใหเทศนา
โปรดเจาทองเปนครั้งสุดทาย เจาลูกทรพีสํานึกผิดฟงเทศนดวยอาการสงบน้ําตานองหนา
รางก็จมลงเรื่อยๆ เจาทองทุกขทรมานอยูเปนเวลา ๑ วัน ๑ คืน ก็สิ้นใจตายพรอมกับราง
จมลงหมดแผนดินก็ปดเหมือนเดิม ทามกลางความโศกเศราสังเวชใจของชาวบานที่พบ
เห็น
*-* เรื่องนี้คุณอนุชาติ อินทรพรหม บอกวาไดรับฟงจากแมและญาติผูใหญอีกที
เหตุการณนี้คงเตือนสติทานผูอานไดไมมากก็นอย *-*
จากคุณหนอนหนังสือ
หลวงปูจันทร เขมิโย
กับ ปลาพระโพธิสัตว
หลายคนคงจะสงสัยวาการเกิดมาเพื่อบําเพ็ญบารมีเพื่อจะไปเปนพระพุทธเจาใน
พระไตรปฎกที่พระพุทธเจาตรัสไวนั้นมีจริงหรือไมลองอานเรื่องนี้แลวพิจารณาดู
เหตุเกิดที่ จ.นครพนม ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม โดยทานเจาคุณพระเทพสิทธาจารย (
จันทร เขมิโย ) ทานเลาเอาไววามีอยูคืนหนึ่งทานกําลังทําสมาธิกรรมฐานก็ปรากฏภาพ
นิมิตขึ้นในสมาธิเปนภาพของแองน้ํากําลังแหงมีปลาอยูหกตัว เปนปลาหมอ ๓ ตัว ปลา
ดุก ๓ ตัวกําลังดิ้นรนกระเสิอกกระสนอยูทานจึงกําหนดจิตถามวาเปนคูเวรคูกรรมมา
ทวงหนี้เวรกรรมหรือไม ปลาเหลานั้นตอบวาพวกเราเปนพระโพธิสัตวมาเกิดเปนปลา
เพื่อบําเพ็ญบารมีแตถูกกระแสกรรมทําใหถูกนายบุญชวย สุวรรณทรรภจับมาขังเอาไว
ในตุมน้ําในสวนกลวยติดหลังวัดตอนนี้น้ํากําลังแหงถาตายกอนจะหมดโอกาสบําเพ็ญ
บารมี
หลวงปูจึงถามวาเหตุใดจึงมาปรากฏในขายฌานสมาธิของทานปลาโพธิสัตวเหลานั้น
ตอบวา พวกเราตั้งจิตอธิษฐานวาดวยกุศลผลบุญทีบ่ ําเพ็ญเพียรเพื่อปรารถนาพุทธภูมิใน
อนาคตขอใหเราไดปรากฏในขายฌานของผูทรงศีลที่เคยเกื้อกูลกันมากอนในอดีตชาติจึง
ไดมาปรากฏในขายวิถีฌานสมาธิของทาน

ตอนแรกหลวงปูคิดวาเปนนิมิตมายาจึงอธิษฐานจิตซ้ําวาถาเปนภาพนิมิตมายาขอใหดับ
หายไป ถาเปนนิมิตจริงขอใหปลาเหลานี้สวดพระพุทธคุณใหไดยินปรากฏวาเมื่อ
อธิษฐานเสร็จปลาเหลานั้นก็พากันสวดสรรเสริญพระพุทธคุณวา นโมตัสสะ ภควโต
อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัวละ ๓ จบเรียงกันไปจนครบหกตัว ทานไดยินดังนั้นจึง
รับปากวาจะชวย
รุงเชาทานออกบิณฑบาตไปจนถึงบานของโยมอุปฏฐากวันนั้นลูกสาวของโยม
อุปฏฐากชื่อเยี่ยมหอมหวลอายุขณะนั้น ๑๐ ขวบเมื่อใสบาตรแลวกอนที่หลวงปูจะไป
บานอื่นตอจึงสั่งเด็กหญิงผูนั้นวาตอนสางหลังกินขาวเสร็จแลวใหเอาขันน้ําใบใหญๆไป
หาทานที่วัดดวย
หลังจากนั้นเด็กหญิงก็เอาขันน้ําไปที่วัดตามที่หลวงปูสั่งเมื่อไปถึงหลวงปูก็สั่งวาใหเอา
น้ําใสพอประมาณและใหไปขอปลาหกตัวกับนายบุญชวย ที่ขังเอาไวในตุมน้ําในสวน
กลวยติดกับหลังวัดซึ่งเด็กหญิงผูนี้ก็รูจักพรอมกําชับไวดวยวาไมวาอยางไรก็ตามตองเอา
ปลามาใหได
เมื่อเด็กหญิงไปถึงพบนายบุญชวยจึงบอกวาเจาคุณปูใหมาขอปลาหกตัวเปนปลาหมอ
๓ ตัวปลาดุก ๓ตัวที่ขังไวในสวนกลวย นายบุญชวยแปลกใจแตก็บอกวาไมรูวาปลามี
หรือไมถาไมมีใหกราบเรียนหลวงปูดวยวาไมมีแลวไปที่สวนกลวยพอไปถึงกระตอบ
ทายสวนนายบุญชวยก็นกึ ไดวาตนเคยไปหาปลาและไดนํามาขังไวจริงแตนานแลวจนลืม
จึงอุทานวาหลวงปูเกงจังที่รูวาตนขังปลาไวจนลืมไปแลวจึงรีบไปดูที่ตุมกลางกอกลวย
ปรากฏวาเห็นปลาอยูหกตัวตามที่หลวงปูบอกมาจริงจึงจับปลาใสขันใหเด็กหญิงแลว
ตามมาจนถึงวัด
เมื่อพบหลวงปูจึงบอกวาหลวงปูเกงที่รูวามีปลาถูกขังจนลืม หลวงปูบอกวาทานไมเกง
ปลาเหลานี้ตางหากที่เกงเพระสามารถสงกระแสจิตไปขอความชวยเหลือจากทานไดโชค
ยังดีที่ยังไมไดเอาไปทําอาหารเพราะจะเดือดรอนทั้งครอบครัว จากนั้นหลวงปูก็ทํา
น้ํามนตพรมใหปลาแลวอธิษฐานใหปลานั้นปลอดภัยสามารถบําเพ็ญบารมีตอไดจนหมด
อายุขัยแลวนําไปปลอยที่แมน้ําโขงนาแปลกคือเมื่อปลอยปลาลงน้ําแลวแทนที่มันจะรีบ

วายหนีกลับพากันกระโดดขึ้นเหนือน้ําสามครั้งเหมือนกับจะแสดงการคารวะหลวงปู
จากนั้นก็พากันวายน้ําหายไป
เรื่องนี้จัดวาเปนเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งแสดงใหเห็นวาการมาเกิดเพื่อบําเพ็ญบารมีนี้มีจริง
แทเหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ ๗๐ ปมาแลว ขณะนี้หลวงปูก็ลวงลับดับขันธไปนานแลว
เด็กหญิงเยี่ยมก็คงจะเปนคุณยา คุณยายไปแลว ถาใครไป จ.นครพนม ก็อยาลืมแวะไป
กราบนมัสการรูปปนของหลวงปูที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมืองเพื่อเปนสิริมงคลแก
ตนเองดวย
จากคุณหนอนหนังสือ
โลกเปตร
ชีวิตในโลกเปตตาง ๆ
โลกใหมที่บุคคลผูมีกรรม ซึ่งผลวิบากอกุศลกรรมชักนําใหไปเกิดกลาวคืออบายภูมิ
โลกเปตรนัน้ มันหาใชมีสภาพเหมือนกับมนุษยโลกที่เขาเคยอยูไม เพราะโลกเปตรนี้เปน
โลกที่มีความชั่วราย ไมนาอยูอาศัยเปนโลกที่หางไกลจากความสุขความสบาย
ความจริงสัตวที่ไปเกิดในโลกเปตรนี้ แมแตควาวมทุกขความเดือดรอนนอยกวาสัตว
ในโลกนรกก็ตามถึงกระนั้นก็มิไดหมายความวาเขาจะเปนสัตวที่ไดรับความสุข โดยที่
แทยังหางไกลจากความสุขสบายอยูเปนอันมาก เพราะฉะนั้น ทานจึงบัญญัติชื่อเรียกโลก
เปตรนี้วา เปตติวิสยภูมิ - ภูมิเปนที่อยูของสัตวเหลาที่หางไกลจากความสุขสบาย
ชีวิตในโลกเปตร
เมื่อจะกลาวถึงชีวิตความเปนอยูของสัตวในเปตรวิสยภูมิ หรือโลกเปตรแลว เปตร
ทั้งหลายยอมมีชีวิตความเปนอยูกันออกไปมากมายหลายประเภท สุดแตอํานาจแหง
อกุศลกรรมที่ตนทําไวจักบันดาลใหเปนไป ในทีน่ ี้จักขอกลาวถึงเปตรประเภทใหญ ๆ
ซึ่งมีราบชื่อปรากฏในคัมภีรทางพุทธศาสนา ดังตอไปนี้
๑ . วิชชาตเปตร

เปตรพวกนี้นับวาเปนเปตรชั้นผูใหญ เปนเปตรชั้นดีมีฤทธิ์มาก ตั้งอยูในฐานะเปนดุจ
ดังพญาเปตร ทั้งนี้ก็เพราะตนเคยเปนผูที่พอจะรูจักพระจตุราริยสัจธรรม แตไมนําพาไม
สนใจปฏิบัติใหถึง จึงมีความมัวเมาประมาท ทําทุจริตผิดพลาดประกอบอกุศลกรรมไว
ในปางกอน จึงตองมาเสวยวิบากแหงกรรมเกิดเปนเปตรอยูในตเปตรวิสัย ก็เปตรพวกนี้
ยอมมีปรกติอยูในแดนของเขาซึ่งตั้งอยูเหนือโลกนรกขึ้นมา
อยูกันแตเฉพาะพวกเขาเทานั้น เปตรพวกอื่นขะเขาไปอยูอาศัยปะปนดวยไมได มีชีวิต
เสวยกรรมเปนเปตรอยูอยางนี้สิ้นกาลชานาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ทําไว จึงจะถือกําเนิด
ในภูมิอื่นตอไป
๒. วันตาสาเปตร
เปตรพวกนี้มีรูปรางชั่วรายนาเกลียด มีสถานที่อยูไมแนนอน ปรากฏวาไดเสวยทุกข
เวทนามีความอดอยากความหิวโหยเปนกําลัง
บางครั้งพาสังขารเซซังมาสูแดนมนุษย เห็นมนุษยทั้งหลายขากถมเสลดน้ําลายออกมา
เปตรเหลานี้ตางก็พากันดีเนื้อดีใจ รีบตรงไปกมหนาลงดูดเอาโอชะแหงเสลดน้ําลายของ
มนุษยเหลานั้น ไดกินเปนอาหารหนอยหนึ่ง แลวก็หิวโหยตอไปอีกตามเดิม มันตางพา
กันเที่ยวเดินโซซัดโซเซเสวยทุกขเวทนาโดยการเสวงหาเสลดน้ําลายกินเปนอาหารอยู
อยางนี้นานแสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว
๓. กุณปขาทาเปตร
เปตรประเภทนี้มีรูปรางนาเกลียดพิลึก มีสถานที่อยูอันแนนอนมิไดอีกเชนกัน บางวัน
ก็เที่ยวเพนพานเขามาถึงแดนมนุษยเที่ยวซอกซอนหาซากอสุภะกินเปนอาหาร
ครั้นเห็นซากอสุภะของมนุษยของสัตวที่กระทํากาลกิริยาแลว และกําลังเปอยพังเนา
เหม็นอยางรายกาจเหลือหลาย เขาเหลานั้นตางพากันดีเนื้อดีใจ รีบวิ่งตรงเขาไปกมลงดูด
โอชะอันเนาเหม็นจากซากอสุภะนั้นกินเปนอาหารดวยความหิวโหยสุดประมาณ
ไดเสวยทุกขเวทนาอยางนี้นานแสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว

๔. คูถขาทาเปตร
เปตรประเภทนี้รูปรางนาเกลียดนาซัง มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางนาอิดสะเอียนเปน
ที่สุด เมื่อเที่ยวสะเปะสะปะมาถึงแดนมนุษยในบางครั้งแลว ครั้นเห็นมูตรคูถคืออุจจาระ
ปสสาวะที่มนุษยถายทิ้งไว ก็พากันดีเนื้อดีใจ ยิ่งมีกลิ่นเหม็นคลุงไป เพราะถายไวหลาย
วันหมักหมมไวนานเปนกองโตใหญ ก็ยิ่งชอบใจวิ่งรี่เขาไปกองคูถมีกิริยาดุจสุนัขโซเห็น
กองคูถกินเปนอาหารดวยความหิวโหยสุดประมาณตองเสวยทุกขเวทนาโดยมีคูถมูตร
เปนอาหารอยูอยางนี้เปนเวลานาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว
เปตรกินอสุจิคือของไมสอาดทั้ง ๓ จําพวก ซึ่งไดแกวันตาสาเปตร เปตรกินเสลด
น้ําลายของมนุษย ๑ กุณปขาทาเปตร เปตรกินซากอสุภะที่มีกลิ่นเนาเหม็น ๑ คูถขาทา
เปตร เปตรกินมูตรคูถที่มีกลิ่นเหม็นรายแรง ๑ ดังกลาวมาแลวนี้ บางทีทานก็เรียกวาเปน
"ปศาจ" เพราะมีความหิวโหยเปนกําลัง ทั้งมีปรกติเกิดในอสุจิไมสอาดทั้งบริโภคของ
อสุจิไมสะอาดอยูเปนเนืองนิตย โดยธรรมดาเปนอาทิสมานกาย คือมีกายไมปรากฏใน
สามัญจักษุของมนุษยทั้งหลาย นอกจากตนตองการจะแสดงใหมนุษยเห็นเปนครั้งคราว
เทานั้น
๕ อัคคีชาลมุขาเปตร
เปตรประเภทนี้มีรูปรางผอมโซสกปรกนักหนาที่ไดรับการตั้งชื่อวาอัคคีชาลมุขาเปตร
ก็เพราะเหตุที่เขาเหลานนั้นถูกอกุศลกรรมวิบากบันดาลใหมีเปลงไฟแลบออกมาจากปาก
ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน
ไฟเปตรไหมปากและลิ้นไดรับความทุกขทรมานเจ็บปวดแสบรอนอยางแสนสาหัส
ครั้นทนไมไดก็วิ่งรองลั่นไปในเปตรวิสัย มันวิ่งรองครางไปไกลตั้งรอยโยชนพันโยชน
ไฟเปตรเวรกรรมนั้นก็หาดับไม มิหน่ําซ้ําไฟจัญไรกลับทวีความรอนแรงเผาปากและลิ้น
ใหไดรับความปวดราวหนักเขาไปอีก
ตองเสวยทุกขเวทนาโดยมีเปลวไฟเผาลนปาก และวิ่งรองลั่นไปในแดนเปตรอยาง
เพนพานอยูเชนนี้นานแสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนไดทําไว

๖ . สูจิมขุ าเปตร
เปตรประภทนี้มีรูปรางแปลกพิกล คือ มีเทาทั้งสองขางใหญโต ทองเทาภูเขามีคอยาว
มาก แตมีปากเล็กเทารูเข็มเทานั้น ไดอาหารตามวิสัยเปตรแลว กวาจะบริโภคไดแตละมื้อ
แตละครั้งนั้นยากนักหนา ไมพออิ่มไมพออยาก เพราะเหตุที่ตนมีปากเล็กเทารูเข็ม อาหาร
ไมอาจจะผานชองปากเขาไปไดโดยงายเลย
ตองเสวยทุกขเวทนาไดรับความลําบากเหลือหลาย มีรูปกายผอมโซแลดําเกรียม แลดู
นาเกลียดนาชังสุดประมาณ ตองเปนเปตรหิวโหยเพราะอดอยากอาหารอยูอยางนี้มานาน
แสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว
๗ . ตัญหาชิตาเปตร
เปตรประเภทนี้มีรูปรางผอมโซเชนเดียวกับเปตรประเภทอื่น เพราะความอดอยาก
โดยมาก ที่ไดชื่อวาตัญหาชิตาเปตรก็เพราะเหตุที่มีความอยากขาวอยากน้ําเปนกําลัง
บางครั้งเดินตระเวรทองเที่ยวเพื่อเสาะแสวงหาอาหารเรื่อยไป จนมาถึงแดนมนุษยโลก
เรานี้
คราใดเหลือบสายตาไปแลเห็นสระ บอ บึง หวย หนองน้ํา และนทีก็ดีเนื้อดีใจ รีบวิ่ง
เขาไปหมายจะดื่มกินใหสมอยาก แตครั้นพอวิ่งไปถึงน้ําในบอบึงและนทีเปนตนนั้น ก็
พลันกลับกลายเปนสิ่งอื่นมิใชน้ําไปเสีย ทั้งนี้ก็โดยอํานาจอกุศลกรรมวิบากบันดาลให
เปนไป
เขาพลาดหวังไปดังนี้ ก็มีความเสียอกเสียใจเปนอันมาก ตองทนทุกขเวทนาเสวยกรรม
ไดรับความอดอยากอยูอยางนี้ ตลอดเวลานานเปนหมื่นเปนแสนป เขาไมเคยไดเคยไดยิน
คําวา " ขา " และคําวา " น้ํา " เลยจนคําเดียว ตองเปลาเปลี่ยวเรรอนพเนจรไปดวยความ
อดอยากอยูอยางนั้นนานแสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว
๘. นิชฌามกเปตร

เปตรประเภทนี้มีรูปรางสัณฐานแปลกกวาเปตรประเภทอื่น โดยมีฟนขาว มีเขี้ยวยื่น
งอกออกมาจากปาก ผมเผายาวพะรุงพะรัง ริมฝปากบนหอยยอยลงมาทับริมฝปากขาง
ลาง
แลดูแสนจะทุเรศนัยนตาหนักหนา การที่พวกเขาจะไดชื่อวานิชฌามกเปตร ก็เพราะ
เหตุวาพวกเขามีสัณฐานแลลักษณาการประดุจตนตาลหรือตนไมใหญที่ถูกไฟไหมสูง
ชลูดดําทะมึนแลดูนากลัว
เนื้อตัวมีกลิ่นเนาเหม็น ตีนและมือเปนงอยจะเคลื่อนไหวไปมามิได ยืนรองไหรอง
ครวญครางเพราะความอดอยากหิวโหยอาหาร ตองยืนทื่อทรมานอยูกับที่โดยไมมีอาหาร
จะบริโภคอยูอยางนั้นเปนเวลานาน นับจํานวนวันเดือนปไมถวนไปจนกวาจะสิ้นกรรมที่
ตนทําไว
๙. สัพพังคเปตร
เปตรประเภทนี้มีสรีระรางใหญโต มีเล็บตีนและเล็บมือยาวคม ความคมแหงเล็บตีน
เล็บมือของเขานั้น เปรียบประดุจความคมแหงมีดและดาบมี่ลับไวอยางดี เล็บตีนและเล็บ
มือของเขานั้นมีสัณฐานงอเหมือนขอเหมือนเบ็ด
ตลอดเวลาเปตรประเภทนี้ไดแตกมหนากมตาใชเล็บตีนเล็บมืออันแปลกพิกล ขวน
ตะกายรางของตนเองใหขาดวิ่นเปนเเผลยับกระจุยกระจาย มีเลือดไหลออกมานองเนือง
แลวก็ดื่มกินซึ่งเลือดเนื้อของตนเองนั้นแลเปนอาหาร
พรอมกันนั้นก็รองลั้นไปดวยความเจ็บปวดตองเสวยทุกขเวทนาเปนเปตรมีเล็บมืออัน
คมกลาขวนตะกายควักเอาเนื้อเเหงตนออกมากินเปนอาหาร พรอมกับรองลั่นเอ็ดตะโร
อยูอยางนี้เปนเวลานานแสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว
๑๐. ปพพตังคเปตร
เปตรประเภทนี้มีรางกายโตใหญเหมือนบรรพตภูเขาและไดรับทุกขเวทนาอยางนา
แปลกประหลาด คือ ในเพลาราตรี ทั่วทั้งรางกายของเขาถูกไฟไหม มีรางกายสวางไสว
รุงเรืองดวยเปลวไฟปรากฏแกบุคคลผูแลดูในที่ไกลประดุจภูเขาใหญถูกไฟไหมลุกแดง

ฉะนั้น ในเพลากลางวัน ปรากฏเปนควันระอุลอมอยูรอบกาย เขาตองถูกไฟเปตรเผา
ครอกนอนกลิ้งไปกลิ้งมาดุจดงขอนไมอันกลิ่งอยูกลางไรกลางปาเชนนั้น
ไดเสวยทุกขเวทนาดังวาจะขาดใจตาย เหลือที่จะทนไดแลว ก็รองครางรองครวญปริเท
วนาการ มันเปนเสียงรอวครวญครางขนาดใหญโกลาหลทั้งนี้ก็เพราะวาเปตรประเภทนี้มี
หลายตนหลายเปตร ตองเสวยทุกขเวทนาอันนาทุเรศอยูอยางนี้เปนเวลานานแสนนาน
จนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว
๑๑. อชคราทิเปตร
เปตรประเภทนี้เปนเปตรเบ็ดเตล็ด เพราะมีรางกายแตกตางกันหลายอยางหลายชนิด
โดยมีรูปรางคลายกับสัตวเดียรัจฉานตาง ๆ ที่เราเห็นกันอยูทั่วไปในเมืองมนุษยโลกนี้
เชน บางเปตรมีรูปรางเหมือนกับงูเหลือม ควาย เหี้ย หมา มา ไก ปลา จระเข และบาง
รูปรางเหมือนกับมนุษยขี้เรื้อน มีรูปรางแตกตางกันไป เดินเพนพานขวักไขวปะปน
กับเปตรวิสัย ถึงแมจะมีรูปรางลักษณะผิดแผกแตกตางกันไปอยางไร
แตก็ถูกไฟเปตรเผาไหมตลอดรางกายอยูทั่วทุกตัวเปตรเหมือนกัน ตลอดเวลาทั้ง
กลางวันกลางคืนไมวางเวน ตองเสวยผลวิบากแหงอกุศลกรรมเปนเปตร มีรูปรางแสน
ทุเรศไดรับทุกขเวทนาถูกไฟไหมอยูอยางนี้เปนเวลานานแสนนาน จนกวาจะสิ้นกรรมที่
ตนทําไว
๑๒. มหิทธิกาเปตร
เปตรประเภทนี้ เปนเปตรมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได และทรงไวซึ่งรูปอันงดงามดุจ
เทพยดาทั้งหลาย แตวาเปนผูหางไกลจากความสุขสบาย เพราะใหรูสึกหิวโหยอาหาร
เต็มไปดวยความอดอยากเปนยิ่งนัก ทองเที่ยวไปในสถานที่ตาง ๆ บางครั้งก็ตระเวน
ทองเที่ยวจนถึงเมืองมนุษยโลกเรานี้
ครั้นประสบโชคดีไดพบเห็นของที่ไมสอาดคือสิ่งโสโครกตาง ๆ เชน มูตรคูถในเวจ
กุฏิที่มนุษยพากันไปถายหมักหมุมไวเปนเวลานานแรมป

ก็ตรงรี่วิ่งเขาไปดูดเอาโอชะอันชั่วรายเนาเหม็นนั้นกินเปนอาหาร ตองทนทุกขทรมาน
ดวยความอดอยากนี้เปนเวลานานแสนนาน จนกวาจะสิ้นอกุศลกรรมที่ตนทําไว
๑๓. เวมานิกเปตร
เปตรประเภทนี้ดูวาจะมีชีวิตความเปนอยูดีกวาเปตรทุกประเภท เพราะหตุวามีสมบัติ
คือวิมานเปนทองของทิพย บางครั้งไดเสวยความสุขประดุจดังวาตนนั้นหรือคือเทพยดา
เจา
ปรารถนาจะเอาอะไรก็ไดดังใจ และมีเปตรบริวารรับใชมากมายอยูหลายเปตร ไมมี
ความเดือดรอนเนื้อรอนใจอะไรเลย แตแลวเมื่อถึงกาลกําหนดที่จะตองเสวยทุกขตาม
ประสาเปตร อกุศลกรรมวิบากก็เขาทําหนาที่บันดาลใหกลายเพศเปนเปตรมีรูปรางแสน
จะนาทุเรศและนาเกลียดนาชัง บางครั้งไดเสวยทุกขเวทนายิ่งกวาเปตรธรรมดาเสียอีก
ตองเสวยทุกขเวทนาโดยมีสภาพเปนกึ่งเปตรกึ่งเทวดา ผลัดเปลี่ยนไปตามกาละอยูอยางนี้
เปนเวลานานแสนนาน จนกวาจะสิ้นอกุศลกรรมที่ตนทําไว
ฝูงเปตรทั้งหลายในเปตโลก เทาที่ไดพรรณามานี้ เปนผีปตรที่ปฏิสนธิเกิดขึ้นดวย
อํานาจแหงอกุศลของตนเอง ตองเสวยวิบากแหงอกุศลกรรมของตนไปจนกวาจะหมด
สิ้นกรรม
รับสวนบุญสวนกุศลของใครไมได เพราะยังตองเสวยทุกขเวทนาอยูอยางหนาดําคร่ํา
เครียดหูอื้อตาลาย จิตใจยังไมมีความเลื่อมใสใครจะรับสวนบุญสวนกุศลของใครถึงแม
ญาติในมนุษยโลกนี้จักมีใจดีทําบุญกรวดน้ําอุทิศใหดวยความหวงใย
จะทําบุญใหใหญโตมโหฬารสักเทาใดก็ดี พวกผีเปตรเหลานี้ ก็ไมสามารถที่จะรับสวน
บุญนั้นได ตอเมื่อใดสิ้นกรรมเวรแลว มาเกิดเปนเปตรประเภทคอยรับสวนบุญสวนกุศล
ที่คนเราอุทิศใหแตมนุษยโลกนี้มชี ื่อวา "ปรทัตตูปชีวีเปตร "
เหลาปรทัตตูปชีวีเปตรนี้ประเภทเดียวเทานั้น เปนเปตรที่สามารถจักรับสวนนบุญสวน
กุศลที่มนุษยเราอุทิศใหได ขอทานผูมีปญญาทั้งหลายพึงสังเกตจดจําไวใหดี การที่เขา

สามารถจักรับสวนบุญไดนั้น ก็โดยเหตุที่เขาเปนเปตรประเภทที่มีอกุศลบางเบา โมหะ
ความโงเขลาไมรูจักบาปบุญคุณโทษคลายออกจากจิตใจเปนอันมากแลว
เพราะฉะนั้น จึงมีจิตยินดีที่จะอนุโมทนาสวนบุญกุศล ปรทัตตูปชีวีเปตรบางตนมี
ความหิวโหย เพราะอดขาวและน้ํามานานแสนนานนักหนา จึงเดินโซซัดโซเซเปะปะ
ทองเที่ยวไปมา พยายามนึกนึงหมูญาติของตนดวยความคิดอันสับสนเลอะเลือนวา
เปนมครอยูที่ไหนบาง
ครั้นนึกไดก็คอนพยุงกายเดินโซซังไป จนหระทั้งถึงบานญาตินั้นแลวก็คอยอยูใกล ๆ
อุตสาหรอคอยอยูหลายวันหลายเดือนหลายปโดนมีความหวังวา
" เมื่อใดญาติของตูทํากุศลแลว เขาคงจักอุทิศใหแกตูบางกระมัง"
ครั้นเห็นเหลาญาติมัวนั่งเดินยืนนอน ทําอะไรตอมิอะไรใหยุงไปตามประสามนุษยก็
สุดที่จักกลุมใจ ไดแตเฝารําพึงอยูวา
" เมื่อใดเลาหนา มนุษยเหลานี้จึงจะมีจิตเปนกุศล ทําที่พึ่งอันแทจริงแหงตนดวยการ
ทําบุญใหทานแลวอุทิศสวนกุศลนั้นใหแกตูเสียสักที มัวแตวุนวายทําอะไรอยูอยางนี้ ไม
เห็นจะเปนแกนสารเสียเลย"
เฝารําพึงดวยความนอยใจอยูอยางนี้แลว ก็รอคอยตอไป ครั้นญาติทั้งหลายทําบุญกุศล
แลว แตลืมอุทิศสวนกุศล คือไมกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลให หรือวาไดทําการกรวดน้ําอุทิศ
ใหเปตชนเหมือนกัน
แตอุทิศใหแกคนอื่น ไมไดอุทิศใหตน ปรทัตตูปชีวีเปตรที่นาสงสาร ก็เดินวนเวียนไป
มาอยู ณ บริเวณนั้น ดวยความเศราสรอยผิดหวัง บางครั้งยังเกิดความนอยเนื้อต่ําใจถึงกับ
ลมซบสลบลง ดวยความหิวโหยสุดประมาณ พอไดลืมตาขึ้นก็ไดแตเฝาหวังอยูอีกตอไป
วา
" ครั้งตอไปเขาคงไมลืมตู เขาคงจะมีจิตคิดถึงตู และอุทิศสวนกุศลใหตูบา งเปนแน"

แลวก็เฝาแตแลดูวา เมื่อใดญาติของตนจักเกิดจิตเปนกุศล ทําบุญทําทานอีกสักครั้ง
ความหวังของเขาบางทีก็สําเร็จบางทีก็ไมสําเร็จที่กลาวมานี้
*หมายถึงปรทัตตูปชีวีเปตร ที่มีญาติเปนพวกสัมมาทิฐิกชนคนนับถือพระบวรพุทธ
ศาสนา
แตถาเปนเปตรที่มีญาติเปนสัมมาทิฐิ ความหวังของเขาที่วาจะคอยอนุโมทนาสวนกุศล
นั้นยอมไมมีวันที่จักสําเร็จลงได ทั้งนี้ก็เพราะวาพวกมิจฉาทิฐิทั้งหลาย แมจะไดชื่อวา
ทําบุญทําทานอยูบางก็จริง แตสวนกุศลผลทานที่เขาทําภายนอกพระบวรพุทธศาสนานั้น
ไมมีพลังแรงพอที่จักอุทิศสงไปใหถึงปรทัตตูปชีวีเปตรได แทจริงการที่เหลาปรทัตตูป
ชีวีเปตรจักไดรับสวนกุศลผลทานที่เหลาญาติและมิตรอุทิศใหแกตนไดนั้น ยอมเปนการ
ยากยิ่งนักหนา เพราะวาจะตองประกอบพรอมไปดวยเหตุสําคัญ ๓ ประการ คือ
๑ ทานที่เหลาญาติและมิตรในมนุษยโลกนี้กระทํานั้น ตองเปนทานที่ไดถวายแก
พระภิกษุสงฆผูทรงศีลในพระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกวา " สังฆทาน"
๒. เมื่อเหลาญาติและมิตรถวายทานแกพระภิกษุสงฆ ซึ่งเรียกวาสังฆทานแลว ตองมี
ใจผองแผวตั้งจิตกวาดน้ําอุทิศสวนกุศลที่ตนไดบําเพ็ญทานนั้นมุงไปใหแกปรทัตตูปชีวี
เปตร
๓. ปรทัตตูปชีวีเปตรนั้น ตองคอยรับและคอยอนุโมทนาดวยความตั้งอกตั้งใจเปน
หนักหนา หากวาทําเปนมิรูมิชี้ไมมีใจเลื่อมใสใครจักอนุโมทนา ก็หาไดรับสวนกุศลผล
ทานนั้นไม
ตองพรอมไปดวยองคคุณอันเปนเหตุสําคัญ ๓ ประการนี้ ปรทัตตูปชีวีเปตรจึงจะ
สามารถไดรับสวนกุศลผลบุญที่เหลาญาติและมิตรอุทิศให ขอทานผูมีปญญาทั้งหลายจง
วินิจฉัยใครครวญดูเถิดวา ปรทัตตูปชีวีเปตรซึ่งมีญาติและมิตรเปนมิจฉาทิฐ จักมีโอกาส
ไดรับสวนกุศลผลทานไดหรือไม
ถูกแลว......โอกาสที่เขาจักไดรับสวนกุศลผลทานนั้นนอยนักหนา ถาจะใหพูดกันอยาง
ไมเกรงใจใจก็วาไมมีโอกาสเสียเลยนั้นแหละมากกวา ทั้งนี้ก็เพราะวาพวกมิจฉาทิฐิ ไมมี

โอกาสไดถวายทานแกพระภิกษุสงฆผูทรงศีล เพราะตนไมมีศรัทธาเลื่อมใสแลวอยางนี้
จะเอาสวนกุศลผบุญอันยิง่ ใหญ ซึ่งเกิดจากการถวายสังฆทานที่ไหน ไปกรวดน้ําอุทิศ
ใหแกเหลาปรทัตตูปชีวีเปตร ซึ่งเปนญาติของตนเลา ตกลงวาเปตรเหลานั้นก็ตองคอย
เปลาคอยหายอยูเปนเวลานานแสนนาน ยิ่งในกาลที่โลกสูญสิน้ วางเปลาจาก
พระพุทธศาสนา ไมมีพระภิกษุสงฆผูทรงศีลแลวปรทัตตูปชีวีเปตรทั้งหลายยิ่งไมมี
โอกาสที่จักไดรับสวนกุศลผลทานไดเลยเพราะฉะนั้น
จึงปรากฏวาเปตรเหลานี้บางตองรอสวนกุศลผลทานจากญาติของตนอยู เปนเวลานาน
ชั่วระยะเวลาตั้ง ๒-๓ พุทธันดรจึงจะไดรับเชนเปตรญาติของพระเจาพิมพิสารเปนตน
และบางทีเปตรเหลานี้ก็ไมมีโอกาสไดรับสวนกุศลที่พวกญาติอุทิศใหเลย ไดแตคอยเกอ
คอยหายทนเปนปรทัตตูปชีวีเปตรไปอยางนั้น จนกวาจะสิ้นกรรมตายไปเอง
ในกรณีนหี้ ากมีจะมีปญหาวา เมื่อปรทัตตูปชีวีเปตรไดประสบโชคดีไดรับสวนกุศลผล
ทานที่พวกญาติและมิตรอุทิศใหเเลว จักมีอะไรเกิดขึ้นแกเขา?" คําวิสัชนาก็มีวา
เมื่อปรทัตตูปชีวีเปตรโชคดีไดรับสวนกุศลผลบุญที่พวกญาติและมิตรอุทิศใหแตมนุษย
โลกเรานี้แลว เขาก็จะมีจิตผองแผวยกหัตถขึ้นทวมหัวแลวอนุโมทนาสาธุการสวนกุศล
นั้นดวยใจจริง สําเร็จเปนปตตานุโมทนามัยกุศลกรรม และแลวดวยอํานาจ
ปตตานุโมทนามัยกุศลกรรมนั้น จักบันดาลใหเขาขาดใจตายในบัดดล พนจากความเปน
เปตรแลวไปปฏิสนธิเปนเทวดาเสวยพิพยสมบัติอยูในสุคติทันที เพื่อความเขาในเรื่องนี้
ไดโดยงาย จักขอนําเอาตัวอยางแตปางบรรพมาเลาไวในที่นี้ ดังตอไปนี้.........
สาณราสีเปตร
ยังมีสมเด็จพระบรมกษัตริยาธิบดีพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาพระเจากิตติวัสสราช
เสวยราชสมบัติปกครองไพรฟาประชาชนในแวนแควนของพระองคใหไดความสุขสืบ
มา กาลไมชา พระองคก็ทรงไดพระราชโอรสองคหนึ่ง แตพอประสูติออกมา บรรดา
โหราจารยทั้งหลายก็พากันถวายพยากรณวา
" ตอไปภายหนาพระราชกุมารนี้ จักสิ้นพระชนมเพราะอดน้ํา"

เมื่อทรงทราบคําพยากรณเชนนี้ สมเด็จพระเจากิตติวัสสราชาธิบดี จึงมีพระบรมราช
โองการสั่งใหขุดบอย้ําไวทุกตําบลดวยพระราชประสงควา
เมื่อพระราชกุมารเสด็จไปประพาสในที่ใด ๆ จักไดไมขาดแคลนน้ํา
วันหนึ่ง สมเด็จพระราชโอรสซึ่งบัดนี้ไดทรงเติบใหญตั้งอยูในวัยหนุมฉกรรจ เสด็จไป
ประพาสพระราชอุทยานเลนสําราญแลว กลับมาถึงประตูพระนคร ทอดพระเนตรเห็น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง มิไดแสดงความเคารพตนเหมือนคนอื่น ๆ ก็ทรงโกรธเคือง
เปนกําลัง จึงตวาดดวยเสียงดังวา
" เฮย สมณะหัวโลนนี้จะไปขางไหน เห็นเราแลวทําไมจึงไมแสดงความเคารพ ทํา
กิริยาเฉยเมยอวดดีประหนึ่งวาเรานี้มิใชพระราชโอรส "
ตรัสดังนี้เเลว เมื่อทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นยังเฉยอยู
ตามเดิม ก็ทรงโกรธเคืองหนักยิ่งขึ้น จึงกระโดดลงจากคอคชสารเขาไปยืนอยูตรงหนา
พระปจเจกพุทธเจา เอื้อมหัตตจับขอบบาตรแลวตรัสดวยสําเนียงดุดันวา
" ดูกอนสมณะ ออ ....นี้นะหรือคืออาหารที่ทานไปขอทานเขามา เมื่อเซอซาไมจักเรา
ซึ่งเปนพระราชโอรสผูควรแกการเคารพ ก็อยากินอาหารมื้อนี้เลย "
ตรัสฉะนี้แลว พระราชกุมารผูเมายศศักดิ์ ไมทรงทราบวาตนจักประสบกับความวิบัติ
อยางใหญหลวง ก็ทรงกระชากบาตรจากหัตถพระปจเจกพุทธเจาเหวี่ยงโครมลงไปที่กอ
ไมใกลทางดวยความโกรธ พระปจเจกพุทธะเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งมีนามวา "
พระสุเนตรปจเจกพุทธเจา " เห็นพระราชกุมารกระทํากรรมอันเปนบาปหยาบชาเขา
ลักษณะสําเร็จเปนทิฐธรรมเวทณียกรรมเชนนั้น ก็พลันมีจิตกรุณามองดูพระราชกุมาร
ดวยความสังเวชใจ
" ออ .... โกรธหรือสมณะหัวโลน เราทําแคนี้ก็โกรธดวยหรือ จึงมองจองหนา เอาซี จะ
ทําอะไรเราก็เอา เรานี่แหละคือโอรสแหงองคสมเด็จพระบรมกษัตริยในเมืองนี้ เมื่อทาน
จะรายแกเราอยางไร เราก็อนุญาตใหดวยความเย็นดี "

ครั้นพระราชกุมารผูโอหัง ประทุษรายพระปจเจกพุทธเจากลาวคําเยาะเยยดังนี้แลว ก็
เสด็จขึ้นคอคชสารไปไดหนอยหนึ่ง พอลับตาพระสุเนตรปจเจกพุทธเจานั้นแลว ก็ทรง
กระหายน้ําเปนกําลัง จึงรับสั่งใหราชบุรุษทั้งหลายไปตักน้ําที่บอ ซึ่งพระราชบิดารับสั่ง
ใหขุดไว
แตดวยอํานาจแหงทิฐธรรมเวทนียกรรมบันดาลใหเปนไป บอนั้นหาไดมีน้ําไมราช
บุรุษทั้งหลายกลับมากราบทูลวาน้ําไมมี จะรีบไปหาน้ําที่บออื่นมาถวายพระราชกุมารผูมี
กรรมทรงอยูไ มไหว
เมื่อมิไดดื่มน้ําก็สิ้นพระชนมมายุดับสังขารในที่นั้น สมจริงตามคําที่เหลาโหราจารย
พยากรณไวทุกประการ แลวก็ทรงถูกอกุศลทิฐธรรมเวทนียกรรมฉุดกระชากลากไปอุบัติ
เปนสัตวนรก ณ อเวจีเผาอยูตลอดเวลานานประมาณ ๘๔. ๐๐๐ ป ครั้นพนจากอเวจีมหา
นรกแลว ก็มาปฏิสนธิถือกําเนิดเปนเปตรในเปตรวิสัย ไดเสวยทุกขเวทนาดวยการอด
อาหาร มิไดบริโภคขาวและน้ําเปนเวลานานโดยนับกาลกําหนดมิได
ครั้นถึงสมัยที่องคสมเด็จพระมิ่งมงกุฏศรีศากยมุณีโคดมบรมครูเจาแหงเราไดเสด็จมา
อุบัติตรัสในโลกนี้แลว เปตรอดีตสัตวอเวจีมหานรกราชกุมารผูโอหังนั้น ก็พนจากความ
เปนเปตร มาถือปฏิสนธิเกิดเปนบุตรชายคนสุดทองของชาวประมงตระกูลหนึ่ง ซึ่งอยู
ใกลเมืองกุณฑินคร โดยเหตุที่ในชาติกอน ๆ ตนเคยเสรางกุศลกรรมความดีไว จึงระลึก
ชาติไดเมื่อเจริญวัยแลว กุมารลูกชายประมงนั้นก็พลันระลึกขึ้นไดวา
" อาตมาไดเสวยทุกขเวทนามาชานาน ดวยการประพฤติกรรมอันลามกไวเมื่อครั้งเปน
พระราชกุมารโอรสแหงพระเจากิตติวัสสราชธิบดี
ประทุษรายพระปจเจกพุทธเจาผูมีพระคุณอันประเสริฐ จึงไปเกิดเปนสัตวนรกอเวจี
แลวมาเกิดเปนเปตรอดขาวอดน้ํา ครั้นพอสิ้นกรรมจากเปตรวิสัยแลว จึงมาเกิดในตระกูล
ของชาวประมงอยู ณ กาลบัดนี้"
ระลึกชาติไดฉะนี้แลว กุมารนั้นก็มีจิตไมผองแผวเกรงกลัวอยูแตบาปกรรม ไม
ปราถนาที่จักฆาเนื้อปลาตามตระกูล เมื่อเห็นหมูญาติทั้งหลายพากันดอาขายไปดักปลาไว

ก็แอบไปทําลายเสีย ถาไดปลามาแลวเห็นปลานั้นดิ้นอยูก็นําไปปลอยเสีย บิดามารดา
บังคับใหไลปลาในน้ําทําการประมง ถาหลีกไดกห็ ลีกไปใหพนไปเสียหาไปไม
ถาคราวใดหลีกเลี่ยงไมได ตองไปหาปลาดวยความจําเปน เมื่อชาวประมงเพื่อนกันได
ปลาคะเนดูวาตนมีกําลังมากกวาก็เขาไปขโมยปลาที่เขาหาไดปลอยลงในน้ําเสียอีก
เชนกัน คนทั้งหลายเหลานั้นจึงนําเอาความมาบอกแกบิดามารดาของเขา ฝายทานผูเฒา
ซึ่งเปนบิดามารดา เมื่อเห็นวาเจาลูกชายตนมันประพฤติเปนคนจัญไรสําหรับชาวประมง
บอยครั้งเชนนั้น ก็ไมพอใจจึงขับไลออกจากบานไป
เมื่อถูกไลออกจากบาน กุมารนั้นก็เปนเด็กพเนจร เดินทางอดมื้อกินมื้อไปตาม
ยถากรรม วันหนึ่งเดินทางมาถึงที่อยูแหงพระอานนทเถระเจา ขณะนั้นเปนเพลาเชา พระ
เถระเจากําลังฉันภัตตาหาร เมื่อเห็นกุมารเขาไปใกล และถวายนมัสการอยูแทบเทา
พระผูเปนเจาก็ทราบวาเขามีความตองการอาหารเปนอยางมาก จึงมีความกรุณาแบง
อาหารใหพอสมควร แลวก็ไตถามถึงความเปนมา กุมารนั้นเลาเรื่องของตนเรียนถวาย
ทานตามความเปนตอไปวา เมื่อเปนเชนนี้ เธอบรรพชาเปนสามเณรเสียมิดีกวาหรือครั้น
กุมารรับคําเอาพระผูเปนเจาก็จัดแจงหาสบงจีวรมาไดแลว
จึงจัดการปลงผมและบวชกุมารนั้นเปนสามเณรตามความประสงค แลวพาไปสูสํานัก
แหงสมเด็จพระพุทธองค เมื่อทรงมีพระพุทธฏีกาตรัสถามวา
" ดูกอนอานนท สมเณรนอยนี้เธอไปไดแตที่ไหนมา? "
ทานพระอานนทผูพุทธอนุชา ก็กราบทูลเรื่องราวใหทรงใหทรงทราบทุกประการ แลว
กราบทูลอีกตอไปวา
" ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ สามเณรนี้เปนผูไมมีลาภสักการะ เพราะ
แตกอนมิไดทํากุศลไว มาในชาตินี้จึงไดรับความลําบากนักหนา ขาพระองคคิดวาจะ
อนุเคราะหแกสามเณร โดยใหหมอน้ําแกเธอไปตักน้ําถวายพระภิกษเปนนิตยทุกวัน ดังนี้
จะเปนประการใด พระเจาขา "

เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุมัติแลว พระเถระเจาก็มีจิตผองแผว มอบ
หมอน้ํามาถวายพระภิกษุทั้งหลาย และเฝาปฏิบัติรับใชดวยความเอาใขใส อุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย เห็นสามเณรปฏิบัติปวงเปนอยางดี ก็มีจิตศรัทธารักใครจึงถวายนิตยภัต
ทุกวัน มิใหสามเณรนั้นตองไดรับความเดือดรอนในเรื่องอาหารแตประการใด
ตอมาพออายุครบอุปสมบทแลว สามเณรนั้นก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระบวร
พุทธศาสนา อุตสาหพยายามบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานยังวิปสสนาญาณใหเกิดขึ้นใน
สันดานโดยลําดับ ดวยอํานาจวาสนาบารมีที่ตนเคยบําเพ็ญมาในชาก็สามารถยังพระ
อรหัตมรรคพระอรหัตผลใหบังเกิดขึ้น ไดสําเร็จเปนพระอรหันตผูทรงคุณสูงสุดในที่
พระบวรพุทธศาสนา
จะกลาวฝายบิดามารดาและพี่ชายที่เปนชาวประมง เมื่อขับไลบุตรคนเล็กซึ่งตนลง
ความเห็นวาเปนคนจัญไรออกจากบานไปแลว ในไมชาก็พากันลมตายไปตาม ๆ กันทัง้
๓ คน แลวไปเกิดเปนเปตรประเภทปรทัตตูปชีวีมีปากและคอเทารูเข็ม ประกอบไปดวย
ความลําบาก อดอยากหิวโหยเหลือประมาณ มีรูปทรงสัญฐานอันผอมกะหรอง มีผิวกาย
ดําเกรียมดุจถูกเผาดวยเพลิง ไมมีผานุงหม มีแตหนังหุมกระดูก ทุกวันเวลาไดแตเสวย
ทุกขเวทนาอยากขาวอยากน้ําหนาดําคร่ําเครียดหาความสุขมิได อาศัยอยูแถว ๆ ภูเขา
สาณราสี ตามประสาผีเปตรผูมีกรรมคอยรับสวนบุญ
คราวหนึ่ง กุมารพเนจรไมมที ี่อยูอาศัย ผูซึ่งบัดนี้ไดกลายเปนพระอรหันตมหาเถระเจา
ทรงสูงสุดในพระพุทธศาสนาไปแลวนั้น ทานพาพระภิกษุสหายกัน ๑๒ รูปเดินทางผาน
ขึ้นไปพักบนภูเขาสาณราสีอันเปนที่อยูแหงเปตรผูเปนโยมบิดามารดาและพี่ชายนั้น ครั้น
เปตรชราทั้งสองผูเปนบิดามารดา เห็นทานเขาใจไดวาเปนบุตรของตน จึงหันหนามา
ซุบซิบปรึกษาซึ่งกันและกัน
เอะ นั้นดูเหมือนวาเปนบุตรชายคนเล็ก ซึ่งพวกเราขับไลออกไปเสียจากเรือนเมื่อกอน
นี้มิใชหรือ อโห บัดนี้บุตรชายของเรา มีบุญวาสนาไดครองผากาสาวพัสตรเปนสาวก
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

มีหนาตาผองใสครองจีวรสีเหลืองอรามงามนาเลื่อมใสเปนยิ่งนักเหวย.....เจานี่ สูมึงจง
ไปบอกพระภิกษุนองชายของมึงซึ่งเปนลูกของกูวากูทั้งสองและมึงเวลานี้ตายแลว
มาบังเกิดเปนเปตรไดรับทุกขเวทนาเปนอันมากอยู ณ ที่นี้ หากลูกกูผูเปนพระจะมีวิธี
ชวยเหลือประการใดแลว ขอจงไดกรุณารีบชวยเหลือโดยเร็วเถิดอยาชา"
หันหนามาสั่งเจาเปตรลูกชายในตอนทาย เพราะยังมีความละอายไมกลาปรากฏกายให
พระมหาเถระเจาเห็น และไมกลากลาวขอสวนบุญตนเอง
เจาเปตรผูเปนพี่ชายของพระมหาเถระเจานั้น ครั้นรับบัญชาจากเปตรผูเปนบิดามารดา
ก็พยายามไปแสดงกายเพื่อใหพระมหาเถระเจาเห็นเปนหลายครั้งหลายหน
ในเพลาราตรีนั้น แตหาไดสําเร็จไม ทั้งนี้ก็เพราะองคอรหันตทานมัวสนมนาอยูกับ
เพื่อนพระภิกษุ ไมไดสํารวมจิตพิจารณาเหตุทั้งหลายแตประการใด จนกระทั่งถึงตาม
พารุณสมัยอาทิตยไขแสงทองขึ้นสองอรามฟา เมื่อเปตรหนุมนั้นเห็นพระอรหันต
นองชายพาเพื่อนสงฆลงมาจากภูเขาเพื่อเขาไปโคจรบิณฑบาตในละเเวกบาน มันจึงวิ่ง
เขาไปดักหนาคุกเขาประคองอัญชลีขึ้นเหนือเศียรเกลาแลวรองเรียกขึ้นไปวา
" นองชายของขาผูเปนพระเอย.... จําไดหรือไมเลา ตัวขานี้เปนพี่ชายของทานทํา
กาลกิริยาตายแลว มาเกิดเปนเปตรมีความเปนอยูอยางแสนจะนาทุเรศในเปตรวิสัย เพราะ
เหตุที่มิไดประกอบกองการกุศลไว กระทําแตกรรมอันเปนบาปหยาบชา ถึงแมบิดา
มารดาของเราทั้งสองก็เหมือนก็เหมือนกันบัดนี้ทานตายมาเกิดเปนเปตรกับขา ไดรับ
ทุกขเวทนาอกอยากเหลือกําลัง อยากจะขอความชวยเหลือขอสวนกุศลจากทาน หากทาน
ไมปรานีในครั้งนี้แลว ขาพเจาและบิดามารดาก็เห็นจะไมแคลวเปนเปตรอยูอยางนี้
ตลอดไป ขอทานจงพิจารณาหาทางชวยเหลือขาผูเปนพี่ และบิดามารดาซึ่งเคยมีความ
ปรานีตอทานมาแตเล็กแตนอยเถิดเจาขา "
เปลา พระมหาเถระเจาทานจะไดรูเห็นและเห็นจะไดยินคํารองของเปตรหนุมพี่ชาย ซึ่ง
อุตสาหกลาวขอนองมาอยางยึดยาวนั้นแมสักนิดหนึ่งก็หาไมทานกลับนําหนาพาเพื่อน
สงฆเดินเรื่อยไป ราวกะวาไมมีเหตุอะไรเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะวาทานมัวแตสํารวมอินทรีย
มิไดพิจารณาเหตุอะไรอื่นเชนเดียวกับนําหนาพาเพื่อนสงฆเดินเรื่อยไป ราวกะวาไมมี

เหตุอะไรอื่นเชนเดียวกับเมื่อคืนนี้เอง เปตรหนุมผูมีกรรมเมื่อเห็นพระนองชายไมเห็น
และไมรูเรื่องที่ตนบอกเดินเฉยเลยไปดังนั้น พลันใบหนาที่เศราอยูโดยปรกติธรรมดาก็ยิ่ง
เศราดําลงไปอีกดวยความผิดหวัง เดินโซเซโซซังเขาไปยังที่อยูของเปตรแกผูเปนพอแล
แมแลวแจงความใหทราบ เปตรทั้งสองนั้นก็ชวยกันพูดยุยงสงเสริมใหมันเกิดกําลังใจ
พยายามไปขอสวนบุญพระนองชายอีกตอไป เพราะไมมีทางใดที่จะทําใหไดดีไปกวานี้
อีกแลว
อุตสาหไปเฝาดักหนาพระอรหันตผูเปนนองชาย ในเวลาที่ทานลงมาจากภูเขาเพื่อเขา
ไปโคจรบิณฑบาตในหมูบานเปนเวลานานหลายวันในที่สุดความพยายามของมันก็เปน
ผลสําเร็จ
เพราะเชาวันหนึ่งพระผูเปนเจาองคอรหันตทานบังเอิญเหลือบเห็นเปตรพี่ชายดวย
ทิพยจักษุ ตามวิสัยแหงพระอรหันตผูไดบรรลุฌานอภิญญา เมื่อทราบจากปากคําของ
เปตรพี่ชายวาบิดามารดาไดรับความทุกขมาบังเกิดเปนปรทัตตูปชีวีเปตร และมีเตนา
เลื่อมใสใครจักอนุโทนาสวนกุศลเชนนั้น ทานจึงบอกแกเปตรพี่ชายไปวา
" เอาเถิด.... เราจะยังความปรารถนาของทานทั้งหลายใหสําเร็จ ขอทานทั้งหลายจง
ตั้งใจคอยอนุโมทนาใหดีก็แลวกัน ในเพลาสายวันนี้ "
บอกแกเปตรพี่ชายฉะนี้แลว ทานก็เดินนําหนาพาเพื่อนสงฆเขาไปบิณฑบาตในบาน
ครั้นไดอาหารพอเปนยาปนมัตแลว ก็เดินทางกลับมาและขึ้นไปบนภูเขาอันเปนที่พัก
กอนที่จะฉันภัตตาหาร ทานจึงกลาวแกเพื่อนสงฆทั้งหลายเหลานั้นวา
" ดูกอนอาวุโสทั้งปวง วันนี้กระผมใครจักขออาหารที่ทานบิณฑบาตไดมาทั้งหมดทุก
รูปในฐานะที่เราเปนสหายกันจะไดหรือไม เพราะวาบิดามารดาและพี่ชายของกระผม
ตายไปบังเกิดเปนเปตรปรทุตตูปชีวี และตัวกระผมนี้มีความปรารถนาใครจักถวาย
สังฆทานแกพระภิกษุสงฆสัก ๑๒ องค
เพื่ออุทิศสวนกุศลสงไปใหแกเปตรผูปนบิดามารดาและพี่ชายเหลานั้นแตอาหารที่
กระผมบิณฑบาตไดมาในวันนี้ไมเพียงพอ จึงใครที่จักขอจากพวกทานทั้งหลายในฐานะ
ที่เปนสหายกัน จักยินดีใหแกกระผมไดหรือมิได "

" จะเปนไรไปเลา อาวุโส เอาเถิดสวนเราทั้งปวงนี้ยินดียกอนุญาตใหทานขอทานจง
ตั้งใจถวายสังฆทานแลวอุทิศสวนกุศลไปใหแกเปตชนตามอัธยาศัยแหงทานเถิด "
พระภิกษุผูเปนสหายกันเหลานั้น ยอมอนุญาตยกใหดวยความเต็มใจ
องคอรหันตผูใครจะถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศสวนบุญกุศลแกเปตรผูเปนญาติคนสําคัญ
เมื่อไดรับอนุญาตจากเพื่อนสงฆดวยกันเชนนั้น ก็ตักเอาอาหารที่ตนบิณฑบาตมาไดใส
ลงไปในบาตรเหลานั้น แลวก็ตั้งจิตคิดถวายเปนสังฆทาน เสร็จแลวจึกยกเอาบาตร
เหลานั้นเขาไปประเคนถวายคืนแกเพื่อนสงฆทั้ง ๑๒ รูป แลวก็ตั้งจิตอุทิศสวนกุศลวา

อทํ โน ญาตีนํ โหตุ
" ขอกุศลผลทานนี้จงเขาไปสําเร็จแกญาติคนสําคัญคือ บิดา มารดา และพี่ชาย
ของขาพเจา ซึ่งไปเกิดเปน เปตรปรทัตตูปชีวีในเปตรวิสัย ในกาลบัดนี้ดวยเถิด "
เปตรรางรายซึ่งเปนพี่ชายและบิดามารดาผูมีกรรมทั้ง ๓ ตน มาเดินเวียนวนเฝารอคอย
อยู ณ บริเวณนั้นเปนเวลานานมาแลว ครั้นเห็นองคอรหันตเจาจัดการถวายสังฆทานแก
เพื่อนสงฆดวยกันตามที่บอกไวก็ใหดีใจนักหนา
และฉับพลันที่พระมหาเถระเจาองคอรหันตกลาวคําอุทิศใหแกตนจบลงก็ยกหัตถอัน
ผอมเกร็งมีหนังหุมกระดูกขึ้นเหนือเศียรเกลาตั้งจิตอนุโมทนาสวนกุศลผลทานนั้น ดวย
คารวะเปนอยางยิ่ง และแลวเปตรรางรายทั้ง ๓ ตนนั้นก็ใหมีอันเปนขาดใจตายพนจาก
เปตรวิสัยไปในบัดดล
ดวยผลแหงปตตานุโมทนามัยกุศล ซึ่งเกิดขึ้นแกตนในขณะนั้นเขาทําหนาที่ใหได
ปฏิสนธิในเทพวิสัย กลายเปนเทวดารูปทรงงามสงาสวมใสอาภรณอันเปนทิพย ความ
ทุกขลําบากและความอยากความหิวโหยที่ตนไดรับมานานไมรูวามันหายไปไหน
ขณะนี้มีแตความอิ่มกายอิ่มใจเขามาแทนที่ อดีตเปตรพี่ชายดูเหมือนวาจะมี
ปตตานุโมทนามัยมากกวาเพื่อนเพราะฉะนั้น จึงทรงเพศเปนเทพยดามีรัศมีโอภาสงดงาม
กวาเทพยดาทั้งสองซึ่งเปนบิดามารดา

เมื่อมีความปรารถนาจะกลาวขอบคุณแกองคอรหันตเปนนองชาย จึงแสดงกายให
ปรากฏแกพระมหาเถระเจาและพระภิกษุหลายซึ่งอยูในที่นั้นทั้งหมด แลวนอมกายเขาไป
ถวายนมัสการแทบเทาทั้งสองของพระมหาเถระเจานองชาย กลาววาจาดวยความอิ่มอก
อิ่มใจวา
" ขาแตพระนองชายผูเจริญ ขอพระนองชายจงดูสรีรกายแหงพี่ในกาลบัดนี้ ดวยวา
บัดนี้ตัวพี่และบิดามารดาไดบังเกิด เปนเทพยดานุงหุมผาอันเปนทิพย ลวนแตสวยงาม
นักหนาและไดเสวยสมบัติทิพยนานาประการแสนจะเปนสุข
เพราะไดอนุโมทนาสวนบุญที่พออุทิศให ขอพอจงอยูเปนสุขในมนุษยโลกนี้ตอไป
เถิด สวนพี่และบิดามารดา ซึ่งไดดีมีความสุขเพราะความกรุณาปราณีจากพอ จะขอลาไป
เสวยทิพยสมบัติเปนสูขตอไปตามยถากรรม "
มีเทววาทีกลาวฉะนี้แลว ก็มีจิตผองแผวกราบลงที่บาททั้งสองขององคอรหันตผูเปน
นองชาย และถวายนมัสการลาพระภิกษุทั้งหลายแลวก็อัตรธานหายวับไปกับตา...
สรุปความวา ผูที่มีใจบาปหยาบชาประกอบชาประกอบอกุศลกรรมบถไว ผลวิบาก
แหงอกุศลกรรมบถนั้นยอมจะบันดาลใหเขาเปนผูมีคติวิบัติ คือ เมื่อเขาขาดใจตายไปแลว
ยอมไมสามารถที่จะเปนผูมีคติผองแผว กลับมาเกิดเปนมนุษยโลกเรานี้ หรือไปเกิดในส
คติโลกาวรรคได แตจะถูกชักนําใหบา ยโฉมหนามาเกิดในเปตรวิสัย หรือที่เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา " ทุคติ " นี้โดยมีชวี ิตเปนเปตรไดรับทุกขเวทนาอยางนาสังเวชใจเปนเวลานาน
แสนนานจนกวาจะสิ้นกรรมที่ตนทําไว แลวจึงจะไดไปเกิดในภูมิอื่นตามยถากรรมดังนี้
แล............
นายจุนทสูกริก
ตายแบบพิศดารอยางสุกร
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษชื่อ
จุนทสูกริก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา “ อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ” เปนตน.

นายจุนทะเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงสุกรขาย ไดยินวา นายจุนทสูกริกนั้น ฆาสุกรทั้งหลาย
กินบาง ขายบาง
เลี้ยงชีวิต อยูสิ้น ๕๕ ป. ในเวลาขาวแพง เขาเอาเกวียนบรรทุกขาวเปลือก ไปสูชนบท
แลกลูกสุกรบาน ดวยขาวเปลือกประมาณ ๑ ทะนานหรือ ๒ ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียน
แลวกลับมา ลอมที่แหงหนึ่งดุจคอก
ขางหลังที่อยูแลวปลูกผักในที่นั้นนั่นแล เพื่อลูกสุกรเหลานั้น, เมื่อลูกสุกรเหลานั้น กิน
กอผักตาง ๆ บาง สรีรวลัญชะ (คูถ) บาง ก็เติบโต
ขึ้น, (เขา) มีความประสงคจะฆาตัวใดๆ ก็มดั ตัวนั้นๆ ใหแนน ณ ที่ฆาแลว ทุบดวยคอน
๔ เหลี่ยม เพื่อใหเนื้อสุกรพองหนาขึ้น รูวา
เนื้อหนาขึ้นแลว ก็งางปากสอดไมเขาไปในระหวางฟน กรอกน้ํารอน ที่เดือดพลาน เขา
ไปในปากดวยทะนานโลหะ. น้ํารอนนั้น เขาไปพลาน
ในทอง ขับกรีสออกมาในสวนเบื้องต่ํา (ทวารหนัก) กรีสนอยหนึ่ง ยังมีอยูเพียงใด ยอม
ออกเปนน้ําขุนเพียงนั้น เมื่อทองสะอาดแลว, จึง ออกเปนน้ําใส ไมขุน, ทีนั้น เขาจึงราด
น้ําที่ยังเหลือบนหลังสุกรนั้น.
น้ํานั้นลอกเอาหนังดําออกไป. แตนั้นจึงลนขนดวยคบหญาแลว ตัดศีรษะ ดวยอาบอัน
คม. รองโลหิตที่ไหลออกดวยภาชนะ เคลาเนื้อดวยโลหิต แลวปงนั่งรับประทานใน
ทามกลางบุตรและภรรยา ขายสวนที่เหลือ.
เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแล, เวลาไดลวงไป ๕๕ ป. เมื่อพระตถาคตประทับอยู
ในธุรวิหาร, การบูชาดวยดอกไมเพียงกําหนึ่ง
ก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดี ชื่อวาบุญอื่นนอยหนึ่งก็ดี มิไดมี แลวสักวันหนึ่ง.
ครั้งนั้น โรคเกิดขึ้นในสรีระของเขา, ความเรารอนอเวจีมหา- นรก ปรากฏแกเขาทั้ง
เปนทีเดียว.

อเวจีนรกรอนยิ่งกวาไฟธรรมดา ขึ้นชื่อวาความเรารอนในอเวจี ยอมเปนความรอนที่
สามารถทําลาย นัยนตาของผูยืนดูอยูในที่ประมาณ ๑๐๐ โยชนได. สมจริงดังคําที่พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสไวดังนี้วา
“ ความเรารอนในอเวจี แผไปตลอด ๑๐๐ โยชน โดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ.(๑. ม. อุ. ๑๔/
๓๔๑) และเพราะเหตุที่ความเรารอนในอเวจีนั้น มีประมาณยิ่งกวาความเรารอน
ของไฟโดยปกติ พระนาคเสนเถระจึงกลาวอุปมานี้ไววา “ มหาบพิตร แมหินประมาณ
เทาเรือนยอด อันบุคคลทุมไปในไฟนรกยอมถึงความยอย
ยับไดโดยขณะเดียวฉันใด สวนสัตวที่เกิดในนรกนั้นเปนประหนึ่งอยูใน ครรภมารดา
จะยอยยับไปเพราะกําลังแหงกรรมเหมือนฉันนั้น หามิได.
นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น เมื่อความเรารอนนั้น ปรากฏแกนายจุนทสูกริกนั้น
แลว, อาการ อันเหมาะสมดวยกรรมก็เกิดขึ้น. เขารองเสียงเหมือนหมู คลานไปใน
ทามกลางเรือนนั่นเอง, ไปสูที่ในทิศตะวันออกบาง สูที่ในทิศตะวันตกบาง. ลําดับนั้น
พวกคนในเรือนของเขา จับเขาไวใหมั่นแลวปดปาก. ธรรมดาผลแหงกรรม อันใคร ๆ ไม
สามารถจะหามได. เขาเที่ยวรองไป
ขางโนนบาง ขางนี้บาง. คนใน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบ ยอมไมได หลับนอน. อนึ่ง คน
ในเรือนทั้งหมด เมื่อไมสามารถจะหามการออก
ไปภายนอกของเขาผูถูกมรณภัยคุกคามแลวได จึงปดประตูเรือนลอม รักษาอยูภายนอก
เรือน โดยประการที่เขาอยูภายใน ไมสามารถจะเที่ยว ไปขางนอกได. เสวยผลกรรมใน
สัมปรายภพ
แมนายจุนทสูกริก เที่ยวรองไปขางโนนบาง ขางนี้บาง ภายใน เรือนนั่นเอง ดวยความ
เรารอนในนรก. เขาเที่ยวไปอยางนั้นตลอด ๗ วัน, ในวันที่ ๘ ทํากาละแลว ไปเกิดใน
อเวจีมหานรก. อเวจีมหานรก

ปราชญพึงพรรณนาตามเทวทูตสูตร. พวกภิกษุเขาใจวาเขาฆาสุกรทําการมงคล พวก
ภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา ไดยินเสียงนั้นแลว เปน ผูมคี วามสําคัญวา “เสียงสุกร
” ไปสูวิหาร นั่งในสํานักพระศาสดาแลว
กราบทูลอยางนี้วา “ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อสุกรทั้งหลาย อันนาย จุนทสูกริก ปด
ประตูเรือนฆาอยู, วันนี้เปนวันที่ ๗, มงคลกิริยาไร ๆ ชะรอยจักมีในเรือน ( ของเขา ), ขา
แตพระองคผูเจริญ เมตตาจิต หรือ ความกรุณาแมอยางหนึ่งของเขา ผูฆาสุกรทั้งหลายชื่อ
ถึงเทานี้ ยอมไมมี,
ก็สัตวผูรายกาจหยาบชาเชนนี้ ขาพระองคทั้งหลายไมเคยเห็นเลย.” พระศาสดา ตรัสวา
“ ภิกษุทั้งหลาย เขาฆาสุกรตลอด ๗ วันนี้
หามิได. อันผลที่เหมาะสมดวยกรรมเกิดขึ้นแลวแกเขา, ความเรารอน ในอเวจีมหานรก
ปรากฏแกเขาทั้งเปนทีเดียว, ดวยความเรารอนนั้นเขา รองเหมือนหมูเที่ยวไปภายใน
นิเวศนอยู ตลอด ๗ วัน วันนี้ทํากาละ แลว ( ไป ) เกิดในอเวจี,” เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา
“ ขาแตพระองค
ผูเจริญ เขาเศราโศกอยางนี้ในโลกนีแ้ ลว ยังจะไปเกิดในฐานะเปนที่ เศราโศกเชนกัน
อีกหรือ ? ” ตรัสวา “ อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ผูประมาทแลว เปนคฤหัสถก็ตาม
บรรพชิตก็ตาม ยอมเศราโศกในโลก
ทั้งสองเปนแท ” ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา ๑๑. อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ปาปการี
อุภยตฺถ โสจติ โส โสจติ โส วิหติ ทิสวฺ า กมฺมกิลิฏ มตฺตโน “ ผูทําบาปเปนปกติ ยอมเศรา
โศกในโลกนี้
ละไปแลวยอมเศราโศก ยอมเศราโศกในโลกทัง้ สอง เขาเห็นกรรมเศราหมองของตน
แลว ยอมเศราโศก, เขายอมเดือดรอน. ”
แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปการี เปนตน ความวา บุคคล ผูทําบาปกรรมมีประการ
ตาง ๆ ยอมเศราโศกในโลกนี้ ในสมัยใกลตาย โดยสวนเดียวแท ดวยคิดวา “ กรรมดีเรา

มิไดทําไวหนอ, กรรมชัว่ เรา ทําไวแลว, ” นี้เปนความเศราโศกเพราะกรรมของเขา; ก็เมื่อ
เขาเสวย
ผลอยู ชื่อวาละไปแลวยอมเศราโศก, นี้เปนความเศราโศกเพราะวิบาก ในโลกหนาของ
เขา; เขายอมเศราโศกในโลกทั้งสองอยางนี้แล, ดวย เหตุนั้นแล แมนายจุนทสูกริกนั้น ชือ่
วายอมเศราโศกทั้งเปนทีเดียว. บาทพระคาถาวา ทิสฺวา กมฺมกิลฏิ  มตฺตโน ความวา เขา
เห็น
กรรมเศราหมองของตนแลว ยอมเศราโศกบนเพอมีประการตาง ๆ อยู ชือ่ วา ยอม
เดือดรอน คือ ยอมลําบาก.
ในกาลจบคาถา ภิกษุเปนอันมากไดเปนพระโสดาบันเปนตนแลว. เทศนามีประโยชน
แกมหาชนแลว ดังนี้แล. เรื่องนายจุนทสูกริก จบ.
คางคกสูบบุหรี่
พูดกันมานานแลววา มนุษย เปนสัตวประเสริฐ มนุษยเกิดมาไดเพราะกรรม เกา- กรรม
ดี มีมากจึงไดมาเกิดเปนมนษย มีโอกาสที่จะไดทํากรรมดร เพื่อสรางบารมีใหกับตัวเอง
เผื่อวาสิ้นชีวิตไปเกิดในปรภพภูม อันสมศักดิ์ศรี ไมตองไปเกิดเปน หมู หมา กา ไก ใช
กรมมทีละชีวิต
พูดถึงสัตว ๔ ขา เชือ่ วาทุกคนคงรูจัก และบางทานเคยเห็น “ น้ําตา วัว ควาย ” ที่
ไหลรินจนเปยกหนา สัตวทุกชนิดไมมีสิทธิขอชีวิตตอผูสังหารมัน สัตวที่วานี้ ซึ่งใน
หัวใจถึงกรรมที่เกาะกุมอยู มันไมมีโอกาสรองโอย..ไดเหมือนผูคนอยางเรา ๆ อยาไดไป
รังแกเขาอีกเลย....เวรกรรมนั้นลงโทษเขาอยูแลว ที่ใหมาเหน็ดเหนื่อยเปนขี้ขาหาเลี้ยงคน
...
วัยรุน ๒ คน ชื่อ ออมกับตั้ม ชื่นชอบกับแกมกีฬาที่ไมเหมือนใคร คือไดจับสัตวพวก
ตาง ๆ มาทารุนทรมานเปนที่สนุกสนานแกสองหนุมวัยคนองอยางยิ่ง โดยมิไดนึกถึงเวร
กรรมและจะคิดวาสัตวเหลานั้นมันก็เจ็บปวดกลัวความตายเหมือนกับพวกเขา ในวัย
เด็ก ๆ นั้นแทบทุกคนจะชื่นชอบในการ ยิงนกตกปลา จับปูนา กบเขียด หรือจับจิ้งหรีด

เอามาใหมันกัดกัน สิ่งที่วามานี้เปนเรื่องธรรมดา เมื่อกาลเวลาลวงเลยไป อายุมากขึ้นการ
ทําบาปกรรมรังแกสัตว ควรจะนอยลง
ความจริงแลวเด็ก ๆ เปรียบเหมือนผูคมนักโทษจากตัวเวร กรรมใหลงโทษสัตว ซึ่ง
ครั้งหนึ่งในอดีตเขาเคยเปนมนุษยที่สรางกรรมไมดี แตก็มีหลายคนพอเติบโตจนเปน
หนุม ก็ยังมีนิสัยรังแกสัตวที่ยังไมเลิกรา
อีแรงที่ลงมากินหมาเนากลางทุงกลางนาเปนฝูงนั้น จะมีตัวหนึ่งที่หัวจะมีสีแดง ตํา
เหนงเปนพญาแรง สัตวนารังเกียจอยางนี้ชอบกินซากสัตวเนา ๆ แตก็มี มนุษยใจบาป
ตามไปรังควานมัน โดยเอาใบตาลมัดดวยเชือกทําเปนบวงไวใกล ๆ หมาเนา ทันทีที่ฝูง
อีแรงรายลอมหมาเนา พวกมันไมเห็นคน ออมกับตั้มและพรรคพวกก็กรูกันวิ่งออกจาก
ปา ที่ซอนตัว สงเสียงเอะอะตีเกราะเคาะไม ฝูงอีแรงที่ไมรูเนือรูใตตางตกใจรีบโผบิน
ขึ้นฟา แตมันเปนนกที่มีน้ําหนักมาก ดังนั้นการบินขึ้นมันจึงตองการทางวิ่งหรือรันเวย ๒
ขากาววิ่งดวยความเร็วสูงขึ้น เมื่อพนดิน บินอยูในอากาศ มันถึงไดรูวาที่ขาของมันนั้นมี
ใบตาลผูกเชือกบวงรัดไว มันตกใจบินสูงขึ้นไปลิ่ว ๆ
เด็กหนุมวัยคะนองทั้งหลายที่ชอบรังแกสัตวตางหัวเราะชอบใจตบมือกระโดดโลน
เตน เมื่อเห็นใบตาลติดขาอีแรง บินลากของหนัก ๆ ไปชั่วชีวิตบินสูงลิ่วขึ้นบนทองฟาคู
กับขาอีแรง
นี่ก็เปนอีกแกมหนึ่งที่สองหนุมชื่นชอบมาก คือจับเอาคางคกมาครั้งละหลาย ๆ สิบตัว
แรก ๆ เริ่มเลนเอาบุหรี่ที่ฉุนจัดจุดใสปากคางคก สัตวชนิดนี้พอหายใจออกก็พนควัน
บุหรี่ออกดวย มองดูเหมือนกับคนสูบบุหรี่ หมดบุหรี่เพียงครึ่งมวน คางคกมีอันมึนงงตอ
ควันบุหรี่ นอนหงายทองตึงทําตาปริบ ๆ
เกมนี้มิไดหยุดหยอนเพียงแคนี้จากบุหรี่เปลียนเปนประทัดยัดใสปากคางคก เพราะมัน
สะใจมากกวากัน ประทัดเปนมวนดูเหมือนคางคกมันสูบบุหรี่ ซึ่งมันเองไดแตทําตาปริบ
ๆ เพราะปลอยทิ่งก็ไมได มันขยับปากใชขาของมันเขียออก แตก็ไรผล เพราะประทัดยัด
แนนคับปากดวยถูกยัดเขาไปลึก คางคกนิ่งอึดอัด

ทั้งสองคนจุดประทัดไปที่สายชนวนพูนั้นจะมีเสียงการเชียรอยางสนุกสนานกันอยาง
เต็มที่ ชนวนไฟลามสั้นเขาแคไหน ชีวิตคางคกก็สั้นตาม วิญญาณที่ตองชดใหกรรมจาก
การเปนมนุษยใหกลับเปนสัตวและคงหลายชาติที่คางคกจะไดมาเกิดเปนมนุษย
ได เสียงประทัดแตกดังปง พรอมเสียงไชโยไหรองของสองหนุมที่สนุกกับชีวิตที่
วิงวอนขอชีวิตไมได รองโอย.. ๆ ก็ไมเปน เมื่อแรงอัดตัวของประทัดฉีก เศษกระดาษสี
แดงสมฟุงกระจายควันตลบ กลิ่นดินประสิวโชยเขาจมูก ขณะเดียวกันกับวิญญาณที่เกิด
มาเปนคางคกไดลองลอยออกจากรางอยางนาสมเพช
เมื่อหมดเสียงดังจนแสบแกวหูสิ่งที่ปรกกฏใหเห็นชัดก็คือ ปากขากรรไกรฉีกขาดไป
ถึงทอง พุงแตกลําไสขาด สุดอนาถนอนคว่ํานอนหงายไปเปนแถวเปนแนว
ไมมีใครกลาไปหามพวกเขา เพราะ “ กรรมใคร เวรมัน ” ใครไดมาเห็นตางก็สลด
ใจ จากวินาทีนี้เปนนาที ถึงแมคนเห็นไมกี่คนก็ตามที แตเวรกรรมมันมีจริงและเริ่ม
ตามเปนเงาเขามาอยางชา ๆ เวลาผานไปหลายปออมกับตั้มไดไปสมัคเปน อ.ส. ที่
จังหวัดสมใจกับที่เขาอยากรับใชชาติ ทั้งออมกับตั้มซึ่งโตเปนผูใหญแลว ลืมเรื่องราวของ
เกมรังแกอีแรงกับคางคกคาบประทัดเสียสนิท
คืนนั้นออมกลับจากมาจากดูหนังขายยาที่วัดเหนือหมูบาน คงจะมีดีกรีเหลาเขาไปบาง
ขณะเดินกลับนั้น การเปน อ.ส. ยอมไมรูวาใครเปนมิตรหรือศัตรู เขาแกะเอาระเบิดมือ
ชนิดลูกเกลี้ยงมาถือไว หากเกิดอะไรขึ้น ลูกแตกระเบิดมือก็ชวยไดทัน หรือไมก็แลก
ชีวิตตอชีวิต จนกลับมาถึงที่พัก ไมมีผูใดยืนยันไดวาเพราะอะไร แตระเบิดนั้น
กระเดืองหลุดเกิดระเบิดดั่งสนั่นหวั่นไหว คายพักที่เขาพักอยูนั้นพัง ผาปลิว หลังคาหลุด
เปนแถบ ๆ เมื่อเสียงระเบิดสงบทุกคนที่อยูใกล ๆ แตกตืนเขามาดูก็ไดพบวา ชิ้นสวน
รางกายเขาฉีกกระจุยเหมือนหมูบะชอ ทองแตกไสทะลักกระเด็นไปเกือบถึงเสา
ธง หนาตาเละจนจําไมได แขนขาขาด สถาพศพใครเห็นก็ตองเบือนหนาหนี ถาคน
ตรงนั้นรูอดีตเขามากอนคงพูดวา
“ เหมือนคางคกที่ทองแตกแขนขาขาดกระจุย เชนเดียวกัน ”

กรรมติดตามลงโทษคนที่มีจิตใจต่ําทราม โหดรายอยางไมยอมลดละ สวนอีกคนหนึ่ง
คือนายตั้มนั้น รูขาววาไปไดภรรยาอยูอีกจังหวัดหนึ่ง ขอใหเชื่อเถอะวากรรมนั้นมีจริง
การทํารายชีวิตสัตวก็เหมือนไปกูเงินเขามา แนนอน ผูรับสภาพเปนเจาหนี้ยอมติดตาม
ทวงทรัพยสินตนคืนทุกวิถีทางและรูปแบบอยาคิดวาจะพนีพนไปได...
คนที่ไมเชื่อเหลานี้มีแตเถียงขาง ๆ คู ๆ ไมเชื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้น โอกาสของเขาจะยิ่ง
นอยลงทุกที ๆ ทางที่ดีควรเรงสรางทําบุญทําทานรักษาศีลสรางกรรมดีกันไวใหมาก ๆ
เพราะกฏของกรรมนั้นไมเคยที่หยุดหรือละเวนและอโหสิเวทนาใหแกใครเลย...
บุรพกรรมของเปรต
เปรตไถนา
กาลเมื่อสมเด็จพระมิ่งมงกุฏศรีศากยมุนีโคดมบรมครูเจาแหงเราทั้งหลาย พระองคได
ดับพระชนมายุบรรลุสิวาลัยอมฤตบุรี คือเสด็จดับขันธเขาสูพระปรินิพพานไปแลว มี
พระภิกษุสงฆสาวกพวกหนึ่งในโรหนชนบทซึ่งมีความประสงคจะเดินทางไปถวาย
นมัสการตนพระศรีมหาโพธิอันเปนสถานที่ตรัสรูข องพระองค
ในขณะที่เดินทางมาถึงสถานที่แหงหนึ่งนั้นเกิดหลงทางเขาไปในปาใหญ ไมสามารถ
จะหาทางออกได เดินวนเวียนอยูในปาใหญนั้นหลายวัน พวกเธอหากันไดรับความหิว
โหยและลําบากเปนอันมาก หลังจากเที่ยวเดินหาทางออกจากปาใหญมานาน ในที่สุดก็
พากันเดินมาบรรลุถึงทุงกวางกลางปาใหญเขาแหงหนึ่ง
เมื่อแลไปกลางทุงพระภิกษุเหลานั้น ก็พลันเห็นรางโตใหญคลายมนุษยคนหนึ่ง ซึ่งมี
รูปแปลกประหลาดพิกล ไมเหมือนคนในบานในเมืองธรรมดา กําลังเทียมโคใหญ ๔ ตัว
เขาที่ไถเหล็ก แลวไถนาอยูคนเดียวในทุงกลางปา อารามดีใจวาจะไดผูบอกหนทางออก
จากปาไมไดทันพิจรณาใหดี เธอทั้งหลายจึงรีบตรงรี่เขาไปถามวา
“ อุบาสก ขอทานจงหยุดไถนาสักประเดี๋ยวเถิด อาตมาอยากจะถามวาทางที่จะออกจาก
ปานี้ ไปทางไหนกัน ? พวกเราหลงทางเที่ยวเดินวนเวียนอยูในปานี้มาครบ ๗ วันเขาวันนี้

แลว ไดรับความเหนื่อยยากเหลื่อเกิน ไมทราบวาจะไปทางไหน ขออุบาสกจงชวยบอก
ทางไปสักหนอยเถิด ”
“ ฮึ อะไร ” ชายแปลกประหลาดหยุดไถเงยหนาขึ้นถามคลายกับฟงคําไมเขาใจ ตอเมื่อ
ภิกษุทั้งหลายถามซ้ําใหเขาใจดีแลว เขาจึงพูดไปเสียอีกทางหนึ่งวา
“ขาแตพระผูเปนเจา พวกทานหลงทางอยูในปาใหญไดรับความลําบากเพียง ๗ วัน
เทานั้น มิสูจะเทาไหร สวนขาพเจานี้สิ หลงทางอยู ณ ที่นี่ไถนาอยูอยางนี้ทั้งกลางวัน
กลางคืนเปนเวลานานนับได ๑ พุทธันดรแลว ไดรับความลําบากมากกวาพระคุณเจา
ทั้งหลายเปนไหน ๆ ”
“ อะไรกัน อุบาสก ” คนไถนาทั้งกลางวันกลางคืน และมีอายุยืนเปนพุทธันดรมีที่ไหน
กัน ทําไมทานจึงแกลงพูดเปนเลนเชนนี้เลา” ภิกษุเหลานั้นถามดวยความแปลกใจ
“ ขาพเจาพูดจริง ๆ ” เขายืนยัน แลวกลาวตอไปอีกวา “ ขอพระผูเปนเจาจงพิจารณาดูขา
เจาใหดี วาขาพเจานี้เปนคนหรือเปนอะไร”
“ ทานเปนอะไร！ ถูกแลว ทานไมใชคนอยางแน ๆ แตวาทานเปนอะไร” ภิกษุ
เหลานั้นถามดวยความประหลาดใจ หลังจากที่ไดพิจารณาดูสารรูปอันนาเกลียดนากลัว
ของเขา และแนใจวาไมใชเปนมนุษย
“ เปตร！ ขาพเจาเปนเปรตจริง ๆ เปรตซึ่งกําลังไดรับความทุกขทรมานอยางหนัก
ตองไถนาอยูอยางนี้ตลอดทั้งวันกลางคืน ไมทราบวาจะไถไปทําไมเหมือนกัน จะวางก็
ไมได ตองไถอยูอยางนี้มาเปนเวลานานได ๑ พุทธันดรแลว ไดรับความลําบากมาก ”
เปตรไถนานั้นตอบดวยความเศรา
“ ทานทํากรรมอะไรไวเลา จึงไดมาไถนาอยูหลางปาอันเปนดงดิบอยางนี้ ขอจงชี้แจง
ใหพวกเราไดทราบไวบาง ก็จะเปนการดี ”

“ ขาพเจาเปนชาวนาไดกระทําบาปดวยปาก คือเมื่อกอนนี้ในสมัยศาสนาพระกัสสป
พุทธเจานั้น ขาพเจาเปนชาวนาไดกระทําบาปดวยปาก ก็ไมมีมากมายอะไรเลย ทําไมจึง
ไดมาเกิดเปนเปตรอยูอยางนี้ก็ไมทราบ”
“ ทําบาปดวยปาก！ ทําอยางไรกัน ขอทานจงชี้แจงใหละเอียดกวานี้อีกสักหนอยเถิด”
เปรตผูมีกรรมแปลกประหลาดนั้น จึงเริ่มเลาประวัติแตอดีตหนหลังใหพระภิกษุพุทธ
สาวกเหลานั้นฟงวา
สมัยเมื่อองคสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกนั้น ขาพเจา
เกิดเปนมนุษย มีอาชีพทํานาเลี้ยงชีวิต วันหนึ่งประชาชนทั้งหลายเขาพากันไปทําบุญและ
สักการรบูชาแดองคสมเด็จพระกัสสปพุทธเจา คนเหลานั้นไดมาชักชวนขาพเจาใหไป
รวมทําบุญดวย ขาพเจาเห็นวาการไปทําบุญแกสมเด็จพระกัสสปพุทธเจานั้น เปนการเสีย
ประโยชน เสียเวลาทํามาหากิน สูไถนาไมได จึงไดตอบคนเหลานั้นไปวา ไมไปเพราะ
เสียเวลาไถนา พวกเขาก็บอกวาการไปทําบุญแกสมเด็จพระกัสสปพุทธเจา ดีกวาการไถ
นาเปนไหน ๆ
“ พระกัสสปพุทธเจาวิเศษอยางไร สมเด็จพระกัสสปพุทธเจาทานสามารถที่จะไถนา
อยางเรานี้ไดหรื่อไม” ขาพเจาถามพวกเขาไปเพื่อจะตัดความรําคาญ คนเหลานั้นแสดงทา
ตกใจ แลวออกโหารมากมายลวนแตสดุดีคุณแหงสมเด็จพระพุทธเจา แลวตักเตือนไมให
ขาพเจาพูดเชนนั้น และพรรณาโทษแหงการดูหมิ่นพระบรมครูของเขามากมาย จน
ขาพเจาหมั่นใส เลยพูดตัดบทออกไปโดยไมมีเจตนาจะดูหมิ่นใครเลยวา
“ ทานทั้งหลายอยามาสาธยายใหหนวกหูเราเลย เอาละ เปนอันวาพระกัสสปะวิเศษจริง
แตเราก็ตั้งใจไวแลววา ถาพระกัสสปะไมสามารถไถนาใหเราได เราก็จะไมไป ไมทํา
สักการบูชา หากวาพระกัสสปพุทธเจาสามารถมาจับหางไถแลว ไถนาไดอยางเราเมื่อไร
นั้นแหละ เราจึงจะไปทําบุญและสักการบูชา ” ดวยปากชั่วของขาพเจาเชนนั้น ซึ่งพูดขึ้น
โดยมีจุดประสงคจะประชดประชันคนทั้งหลายเหลานั้นมากกวา แตเหตุไฉนจึงบันดาล
ใหขาพเจามาเกิดเปนเปตร ณ ที่นี้ อดขาว อดน้ํา ไมไดนั่ง ไมไดนอน ตองไถนาอยูตลอด
วันยังค่ําคืนยังรุง ไมมีเวลาไดพักผอนเลย

ตั้งแตวันตายจากมนุษยเปนตนมา บัดนี้เปนเวลานานถึงพุทธันดรแลว ไมทราบวา
เมื่อไรจักสิ้นเวรกรรมนั้นสักที....” เปรตรําพึงในตอนทาย เมื่อเลาประวัติแหงตนใหภิกษุ
ทั้งหลายฟงจบลงแลว ในที่สุด ดูเหมือนวาจักปลงตกในชะตากรรมของตน หลังจากยืน
กมหนานิ่งอยูครูหนึ่งแลว จึงยกมือขึ้นชี้และบอกแกภิกษุทั้งหลายวา
“ โนนแนะ หนทางที่พระผูเปนเจาทั้งหลายตองประสงคจะไป ออ！... กอนที่จะจาก
ไป ขาพเจาใครจะสั่งความสักอยางหนึ่ง คือวา ขอพระคุณเจาทั้งหลาย จงไดกรุณาบอก
เพื่อนมนุษยทั้งหลายดวยเถิดวา ขอใหเพื่อนมนุษยทั้งหลายที่ยังไมตาย จงพยายาม
ขวนขวายในการทําบุญใหทานจงอยามีใจประมาทในอกุศลกรรมความชั่วแมเพียง
เล็กนอย อยาไดเปนคนมีปากชั่วเชนขาพเจา ขอถือขาพเจาเปนเยี่ยงอยาง พยายามสราง
บุญกุศลไว เมื่อถึงคราวตายจะไดไมตองมาเกิดเปนเปรต ใหเปนที่นาเวทนาสงสารเชน
ตัวขาพเจานี้ ” เปรตสั่งดังนี้แลวก็ประนมมือทวมหัวนมัสการพระภิกษุทั้งหลาย แลวยืน
กมหนานิ่งอยู
เหลาสาวกแหงองคสมเด็จพระบรมครูผูหลงปาทั้งหลาย เมื่อไดประสบการณเชนนี้ ก็มี
ความรูสึกสังเวชสลดใจเปนกําลัง ในที่สุด จึงกลาวคําอําลาออกเดินไปตามทางที่เปรตผู
อารีชี้บอกตอไป จงถึงจุดหมายปลายทาง นั้นคือตนศรีมหาโพธิพฤกษอันเปนที่ตรัสรู
แหงองคสมเด็จพระบรมครูเจา ดวยประการฉะนี้.....
กุฏมพีเปรต
ชีวประวัติของบุคคลอีกผูหนึ่ง ซึ่งถูกตัตตากรรมฝายอกุศลดลบันดาลใหไปเกิดเปน
เปรตในเปตติวัสัยภูมินั้น ปรากฏมีดังตอไปนี้
ภูมิสถานตามพปณณิทวีป มีพระสถูปเจดียองคใหญอยูองคหนึ่ง ซึ่งเปนที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุแหงสมเด็จพระบรมศาสดาจารย พระองคผูเสด็จดับขันธเขาสูพระ
ปรินิพพานไปแลว พุทธบริษัทผูมีใจผองแผวเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา ไดพากัน
จัดผาคลุมสีแดงวา
“ ผานี้ชาวพุทธขออุทิศถวายใหเปนสมบัติของพระสถูปเจดีย ”

กาลตอมา ปรากฏวาไดมีมพายุใหญพัดผาคลุมเจดียนั้นไปตกในที่นาแหงกุฎมพีผูมี
ฐานะดีคนหนึ่งในตามพปณณิทวัป ครั้นกุฎมพีเจาของนาเห็นผานั้นแลว แทนที่จะเกิด
ความเห็นเปนอันสุจริต กลับคิดวา “ ผาผื่นนี้มีราคาแพงมาก หากเราเอาไปทําผาหม คง
จักเปนประโยชนแกเรามากทีเดียว ” แมวาเขาจะไดพบอักษรจารึกไวบนแผนผา และรูวา
เปนสมบัติของพระมหาเจดีย ก็หาไดคํานึงถึงการที่จะนําเอาไปคืนใหแกพระมหาเจดียไม
เพราะมีใจมักงายคิดเอาเองวา “ เมื่อผานั้นมาตกในนาของเราก็ยอมจะเปนสมบัติของเรา
บาปกรรมอะไรคงไมมี ” คิดไดดังนี้แลวก็นําเอาผานั้นกลับมาบานทําเปนผาหม เขาหม
ผาอันเปนสมบัติของพระมหาเจดียอยูไมนาน ก็ถงึ แกกาลกิริยา กตัตตากรรมจึงชักพาให
เขาไปบังเกิดในเปรตวิสัย
เปนเปรตรางทนทุกขทรมาน มีแผนเหล็กแดงหนากวาแผนผานั้นตั้ง ๑,๐๐๐ เทาคลุม
ตัวเขาอยู แผนเหล็กนั้นไดลุกแดงเปนเปลวไฟ เผาไหมเขาอยูตลอดเวลา ไดรับ
ทุกขเวทนา จะแกะเอาแผนเหล็กแดงนั้นออกก็มิได ไดแตรองดิ้นทุรนทุราย จะตายไปก็
ตายไมตาย เสวยทุกขอันแสนสาหัสอยูเชนนั้นเปนเวลานานนักหนา
คราหนึ่ง เปรตอดีตกุฎมพีเจาของนาไดพยุงรางอันพิลึกนั้น เดินรองครวญครางไปตาม
ยถากรรม จนกระทั้งไปพบพระมหาเถระผูมีปรกติอยูปาเปนวัตรรูปหนึ่ง จึงโซซัดโซเซ
เขาไป โดนหมายใจวาจะใหทานชวยเปนที่พึ่งแหงตน ครั้นไปถึงแลว ไดแสดงตนให
ปรากฏในครองจักษุพระมหาเถระนั้น
“ ทานเปนใคร เหตุไฉนจึงมีรูปรางพิลึกพิกลเชนนี้ มีกายคลุมดวยเหล็กแดงลูกเปนไฟ
ทานไมเรารอนบางหรือไร ดูทีวาทานนี้คงจะมิใชเปนมนุษย” พระภิกษุมหาเถระถามดวย
ความแปลกใจ หลักจากไดเห็นสารรูปของมันแลว
“ เปรต！ ขาพเจาเปนเปรต ซึ่งไดรับทุกขเวทนามานานนักหนาแลว ไมไดกินขาวกิน
น้ํา มีแตแผนเหล็กแดงลุกเปนไฟคลุมกายอยูอยางนี้ ที่ทานถามวา ไมรอนหรืออยางไร
นั้น ขาพเจาไดรับความเรารอนแทบขาดใจ เพราะถูดไฟเผาไหมรางอยูตลอดเวลา เฝาคิด
อยูแตวา เมื่อไหรจะสิ้นกรรม ”

“ ทานทํากรรมอะไรไว จึงไดมาเสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้ ” พระมหาเถระเจาถามถึง
อดีตกรรมของเขา
“ เมื่อกอน ขาพเจาเปนมนุษยกุฎมพีมีฐานะมั่นคง ไดถือเอาผาคลุมพระมหาเจดียที่ลม
พัดพามาตกในนาของขาพเจา เอามาทําเปนผาหมเพื่อเปนการประหยัดไมตองซึ่งผาหม
ใหมใหสิ้นเปลือง โดยไมคิดวาเรื่องรายในภายหนาเชนนี้จะเกิดขึ้น เพราะเห็นวาไมเปน
บาปเปนกรรมอะไร แตทําไมพอขาพเจาขาดใจตาย จึงไดมาเกิดเปนเปรตเสวยทุกขอยู
เชนนี้ก็ไมทราบได ” เปรตเลาอดีตประวัติแหงตนใหพระมหาเถระเจาฟงดังนี้แลว ก็ได
ยกมือขึ้นทวมศีรษะนมัสการพระมหาเถระและกลาวออนวอนวา “ ขาแตพระผูเปนเจา
！ ขาพเจาไดพบทานในวันนี้แลวดีใจนัก หวังจักของรองใหชวยเหลือเปนที่พึ่ง จึง
สําแดงกายใหเห็น พระผูเปนเจาจะมีอุบายวิธีชวยเหลือขาพเจาไดอยางไรก็สุดแตจะ
กรุณาเถิด เจาขา ” วาดังนี้แลวเปรตผูมีกรรมนั้นก็อนั ตธานหายวับไปกับตา
พระมหาเถระผูเปนปกติอยูปา เมื่อไดรับประสบการณเชนนี้ ก็นอนตรองหาอุบายวิธีจะ
ชวยเหลือเปรตนั้นใหพนจากความทุกขทรมานอยูหลายวัน ในที่สุดก็นึกไดวิธีหนึ่ง จึง
ออกจากกุฎีนอยในปา เขาไปพักอยูในวิหารใกลบานแหงหนึ่ง เที่ยวเสาะหาแสวงหาผา
ตามสมณวิสัย ไดผาที่ทานกเขามีศรัทธามาถวายผืนหนึ่งยาวประมาณ ๔ ศอกแลวก็ดีใจ
นัก จึงเดินมุงหนาไปสูพระมหาเจดีย ครั้นเดินทางมาถึง จึงถวายบูชาพระเจดียดวยผาขาว
๔ ศอกที่ทานไดม แลวตั้งจิตอุมิศใหแกเปรตนั้น โดยหวังวาถาเปรตผูตกยากซึ่งมีรูปราง
พิกลสามารถรับสวนกุศลที่ตนอุทิศใหไดแลว เขาคงจักพนจากความทุกขทรมานไดเปน
แนแท เสร็จธุระแลวก็กลับมาอยูที่กุฏินอยในปาตามเดิม
“ ทานขอรับ ！ ขาพเจามากราบเทาของพระคุณทาน ที่ไดชวยเหลือใหพนจากความ
ทุกขยาก ” มีเสียงรองเรียกพระมหาเถระเจาดังขึ้นวาดังนี้ ในยามราตรีคืนหนึ่ง ซึ่งพระ
มหาเถระเจาผูอยูปาเปนวัตรรูปนั้นแปลกใจมาก เมื่อทานเหลี่ยวแลดูไปทางเสียงนั้น ก็ได
เห็นเทวดาตนหนึ่ง มีรัศมีรูงเรืองงดงามจึงไดถามขึ้นวา
ทานเปนใคร ！ และมากลาวขอบคุณเราดวยเรื่องอะไร? ”

“ พระผูเปนเจาจําไมไดหรือ ขาพเจาคือเปรตซึ่งมาขอความชวยเหลือจากพระคุณเจา
เมื่อเร็ว ๆ ยังไงเลา ” เทวดานั้นไดแนะนําตนเอง แลวกลาวตอไปอีกวา “ ตั้งแตขาพเจา
ไดมาขอความชวยเหลือ โดยถือเอาพระคุณเจาเปนสรณะในวันนั้น แลวก็เฝารอคอย
ความอนุเคระหจากพระผูเปนเจาดวยความหวัง จนกระทั่งพระผูเปนเจาถวายผาคลุมแก
พระมหาเจดีย แลวอุทิศสวนกุศลสงมาใหขาพเจาดวยจิตกรุณา ขาพเจาก็ตั้งใจอนุโมทนา
เกิดเปนปตตานุโมทนามัยกุศลบัดดลเจาแผนเหล็กรายลุกเปนไฟที่หุมกายก็แตกกระจาย
พักพินาศไปสิ้น
ผาทิพยผืนใหญพรอมทั้งกายทิพยไดปรากฏขึ้นแทน ซึ่งนั้นก็หมายความวา ขาพเจาได
ตายจากเปรตวิสัยมาอุบัติใหมกลายเปนเทวดามีรัศมี ดวยอนุภาพแหงปตตานุโมทนามัย
กุศล อันเปนกุศลที่บังเกิดขึ้นเพราะไดอนุโมทนาสวนบุญที่พระผูเปนเจาอุทิศให ขาพเจา
มาในราตรีนี้ มีความประสงคจะมาขอบพระคุณในความเมตตากรุณาที่ไดชวยอนุเคราะห
ใหขาพเจาพนทุกข ” เทวดาอดีตเปรตกลาวแลวก็นอมกายถวายนมัสการพระมหาเถระผู
มีคุณแกตนอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงอันตรธานหายวับไปดวยประการฉะนี้....
กรรมของสาวงาม
สมัยที่องคสมเด็จพระมิ่งมงกุฏโมลีศรีศากยมุนีโคดม พระองคผูทรง
เปนพระบรมครูเจาแหงเราทั้งหลายประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร
ใกลกรุงสาวัตถีนั้น มีพระภิกษุพวกหนึ่งซึ่งจําพรรษาอยูที่ปจจันต
ชนบทเมืองไกล เมื่อออกพรรษาแลว มีความปรารถนาใครจักมาเฝา
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
จึงพากันโดยสารเรือเดินสมุทรลําใหญมา ในขณะที่เรือเดินสมุทรลําใหญเลนมาถึง
กึ่งกลางทะเลหลวง ก็เกิดอุบัติเหตุคือเรือหยุดนิ่งไมสามารถที่จะเลนตอไปได นายเรือจึง
สั่งใหบริวารของตนชวยกันแกไข พวกบริวารชางเครื่องเรือตางก็ชวยกันตรวจดูอยางถี่
ถวน ก็ไมปรากฏวาไมมีความชํารุดเกิดขึ้นและอะไรที่เปนเหตุใหเรือตองหยุดเดินได ชน
ทั้งหลายก็ใหแปลกใจเปนอันมาก

"ไมมี นาย ! เรือเราไมมีชํารุดเสียหายแหงใดเลย เราจะทําอยางไรกันดีละนาย !" ลูกเรือ
รายงาน
"ไมมีไดหรือเวย! มีอยางที่ไหน ถาเรือมันไมเสียหายแลว มันจะหยุดนิ่งอยกับที่เชนนี้
ไดอยางไรกัน" นายเรือผูกําลังนอนอยูในหองกับภรรยาสาว กลาวดวยความโกรธ แลว
กระโดดลงจากที่นอนออกมาตรวจดูความชํารุดแหงเรือดวยตนเอง พรอมกับนึกในใจวา
ถาหากพบแลวก็จักลงโทษเจาคนสะเพราเหลานั้นใหเข็ด แมเขาจะไดพยายามเที่ยวเดิน
สํารวจดูความเสียหายอยูหลายตลบ ก็หาไดพบไม ในที่สุดจึงมานั่งดวยความเหนื่อยออน
แลวพยักหนาเรียกลูกเรือเขามาปรึกษากัน
"เรือเราไมมีที่ชํารุดเลย ขาตรวจดูจนทั้วแลว แตเหตุไฉนมันจึงเลนไปไมได แลวนี่เรา
จะทําอยางไรกันดี ถาเปนอยางนี้ไปเปนเดือนเปนป พวกเรามิตองกลายเปนผีเฝาทะเลไป
ตามๆกันรึ เพราะเสบียงที่เรามีอยู อีกไมชาก็จะหมดแลว"
นายเรือจึงสั่งใหบริวารลูกเรือไปเชิญผูโดยสารทั้งหลายมาประชุมกัน และชี้แจงถึงเหตุ
ที่เรือเดินสมุทรหยุดนิ่งเสียเฉย ๆ ใหทราบ พรอมกับขอรองใหผูโดยสารทั้งหลาย ให
ชวยกันวิจัยหาสาเหตุแหงความขัดของในครั้งนี้
"ในเรื่องนี้ จะวาเทวดาฟาดินบันดาลใหเปนไปก็ใชที่ เพราะวาเราทั้งปวงนี้หาไดมี
ความผิดคิดทรยศตอเทวดาแตประการใดไม มันเรื่องอะไรของเทวดาที่จะมาแกลงให
พวกเราตายเลนอยางสนุก ๆ เชนนี้ เรามีความเห็นอยูอยางหนึ่งวาในบรรดาพวกเราที่อยู
ในเรือลํานี้ชะรอยจักมีคนกาลกิณีปะปนอยูดวยคนเปนแมนมั้น ไมเชนนั้นแลวไฉนเรือ
เดินเรือสมุทร ซึ่งเปนเรือดี ๆ จึงใหมีอันเปนหยุดนิ่งเฉยอยูอยางนาอัศจรรยเชนนี้" ลูกเรือ
คนหนึ่งใหความเห็น ผูโดยสารคนอื่นตางก็สนับสนุนกันอยางเนืองแนน
"แลวเราจะรูไดอยางไรเลาวา คนไหนเปนกาลกิณี เพราะในเรือนี้มีผูคนโดยสาร
มากมายหลายคนดวย"
" เสี่ยงทาย ! ใชวิธีเสี่ยงทายโดยการใหจับสลาก จึงจะเปนการดี ถาสลากกาลกิณีไปตก
อยูแกผูใด ผูนั้นก็เปนคนกาลกิณี"

" เมื่อเราไดตัวคนเปนกาลกิณีแลว พวกเราจงชวยกันจับเจาคนกาลกิณีนั้นโยนลงทะเล
ไป เมื่อกําจัดคนกาลกิณีตัวอัปมงคล ใหพนไปจากเรือไดเชนนี้แลว เขาใจวา เรือคงเเลน
ไปไดเปนปรกติเหมือนเดิม และพวกเราก็คงจักพากันรอดตายไดอยางแนนอน"
เมื่อที่ประชุมปรึกษากันเปนที่ตกลงดังนี้แลว นายเรือผูรับผิดชอบชีวิตผูโดยสาร
ทั้งหลาย จึงสั่งใหบริวารของตนจัดแจงทําสลาก เสร็จแลวก็ใหคนทั้งหลายในเรือนั้นจับ
สลากสิ้นทุกคนแมแตตัวเองก็ไมเวน เมื่อการจับสลากเสร็จแลวพอเปดออกผลปรากฏวา
สลากกาลกิณีใบสําคัญนั้นตกไปอยูในมือหญิงวัยรุนสาวสวย ซึ่งเปนภรรยาของนายเรือ!
" จับใหม! จับใหมอีกทีเพื่อใหเปนที่แนนอน" ผูโดยสารผูหนึ่งซึ่งมิคอยจะเลื่อมใสใน
วิธีนี้เทาไหรนัก แตก็จําตองนิ่งไวในเบื้องตนเพราะไมอาจที่จะคัดคานความเห็นของคน
สวนมากได ครั้นเห็นสลากกาลกิณีมาตกอเยูแกหญิงสาวรุนเคราะหรายซึ่งตั้งอยูในวัยอัน
ยังไมสมควรจะตายเชนนี้ ก็ใหนึกสงสารนางเปนกําลัง จึงเสนอดวยเสียงอันดังวา " จับ
สลากใหมอีกครั้งดีกวา เพื่อที่พวกเราจักไดทราบชัดอยางแนนอนวาภรรยาของทานนาย
เรือคนนี้จะเปนกาลกิณีจริงหรือไม ถานางเปนคนกาลกิณีจริง สลากกาลกิณีอันนี้คงจัก
ตองตกอยูแกนางอีกหรือทานทั้งหลายจะวาอยางไร"
คนทั้งหลายตางก็เห็นดวยกับขอเสนอของเขา ทั้งนี้ก็เพราะเกิดความสงสารหญิงสาว
ภรรยาของนายเรืออยางจับใจนั้นเอง เมื่อทําการจับสลากใหมอีก สลากกาลกิณีก็ตกไปอยู
ในมือของหญิงภรรยานายเรือนั้นอีก...เปนอยางนี้ถึงสามครั้ง
ทุกคนเงียบกริบดวยความประหลาดใจ แลวพากันมองหนานายเรือคลายกับจะวา ทาน
จะจัดการอยางไรในเมื่อภรรยาของทานเปนคนกาลกิณี ในที่สดุ นายเรือผูมีน้ําใจเปน
ประชาธิปไตร จึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยว แลวประกาศดวยเสียงอันสั่นเครือวา
" บัดนี้ พวกเราก็ไดรูเปนที่แนนอนแลววาคนกาลกิณีคือใคร เพื่อความปรอดภัยของทุก
ๆ คน ขาพเจาขอสั่งทานทั้งหลายจงชวยกันจับคนกาลกิณีโยนลงในน้ํา ตามกติกาสัญญา
ที่ไดตกลงกันไวแตเดิมเถิดแมคนกาลกิณีนั้นจะเปนภรรยาที่รักของขาพเจาก็ตาม ทาน
ทั้งหลายก็จงอยาไดเกรงใจเลย"

บุรุษลูกเรือทั้งหลาย ซึ่งเคยเห็นความเด็ดขาดของนายเรือมาแลวเมื่อไดรับคําสั่งดังนั้น
ตางก็พลันเขาจับภรรยาของนายเรือลากถูลถู ูกังตั้งใจวาจะเอาไปโยนทิ้งน้ําตามบัญชา
สาวสวยกาลกิณีก็หวีดรองทั้งดิ้นรนขัดขืนดวยความรักตัวกลัวตาย และรองเรียกนายเรือ
ผูเปนสามีชวย แตดวยอํานาจแหงอปราปริยเวทนียกรรมฝายอกุศลที่ติดตามมาทันจึง
บันดาลใหนายเรือนั้นออกคําสั่งสับทับขึ้นวา
" ไหน ๆ ภรรยาของเราก็จักถึงซึ่งความตายแนแลว เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจงถอด
อาภรณเครื่องประดับของนางแลวแบงปนกันตามอัธยาศัยเถิด เพราะเครื่องประดับอันมี
คาเหลานั้นเกิดประโยชนแกคนเปน หาเกิดประโยชนแกคนตายแตประการใดไม ใหนาง
นุงแตเพียงผาผืนเกา ๆ แลวจัดโยนทิ้งลงไปในน้ํา อนึ่ง เรามีความรักและสงสารนางเปน
อันมากไมสามารถที่จะแลดูนางลอยอยูเหนือหลังน้ําได จึงขอใหทานทั้งหลายจงเอาหมอ
ซึ่งเต็มไปดวยทรายผูกไวที่คอนาง แลวโยนลงไปในมหาสมุทรเถิด"
บุรุษลูกเรือก็พากันกระทําตามคําสั่ง ถอดอาภรณเครื่องประดับออกจากกายนาง แลวจึง
เอาหมอซึ่งเต็มไปดวยทรายมาผูกที่คอนางคนกาลกิณีแลวจับตัวนางโยนลงไปในทะเล
ทันที แตพอนางคนกาลกิณีถูกโยนลงจากเรือ ขาดใจตายกลายเปนผีเฝาทะเลไปแลว
เทานั้น ก็บังเกิดสิ่งนาอัศจรรยขึ้นทันใด ดวยวาเรือเดินสมุทรลําใหญ ซึ่งติดขัดนิ่งอยูเฉย
ๆ มาหลายวันนั้น เรือก็กลับวิ่งอาวฝาคลื่นมหาสมุทรแลนไปสูป ระเทศที่ประสงคโดย
ปกติ
ฝายพระภิกษุสงฆทั้งหลาย ซึ่งโดยสารมากับเรือเดินสมุทรลํานั้น เมื่อไดประสบการณ
ดังนี้ ก็ใหบังเกิดความสังเวชสงสารภรรยานายเรือ ซึ่งถูกกลาวหาวาเปนหญิงกาลกิณี จึง
ไดนําเรื่องนี้เขาไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจา ถึงเรืองราวที่ตนประสบมานั้นทุก
ประการแลวทูลถามวา การที่หญิงสาวตองมาถูกกลาวหาวาเปนคนกาลกิณี จนถึงกับตอง
เคราะหรายกลายเปนผี โดยที่ใคร ๆ ก็ไมสามารถจะชวยไดแมแตนายเรือผูเปนสามีของ
นางเองนั้น เปนเพราะเหตุไร
" ดูกร เธอผูเห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย! หญิงสาวโศภาภรรยาของนายเรือนั้นไดเสวย
ผลกรรมที่นางเคยทําเอาไวในอดีต นางจึงตองไดรับทุกขโทษเชนนั้น" ทรงมีพระพุทธฏี
กาตรัสขึ้น หลังจากที่ไดทรงสดับคําทูลถามของพระภิกษุเหลานั้นจบลงแลว

"ขาแตพระองคผูเจริญ นางไดเคยประกอบกรรมอะไรไว พระเจาขา จึงตองมารับทุกข
โทษถูกจับโยนลงทะเลทั้งเปนเชนนี้" ภิกษุเหลานั้นทูลถามขึ้นอีก
"ถาเธอมีความสงสัยเชนนี้ ก็จงตั้งใจฟงใหดี" สมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคผูทรงไวซึ่งพระคุณวิเศษสัพพัญุตญาณ ทรงสามารถทราบชัดถึงกรรมแหง
สัตวทั้งปวง ตรัสเตือนสติพระภิกษุเหลานั้นดังนี้แลว ก็ทรงเลาเรื่องอันเปนอดีตประวัติ
ของนางแตชาติปางหลัง ดังตอไปนี้
อดีตกาลนานมาแลว ภรรยาของนายเรือนั้น นางไดเคยเกิดเปนมนุษยเชนเดียวกับใน
ชาตินี้เหมือนกัน โดยกําเนิดเปนเด็กหญิงชาวบานธรรมดาในเขตเมืองพาราณสี พอเติบ
ใหญเจริญวัยขึ้นมา ไดแตงงานอยูกินเปนสามีภรรยาของมาณพหนุมผูหนึ่ง
ตามธรรมดาหญิงนั้นเปนคนขยันทําหนาที่แมบานโบราณโดยการตักน้าํ และตําขาวดวย
มือตนเองทั้งสิ้น ตอมานางไดสุนัขพเนจรมาตัวหนึ่ง จึงซุบเลี้ยงไวในบานดวยใจอารี
จนสนัขนั้นมีความรักใครในตัวนางเปนยิ่งนัก ไมวานางจะไปไหน มันยอมจะติดตามไป
ดวยเสมอ เชน ในขณะที่นางจัดแจงกิจการบานเรือนหรือตําขาว เจาสุนัขกตัญูรูคุณนั้น
มันจะนอนเฝาแลดูนายสาวอยูใกล ๆ ดวยสายตาอันฉายแสงสําเเดงความภัคดีและรักใคร
เปนหนักหนา
ในขณะที่นางนําอาหารไปสงใหสามีที่นาก็ดี หรือขณะที่นางเขาไปในปาเพื่อเก็บผักหัก
ฟนก็ดี เจาสุนัขแสนรูยอมจะวิ่งตามหลังนางไปทุกครั้งไมหางได
" นายพรานออกไปไลเนื้อแลวเวย ! พวกเราจงพากันมาดูหนาใหถนัด ๆ เถิด พรานคน
นี้มิใชธรรมดา เปนพรานสาวทรงโฉมสะคราญตา แตที่นาแปลกประหลาดยิ่งไปกวานั้น
ก็คือวาพรานสาวคนนี้ไมชอบเอามนุษยเปนเพื่อน เวลาเขาไปในปาชอบเอาแตหมาตัว
โปรดของเธอไปเพียงตัวเดียวเทานั้น นาอิจฉาเจาหมาสัตวเดียรัจฉานนั้นเสียจริง หรือ
พวกเราวาอยางไร"
เสียเจาเด็กรุนหนุมปากเปราะไรมรรยาททั้งหลาย ตะโกนลอเลียนดวยความคะนองดัง
มาเขาหูนางอยูเสมอทุกครั้งที่พวกมันไดเห็นนางไปกับสุนัข เสียงลอเลนอยางไรมรรยาท

เหลานี้ ทําใหนางมีความอับอายเปนอันมาก แมจะไดตะโกนดาวาตอบไปบาง พวกมันก็
หาฟงไม มิหน้ําซ้ํากลับกลาวคําที่นาบัดสีใจอีกหลายอยางจนแทบจะฟงไมไดในที่สุด
เมื่อนางไมสามารถจะทําอะไรแกเจาเด็กหนุมปากเสเพลเหลานั้นไดตามใจที่โกรธแลว
นางก็หันมาโกรธเอากับเจาสุนัขตัวตนเหตุ ไมปรารถนาที่จะใหสุนัขนั้นติดตามตอไปอีก
จึงควาไมไลตีใหมันหนีไปเปนหลายหน แตถึงแมจะไลทุบตีมันใหไดรับบาดเจ็บดวย
ความโกรธเพียงใร สุนัขเจากรรมนั้นมันก็หาไดสําแดงอาการโกรธตอบ หรือหลบลี้หนี
หายไปไหนไม กลับมองดูดวยสายตาอันแสดงความจงรักภักดี และคอยติดตามคลายกับ
จะระแวดระวังภัยใหกับนางเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง
มีปญหาแทรกเขามาในตอนนี้วา เพราะเหตุไร สุนัขเจากรรมนั้นจึงมีใจผูกพันรักนาง
เปนหนักหนา แมนางจะลงอาญาทุบตีใหไดรับบาดเจ็บอยางไรก็ไมคลายความรักในตัว
นางเลย?"
วิสัชนาวา เจาสัตวเดียรัจฉานสุนัขพเนจรนั้น มันเคยเปนสามีของนางในชาติที่ ๓ นับ
แตชาตินี้ขึ้นไป แตเพราะมันมีใจชั่วประกอบอกุศลไวมาในชาตินี้จึงเกิดเปนสุนัขซึ่งเปน
สัตวอบายภูมิ ไมสามารถที่จะเกิดเปนมนุษยในแดนมนุสสภูมิเหมือนกับนางได
เพราะเหตุที่เคยเปนสามีของนางในชาติกอนมานี้เอง ฉะนั้นมันจึงไมสามารถที่จะตัด
ความเสนหาในตัวนางไดแมนางจะแสดงกิริยาทารุณโหนดรายแกมันสักเทาใดก็ตามที
แทจริงขึ้นชื่อวาเหลาสัตวซึ่งยังมีปรกติทองเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยูในสงสารวัฏนี้ การ
ที่วาจะไมเคยเปนสามีภรรยากันนั้นเปนเปนไปมิไดเลยเปนอันขาด ไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง
คงจักตองมีความสัมพันธฉันสามีภรรยากันมาแลวแตเพราะความยาวนานแหงวัฏสงสาร
ความสัมพันธที่เคยมีมานานอันใด ความสัมพันธอันนั้น ยอมมีสภาวะคือจืดจางเลือนราง
และหายไป สวนความสัมพันธใดที่เคยมีมาในอัตภาพไมไกล คือในชาติใกล ๆ เพียงสอง
สามชาติ ความสัมพันธอันนั้นยังไมทันจืดจางหายไป ความผูกพันและความเสนหายอม
ปรากฏ ยังไมไดเคลื่อนถอนไปจากดวงใจ ดวยเหตุนี้ สุนัขเคราะหรายซึ่งเคยมี
ความสัมพันธเปนสามีของนางในเมื่อไมกี่ชาติมานี้

จึงมีคววามผูกพันรักใครในตัวนางเปนยิ่งนัก แมนางจักทําความเจ็บปวดใหแกตน
ประการใด ก็หาสลัดควาวมเสนหาใหออกไปจากดวงใจไดไม
แลววาระสุดทายของเจาสุนัขตัวมีศรรักปกอกก็มาถึง คือวันหนึ่งในขณะที่นางนํา
อาหารไปสงสามีซึ่งทํางานอยูในนา โดยมีสุนัขเจากรรมติดตามไปดวยเชนเคยนั้น เลียง
ลอเลียนอันหยาบชาก็มากระทบโสตของนางอีก
ซึ่งทําใหนางบังเกิดความโกรธและความระอายเปนอันมากพลันแผนอุบาทวก็เริ่มผุด
ขึ้นในหวงความคิด จึงกลับหลงหันเดินขึ้นไปบนบานหยิบเชือกเสนใหญพอประมาณ
ขึ้นมาทอนหนึ่งแลว จึงเดินไปที่นา พอสามีรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว ก็เดิน
มาแบกหมอขาวเปลากลับบาน เมื่อมาถึงทาน้ําแหงหนึ่ง จึงแวะเขาไปกอบโกยเอาทราย
ละเอียดยัดใสลงไปในหมอใหญนั้นจนเต็ม เหลี่ยวมองดูรอบ ๆ ดาน ครั้นเห็นวาไมมีใคร
แลว การกระทําอันสําเร็จเปนปอราปริยเวทนีกรรมฝายอกุศลกรรมก็เริ่มตน โดยนางฝน
ยิ้มแยม แลวกวักมือเรียกสุนัขเจากรรมนั้นเขามาใกล ๆ แสนสงสารเจาสุนัขผูไมรูวา
ความตายจักมาถึงตัว
เมื่อเห็นนายเราชางใจดีจริงหนอเรียกเราเขาไปใกล ๆ จะเปนความสุขใจของเราเปน
อยางยิ่ง หากวานายจักมีใจเอ็นดูแกเราเชนนี้ทุกวัน " คิดดังนี้แลว ก็กระดิกหางวิ่งเขาไป
หมอบอยูแทบเทาของนางดวยความสุขใจ ฝายนางคนมีแผนการรายก็มิรอชา เอาเชือกผูก
หมอซึ่งเต็มดวยทรายเขาที่คอของสุนัขตัวตนเหตุที่ทําใหไดรับความอับอายไมหยุด
หยอน พรอมกับกลาวพึมพําออกมาวา " แตนี้ตอไปเจาอยาไดติดตามเขาไปอีกเลย จงตาย
เสียจากที่นี้เถิด การที่ขาไดรับความอับอายขายหนามาชานาน ก็เพราะเจานี่เเหละเปน
ตัวการ"
พอผูกหมอทรายเขากับคอสุนัขใหมั่นดีแลว จึงออกแรงผลักสุนัขนั้นใหกลิ้งลงไปใน
หวงน้ําลึก สุนัขเคราะหรายก็จมดิ่งหายเงียบไปในน้ําและถึงแกความตายในขณะนั้นเอง
หญิงสาวใจบาปผูกระทําฆาตกรรมสุนัขสําเร็จเปนอปราปริยเวทนียกรรมนั้น
ครั้นสิ้นอายุในชาตินั้นแลว ก็ไปปฏิสนธิในอบายภูมิและมนุสสภูมิตามอํานาจวาสนา
แลวมาเกิดเปนคนและไดเปนภรรยาของนายเรือในชาติปจจุปน อปราปริยเวทนียกรรม

ฝายอกุศลเขามาตามทัน จึงตองไดรับโทษโดยถูกสลากระบุเปนคนกาลกิณีและถูกจับ
โยนลงทะเลดวยวิธีผูหมอทรายถวงที่คอ ซึ่งปรากฏตามเรื่องที่เลามาแลวขางตนนั้น
ความสงสัย
ของสมเด็จพระบรมกษัตริย
กาลเมื่อพระสังคีติกาจารยเจาทั้งปวง ซึ่งมีพระเรวัตเถระเจา และ
พระสัพพกามีเถระเจา เปนประธาน ไดพากันกระทําทุติยสังคายนา
เสร็จแลวและเล็งเห็นดวยอนาคตังสญาณวา
"สืบไปภายหนา เมื่อศาสนาแหงองคพระมิ่งมงกุฏโมลีศรีศากยมุนี
โคดมบรมครูเจาแหงเราทั้งหลายลวงไปได ๒๑๘ ป พระเจาศรีธรรมาโศกราช จะทรงมี
อํานาจใหญในชมพูทวีป
พระองคทรงมีพระราชหฤทัยศรัทธาเลื่อใสพระบวรพุทธศาสนา ลาภสักการะเปนอัน
มากจึกเกิดขึ้นในสังฆมณฑล พวกเดียรถียขัดสนก็จักเขาปลอมบวชเปนพระภิกษุในพระ
บวรพุทธศาสนา และจักแสดงลัทธิของตนตาง ๆ อางวาเปนพระธรรมวินัย เมื่อเปนเชนนี้
พระศาสนาจักเศราหมองไมผองใส จักไดใครที่สามารถชําระมลทินแหงพระศาสนาใน
ครั้งนี้ไดเลา"
พระอรหันตเถระเจาทั้งหลายพิจารณาไป ก็ไมเห็นใครอื่นนอกจาก ติสสมหาพรหม
โดยเห็นวาทานติสสมหาพรหมซึ่งสถิตอยูในพรหมโลกขณะนี้เปนผูสมควรที่จักชําระ
มลทินแหงพระศาสนาได
จึงพากันขึ้นไปยังพรหมโลกดวยอริยฤทธิ์ อาราธนาใหติสสมหาพรหมรับแลว จึงมอบ
ภารธุณะไวแกพระสิควะ และพระจันทวัชชี ผูยังชนชีพอยูตอไปไดถึงสมัยนั้นวา
เมื่อถึงกาลทานติสสมหาพรหมจุติลงมาเกิดในตระกูลโมคคัลลีพราหมณใหรูปหนึ่งพา
กุมารมาบวชใหจงได ใหอีกรูปหนึ่งจัดการสอนใหกุมารนั้นแตกฉานในพระบริยัติธรรม
แหงองคสมเด็จพระสัพพัญูเจาใหจงได มองภารธุระใหดังนี้แลว พระสังคีติกาจารยเจา

ทั้งหลายก็ถึงความวางใจดํารงชีวิตอยูในโลกตราบเทาสิ้นชนมายุแลว ตางก็ดับขันธเขาสู
ปรินิพพานไป
ครั้นถึงสมัยทานติสสมหาพรหมจุติจากพรหมโลก ลงมาเกิดเปนมนุษยในตระกูลโมค
คัลลีพราหมณแลว สองพระมหาเถระเจาคือพระสิควะและพระจันทวัชชี ก็กระทําตาม
มติมหาเถระปญชา เริ่มดวยพระมหาเถระสิควะไปกระทําอุบายพาเอาติสสกุมารใหเขามา
บวชเปนสามเณรจนไดแลวก็สอนใหเจริญพระวิปสสนากรรมฐาน จนสามเณรติสสะนั้น
ไดสําเร็จพระโสดาปตติผลญาณ แลวจึงสงใหไปอยูในสํานักแหงพระจันทวัชชีตาม
แผนการ
ฝายพระจันทวัชชีมหาเถระก็ใหสามเณรนั้นเลาเรียนพระสูตรและพระอภิธรรม ครั้น
อายุครบบวชก็จัดการใหไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา แลวก็ใหเลา
เรียนพระวินัยปฏกตอไปอีก
เมื่อตัสสภิกษุนั้นเลาเรียนพระวินัยจบลงแลว จึงเริ่มบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐานตอไป
ยังวิปสสนาญาณใหเกิดโดยลําดับ ในที่สุดก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต ซึ่งมีความชํานาญ
ในอภิญญาและพระปฏิสัมภิทาญาน มีเกียรติคุณงดงามรุงเรืองดุจพระจันทรและพระ
อาทิตย สัตวทั้งปวงตางก็พากันเคารพนับถือบูชาปรากฏนามในพระพุทธศาสนาโดย
สมญานามวา พระโมคคัลลีบุตรเถระเจา เปนสังฆปาโมกขใหญอยูในครั้งนั้น
ครั้นถึงสมัยแหงพระเจาศรีธรรมมาโศกราช มลทินก็บังเกิดขึ้นแกพระบวรพุทธศาสนา
ดุจดังที่พระสังคีติกาจารยเจาทั้งหลายไดเล็งเห็นไวแลวทุกประการ
กลาวคือเดียรถียนิครนถซึ่งเปนนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา ไมมีคนศรัทธา
เลื่อมใส จึงมาลาภสักการะอันเสื่อมสูญไป โดยที่สุดจนถึงขั้นขาวจะบริโภคและผาที่จะ
ใชนุงหมก็หาไดยากนักหนา และบางคราก็หาไมไดเลย
ตางคนก็ตางอัตคัดและซูบผอมลงไปทุกที เมื่อเหลี่ยวมามองดูทางพระพุทธศาสนาเห็น
วาอุดมสมบูรณไปดวยลาภสักกระเหลือคณนา จึงตางก็เขามาปลอมบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาโดยปลงศีรษะบวชเอาเองบาง นุงผาเหลืงหมผาเหลือง โดยไมตองมีพระ
อุปชฌายาจารยบาง แลวตางก็แสดงลัทธิแหงตนวา สิ่งนี้เปนธรรม สิ่งนี้เปนวินัย รวมกับ

พระภิกษุทั้งหลาย กระทําสาละวนตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาหามีความละอายแต
ประการใดไม เหตุการณเชนนี้ทําใหพระภิกษุสงฆผูมีศีลเปนที่รัก ตางก็พากันอัดอั้นตัน
ใจและไดรับความเดือนรอนเปนหนักหนา
กาลครั้งนั้น ทานพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเจา ซึ่งเปนองคอรหันตประกอบดวยฉฬัง
คุเบกขา มิไดหวาดหวั่นไหวไปในอํานาจแหงโลกธรรม เมื่อพระผูเปนเจาเห็นวาเหลา
โจรคือคนทุศีลบังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนากระทําการอันหยาบชาลามกยิ่งนัก ทําให
พระสงฆผูมีศีลเปนที่รักไดรับความคับอกคับใจเชนนั้น ทานจึงพิจารณาดูความเปนไป
ดวยญาณวิเศษในที่สุดก็ทราบวา
" อีกชานานนัก พระศาสนาอันเปนที่รักจึงจักหมดมลทินและปราศจากพวกโจร คือคน
ทุศีลเหลานี้ได" เมื่อพระผูเปนเจาเห็นเหตุดั่งนี้ ก็คิดที่จะหลบลี้หนีไปอยูในที่สงบวิเวก
ชั่วคราว จึงมอบคณะสงฆซึ่งเปนศิษยแหงตนใหเปนภารธุระของพระมหินทเถระเจาแลว
แตเพียงองคเดียวเทานั้น เดินทางมุงหนาไปอาศัยอยู ณ อโธตังคบรรพต จําเริญวิเวก
สมาบัติอยูที่นั้น จนสิ้นการนานนับได ๗ พรรษา
ฝายพระภิกษุสงฆทั้งหลายในอโศการาม ก็ปรากฏวาลดนอยถอยลงไปทุกวัน ในที่สุด
จึงมีเหลืออยูนอยนักหนา เมื่อมีพวกนอย ก็มิอาจที่จะหามและขมชี่หมูเดียรถียพวกมาก
นั้นได
จึงพากันงดไมกระทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกับหมูเดียรถียใจบาปอีกตอไป โดยคิดวา
จักเปนไรก็ตามทีเถิด แตการจักใหรวมสังฆกรรมกับอลัชชีผูมีใขบาปทั้งหลายนั้นทํา
ไมได ตอมาไมชา สมเด็จพระเจาศรีธรรมาโศการาชผูเปนใหญ ไดทรงสดับขาววา
พระสงฆในอโศการามเกิดแตกแยกกัน มิไดกระทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกันจึงทรงมี
พระบรมราชโองการตรัสใชอํามาตยผูหนึ่งวา
" ทานจงออกไประงับอธิกรณ แลวใหพระสงฆทั้งปวงกระทําสังฆกรรมรวมกัน"
อํามาตยผูนั้น รับพระราชโองการใสเกลาแลว บังเกิดมีความสงสัยในกระแสพระราช
ดํารัสอยู แตไมไดทูลถามใหแจมกระจาง กลับนําเอาความสงสัยนั้นไปถามเพื่อนอํามาตย
ดวยกันวา

" มีรับสั่งใหขาไประงับอธิกรณพระสงฆในอโศการาม ใหพระสงฆกระทําสังฆกรรม
รวมกัน ในกรณีนี้ขาจักทําประการใดดี?"
อํามาตยผูเปนสหายกันนั้น เปนคนหาปญญามิได ก็บอกออกไปตามประสาโงแหงตน
วา
"ธรรมดาผูไประงับโจรในปจจันตประเทศนั้น ยอมฆาเสียซึ่งโจรทั้งหลายผูไมกระทํา
ตามพระราชบัญญัติที่ตราไว ใหถึงซึ่งความตาย ปฏิบัติการอยางนี้เปนฉันใด ทานก็ควร
จักฆาเสียซึ่งพระภิกษุทั้งหลาย ผูมิไดกระทําตามพระราชบัญชาองคพระมหากษัตราธิบดี
เหมือนฉะนั้น เราเขาใจในพระราชดํารัสสั่งที่ทรงใหแกทานนั้น จักตองหมายความวา
อยางนี้"
อํามาตยโงไดฟงสหายโงแนะนําอยางโง ๆ เชนนัน้ ก็พลันดวนไปยังพระอารามให
บอกพระสงฆทั้งปวงไดยินทั่วกันวา
" ขาแตพระสงฆทั้งปวง! ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายจงพรอมใจกันกระทําอุโบสถ
รวมกัน ตามพระราชโองการที่เขาพเจาประกาศนี้"
พระสงฆผูมีศีลเปนที่รกั จึงกลางตอบขึ้นวา
" การที่จะใหอาตมาภาพทั้งปวงกระทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกับอลัชชีเดียรถียนั้นทํา
ไมได ขอทานจงหาอุบายระงับอธิกรณนี้ใหดีเถิด จักเกิดกุศลแกตัวทานเปนอันมาก"
" ทําไมได ก็ตายเสียเถิด" อํามาตยโงเขลาเบาปญญาวาดวยความโกรธดังนี้แลว ก็เอา
ดาบตัดศีรษะพระมหาเถระ ซึ่งนั่งอยูบนเถรอาสนอันดับแรกเสียขาดกระเด็นแลวขู
ตะคอกถามพระเถระองคที่สองรองลงมาวา
" ทานเลา! ทานจะยอมทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกัน ตามพระราชโองการไดหรือไม"
" ไมได! อาตมาภาพจะรวมกับพวกอลัชชีเดียรถียไมได เจริญพร" พระเถระเจาองคที่
สองกลาวยังไมทันจะสิ้นคํา ศีรษะของทานก็ขาดกระเด็นไปอีกองคหนึ่ง เพราะมีฝมือ
ของอํามาตยโงผูบาเลือดโมหันธ

ขณะนั้น ทานพระติสสเถระซึ่งเปนพระอนุชาแหงองคสมเด็จพระราชาธิบดี ซึ่งนั่ง
ประซุมอยูในที่นั้น ครั้นไดทอดทัศนาการเห็นอํามาตยผูหาปญญามิได กระทํากรรมอัน
ปาเถื่อนโหดรายเห็นปานนั้น ทานก็รบี ลุกจากอาสนะสุดทายที่ตนนั่ง แลวเดินมาลงนั่ง
คั่นกลางในระหวางพระเถระซึ่งจะตองถูกตัดศรีษะเปนลําดับตอไป
เมื่ออํามาตยฆาพระสงฆเงยหนาขึ้นแลเห็นภิกษุพระอนุชาก็เกรงอยูแกพระราชอาญา
ไมอาจจะเอยปากถามและไมอาจจะตัดศรีษะเหมือนพระสงฆองคอื่น ๆ ได จึงยับยั้งการ
ระงับอธกรณตามประสาบาเลือดแหงตนไวเพียงเทานั้น
มีขอความที่ควรกลาวแทรกไวในที่นี้วา พระติสสอนุชาผูมีปญญาไว ซึ่งใชอุบายยับยั้ง
การกระทําอันบาเลือดของอํามาตย อันเปนการชวยชีวิตของพระสงฆผูมีศีลเปนที่รักไว
ไดเปนอันมากในครั้งนี้นั้น แตกอนทานดํารงพระยศเปนถึงสมเด็จเจามหาอุปราช พอ
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชไดราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริยแลวไมนาน ทานก็กราบ
ถวายบังคมทูลลามาผนวชอยูในสํานักแหงพระธรรมรักขิตเถรเจา พรอมกับเหลาบุรุษผู
เปนขาที่จงรักภักดีหลายคนอุตสาหบําเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมา
ฝายอํามาตยโงผูทําบาปหนัก เมื่อกลับจากอารามใหญไปถึงที่เฝา องคสมเด็จ
พระราชาธิบดีแลว ก็กราบทูลวา
" ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ! กระหมอมฉันถือรับสั่งออกไประงับ
อธิกรณใหพระสงฆกระทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกัน พระสงฆเหลานั้นขัดรับสั่งไม
กระทําตาม กระหมอมฉันจึงเอาดาบตัดศรีษะพระภิกษุเหลานั้นเสียใหลมลงตามลับดับ
นับแตพระมหาเถระองคที่นั้งเปนหัวหนาลงมาจนกระทั้งถึงพระติสสะผูเปนพระอนุชา
กระหมอมฉันใหสงสัยมิอาจจะฆาได พระองคจักทรงโปรดรับสั่งอีกประการใด จักทรง
โปรดใหไปฆาพระสงฆตั้งแตพระติสสะอนุชาเปนตนไปหรืออยางไร หรือวาจักเวนพระ
อนุชาไวแลวเลยไปฆาพระวงฆองคที่นั่งถัดไปอีก พระเจาขา"
" หา ! วาอยางไรนะ" สมเด็จพระราชาธิบดีตรัสถามดวยความตกพระทัยแทบจักไมเชื่อ
พระกรรณแหงพระองคเองดวยซ้ําไปวา จักไดสดับขาวอันเปนบาปหนักอยางรายกาจ

เห็นปานนั้น ตอเมื่อเจาอํามาตยพาลนั้นกราบทูลอีกครั้งหนึ่งนั้นแล พระองคจึงไดทรง
เชื่อวาเหตุการณรายนั้นไดเกิดขึ้นแลวจริง ๆ จึงรีบเสด็จไปยังพระอารามโดยดวน
ทรงรับเปนพระราชภาระจัดการพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสงฆ ผูซึ่งรักพระ
ศาสนายิ่งกวาชีบิตเหลานั้นเสร็จเรียบรอยแลว จึงทรงมีพระกระแสรับสั่งใหเผดียง
พระสงฆทั้งหมดมาประชุมพรอมกันแลวทรงมีพระราชปุจฉาไตถามพระสงฆทั้งหลาย
ถึงขอกังขาความสงสัยอันเปนสลักปกแนนในพระหฤทัยวา
"ขาแตพระผูเปนเจาทั้งปวง! โยมนี้ไดฟงขาวพระผูเปนเจาในพระอารามนี้ ไมมีความ
สามัคคีไมกระทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกัน จึงใชใหอํามาตยพาลมันมาระงับอธิกรณชวย
เกลี้ยกลอมใหสามัคคีกัน ดวยความเคารพมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา แตอํามาตยที่
โยมไวใจใชมา มันประพฤติการประหนึ่งเปนบา เที่ยวฆาฟนพระผูเปนเจาเสียปนป โยม
นี้เปนทุกขหนัก เกรงวาจักไดบาปจึงใครที่จะถามพระผูเปนเจาทั้งปวงวาบาปกรรมที่
กระทําลงไปในครั้งนี้ จะตกอยูแกโยม หรือวาจตกอยูแกอํามาตยผูโงเขลานั้นแตผูเดียว
ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายไดโปรดเมตตากรุณาบอกใหโยมผูกําลังทุกขหนักนี้ทราบดงย
เถิด พระเขาขา"
" ตกอยูแกมหาบพิตร! คือวาบาปกรรมที่ฆาพระสงฆตาย อันบาปรายกาจในครั้งนี้ ตก
อยูแกมหาบพิตรผูบังคับใช และตกอยูแกอํามาตยสันดานราย รวมทั้ง ๒ ดวยกันนั้นแล
ขอถวายพระพร" พระภิกษุพวกหนึ่งซึ่งยังเปนปุถุชนหาปญญามิได ซ้ํารูสึกขัดเคืองใจใน
กรณีที่เกิดขึ้นกรุน ๆ อยูถ วายพระพรไปอยางพิกลดังนี้
ฝายภิกษุอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเปนผูมีปญญา เมื่อเห็นไดทาแลว จึงตั้งตนเปนผูพิพากษา
สอบสวนสมเด็จพระราชาธิบดีขึ้นวา
" ขอถวายพระพร เมื่อมหาบพิตรใชอํามาตยนั้น มหาบพิตรมีเจตนาจะฆาพระสงฆเสีย
ดวย การณเปนดังนี้หรือวาหามิได"
“หามิได โยมนี้ใชใหมนั มายังอโศกการามนี้ ก็ดวยความหวังดี จักใหมันชวยชี้แจงออน
วอนใหพระสงฆบังเกิดความสมัครใจสโมสรสามัคคี กระทําสังฆกรรมดวยกัน เพื่อ
ความเรียบรอยในสังฆมณฑล โยมมีจิตเปนกุศลอยางนี้แลวใชใหมันมาตางหาก

“ ขอถวายพระพร ถาหากมหาบพิตรพระราชกุศลเจตนา หวังจักใหประโยชนแก
พระสงฆดังวา มิไดปลงพระหฤทัยใหมาฆาพระสงฆจริงแลว
มหาบพิตรก็หาบาปไม คือวาบาปนี้มิไดตกอยูแกมหาบพิตรเลย แตตกอยูแกอํามาตยผู
นอกรับสั่งบังอาจฆาพระสงฆตามลําพังเพียงผูเดียวขอถวายพระพร” พระภิกษุพวกที่มี
ปญญาพากันถวายพระพรในพระราชปุจฉา วาดังนี้
สมเด็จพระเจาศรีธรรมมาโศกราชผุเปนใหญ ครัน้ ไดทรงฟงพระสงฆ ถวายวิสัชนาใน
ราชปุจฉาแตกแยกเปน ๒ ฝายไปเชนนี้ ก็ยิ่งทรงมีพระวิตกเปนทุกขและมีความสงสัย
นักหนา ในที่สุด จึงตรัสถามพระสงฆทั้งปวงอีกวา
“ ขาแตพระผูเปนเจาทั้งปวง โยมนี้ใครจักถามพระผูเปนเจาวา ในพระศาสนาเวลานี้มี
พระภิกษุรูปใดบาง ซึ่งเปนผูมีปรีชาวิสารทะแกลวกลาในพระไตรปฏกธรรม อาจที่จัก
ทําลายความสงสัยใหออกไปจากใจแหงโยมไดอยางเด็ดขาด มีหรือไมมี”
พระสงฆทั้งหลาย ก็พรอมใจกันถวายพระพรวา
“ ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร เห็นมีอยูแตพระเดชพระคุณพระโมคคัลลี
บุตรดิสสเถระ พระคุณเจาองคนี้แตเพียงผูเดียวเทานั้น ที่มีปญญาเปรื่องปราด สามารถที่
จักตัดความสงสัยแหงบพิตรในครั้งนี้ได อยูที่นี่ ทานหลบลี้ไปเจริญวิเวกสมาบัติอยู ณ
อโธตังคบรรพตโนน ขอถวายพระพร”
สมเด็จพระราชาธิบดีผูมีความวิตกในพระหฤทัย ครั้นไดทรงฟงดังนั้น ก็ดพี ระทัยนัก
จึงอารารธนาพระมหาเถระผูเปนพระธรรมกถึก ๔ รูป และเลือกอํามาตยผูชลาด ๔ คน
กับทั้งบริวาร ใหพรอมใจกันเดินทางไปอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมาโดยเร็ว
ไว เมื่อพระมหาเถระ ๔ รูป และอํามาตย ๔ คนไปถึงที่อยูแหงพระมหาเถระเจาแลว จึง
รีบเขาไปหาและอาราธนาวา
“ ขาแตพระเดชพระคุณบัดนี้สมเด็จพระราชาบดีทรงมีพระบรมราชโองการใหหา ขอ
พระเดชพระคุณจงรีบออกเดินทางไปพรอมกับพวกขาพเจาดวยเถิดอยาไดชา”

พระมหาโมคคัลลาบุตร ผูทรงพระคุณสุดประเสริฐ ไดสดับคําอาราธนาดังนี้ ก็มีกิริยา
นิ่งเฉยอยูหาไดเดินทางมาเฝาสมเด็จพระบรมกษัตริยาธิราชเจา พรอมกับทูตฝปากสามัญ
เหลานั้นไม เมื่อทูตเหลานั้นพากันกลับมาดวยความผิดหวัง และเขาไปกราบทูลให
สมเด็จพระราชาธิบดีทรงทราบแลว พระองคจึงทรงอาราธนาพระมาหาเถระ ๘ รูป และ
จัดอํามาตย ๘ คน พรอมกับบริวารใหรวมเปนคณะทูตออกเดินทางไปอาราธนาอีก แตก็
ไมเปนผล เพราะพระผูเปนเจาหาเดินทางมากับคนเหลานั้นไม ในที่สุดพระองคจึงทรงมี
พระราชปุจฉาตรัสถามพระสงฆทั้งปวงวา
“ ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย เหตุผลเปนประการใดเลา โยมนี้ใชใหเหลาคณะทูตแต
ลวนฝปากดี ทั้งฝายสงฆและฝายคฤหัสถใหเดินทางไปอาราธนาถึงสองครั้งสองหนแลว
แตฝายคุณเจาพระมหาโมคคัลลาบุตรผูมีปญญาบริสุทธิ์ก็ยังไมมา ที่เปนเชนนี้ เพราะเหตุ
ดังฤๅ?”
พระสงฆทั้งปวงปรึกษาหารือ กันอยูเปนเวลานาน เมื่อปที่ตกลงกันแลว จึงพรอมใจกัน
ถวายพระพรวา
“ การที่เปนเชนนี้ เหตุสําคัญอยูคณะทูตผูไปนิมนต คือคณะทูตผูไปนิมนต พอไปถึงก็
เขาไปอาราธนาทานวาพระมหากษัตริยรับสั่งใหหาทานจึงไมมา หากวามหาบพิตรจัก
อบรมสั่งสอนคณะทูตเสียใหม แลวใชใหไปอาราธนาวา พระบวรพุทธศาสนาแหงเรานี้
จะทรุดจะเสื่อมไปแลวขอนิมนตพระผูเปนเจาลงมาเปนเพื่อนโยม จะไดชวยกับยกยอง
พระบวรพุทธศาสนาใหสถิตสถาพรตั้งมั่นตลอดไป ทรงใชใหไปอาราธนาดั่งนี้ เห็นที
ทานจะดวนจรรีบมาเปนแท ขอถวายพระพร”
สมเด็จพระมหากษัตราธิบดี ครั้นไดทรงฟงพระสงฆถวายพระพรชี้แจงดังนั้น ก็ทรงดี
พระทัย มีรับสั่งแตงตั้งใหพระมหาเถระซึ่งเปนพระผูใหญ ๑๖ รูป และอํามาตยผูใหญ ๑๖
คนพรอมกับบริวารของตนใหเปนคณะทูตไปอาราธนา แลวทรงพระราชปุจฉาไตถาม
พระสงฆขึ้นอีกวา
“ ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ อันวาองคพระโมคคัลลาบุตรผูมีปญญานี้ทานหนุมหรือ
แก”

“ เฒาแลว ขอถวายพระพร องคอรหันตทานพระโมคคัลลาบุตรนั้นทานเปนพระมหา
ขีณาสพผูเฒาแลว เกรงวาทานจะมิอาจขึ้นสูยวดยานคานหามไดดวยเหตุชราภาพแลว”
ทาวเธอจึงทรงออกคําสั่งแกเจาพนักงานทั้งหลาย ซึ่งมีหนาที่ตองเดินทางไปกับคณะ
ทูตนั้นวา
“ นี่แนพนาย พวกเจาจงตระเตรียมผูกเรือขนานไปรับพระผูเปนเจามาเถิดอยาใหทาน
ตองขึ้นยวดยานคานหามมาใหเปนการลําบากแกทานเลย”
ครั้นคณะทูตผูใหญนั้นเดินทางไปถึงที่อยูแหงพระผูเปนเจาโมคคัลลาบุตรผูเฒาแลว จึง
พากันเขาไปกราบกราน และอาราธนาดวยกถาถอยคําตามที่คณะสงฆถวายพระพรแก
องคสมเด็จพระราชาธิบดีนั้นทุกประการฝายพระโมคคัลลาบุตรติสสเถระเจา
เมื่อไดฟงคําอาราธนาวาจะใหไปบํารุงยกยองพระบวรพุทธศาสนาดังนั้น ก็พลันบังเกิด
ความโสมนัสวา
“ อาตมาไดบวชและไดเลาเรียนพระธรรมวินัยในพระศาสนานี้ ก็เพื่อที่จะทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา อุตสาหจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดครั้งนี้ไมเปนการเสียทีเสียประโยชน
เพราะมีโอกาสที่จักไดสนองคุณพระพุทธศาสนา กาลครั้งนี้ก็สมควรแลวที่อาตมาจักรีบ
ไป” ดําริดวยความโสมนัสผองใสดังนี้แลว ทานจึงสลัดหนึ่งนิสิทนสันถัต แลวก็ลุกขึ้น
รีบเดินทางมากับคณะทูตเหลานั้นแตในเพลาราตรี
ก็ในเพลาราตรีนั้น สมเด็จพระศรีธรรมาโศกราชบพิตร เมื่อทรงเขาบรรทมแลวก็ทรง
พระสุบินนิมิตไปวา มีชางสารใหญเชือกหนึ่งเผือกผูขาวผองบริสุทธิ์ เขามาลูบคลํา
พระองคแตพระเศียรเกลาลงหา แลวก็จับเอาพระกรเบื้องขวาของพระองคเปนอัศจรรย
ครั้นทาวเธอตื่นจากบรรทมก็ทรงสดุงพระทัยรังเกียจ จึงตรัสถามพราหมณโหราในเพลา
เชาวา สุบินนิมิตนี้จักดีรายเปนประการใด
พราหมณโหราจารยทั้งหลาย ก็กราบทูลถวายคําพยากรณวา

“ ขาพระองคผูทรงเปนสมมติเทพ พระสุบินนิมิตนี้ จักใหจําเริญพระราชสิริสวัสดิ์แก
พระองค คือพระสุบินนิมิตที่วามีพญาคชสารชางใหญเผือกผุดผองลูบคลําพระองค แลว
จับเอาพระกรเบื้องขวาของพระองคไวนั้น
มีคําพยากรณวา จะมีพระมหาสมณะองคหนึ่งซึ่งมีคุณวุฒิอันบริสุทธิ์ จักเดินทางมา
รักษาพระองคโดยรอบคอบ แลวจะมาเปลื้องเสียซึ่งความสงสัยแหงพระองคใหหายไป
และพระองคจะทรงพระสุขสวัสดิ์สุนทรภาพยิ่งขึ้นไปเปนแนแท พระเจา”
ครั้นไดทรงสดับพราหมโหราถวายคําพยากรณดังนั้นแลว ก็ทรงดีพระทัยโสมนัสนัก
ตอมาไมชาพอไดยินขาววาพระโมคคัลลีบุตรติสสมหาเถระเจาเดินทางมาถึง จึงเสด็จ
ไปปจจุคมนาการตอนรับที่ริมฝงแมน้ํา และทรงดําเนินลงไปในน้ําประมาณเพียงพระ
ชานุ แลวก็ยื่นพระกรใหพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเจา และตรัสวา
“ ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขอพระผูเปนเจาจงเมตตาสงเคราะหแกโยม จงจับเอาหัตถ
แหงโยมนี้แลวลงจากเรือขนานเถิด”
พระโมคคัลลีบุตรเถระเจาผูมากไปดวยความกรุณา เมื่อจะกระทําการสงเคราะหแกองค
สมเด็จพระมหากษัตยผูรักษาพระองค เห็นพระมหาเถระเจาจับคราพระหัตถ แหงองค
สมเด็จพระบรมกษัตริย ซึ่งเปนการผิดกฏธรรมเนียม ก็ชักดาบออกจากฝกคิดวาจะฟน
พระมหาเถระเจา ตามพระราชกําหนดกฏหมายสมเด็จพระเจาแผนดินวาไว
กอนที่จะมีเหตุรายเกิดขึ้น ก็บังเอิญใหสมเด็จพระราชาธิบดีศรีธรรมโศกราชทรง
เหลือบเห็นเงาของอํามาตยรักษาพระองคชักดาบจะฟนพระมหาเถระเจาเขาพอดี จึงมี
พระทัยประกอบไปดวยความพิโรธเปนอันมาก ทรงหันขวับเหลี่ยวพักตรมาประจันหนา
กับอํามาตยผูรักษาพระองคในทันใด เล็งแลดูดวยสายพระเนตรขุนเขียว และทรงตัชนา
การตวาดพระสุรเสียงอันดังวา
“ กูไดรับความทุกขเดือดรอนแตกอนมา ก็เพราะใชอายอํามาตยหาปญญามิได และมัน
ไพลอวดดีไปฆาพระสงฆเสียทีหนึ่งแลว บัดนี้อายรักษาองค จะประทุษรายฟนพระมหา
เถระเจาอีกเลา มึงจะวอนหัวขาดเสียเปลา ๆ แลว อายพวกเหลานี้”

สมเด็จพระราชาธิบดีผูมีความเลื้อมใสเปนอยางในพระพุทธศาสนาเธอทรงตรัสนาการ
ขูตระคอกแกอํามาตยผูรักษาพระองคดวยความแคนพระทัยดังนี้แลว ก็ทรงพระมหาเถระ
เจาเขาไปสูสวนอุทยานอันเปนที่สําราญพระหฤทัย แลวก็ทรงชําระบาทยุคลพระมหา
เถระดวยสุครธวารีรสโดยพระหัตถแหงพระองคเอง
เสร็จแลวจึงทาดวยน้ํามัน ครั้นทรงปฏิบัติพระมหาเถระเจาที่พระองคทรงเลื้อมใสให
เปนที่สบายเชนนี้แลว ก็ประทับนั่ง ที่ใกล ๆ มีพระราชประสงคใครจะลองใจพระมหา
เถระเจาใหแจงวาพระผูเปนเจาองคนี้จักมีความสามารถเพื่อที่จะระงับอธิกรณแหงสงฆ
แลยกยองพระบวรพุทธศาสนาไดหรือประการใด จึงตรัสถามขึ้นกอนวา
“ ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ พระมหาเถระเจาผูชํานาญอภิญญาใหสําเร็จสมมโนรถได
หรือไม”
“ มหาบพิตรใครจักเห็นอยางไร” พระมหาเถระเจาผูชํานาญอภิญญาถวายพระพรถาม
ขึ้น
“ โยมใครจักเห็นแผนดินไหว” สมเด็จพระราชาธิบดีทรงตอบ
“ จะใหไหวทั่วแผนดินปฐพีทั้งสิ้นฤๅหรือวาจะใหไหวเปนเอกเทศสวนนอยขอถวาย
พระพร”
“อยางไรยาก โยมใครอยางนั้น”
“ ไหวเฉพาะเอกเทศสวนนอยแล กระทําไดยากกวากระทําใหไหวทั่งทั้งแผนปฐพี”
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเจาองคอรหันตผูชํานาญในโานอภิญญากลาวตอบสมเด็จ
พระราชาธิบดีดังนี้แลว
ก็ใหจัดแจงตั้งรถมาและมนุษยพรอมกับถาดเต็มไปดวยน้ําไวในทามกลางเขตแดน
โยชนหนึ่งในทิศทั้ง ๔ แลว เธอก็เขาฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา แลวก็อธิษฐานให
แผนปฐพีโยชนหนึ่ง กับทั้งทายรถและทายมาบาทามนุษยและถาดอันเต็มไปดวยน้ําให
ไหวแตกึ่งหนึ่ง สวนอีกกึ่งหนึ่งมิใหไหว แสดงปาฏิหาริยใหปรากฏแกพระเนตรสมเด็จ
พระมหากษัตยสิ้นทั้ง ๔ ทิศนั้นเปนอัศจรรย

สมเด็จพระศรีธรรมาโศกราชไดทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยประจักษสิ้นดวยกําลัง
อธิษฐานฤทธิ์แหงพระมหาเถระเจาดังนั้น ก็ยิ่งทรงประกอบไปดวยความเลื้อมใสดําริใน
พระแหงอาตมา และสามารถจักยกยองพระบวรพุทธศาสนาใหรุงเรืองไดเปนแนแท”
แลวจักเริ่มตรัสถามวา
“ ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ โยมนี้จักใครถามความสงสัยอันปกอยูในดวงหฤทัยแหง
โยมมานานสักอยางหนึ่ง คือวาโยมนี้ไดใชใหอํามาตยผูหนึ่งไประงับอธิกรณแหงสังฆ
กรรม แตวาอํามาตยไรปญญาผูนั้นมันอวดดีประพฤตินอกคําสั่ง กระทําการประหาร
พระภิกษุสงฆเสียหลายองค บาปกรรมในเรื่องนี้จะตกอยูกับโยมผูใชไป หรือวาจะตกอยู
แกบุรุษอํามาตยผูไปฆาพระภิกษุนั้นแตเพียงผูเดียวเปนประการใด”
องคอรหันตพระโมคคัลลาบุตรติสสเถระเจา ผูเปนนักปราชญเชี่ยวชาญในพระปริยัติ
จึงถวายวิสัชนาวา
“ มหาบพิตรจะไดมีวธกเจตนาแกลงใชอํามาตยโงนั้นไปฆาพระสงฆเสียก็หามิได
ฉนั้นบาปกรรมนี้จึงตกอยูแกอํามาตยผูไปฆาพระสงฆแตผูเดียว จะไดตกอยูแก
มหาบพิตรดวยนั้นยอมเปนไปมิไดเลย ทั้งนี้ก็เพราะองคสมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธ
เจาแหงเราทั้งหลาย ไดทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาไววา เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ
โดยมีพระพุทธาธิบายวา ดูกรเธอผูเห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย ！ เราตถาคตกลาววา
เจตนาเปนตัวกรรม จะเปนบาปเปนกรรมไดนั้น ก็เพราะประกอบดวยความเจตนาความ
จงใจกระทํา หากไมมีเจตนาความจงใจกระทําแลว จะสําเร็จเปนบาปเปนกรรมก็หามิได
มหาบพิตรใชอํามาตยไประงับอธิกรณ เพื่อใหพระสงฆสามัคคีกระทําอุโบสถสังฆกรรม
รวมกัน ดวยพระราชกุศลเจตนาอันเปนบุญตางหาก แตอํามาตยนั้นหาปญญามิได ไปฆา
พระสงฆทั้งหลายเสียดวยอกุศลเจตนา บาปกรรมก็ยอมจะมีแกอํามาตยนั้นคนเดียว ขอ
ถวายพระพร"
ลับดับนั้น พระเถระเจาผูมากไปดวยความกรุณา ปรารถนาจักใหสมเด็จพระราชาธิบดี
ทรงมีพระทัยปราศจากความสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกถวายวิสัชนาตอไปอีกวา

"ขอถวายพระพรพระมหาบพิตร! สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาจารยเจาแหงเรา
ทั้งหลาย ไดทรงมีพุทธฏีกาตรัสเทศนาความเรื่องนี้ไวใน ติตติรชาดก* ซึ่งพอจะยกมา
เปนขอเปยบเทียบกันกรณีนี้ไดขอพระองคจงตั้งพระทัยสดับดวยดี" กลาวดังนี้แลว พระ
มหาเถระเจาผูมีปญญาผองแผว ก็ยกเอาติตติรชาดกมาถวายวิสัชนา
ดังตอไปนี้..
ความทุกข
ของนกกระทา
อดีตกาลนานมาแลว ครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัตเสมวยราชสมบัติอยู
กรุงพาราณสีนั้นพระบรมสัตวเจาของเรา เสวยพระชาติเปนพราหมณหนุมในตระกูล
พราหมณแหงหนึ่ง ครั้นจําเริญวัยวัฒนาแลว ก็ร่ําเรียนศิลปศาสตรไตรเทพในเมืองตัก
กศิลา ปรากฏวาเรียนไดอยางดีจนจบบริบูรณยิ่งกวาพราหมณทั้งปวง แลวจึงใชปญญา
พิจารณาดู เบื้องตนทามกลาง และที่สุดแหงศิลปศาสตรไตรเพท
ก็เห็นวาศิลปศาสตรนี้หาแกนสารอยางแทจริงมิได จึงออกจากเมืองตักกศิลา เขาปาไป
บวชเปนดาบสทรงพรตพิธี อยูในประเทศปาหิมพานต กระทําความเพียรในกสิณ
บริกรรมภาวนา กาลตอมาก็ไดสําเร็จอภิญญาและอัฏฐฌานสมาบัติทรงไวซึ่งคุณวิเศษ
เหนือมนุษยธรรมดาสามัญ
คราวหนึ่งถึงฤดูวสันต จึงออกจากปาใหญมาอาศัยอยู ณ ภูมิสถานชายปาใกลหมูบาน
แหงหนึ่ง เพื่อตองการจะภิกขาจาร และบริโภคโภชนาหารเปรี้ยวเค็ม มนุษยชาวบาน
ทั้งหลายไดเห็นพระดาบส ซึ่งบริบูรณดวยอินทรียสังวรก็เลื่อมใสจึงชวนกันสราง
บรรณศาลาหลังหนึ่ง นิมนตพระดาบสนั้นใหอยูก็พรอมใจกันอุปฏฐากพระดาบสไวใน
ฐานะเปนที่เคารพบูชาประจําหมูบาน ดวยศรัทธาและคารวะเปนอยางยิ่ง
กาลครั้งนั้น มีพรานนกผูหนึ่งซึ่งมีอาชีพในทางตอนกปาเอามาฆาขายเลี้ยงบุตรภรรยา
คือเดิมทีนั้น เขาเขาไปในปาจับนกกระทามาไดตัวหนึ่ง จึงเอามาใสไวในกรงเฝาเลี้ยง
รักษาดวยความรักใครแลวฝกสอนใหมันขันตามวิสัย

เมื่อเห็นวามันขันไดอยางชํานิชํานาญดีแลว ก็หวิ้ กรงไปตั้งตอนกกระทาในปา ครั้นเจา
นกตอในกรงนั้นขันขึ้นแลว นกกระทาปาทั้งหลายก็พากันเขามาติดขายที่พรานนกดักไว
เปนอันมาก พรานนกตอนั้นก็จับเอามาฆาขายเลี้ยงชีวิตตนและบุตรภรรยาเปนนิตยทุก
วันมา
วันหนึ่งนกกระทาตอเสียงดีตัวมีกรรม มีความดําริเกิดขึ้นวา
" ฝูงนกกระทาซึ่งเปนญาติแหงอาตมามากหลาย ไดยินเสียงอาตมาขันเปนตนเหตุก็พา
กันเขามาติดขายที่นายพรานใจรายดักไว ไดรับความฉิบหายลมตายไปเพราะอาตมาผู
เดียวมากกวามาก บาปกรรมในกรณีนจี้ ะตกอยูที่ตัวอาตมาหรือเปลา หรือวาเปนประการ
ใด มันนาเสียใจนักชะรอยวาบาปนั้น คงจะตกอยูแกอาตมาเสียเปนแนแม อยาเลย...
ตอไปนี้อาตมาจักไมขันอีกเลย"
ดําริดวยความทุกขดังนี้แลว นกตอเสียงดีก็ประพฤติตนเปนปกษีไรเสียง คือไมขัน
ตอไปอีกเลยทั้งในบานและในปา
" ขันซิ ลูกรัก! ขันเถิด.....ไดเวลาที่เจาจะตองขันดวยสําเนียงอันไพรเราะเจื้อยแจาแลว
จงรีบขันเถิด กลับไปบานเราพอจักใหอาหารอันเปนที่ชอบใจแกเจาเปนรางวัล" เสียง
พรานนกกระซิบกระซาบใกลกรง ยุยงใหขันอยูที่พุมไมแหงหนึ่ง หลังจากที่นกตอนั้น
ไมไดขันมาหลายวัน
แตนกตอตัวมีความวิตกกลัวบาปกรรมจักติดตามมาถึงตนนั้น มันจะไดยินดีตอคํา
ปลอบโยนก็หาไม กลับประพฤติตนเปนนกใจแข็งคงที่ ทําเปนมิรูมิชี้ บางทีก็แสดงกิริยา
จิกเทาจิกกรง บางทีก็แสดงอาการทําเปนยืนงงซึ่มเซอยางนาหมั่นไส"
" ขันสิเวย เจานกจัญไร! เหตุไรมึงจึงไมขัน" พรานนกโพรงผรุสวาทออกมาดวยความ
เดือดดาลใจ พรอมกับเอาไมซีกเคาะศีรษะอันเล็กของเจานกกลัวบาปนั้นโดยแรง
ถูกเคาะศีรษะดวยซีกไมอยางเต็มที่ ไดรับความเจ็บปวดจนแทบจะสิ้นชีวีตเขาดังนี้ นก
ตอตัวมีกรรมถูกอาญาปา จึงตองกมหนาโกงคอขันขึ้นดวยความเดือดรอนจําเปนจําใจขัน
ตั้งแตนั้นมา เมื่อนายพรานนําเอาไมซีกเคาะศีรษะเพื่อใหสัญญาณนกนั้นกระทําการขัน

อยูเนือง ๆ นกกระทาปาไดยินเสียงขันเขาแลว ก็พากันมาติดขายถึงความวิบัติฉิบหาย
แหงชีวิตมากขึ้น และมากขึ้นเรื่อย ๆ ไป
เมื่อเหตุรายเปนไปทํานองนี้นานวันเขาความวิตกเศราหมองใจก็ยิ่งบังเกิดขึ้นในดวงใจ
ของนกตอเจากรรมนั้นมากมายเปนทับทวี"
บาปกรรมอันนี้จะไดแกใคร จะตกอยูแกตัวอาตมาฤๅหรือวาหามิไดเปนประการใด
บาปกรรมอันนี้จะไดแกใคร
และอาตมาจะไดใครเลาหนาที่จะมาตัดความสงสัยอันนี้ใหหมดไปได" มันเฝาคร่ํา
ครวญในใจอยูอยางนี้ทุกวันมาเปนเวลาชานาน
กาลวันหนึ่ง พรานนกใจรายผูมิรูความในอกแหงนกตอ ครั้นนํานกไปตอในปาไดนก
กระทามาเต็มยามสมความปรารถนาแลว จึงเดินทางกลับผานทางบรรณศาลาซึ่งเปนที่อยู
แหงทานดาบส ณ ภูมิสถานชายปา แลวเพื่อนก็เกิดคอแหงกระหายน้ําขึ้นมา จึงแวะเขา
ไปที่บรรณศาลาตั้งวางนกตอไวในที่ใกลพระดาบส แลวก็เดินลงไปดื่มน้ํากินและลูบ
หนาเปนที่เย็นใจสบายแลว เมื่อเดินขึ้นมาแลเห็นทรายออนสะอาดริมอาศรมบรรณศาลา
นานอนเลนนัก เพราะอยูภายใตไมใหญดกหนานารื่นรมยใจ จึงลมตัวลงนอนตั้งใจวาจะ
พักผอนใหเปนที่สําราญใจสักครู แตเพราะเหตุที่ตนดั้นดนเขาปาเที่ยวตอนกไดรับความ
เหน็ดเหนื่อยมา ในไมชาจึงเผลอมอยหลับไป
จะกลาวฝายนกกระทาตอ ซึ่งมีจิตอันเต็มไปดวยความสงสัย เมื่อเห็นพรานนกใจราย
นั้นหลับถนัดดีแลว จึงคิดวา " อาตมาควรจะถามความสงัสัยตอทานฤๅษีนี้ เห็นจะดีเปน
แน ทานฤๅษีผูนาเลื่อมใสองคนี้แล จักแกความสงสัยอันคางใจของอาตมานานแลว ให
หมดไปไดในวันนี้" ดําริดังนี้แลว นกกระทาในกรงซึ่งพรานปาตั้งไวใกล ๆ พระดาบสส
ฤๅษี จึงคอยเอยพจีกลาววา
" ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ! ขอพระผูเปนเจาจงกรุณาสละเวลาหันหนามาสนใจกับ
ชีวิตของขาพเจาสักหนอยเถิด คือวา ขาพเจาทุกวันนี้มีชีวิตเปนนกตอ ตั้งอยูในที่เปน
อันตรายใกลตอบาปกรรมที่สุด ถูกพรานมนุษยใจรายซึ่งกําลังนอนหลับ อยูนั้นมันบังคับ
ใหขัน

เมื่อขาพเจาขันขึ้นแลวหมูญาติของขาพเจาก็พากันมาติดขาย ถูกนายพรานฆาตาย
เหมือนกับพวกที่อยูในยามของเขานั้นแล คราใดทีข่ าพเจาไมขัน ครานั้นพรานใจรายก็
เอาไมเคาะศีรษะทําใหไดรับความเจ็บปวดสาหัส แทบวาจะขาดใจตายอยูเนือง ๆ จึง
จําเปนจําใจตองขัน การณเปนอยูเชนนั้นนานวันมาแลว ถาขาพเจาพนจากความเปนนก
ตอนี้เมื่อใด คงจะมีชีวิตอยูในโลกอันกวางใหญอยางนี้อยางสุขนักหนา ทุกวันนี้วิตกทุกข
ใจถึงแตบาปกรรมที่ตนทําไว ใครจักไตถามทานผูมีปญญามานานนักหนาแลวแตวาไมมี
โอกาสเลย บัดนี้ไดโอากาสแลว จึงอยากจะกราบเรียนถามทานวา
การที่พวกญาติของขาพเจาทั้งหลายพากันมาลมตายเพราะเสียงขันของขาพเจาเปน
ตนเหตุนี้ ขาพเจาขะไดบาปไดกรรมเปนประการใด คติของขาพเจาจะเปนไฉน จะตอง
ถึงกับตกนรกหรือไม ขอพระผูเปนเจาจงไดโปรดวิสัชนาแกความสงสัยขาพเจาไปใน
กาลบัดนี้ดวยเถิด พระเจาขา"
พระดาบสโพธิสัตวผูบรรลุถึงฝงฌานแลอภิญญา มีคุณวิเศษเหนือมนุษยธรรมดาสามัญ
สมมารถที่จะรูความหลายในภาษาแหงบรรดาสรรพสัตว เมื่อไดสดับวาทะแหงนก
กระทาดั่งนั้น ก็พลันมีจติ กรุณาจึงสอบถามขึ้นวา
" ดูกรนกกระทาปกษาชาติเจาเอย! ในขณะที่เจาโกงคอขันอยูนั้น จิตของเจาหมายมั่น
อยูวา ขอใหนกปาซึ่งเปนญาติทั้งหลาย จงมาติดขายและไดรับความวิบัติฉิบหายถึงตาย
เพราะไดฟงเสียงอาตมาหรือเพราะไดเห็นรูปอาตมา เจามาเจตนาหมายมั่นอันเปนอกุศล
ดังนี้บางหรือไมเลาหา...เจานกกระทา"
" ขาแตพระผูเปนเจา ในเวลาที่ขันอยูนั้น ขาพเจามีเจตนาเปนอกุศลหรือไมขอตอบวา
ไมมี! จิตเจตนาของขาพเจาจะไดมั่นหมายใครจักใหเหลาญาติพากันตายนั้น ไมมีเลย
แมแตสักนิดเดียว พระเจาขา"
"ดูกรเจานกกระทาปกษาชาติเจาเอย! ถามาตรแมนวาเจตนาของเจาไมมีแลวไซร บาป
นั้นก็ไมมีแกเจา "
พระมหาสัตวใหนกกระทาเขาใจแลว ดวยประการอยางนี้ ฝายนกกระทานั้นก็ไดเปนผู
หมดความรังเกียจสงสัย เพราะอาศัยพระมหาสัตวนั้น.

นายพรานตื่นนอนแลวไหวพระโพธิสัตว ถือเอากรงนกกระทาหลีกไป.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประชุมชาดกวา นกกระทาใน
ครั้งนั้น ไดเปนพระราหุลในบัดนี้สวนพระดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้ แล.
พระโมคคัลลีบุตรเถระเจาผูมีปญญาไว ยกเอาชาดกมาเปนเครื่องประกอบในการถวาย
วิสัชนาปญญาแหงสมเด็จพระราชาธิบดี จงลงดังนี้แลว จึงถวายพระพรตอไปวา
"นี่แหละมหาบพิตรผูทรงพระคุณอันประเสร็ฐ! นกกระทาตอนั้น ไมไดบาปไมได
กรรมเพราะไมมีเจตนาฉันใด มหาพิตรนี้ ก็ไมไดบาปไมไดกรรมเพราะไมมีเจตนาเปน
อกุศลเหมือนฉะนั้น ขอถวายพระพร"
สมเด็จพระเจาศรีธรรมาโศกราชบรมกษัตริย ไดทรงฟงพระธรรมเทศนาของพระมหา
เถระเจาองคอรหันตผูเฒาเชนนั้น ก็ทรงมีพระหฤทัยยินดีปรีดาคาระวะเปนกําลัง จึง
อาราธนาใหพระผูเปนเจายับยั้งอิริยาบถอยูในอุทยานนั้น
แลวจึงปรึกษาการที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยอันเปนการใหญ เพื่อยกยองพระบวร
พุทธศาสนาใหสถิตสถาพรตั้งมั่นโดยบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากมลทินตอไป
พระมหาเถระเจายึดเอาองคสมเด็จพระบรมกษัตริยใหประทับอยูกับทานในพระราช
อุทยานนั้นสิ้น ๗ วัน แลวสอนใหพระองคเรียนเอาลัทธิสําคัญในทางพระพุทธศาสนา
พอทรงทราบเปนเคา ๆ ไมผิดเพี้ยนไดแลว ก็เริ่มการที่จะชําระมลทินแหง
พระพุทธศาสนาตอไป
โดยมีพระราชกฏษฏีกาประกาศใหบรรดาพระภิกษุ ซึ่งอยูในแผนดินชมพูทวีปทั้งสิ้น
จงพากันมาประชุม ณ อโศการามอันเปนที่นัดประชุมพระสงฆทั้งสิ้น
สมเด็จพระเจาแผนดินผูมีน้ําพระทัยฝกใฝในพระพุทธศาสนา จึงเสด็จเขาไปประทับ ณ
ภายในมาน พรอมกับพระโมคคัลลีบุตรเถระเจาองคอรหันตผูเฒา แลวก็ใหเรียกขาน
เหลาภิกษุที่มีลัทธิพาหิวาทเปนอันเดียวกันเปนหนึ่ง ใหเขาไปภายในมาน ครั้นพระภิกษุ
เหลานั้นเขามาใกลแลว สมเด็จพระเจาแผนดินผูเปนศิษยเพิ่งเรียนลัทธิสําคัญทางศาสนา

ในสํานักของพระโมคคัลลีบุตรสําเร็จใหม ๆ ก็ทรงมีพระราชปุชฉาไตถามพระภิกษุ
เหลานั้นวา
"ขาแตพระผูเปนเจาทั้งปวง! สมเด็จพระศรีสุคคตสัพัญูเจาแหงเราทั้งหลายนี้
พระองคทรงมีพระพุทธโอวาทตรัสสั่งสอนไวเปนถอยคําดังฤๅ ขอพระผูเปนเจาทั้งปวง
จงแถลงไปในกาลบัดนี้ เพราะโยมใครจักทราบวาลัทธิสําคัญในทางพระบวรศาสนาแหง
เรานี้ มีเปนประการใดบาง?"
เหลาพระภิกษุซึ่งเปนเดียรถียปลอมมาบวชก็ดี เหลาภิกษุซึ่งเปนอธรรมวาที กระทําการ
ย่ํายีพระธรรมวินัยก็ดี ลวนแตเปนผูไมรูปในพระพุทธฏีกา เมื่อถูกสมเด็จพระราชาธิบดี
ตรัสถามดังนี้ ก็ถวายพระพรวิสันาไปตามลัทธิอันเปนมิจฉาทิฐิแหงตร ๆ มีสัสสตทิฐิและ
อุจเฉททิฐิเปนตน โดยกลาตูวาลัทธิอันเปนมิจฉาทิฐิเหลานี้ เปนพระโอวาทนุสาสนีแหง
องคสมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจา
" ผิดมิใชหรือ พระผูเปนเจา! ที่พระภิกษุเหลานี้พากันตอบมานี้ผิดมิใชหรือ" ศิษยใหม
องคบรมกษัตริยทรงหันไปตรัสถามพระโมคคัลลีบุตรผูเฒา ซึ่งนั่งเปนองคปรึกษาและ
กํากับการอยู ณ ที่ใกล ๆ อยางไมคอยจะแนพระทัยในความรูของพระองคนัก เมื่อทรง
ไดรับคํารับรองจากองคอรหันตวา พระภิกษุเหลานั้นไมรูในพระพุทธฏีกา เปนผูทําพระ
ศาสนาใหเสื่อมทรุดแนแลว ก็ทรงมีพระบรมราชองการโปรดเกลาฯ ใหสึกเสียจาก
พระพุทธศาสนา
กลาวกันวา ในครั้งนั้นองคสมเด็จพระเจาศรีธรรมาโศกราผูเปนใปญรับสั่งใหนักบวชที่
เปนมลทินแหงพระพุทธศาสนาสึกเสียมากมายนักหนา คณาไดถึง ๑๐,๐๐๐ คนเปน
กําหนด สวนพระภิกษุผูเปนเจาเหลาธรรมวาทีซึ่งมีศีลเปนที่รกั เมื่อถูกองคสมเด็จพระ
บรมกษัตริยต รัสเรียกเขาไปซักถามในมานในปญหาเดียวกัน คอเรื่องลัทธิทาง
พระพุทธศาสนาที่องคสมเด็จพระบรมศาสนาจารยตรัสสอนไว ก็พากันถวายพระพร
วิสัชนาถูกตองเปนอันดีวา

" ขอถวายพระพรบพิตรราชสมภารเจา! สมเด็จพระศรีสุคตสัพัญูพระองคทรงเปน
พระบรมครูเจาแหงเราทั้งหลายนี้ ทรงมีพระพุทธฏีกาตรัสสอนเปนวิสัชวาทีตรัสจําแนก
พระธรรม มีขันธ ๕ เปนอาทิ ขอถวายพระพร"
สมเด็จพระมหากษัตริยไดทรงสดับดังนี้ เพื่อใหแนพระทัยก็หันไปตรัสถามพระโมค
คัลลีบุตรติสสเถราจารยเจาวาถูกตอมหรือไม เมื่อพระผูเปนเจาทูลรับรองวาใชแลว
พระองคก็ทรงมีพระหฤทัยเต็มตื้นไปดวยความเลื่อมใสปรีดาปราโมทย ยอหัตถขึ้น
นมัสการพระผูเปนเจาเหลาธรรมวาทีเหลานั้น แลวตรัสวา
" ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย! บัดนี้พระบวรพุทธศาสนาแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ปราศจากมลทินและถึงความบริสุทธิ์เปนอันดีแลว ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายจงมี
จิตผองแผวโสมนัส และกระทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกัน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเถิด"
เมื่อพระบวรพุทธศาสนาปราศจากมลทินและถึงความบริสุทธิ์เปนกันดีโดยพระบรมรา
โชบายแหงองคสมเด็จพระเจาษรีโศกราชเจา โปรดเกลาฯ ใหจับเหลาพระภิกษุผูทําลาย
ศาสนาใหสึกเสียสิ้น คงไวแตพระภิกษุแท แลทรงอาราธนา ใหพระสงฆสมัครสมาน
พรอมเพรียงกันกระทําอุโบสถสังฆกรรมเชนนี้แลวพระองคก็ทรงอาราธนาใหพระโมค
คัลลีบุตรติสสเถระเจารับเปนประธานในการทําสังคยนาพระธรรมวินัยตอไป
สาวกแหงองคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผูทรงพระคุณอันประเสริฐก็รับอาราธนา
ดวยดี แลวคัดเลือกพระภิกษุลวนแตเปนพระอรหันต มีญาณวิเศษธรรมไตรวิชชา
แตกฉานในพระปฏิสัมภิทาฌาณชํานาญในพระไตรปฏกธรรมเปนจํานวนไดถวน
๑,๐๐๐ รูป แลวก็ชวยกันกระทําการสังคายนาพระธรรมวินัย ณ อโศการาม กระทําอยู
เปนเวลานานถึง ๙ เดือน จึงสําเร็จทั้งนี้โดยมีสมเด็จพระเจาศรีธรรมาโศการาชทรงเปน
องคศาสนานูปถัมภกอยางใกลชิด ดวยประการฉะนี้
ความสงสัยแหงองคสมเด็จพระเจาศรีธรรมโศกราชาธิบดี ในกรณีที่ใชอาํ มาตยใหไป
ระงับอธิกรณพระองค แตอํามาตยผูนั้นกลับไปปลงชีวิตพระภิกษุทั้งหลายเสีย แต
อํามาตยผูนั้นกลับไปปลงชีวิตพระภิกษุทั้งหลายเสีย เปนเหตุใหพระองคทรงบังเกิดความ
กินแหนงแคลงพระหฤทัย ดวยทรงเกรงไปวาบาปกรรมจักมาตกอยูแกพระองคก็ดี

ความสงสัยแหงนกกระทา ซึ่งเปนนกตอเสียงดี ในกรณีทถี่ กู พรานนกใจรายเคาะศีรษะ
บังคับใหโกงคอขัน จนนกกระทาปาพากันมาติดขายและลมตายเสียมากมายหนักหนา
เปนเหตุใหนกกระทาเกิดความกินแหนงแคลงใจ ดวยเกรงใจวาบาปกรรมจักตกมาถึงตน
ก็ดี
ความสงสัยเหลานี้ ยอมถูกถอนทิ้งออกไปจากดวงใจจนหมดสิ้นในเมื่อไดรับคําชี้แจง
อันถูกตองจากนักปราชญผูสันทัดกรณวา
" ถาหากไมมีเจตนาแลว ก็ไมเปนบาปเปนกรรม"
เมื่อกลาวตามความเปนจริงแลว ยอมจะเปนดังเชนนี้นักปราชญผูสันทัดกรณีไดชี้แจง
แกสมเด็จพระเจาศรีธรรมาโศการาช ในเรื่องนกกระทานั้นอยางแนนอน ทั้งนี้ก็เพราะวา
กอนที่จักสําเร็จเปนตัวกรรมขึ้นมาได ไมวาจะเปนกุศลกรรมคือกรรมดี
หรืออกุศลกรรมคือกรรมชั่วก็ตาม ยอมมีเจตนาเปนบุพพภาคธรรม คือเปนตัวบงการ
ทั้งสิ้น หากวาไมเจตนาแลวจักสําเร็จเปนกรรมขึ้นมาไมไดเลยเปนอันขาด ดวยเหตุนี้
สมเด็จพระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงมีพระพุทธธฏีกาตรัสวา " เราตถาคตกลาววา
เจตนาเปนตัวกรรม" ดังนี้.....
พระเจาทุฐคามณีอภัยราชา
กาลเมื่อสมเด็จพระเจานัมปยติสะเสด็จเถลิงราชยในลังกาทวีปนั้น พระองคทรงตั้งมหา
นาคพระราชอนุชารองใหดํารงตําแหนงที่พระมหาอุปราช ตอมาพระอัครมเหสีของ
พระองคทรงเกิดอกุศลจิตคิดปรารถนาจักใหราชสมบัติ ในลังกาทวีป ตกอยูในเงื้อมหัตถ
แหงพระราชโอรสของพระนางเธอ จึงคอยหาโอกาสที่จะประทุษรายสมเด็จพระมหา
อุปราชอยูเสมอมา วันหนึ่งสมเด็จพระมหาอุปราชมหานาคเจาทรงมีกรณียกิจเสด็จ
ไปตรัจฉวาป พระนางเจาทรงเห็นเปนโอกาสอันดี จึงใสยาพิษไวในชิ้นมะมวงชิ้นหนึ่ง
วางไวขางบนของชิ้นมะมวงอื่นๆ สงไปถวายพระมหาอุปราช

บังเอิญวันนั้นพระราชโอรสของพระนางเธอ เสด็จไปกับพระมหาอุปราชดวย เมื่อทรง
หิวขึ้นมาก็ทรงถือวิสาสะเปดภาชนะหยิบมะมวงชิ้นนั้นเสวยเขาไป ในไมนานนักก็ทรง
ดับขันธถึงแกชีพิตักษัยเพราะยาพิษรายแรงนั้น
สมเด็จพระมหาอุปราช เมื่อทรงไดประสบการณเชนนั้น ก็ทรงรูพระองความีผูประสงค
ราย จึงทรงพาพระชายากับพลพาหนะเสด็จไปสูโรหนชนบท แลวทรงตั้งตนเปนเจา
ประเทศราชครองสมบัติอยู ณ มหาคามราชธานี สืบวงคตามลําดับกันลงมา ๔ ชั่วกษัตริย
คือ พระเจายัฏญาลยกติสสะ ๑ พระเจาโคญาภัย ๑ พระเจากากวรรณติสสะ ๑ พระเจาทุฐ
คามณีอภัย ๑
พระเจาทุฐคามณีอภัย นี้ พระองคทรงเปนกษัตริยที่มีบุญญาธิการประกอบดวย
สติปญญาอุตสาหะ และความรูความกลาหาญเดชานุภาพเกียรติคุณ ในแผนดินของ
พระองคตอนตน
ตองทรงรบพุงทําศึกสงครามกับพวกทมิฬหลายครั้งหลายคราว ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาแตวา
เมื่อพระเจาเทวานัมปยติสสราชาธิบดีเสด็จทิวงคตไปแลวนั้น
ปรากฏวาราชสมบัติในแผนดินลังกาถูกพวกทมิฬเขายึดครอง พระองคจึงตองทรงจับ
อาวุธเขาทําสงครามเพื่อปราบปรามขับไลพวกทมิฬใหสิ้นไปจากลังกา
ในคราหนึ่งพระเจาทุฐครามณีอภัยกษัตริยหนุมทําสงครามกับพวกทมิฬอยูนั้น
พระองคทรงไดรับความปราชัย เหลารี้พลลมตายลงเปนอันมาก พระองคทรงเขาที่คับขัน
เห็นจวนตัว จึงเสด็จขึ้นบนหลังมารีบหนีไปพรอมกับพระพี่เลี้ยงคนสนิท ซึ่งมีนามวา
ติสสอํามาตย ทรงหนีขาศึกมาดวยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา จนบรรลุถึงปาใหญแหง
หนึ่ง ซึ่งคาดคะเนวาพนเขตอันตรายแลว จึงหยุดพักดวยความออนเพลียแลวตรัสแกติสส
อํามาตยพระพี่เลี้ยงวา
พระราชาทุฐคามภัยณี " เราหนีขาศึกมาก็นานนับ บัดนี้ขาใหบังเกิดความหิวโหยเหลือ
ประมาณเราจะทํากันอยางไรดี"

อํามาตยพระพี่เลี้ยงคนสนิท "ไมเปนไรดอกพระองคกอนที่จะหนีขาศึกออกจากคายมา
นี้ ขาพระองคไดนําอาหารใสขันทองคําแลวหอผามาขันหนึ่ง ซึ่งพอจะเปนเครื่องประทัง
ความหิวไปไดสักคราวหนึ่งดอก พระเจาขา" วาแลวอํามาตยผูรอบคอบ ก็แกหอผาสาฏก
นั้น แลวนําเอาอาหารเขาไปถวายพระราชาธิบดีทุฐคามอภัยณีกลับมีพระราชดํารัสให
จัดการแบงอาหารออกเปน ๓ สวน
ซึ่งยังความแปลกใจใหเกิดแกติสสอํามาตยเปนอยางมาก ในที่สุด เขาจึงไดตัดสินใจ
ถามขึ้นวา
อํามาตยพระพี่เลี้ยงคนสนิท " ขาแตพระองค บัดนี้เราก็มีกันอยูแค ๒ คนในปานี้ เหตุ
ไฉนพระองคจึงใหแบงอาหารเปน ๓ สวนเลา แบงเปน ๒ สวนถึงจะถูก "
สมเด็จพระราชาธิบดี ผูมีอาจิณณกรรมอันพระองคเคยสั่งสมมานานจึงตรัสวา
พระราชาทุฐคามอภัยณี " แบงเปน ๒ สวนก็ถูกของทานแลว แตวาอันตัวเรานี้ ทานก็
ยอมจะรูมาแตไหนแตไรแลววา หากไมไดถวายอาหารบิณฑบาตทานแกพระภิกษุสงฆผู
ทรงศีลในพระบวรพุทธศาสนาแลว ก็ยอมจะไมบริโภคอาหารเลยเปนอันขาด ทุก ๆ วัน
มาเราเคยถวายอาหารบิณฑบาตเสียกอน แลวจึงจะบริโภค"
"ในปาดงพงพี จะมีพระสงฆที่ไหนกัน พระเจาขา ? " อํามาตยพี่เลี้ยงบนพึมพํา แลวเขา
ก็ไดจัดอาหารออกเปน ๓ สวน แลวเอาเขาไปถวาย
สมเด็จพระราชาทุฐคามอภัยณีจึงตรัสกับอํามาตยพี่เลี้ยงวา " แบงเสร็จแลว ก็จง
โฆษณาการนิมนตใหพระผูเปนเจาทั้งหลายมารับบิณฑบาตทานของเรา" เมื่อพระองค
ตรัสแลวก็ทรงประทับเอนองคหลับพระเนตรดวยความออนเพลีย
ถึงแมติสสอํามาตยจะขัดเคืองใจวาจะมีพระสงฆอยูในปงดงที่ไหนมารับบิณฑบาตแตก็
ไมกลาที่จะขัดพระทัยได จึงไดตะโกนนิมนตพระสงฆประชดดัง ๆ วา " ขาแตพระสงฆ
ผูเจริญ บัดนี้ถึงกาลเวลาแลว ขอพระผูเปนเจาจงมารับอาหารบิณฑบาตแหงพระราชาผู
มากไปดวยศรัทธาของขาพระเจาดวยเถิด "

กาลครั้งนั้น ทานพระโพธิมาลยมาลกติสสสมหาเถระผูทรงคุณวิเศษในพระบวรพุทธ
ศาสนา ไดสดับเสียงตะโกนนิมนตนั้นดวยทิพโสต พระผูเปนเจาจึงใครครวญดูวาเปน
เสียงใคร ในที่สุดก็ทราบดวยญาณวิเศษวา
" พระเจาทุฐคามณีอภัยราชา ทรงพลาดทาเสียทีแกขาศึกเสด็จหนีเขาไปในปงดงลึกอัน
อยูไกลแสนไกล บัดนี้ใครจะถวายอาหารบิณฑบาตกอนที่จะเสวยพระกระยาหาร จึงได
ใชใหติสสอํามาตยตะโกนนิมนตพระสงฆสมควรที่เราจักไปกระทําการอนุเคราะหใน
ครั้งนี้ ใหสมกับที่ทรงมีพระราชศรัทธา" ดําริดังนี้แลว สาวกแหงองคสมเด็จพระประทีป
แกวสัมมาสัมพุทธเจาก็รีบเหาะเรงรุดมาโดยนภากาศดวยฤทธิ์ แลวประดิษฐานยืนอยูตรง
พระพักตรแหงสมเด็จพระราชาผูมากไปดวยความเลื่อมใส
" เห็นไหมเลา" สมเด็จพระราชาผูตกยากตรัสพรอมกับทรงผุดลุกขึ้นทันใด พระผูเปน
เจาทานกรุณามาโปรดเราแลว ใชวาเราจะใชใหทานไปนิมนตสงไปเมื่อไร นี่แหละ
ศรัทธาของเราละ จงจําไว " ตรัสแลวก็นอมพระองคลงถวายนมัสการ แลวมีพระราช
ดํารัสวา
" ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขอพระเปนเจาจงสงบาตรมาใหโยมนี้เถิด เจาขา "
เมื่อพระเถระเจายื่นบาตรใหแลว ก็ทรงรับเอาบาตรนั้นวางไวแลวทรงนําเอาอาหาร
สวนที่หนึ่ง ซึ่งมีพระราชประสงคจะทําเปนอาหารบิณฑบาตทานตักในบาตร เสร็จแลวก็
ทรงเอาอาหารที่แบงไวเปนสวนของพระองคตักลงไปอีก ดวยความที่ทรงมีพระราช
ศรัทธาเลื่อมใสอยางเหลือประมาณ แลวก็นอมเขาไปถวายพระมหาเถระเจา พรอมกับ
ตรัสวา
" ขอพระผูเปนเจา จงฉันภัตตาหารที่โยมตั้งใจถวายในยามยากนี้ใหหมดดวยเถิด อยา
เปนหวงใยเลย ดวยวา โยมนี้บังเกิดความดีใจที่ไดถวายอาหารบิณฑบาตในครั้งนี้เหลือที่
จักกลาวแลว"
ฝายนายติสสะผูตะโกนนิมนตดวยความขุนเคืองใจเมื่อสักครูนั้นครั้นเห็นปฏิหาริยดวย
มีพระสงฆมารับบิณฑบาตทานอยางไมคาดฝนจริง ๆ ก็ตะลึงพรึงเพริดอยู และเมื่อเห็น

พระราชาผูที่ตนรักอยางลึกซึ้ง ทรงเสียสละถวายอาหารอันเปนสวนของพระองคแก
พระสงฆไปแลวเชนนั้น ก็พลันคิดวา
" เมื่อพระลูกเจาทรงยอมอด โดยถวายอาหารแกพระผูเปนเจาไปหมดแลว ยังเหลือแต
อาหารที่เปนสวนของเราเชนนี้ เราจะบริโภคคนเดียวไปไดอยางไร ไหน ๆ ถึงคราวจะอด
แลวก็ควรอดเสียดวยกันเถิด "
ครั้นคิดดังนี้แลว ก็นอมเอาอาหารอันเปนสวนแบงแหงตนนั้นไปตักเกลี่ยลงในบาตร
แหงพระมหาเถระเจาแลวก็กราบลง
พระโพธิยมาลกมหาเถระแลวกราบลง
พระโพธิยมาลกมหาติสสเถรเจา กลาวอนุโมทนาทานพิเศษสมเด็จพระราชา และติสส
อํามาตยนั้นแลว ก็เหาะไปสูวิหารอันเปนที่อยูแหงทานครั้นถึงแลวจึงจัดแจงแบง
ภัตตาหารในบาตรนั้นถวายแกพระสงฆองคละเทา ๆ กัน เพื่อจักยังทานนั้นใหมีอานิสงส
โดยยิ่ง ฝายสมเด็จพระราชาธิบดีทุฐคามมณีอภัย เมื่อถวายอาหารแกพระผูเปนเจาไปแลว
ทรงปลื้มปติในบิณฑบาตทานนั้นอยุพักหนึ่ง ก็ทรงบังเกิดความหิวโหยเปนยิ่งนักจึงทรง
มีพระราชดําริวา
" บัดนี้ เราถูกความหิวเขาครอบงําอยางเหลือทน หากวาเราจักไดอาหารแมแตไมมาก
เปนเพียงขาวสุกเมล็ดหนึ่งหรือสองเมล็ดก็ยังเปนการดีในยามหิวเชนนี้"
พระเถระเจาผูมีญาณวิเศษ ทราบวาระจิตแหงองคสมเด็จพระราชาธิบดีในขณะนั้น เมื่อ
ฉันภัตตาหารเสร็จแลว จึงจัดแจงเอาอาหารที่พระสงฆฉันเหลือใสลงไปในบาตรจนเต็ม
ปดใหแนนสนิทอธิษฐานแลวโยนบาตรขึ้นไปบนอากาศ บาตรที่พระผูเปนเจาอธิษฐาน
ไวนั้นก็ลอยมาตกลงที่พระหัตถแหงสมเด็จพระราชาพอดี พระองคก็ทรงมีพระพระมนัส
ยินดีปราโมทยไดเสวยพระกระยาหารนั้นพรอมกับติสสอํามาตยผูเปนพระพี่เลี้ยงจน
หมดบาตร ครั้นเสวยเสร็จแลว พระองคจึงทรงพระราชดําริวา
" เราไดบริโภคอาหารมื้อนี้ ก็ดวยความกรุณาแหงพระมหาเถรเจาผูทรงคุณอัน
ประเสริฐ ควรที่เราจักตอบแทนพระคุณทานสักอยางหนึ่งใหจงได" มีพระราชดําริดังนี้

แลว ก็ทรงเปลื่องผาสาฏกเนื้อดีออกจากพระวรกาย จัดแจงซักดวยน้ําในลําธารใกล ๆ
นั้นใหสอาดปราศจากมลททินแลว ทรงใสผาสาฏกนั้นลงในบาตร ปดใหสนิทดีแลว จึง
ทรงตั้งความปรารถนาวา " ขอใหบาตรนี้ จงลอยขึ้นไปบนอากาศ แลวจงไปตกลงที่หัตย
แหงพระผูเปนเจาซึ่งเปนเจาของบาตรดดวยเถิด " ทรงตั้งความปรารถนาดังนี้แลว จึงโยน
บาตรนั้นขึ้นไปบนอากาศ บาตรก็ลอยไปตกลงบนหัตถแหงพระโพธิยมากติสสมหาเถระ
เจาเปนอัศจรรยยิ่ง
กาลตอมา เมื่อเสด็จออกมาจากปาและกลับเขาไปถึงพระนครแลวพระองคก็ทรง
ตระเตรียมที่กระทําศึกสงความใหม ครั้นรวบรวมรีพ้ ลไดมากพอสมควรแลว จึงทรงยก
พหลโยธามาตอยุทธดวยเอฬาทมิฬ และเจาทมิฬเหลาอื่น ใหถึงซึ่งความปราชัยเสียชนชีพ
ในสนามรบนั้นเปนอันมาก
เมื่อพระองคทรงไดชัยชนะในสงคราม ปราบปรามปจจามิตรใหราบคาบ ทําราชสมบัติ
ในลังกาใหอยูใในอาณาแหงเศวตฉัตรเดียวกันแลวก็เสด็จเถลิงไอศวรรยาธิปตยดํารง
ความเปนเอกราช สืบสันตติวงศแหงกษัตรยสิงหลตอมา ตอนนี้จึงทรงไดโอกาสที่จะ
ทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนา ดวยวาสมเด็จพระราชาธิบดีทุฐคามอภัยณีนี้ ใชวาทาวเธอ
จะทรงมีพระกมลสันดานกลาหาญแกลวกลาในการสงครามสัมประหารแตเพียงอยาง
เดียวก็หามิได แมในการบําเพ็ญพระราชากุศลก็ทรงมีพระกมลสันดานกลาหาญ มิไดทรง
ยอทอ แตพอปรารถเหตุอยางใดอยางหนึ่งขึ้นก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเปนการมโหฬาร
พระสถูปวิหารที่ทาวเธอทรงสถาปนาที่จัดวาสําคัญนั้น คือมริจวัฏวิหาร โลหปราสาท
สุวรรณมาลีเจดีย เปนตน แตพระราชกุศลอันใหญโตมโหฬาร ซึ่งพระองคทรงบําเพ็ญใน
ภายหลังเหลานี้ ไมมีพระราชกุศลชนิดใด ที่จะเปนภาพประทับในพระราชหฤทัยอยาง
ลึกซึ้ง เสมือนหนึ่งพระราชกุศลที่ทรงบําเพ็ญในยามยากครั้งเมื่อพระองคหนีขาศึกเขาไป
ในปาใหญ แลวไดถวายอาหารบิณฑบาตรทานแกทานพระโพธิยมาลกมหาติสสเถระเจา
นั้นเลย
ดวยเหตุนี้ เมื่อถึงกาลเปนที่สุดคือในขณะที่พระองคประชวนหนักใกลที่จกั เสด็จเขา
ไปสูปากพญามฤตยุราชตามธรรมดาแหงสังขารนั้น อกุศลกรรมที่ทรงทําไวเมื่อครั้งทรง
เปนจอมทัพผูเกรียงไกร ไลฆาศรัตรูหมูปจจามิตรใหถึงแกความตายลงไปเปนอันมากนั้น

ก็พลันจะเขามาใหผล ทําทีวาจะฉุดกระชากจอมคนทุฐคามมณีอภัยไปสูอบายภูมิ โดย
บันดาลใหพระองคทานทรงเห็นอกุศลนิมิตมีนายนิรยบาลรางกายกํายําสูงใหญ และไฟ
นรกรอนรนเปนตน
ซึ่งเปนอกุศลนิมิตชั่งราย ฉับพลันทันใดนั้น อาจิณณกรรมฝายกุศลซึ่งเปนฝายตรงกับ
ขาม ก็ตรงเขาปล้ําอกุศลกรรมนั้นเปนพัลวัน เพื่อปองกันรักษาองคพระราชาผูมีความดี
แตก็หามีฝายใดที่จักไดชัยชนะไม ในทีส่ ุด อาจิณณกรรมฝายกุศล จึงบันดาลพระราชาผูมี
อาจิณณกรรมใหมีพระราชดํารัสสั่งราชบริพารพากันนําพระองคไปสูพระมหาเจดีย ซึ่ง
พระองคทรงสรางไวยังไมทันสําเร็จเรียบรอยดี เพื่อที่จักถวายนมัสการเปนครั้งสุดทาย
อํามาตยราชบริพารทั้งหลาย ก็เชิญเสด็จออกไปสูพระลานมหาเจดียตามพระราชดํารัสสั่ง
แลวใหบรรทมอยูบนพระที่ดานทิศทักษิณ และนิมนตพระภิกษุสงฆทั้งหลายมาสวด
สังวัธยายใหไดทรงสดับ
ในขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีผูยิ่งใหญ ใกลจะถึงกาลทิวงคตบรรทมเหนือพระเเทน
อันวามวิจิตรสดับพระสงฆสังวัธยายธรรมอยูนั้น พลันคตินิมิตอันบงบอกถึงคติวา
พระองคจักไดเสด็จไปอุบัติเกิดเปนเทวดาในสวรรคชั้นฟา ก็มาปรากฏใหพระองคเห็น
มโนทวาร นัน้ คือ พระองคไดทรงเห็นรถทิพยอันงามวิจิตร ๖ คัน มีหมูเทวดาเปนสารถี
เหาะลอยละลิ่วลงมาจากเทวโลก
เมื่อมาถึงแลวก็หยุดลงตรงเบื้องพระบาตร แลวเทวดาชาวฟาผูเปนสารถีเหลานั้น ตางก็
พากันรองเชิญพระองคขึ้นอยางอื้ออึงวา
ชาวฟาสารถีรถทิพยคันที่ ๑ กลาวขึ้นวา " ขาแตพระองคผูทรงคุณความดี ขอพระองค
จงเสด็จไปกับขาพเจาเถิด ขาพเจานี้จักพาพระองคไปอยูสรวงสวรรคชั้นจาตุมหาราธิกา
แดนสขาวดี "
ชาวฟาสารถีรถทิพยคันที่ ๒ กลาวขึ้นวา " ข อพระองคจงเสด็จไปกับขาพเจาเถิด
ขาพเจานี้จักพาพระองคไปอยูสรวงสวรรคชั้นดาวดึงสแดนสุขาวดี "
ชาวฟาสารถีรถทิพยคันที่ ๓ กลาวขึ้นวา " ขอพระองคจงเสด็จไปกับขาพเจาเถิด
ขาพเจานี้จักพาพระองคไปสูสรวงสวรรคชั้นมายาแดนสุขาวดี"

ชาวฟาสารถีรถทิพยคันที่ ๔ กลาวขึ้นวา " ขอพระองคจงเสด็จไปกับขาพเจาเถิด
ขาพเจานี้จักพาพระองคไปสูสรวงสวรรคชั้นดุสิตแดนสุขาวดี"
ชาวฟาสารถีรถทิพยคันที่ ๕ กลาวขึ้นวา " ขอพระองคจงเสด็จไปกับขาพเจาเถิด
ขาพเจานี้จักพาพระองคไปสูสรวงสวรรคชั้นนิมมานรดีแดนสุขาวดี"
ชาวฟาสารถีรถทิพยคันที่ ๖ กลาวขึ้นวา " ขอพระองคจงเสด็จไปกับขาพเจาเถิด
ขาพเจานี้จักพาพระองคไปสูสรวงสวรรคชั้นปรินมิ มิตวสวัตตีแดนสุขาวดี"
พระเจาทุฐคามณีอภัยทรงนึกขึ้นในพระทัยวา " เดี๋ยวกอน เทวดา ทานอยาเพิ่งวาอะไร
ไปใหอึงคะนึงนัก เราใครจักขอถามเสียกอนวา การที่ทานมีกรุณามารับเราไปสูสรวง
สวรรคนั้นทานเห็นเรามีความดีเปนดังฤๅ"
เทวดาสารถีจากเทวโลกเหลานั้น ตางก็พรรณนาบุญกุศลที่สมเด็จพระราชาทรงเคย
กระทําไวมีประการตาง ๆ แตเทวดาสารถีที่มาจากเทวโลกชั้นดุสิตกลาววา
" ขาแตพระองค พระองคจําไมไดฤๅ เมื่อครั้งพระองคหนีขาศึกเขาไปในปาลึก
พระองคไดมีจิตศรัทธาถวายอาหารบิณฑบาตทานแกทานพระโพธิยมาลมหาติสสเถระ
เจา บุญกุศลที่พระองคกระทําไวในคราวนั้นมีผลสมควรที่พระองคจักเสด็จไปเสวยทิพย
สมบัติเปนสุขอยู ณ ดุสิตสวรรคแดนสุขาวดี"
" อยาเพิ่งพาชักชวนใหมากนักเลย เทวดา ประเดี๋ยวกอน ขาพเจาจักลองปรึกษาพระผู
เปนเจาทั้งหลายดูกอน แลวจึงจะตัดสินใจวาควรจะไปกับใคร" สมเด็จพระราชาธิบดีผูมี
กุศลอาจิณณกรรมทรงนึกตอบเทวดาเหลานั้นดังนี้แลว ก็ทรงมีอาการเคลื่อนไหวพระ
วรกายเล็กนอย แลวคอยเอื้อนโอษฐไตถามพระภิกษุสงฆซึ่งกําลังประชุมสวดสังวัธยาย
พระพุทธวจนะอยูดวยพระสุรเสียงอันแผวเบาวา
" ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญทั้งหลาย โยมนี้ใครอยากจะรูนักวา ในบรรดาเทวโลก
สวรรคทั้ง ๖ ชั้นนั้น สวรรคชั้นไหนนาพอใจ นาอภิรมยยินดีเจาขา ขอพระผูเปนเจาจงได
เมตตากรุณาบอกใหโยมผูใกลจะตายนี้ไดทราบเปนครั้งสุดทายดวยเถิด"

พระมหาเถระเจาผูมีญาณวิเศษ ซึ่งเปนประธานในการสวดสังวัธยายอยูในที่นั้น จึง
ถวายพระพรวา
" ขอถวายพระบรมพิตรพระราชสมภารเจา พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ อาตมา
ภาพวาสวรรคชั้นดุสิต ซึ่งเปนสวรรคชั้นที่ ๔ นั้นแล ประเสริฐกวาสวรรคทุกชั้น ทั้งนี้ก็
เพราะวาสวรรคนั้นเปนที่สถิตอยูแหงพระบรมโพธิสัตวเจาทุกพระองค แลบัดนี้สมเด็จ
พระศรีอาริยเมตตไตรบรมโพธิสัตวเจาซึ่งจักมาตรัสในโลกตอจากศาสนาแหงองค
สมเด็จพระบรมครูเจาก็กําลังสถิตอยู ณ สวรรคชั้นดุสิตนั้น ขอถวายพระพร"
เมื่อไดสดับพระมหาเถระเจาถวายวิสัชนาดังนี้แลว สมเด็จพระราชาธิบดีทุฐคามณีอภัย
ก็ทรงมีพระทัยยินดีในสวรรคชั้นดุสติ มีพระทัยนอมไปในสวรรคชั้นดุสิตเปนอยางมาก
และแลวในบัดดลพระองคก็ดับขันธถึงแกชีพิตักษัย อาจิณณกรรมฝายกุศลของพระองค
ซึ่งทําการปราบปรามอกุศลกรรมใหราบคาบแลว ไดสงผลใหพระองคไปอุบัติเกิดเปน
เทพบุตร ณ ดุสิตสวรรค แตเพลานั้น ดวยประการฉะนี้

แรงกรรม
อดีตกาลนานมาแลว ยังมีทารกเลี้ยงโค ๗ คนเปนเพื่อนกัน ทารกเหลานั้นตอนโคไปให
กินหญาแหงละ ๗ วันไดไปซ้ํากันในที่เดียวนั้นหามิได คราวหนึ่ง พวกเขาพากันตอนโค
ทั้งหลายไปใหกินหญาในที่หลายไปใหกินหญาในที่แหงหนึ่งเปนเวลานานถึง ๖ วันแลว
ในวันที่คํารบ ๗ บังเอิญไดพบเหี้ยใหญตัวหนึ่งจึงพากันไลจับดักหนาดักหลัง เหี้ยใหญ
เห็นภัยบังเกิดขึ้นแกตนเชนนั้น
ก็พลันตกใจสุดขีด วิ่งหนีเอาตัวรอดอุตลุด ในที่สดุ ก็วิ่งหนีเขาไปในจอมปลวก แหง
หนึ่ง ทารกโคบาลทั้งหลายจึงปรึกษากันวา

" เพลาวันนี้เย็นแลว พวกเราจะจับเหี้ยใหญใหไดดังใจปรารถนาก็เห็นจะค่ํามืด ทางที่ดี
พวกเราควรจักหาใบไมมาอุดรู ขังเจาเหี้ยใหญไวในจอมปลวกนี้กอนดีกวา เพลาพรุงนี้จึง
คอยมาจับมันใหม"
ปรึกษากันดังนี้แลว ก็หักกิ่งไมมาคนละกิ่งสองกิ่งอุดรูจอมปลวกขังเหี้ยใหญไวในนั้น
แลวก็พากันกลับไปบาน วันรุงขึ้นพอไดเวลาโคบาลทั้ง ๗ นั้น ก็พาพากันตอนฝูงโคไป
เลี้ยงในประเทศถิ่นอื่น โดยลืมนึงถึงเหี้ยที่ตนกักขังไวในจอมปลวกเสียสนิท ๗ วันผาน
ไป ครั้นถึงวันที่ ๘ จึงไดพากันตอนโคใหมากินหญาในประเทศถิ่นนั้นใหม เห็นจอม
ปลวกนั้นก็พลันระลึกขึ้นไดวา " พวกเราปดรูจอมปลวกกักขังเหี้ยไว บัดนี้เหี้ยจักเปน
ประการใดหนอ" ระลึกขึน้ ไดดวยความตกใจเชนนี้ ตางคนก็กระวีกระวาดวิ่งมาแลวพา
กันไปดิ่งกิ่งไมที่ตนอุดไว ฝายเหี้ยนั้น ครั้นเห็นชองแหงจอมปลวกเปดแลว ก็มิไดมีความ
อาลัยแกชีวิตรีบคลานออกมาโดยชองแหงจอมปลวกนั้น ดวยอาการอันนาสงสาร ทั้งนี้ก็
เพราะเหตุอดอาหารมานานเปนเวลาหลายวัน ทารกโคบาลทั้งหลาย
ครั้นเห็นเหี้ยใหญซึ่งมีกายอันสั่นและผอมแหงเหลืองแตหนังหุมกระดูกเพราะขาด
อาหาร คอยคลานออกมาเชนนั้น ก็พลันบังเกิดความสงสาร ยิ่งเห็นมันมองตนดวยสายตา
ละหอยคลายกับระรองขอชีวิตอยูอีกเลา ก็ยิ่งใหบังเกิดความกรุณาสงสารขึ้นอีกเปน
ทวีคูณ จึงกลาวแกกันและกันวา
" เราทั้งหลายอยาไดประทุษรายมันเลย มันไดรับทุกขเวทนาอดอาหารเปนเวลานาน มี
อาการจะตายเชนนี้ก็เพราะเราทั้งหลายเปนเหตุฉะนั้นพวกเราจงชวยกันพยาบาลมันเถิด"
วาแลวก็ชว ยกันบีบนวดกายแหงเหี้ยนั้น ทําการพยาบาลไปตามประสาทารก เมื่อสังเกตุ
เห็นวาเหี้ยเคราะหรายนั้น มันมีอาการคอยแข็งแรงขึ้นแลว ก็ลูบหลังแลวกลาววา " ดูกร
เจาเหี้ยเอย! ขอเจาจงมีอายุยืนและเที่ยวหากินไปตามยถากรรมของเจาเถิด" กลาวดังนี้
แลว ก็ปลอยเหี้ยใหญนั้นใหเขาปาไป
ทารกโคบาลทั้ง ๗ ซึ่งเปนเพื่อนรักกัน ไดประกอบกรรมอันสําเร็จเปนกุศลปราปริย
เวทนียกรรมเชนนี้

เมื่อถึงแกชพี พิตักษัยในชาตินั้นแลวจะไดบังเกิดในอบายภูมิ คือไปบังเกิดเปนสัตวนรก
เปนตนก็หามิไดทั้งนี้ก็เพราะกรรมที่ตนทําไวมิไดเปนบาปหนักถึงขั้นสําเร็จเปน
อุปปชฌาเวทนียกรรม แตกรรมอันเล็กนอยที่พวกเขาไวก็ยอมมีอยู และคอยติดตามพวก
เขาเรื่อยไป แตกรรมไมไดโอกาส จวบจนกระทั้ง.......
กาลเมื่อองคสมเด็จพระสรรเพชญศรีศากยมุนีโคดมบรมโลกนายกเสด็จมาอุบัติตรัสใน
โลก ทารกผูมีอกุศลอปปริยเวทนียกรรมทั้ง ๗ นั้นไดพากันกลับมาเกิดเปนคนในมนุษย
โลกนี้อีก
ครั้นเติบใหญเจริญวัยแลวก็เปนเพื่อนรักกันอีกเหมือนชาติกอน วันหนึ่งมีโอกาสได
สดับคําสอนแหงพระพุทธศาสนาเกิดมีศรัทธาเลื่อมใส เบื่อหนายในฆราวาสวิสัย แลเห็น
ภัยในวัฏสงสาร จึงพรอมใจกันเขามาบรรพชาอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระบวรพุทธ
ศาสนา เขาจําพรรษาบําเพ็ญศาสนากิจอยูในประเทศแหงหนึ่ง ครั้นถึงวันปวรณาออก
พรรษาแลว ภิกษุหนุมทั้ง ๗ นั้นมีใจผอมแผวปรารถนาใครจักไดทอดพระทัศนาและ
กระทําการบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งสถิตอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร
กรุงสาวัตถี จึงพากันลงสูนาวามาดวยกับวาณิชทั้งหลาย ครั้นนาวาแลนมาถึงที่หมายแลว
พระภิกษุเหลานั้นก็พากันขึ้นจากนาวา เดินไปตามมรรคาสายที่จะไปสูกรุงสาวัตถี
เดินทางมาตามสบาย พอถึงเพลาสายัณหสมัยใกลค่ํา พบอาวาสอันเปนที่อยูแหงพระภิกษุ
สงฆซึ่งตั้งอยูใกลบรรพตแหงหนึ่ง จึงเขาไปหาพระภิกษุผูเปนเจาอาวาสแลวแจงความวา
จะขอพักอาศัยสักคืนหนึ่ง
" ขอตอนรับดวยความเต็มใจ สหธรรมิกทั้งหลาย" ภิกษุเจาอาวาสกลาวรับรองดวยใจ
จริง แลวกลาวตอไปวา " แตเสนาสนะในอาวาสนี้ไมมีพอ เพราะเปนวัดที่ตั้งอยูในกลาง
ปา แตวาที่ใกล ๆ วัดนี้มีถ้ําอยูถ้ําหนึ่งเปนที่สงบสงัดดีนัก เหมาะสําหรับจะเปนที่พักของ
อาคันตุกภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้น กระผมจึงใหคนตกแตงเสนาสนะไวในถ้ํานั้น ถา
ทานทั้งหลายไมมีความรังเกียจ นิมนตตามกระผมมา กระผมจะพาทานไปพักในถ้ําที่วา
นั้น "

ภิกษุเจาอาวาสผูมีใจอารี กลาวดังนี้แลว ก็พาพระภิกษุทั้ง ๗ นันไปพักยังถ้ําซึ่งจัดไว
เปนที่รับรองพระอาคันตุกะผูจรมา ในถ้ํานั้นมีเตียงอยู ๗ เตียง พระภิกษุทั้ง ๗ องคนั้นก็
พอดีไดมีโอกาสพักผอนหลับนอนอยูบนเตียง ๆ ละองค
เมื่อจัดแจงใหพระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายหลับนอนเปนที่เรียบรอยแลว ทานเจาอาวาส
ลากลับไปแลว ก็แยกยายกันขึ้นเตียงอันเปนที่พักของตน ในไมชาตางก็พากันเขาสูนิทรา
รมณหลับใหล ดวยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการที่ไดเดินทางตรากตรํามาเปน
เวลานาน และแลวในขณะที่พระภิกษุทั้งหลายกกําลังนอนหลับใหลอยางไรสติสมปฤดี
อยูนั้นเอง
เหตุการณประหลาดอันเปนผลจากการตามมาทันแหงอปราปริยเวทนียกรรมฝาย
อกุศล ที่ทานเหลานั้นไดกระทําไวในชาติที่เกิดเปนเด็กโคบาลขังเหี้ยใหญ ก็พลันบังเกิด
ขึ้นในยามดึกราตรีนั้นทันที นั้นคือ ศิลาแผนใหญซึ่งประดิษฐานอยูใกล ๆ ปากถ้ํานั้น มัน
คอย ๆ เขยื่อนเลื้อนมาแลวปดประตูถ้ําไวอยางแนนหนาเปนอัศจรรย โดยพระภิกษุ
เหลานั้นจะไดรูสึกตัวก็หาไม เพราะกําลังนอนหลับใหลอยางสบายอารมณอยู
เขาตรูวันรุงขึ้น พระภิกษุรูปหนึ่งตื่นขึ้นกอน ปรารถนาจักไดน้ําลางหนา จึงลงมาจาก
เตียงเดินไปที่ประตู เห็นมีกอนหินมาปดอยู จึงลองเอามือผลักดูคอย ๆ กอนหินศิลานั้น
จักไดเขยื่อนแมแตสังหนอยกหาไม
เกิดแอะใจขึ้นมา จึงปลุกสหายใหตื่นขึ้นมาแลวมาชวยกันผลัก แมจะรวมกําลังกันเปน
๗ แรงแข็งขัน ผลักกอนหินใหญนั้นสักเทาใด แตก็ไมปรากฏวามันจะเขยื่นเคลื่อนที่
ประการใด ในที่สุด จึงลงนั่งกอดเขาปรึกษาหาเหตุผล ในกรณีที่มีแผนศิลามาปดปากถา
แลวก็ลงมติโดยการเดาเอาไปในทํานองที่วา
" การที่มีแผนศิลามาปดปากถ้ํานี้ ชะรอยจักเปนความกรุณาปรานีของทานเจาอาวาส
โดยทานเห็นวาพวกเราอาจจะไดรับอัตรายอยางใดอยางหนึ่งในยามราตรี จึงขวนขวายหา
วิธีกลิ้งแผนศิลามาปดประตูเสียในขณะที่พวกเรากําลังหลับอยู รออีกสักครูประเดี๋ยวเถิด
ทานเจาอาวาสผูมีใจปรานีนั้น ก็คงจักมาเปดประตูถ้ํานี้ใหเอง"

พระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเขาใจเอาเองเชนนี้แลว ตางก็พากันนั่งรอเวลาที่ทานเจา
อาวาสจะมาเปดถ้ําใหดวยใจเย็น นั่งรออยูเปนเวลานาน กาลเวลาก็ผานไปเรื่อย ๆ จนกระ
ทั้งเพลาสาย ในที่เย็นของพระภิกษุเหลานั้นก็กลายเปนกระสับกระสาย เพราะไมมีน้ําที่
บวนปากลางหนา
ทั้งขาวปลาอาหารที่จะขบฉันก็มิไดมี เมื่อสุดที่จักอดทนไดแลว จึงระดมกําลังชวยกัน
ผลักไสแผนศิลานั้นอีกครั้งหนึ่งอยางสุดแรงเกิดทุก ๆ รูปผลปรากฏคงเดิม คือแผนศิลาที่
ปดประตูถ้ําอยูนั้นจะไดเคลื่อนไหวแมแตสักนิดหนึ่งก็หาไม ยังคงประดิษฐานตั้งมั่นอยู
เหมือนเดิม
ฝายทานเจาอาวาสผูมีใจอารี พอตื่นขึ้นเพลาเชาก็กระวีกระวาดจัดแจงน้ําฉันพรอมทั้ง
ภัตตาหารอยางพิเศษ เพราะมีอาคันตุกะมาพักอาศัยมากถึง ๗ องค เสร็จเรียบรอยแลวก็
นั่งรออยูในกุฏีแหงตน โดยนึกวาในไมชาเมื่อพระอาคันตุกะตื่นขึ้นแลว ก็คงจะพากันมา
ลางหนาลางตาและฉันภัตตาหารที่กุฏิตามที่ไดอาราธนาไว
นั่งรออยูจนสายผิดสังเกตุก็ยังไมเห็นพระภิกษุเหลานั้นมาสักที จึงใชใหพระภิกษุลูกวัด
รูปหนึ่งไปนิมนต
"ขาแตพระเดชพระคุณ! พระอาคุนตุกะเหลานั้นออกมาจากถ้ําไมไดเพราะมีกอนศิลา
ใหญกอนหนึ่งปดประตูถ้ําไว ขอรับกระผม" ภิกษุรูปนั้นรีบกลับมารายงาน
" กอนศิลาอะไรกัน?" ทานเจาอาวาสถามดวยความสงสัย เอะ! มันนาแปลกใจกอนศิลา
อะไรที่ไหนจะมาปดปากถ้ํา เรานี้ใหแปลกใจนัก มีพระมาพักตั้งหลายหนหลายครั้งแลว
ไมเห็นจะตองปดประตูเลย หรือพระภิกษุเหลานั้นกลัวจะมีอันตราย จึงชวยกันกลิ้งกอน
ศิลามาปดปาดถ้ําไวเองกระมัง ไหนไปดูกันสักหนอย" กลาวแลวทานเจาอาวาสพลันลุก
ขึ้นครองจีวร แลวรีบเดินไปยังถ้ําที่พระภิกษุอาคันตุกะพักทันที
เมื่อไปถึงและไดแลเห็นกอนศิลาใหญปดประตูถา้ํ อยางมิดชิดเชนนั้นก็ใหบังเกิดความ
อัศจรรยใจ จึงตะโกนถามพระภิกษุที่อยูขางในวา เหตุไรกอนศิลาใหญจึงกลิ้งมาปด
ประตูถ้ําได ทานทั้งหลายชวยกันกลิ้งมาปดไวหรือไร เมื่อพระภิกษุทั้งหลายเหลานั้น
บอกวาไมทราบเรื่อง ก็ใหนึกเคืองใจวาจักมีใครมาแกลงปดประตูเพื่อใหพระภิกษุ

เหลานั้นไดรับความทุกขทรมานอยางแน ๆ จึงกลับไปวัดเกณฑพระภิกษุสามเณร
ตลอดจนคนอาศัยทั้งหมดใหมาชวยกันผลักไสกอนหินใหญนั้น ครั้นคนทั้งหลายมา
ประชุมกันทีป่ ากถ้ําแลว ทานเจาอาวาสจึงตะโกนบอกพระภิกษุอาคันตุกะซึ่งอยูภายใน
ถ้ําวา
" ขาแตทานสหธรรมิกทั้งหลาย ! ขอพวกทานจงอยาไดนอยน้ําใจเลยพวกเราจะชวย
ทานทั้งหลายโดยการชวย กันผลักกอนหินใหออกจากถ้ําเดี๋ยวนี้แหละ แตขอแรงใหพวก
ทานจงชวยกันหนอย คือพวกเราจักเอาเชือกผูกกอนศิลาใหญแลวดึงลากออกมา ทาน
ทั้งหลายอยูภายในก็รวมแรงรวมใจกันผลักจนเต็มกําลังเถิด"
ทานเจาอาวาสผูมีใจอารีซึ่งไดใหพระลูกวัดไปแจงความแกประชาชนทัง้ หลายทั่วทั้ง ๗
หมูบาน ใหพากันมาออกแรงฉุดกอนหินเพื่อชวยเหลือพระภิกษุเหลานั้นและก็เปนการ
เอาเอาบุญดวย แตแรงอะไรเลาจะมาเทาแรงกรรม ดวยเหตุนี้ แมจะมีประชาชนรวมใจกัน
ออกแรงฉุดกระฉากลากกอนหินเจากรรมนั้นประมาณมากมายถึง ๗ หมูบานก็ตามที แต
ก็หาใหกอนศิลาใหญนั้นขยับเขยื่อนไดเลย
" จะทําอยางไรกันดี!ละทานเราก็ไดชวยกันออกแรงกันจนสุดแรงเกิดแลว จะหาวิธีใด
ใหดีกวานี้ก็ไมมี บากเราจงชวยกัน ฉุดลากมันไปจนกวาจะสําเร็จ หากพวกเราไม
พยายามชวยเหลือ ก็เทากับวาปลอยใหพระผูเปนเจาทั้งหลายถึงแกความตายในถ้ําเปน
แน" เหลาประชาชนทั้งหลายตางก็พากันบนและเหนื่อยออนแรงแตก็ไมยอมทอถอยกัน
ยังคงมีความหวังวาจะตองลากกอนหินออกจากถ้ํานี้ใหได
" บาปหนักเห็นจะตกอยูแกอาตมา! เพราะวาอาตมาเปนผูพาทานเหลานั้นเขาไปพักใน
ถ้ําเอง โธเอย ไมนาเลย" ทานเจาอาวาสเอยรําพึงออกมา
ทานเจาอาวาสพรอมทั้งพระภิกษุสามเณร และประชาชนในละเวกใกลเคียงกันนั้นทั้ง
๗ หมูบาน ไดรวมแรงรวมใจกันมาทํางานเอากอนศิลาใหญออกจากประตูถ้ํา เพื่อ
ชวยชีวิตพระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายทุก ๆ วันเปนเวลาครบ ๖ วันแลวก็ไมมีอะไรคืบ
หนาตางคนก็ออนแรงออนใจไปตามกัน สวนพระภิกษุอาคันตุกะเหลานั้นจะยังมีชีวิตอยู
หรือไม เพราะวาเสียงเงียบหายไปตั้งแต ๓-๔ วันกอนโนนแลว พอตกมาถึงคืนวันที่ ๗

ในขณะที่ทุกคนกําลังหลับสนิทอยูดวยความออนเพลียนั้นกอนศิลาประหลาดซึ่งสถิต
แนนเหมือนถูกสาปใหติดอยูที่ประตูถ้ํา ก็คอย ๆ เคลื่อนออกแลวกลิ้งไปประดิษฐานอยู
ในที่เดิม ซึ่งอยูหางพอสมควร โดยไมมีใครมาฉุดกระชากลากไปแมแตสักคนเดียวเปน
อัศจรรย
เมื่อชาวบานเห็นเชนนั้นตางก็รีบวิ่งเขาในถ้ํา ก็ไดประสบกับภาพที่นาสังเวชสลดใจ
เพราะพระภิกษุทั้งหลายเหลานั้น มีอากัปกิริยาตาง ๆ กัน บางรูปนอนหายใจระรวยรอ
ความตายอยูบนเตียง บางรูปก็มีกิริยาวาไดกระเสือกกระสนพยายามคลานมาแลว ถึงแก
วิสัญญีภาพสลบลง ณ ที่ใกลประตูถา บางรูปก็มีกิริยาขวนขวายวาจะขึ้นไปบนเตียง แต
ไมมีเรี่ยวแรงที่จักขึ้นไปได นอนหายใจแขมวอยูใกลเตียงแหงตนนันเอง
รวมความแลวพระอาคันตุกะเหลานั้นไดรับความทุกขทรมานเหนื่อยออนอิดโรย ดวย
ความหิวโหยอยางเหลือประมาณ ทั้งนี้ก็เพราะไมไดขบฉันขาวปลาอาหารและไมไดดื่ม
น้ํามาเปนเวลานาน ๗ วัน ยังความสงสารใหเกิดขึ้นแกชนผูไดพบเห็นเปนอันมาก จึงได
รีบหามมายังกุฏีเจาอาวาสแลวชวยกันรักษาพยาบาลตอกาลไมนานเทาใด สุขภาพรางกาย
ของทานทั้งหลายเหลานั้นก็กลับฟนคืนเปนปรกติดังเดิม
ขาแแตพระเดชพระคุณ! ขาพระเจาทั้งปวงนี้ ขอกราบขอบพระคุณทานที่ไดกรุณาให
ความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งในคราวนี้ เหตุที่เกิดขึ้นแกพวกขาพเจาในครั้งนี้นับวา
แปลกประหลาดอยู คนอื่นใครเลาจักรูเรื่องนี้ดีไปกวาองคสมเด็จพระสัพพัญูบรมครูเจา
แหงเราทั้งหลาย
ฉะนั้นพวกขาพเจาจึงมาขอกราบอําลาทานในวันนี้ เพื่อจักไปถึงที่เฝาสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาโดยเร็ววัน" ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น เขาไปกลาบลาทานเจาอาวาส
หลังจากที่ตนหายไปเปนปรกติดีแลว
" นิมนตทานตามอัธยาศัยของทานเถิด ขอทานทั้งปวงจงเดินทางไปโดยสวัสดีและ
ขาพเจานี้ขอฝากถวายบังคมไปยังแทบเบื้องพระยุคลบาทแหงองคสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาค

พระองคผูทรงเปนพระบรมครูเจาแหงเราทั้งหลายดวย" ทานเจาอาวาสกลาวตอบ
พรอมกับเดินทางสงพระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย จนถึงหนทางใหญพนบริเวณวัดปา
มุงหนาเดินทางมาจนบรรลุถึงเขตตัวเมืองสาวัตถีแลว พระภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย ผู
ไดสบผลวิบากอกุศลอปปริยเวทนีกรรมแหงตนมาแลวนั้น ก็พากันไปยังบริเวรวิหาร
ใหญที่มีชื่อวาพระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเปนที่สถิตอยูแหงองคสมเด็จพระบรมครู
สัมมาสัมพุทธเจาในกาลครั้งนั้น
ครั้นไดโอกาสแลวก็พรอมกันเขาไปเฝาพระองคจนถึงที่ประทับ แลวก็ไดทูลถามถึง
ประสบการณที่พวกตนไดรับในระหวางที่เดินทางมาวา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
สมเด็จพระสัพพัญูเจา พระองคผูทรงพระญาณวิเศษสามารถทราบชัดสันดานสัตวทั้ง
ปวง จึงมีพระพุทธฏีกาตรัสวา " เหตุที่เกิดขึ้นแกเธอทั้งหลายในครั้งนี้ เกิดขึ้นดวยอํานาจ
แหงกรรมที่พวกเธอไดกระทําไวในอดีต" แลวก็ทรงมีพระมหากรุณาตรัสเลาประวัติ
ความเปนมาในชาติหนหลัง ตั้งแตครั้งพระภิกษุเหลานั้นเปนทารกโคบาลกักขังเหี้ยไวใน
จอมปลวก ผลกรรมในครัง้ นี้ตามมาทัน จึงบันดาลใหตองถูกกักขังไดรับความทุกข
ทรมานภายในถ้ําใหญในชาตินี้ แลวมีพระพุทธฏีกาตรัสอีกสืบไป เปนใจความวา
" บุคคลที่ทําบาปกรรมไว การที่วาจะพนจากบาปกรรมนั้นเปนอันไมมี! ถาหากจะมี
บุคคลผูใดใครผูหนึ่ง ซึ่งไดทําบาปกรรมไวแลวและคิดวา เราจักพนจากบาปกรรมที่เรา
ทําไวดวยอุบายวิธีนี้ แลวจึงขึ้นไปสถิตอยูบนอากาศก็ดี หรือจะหนีลงไปหลบซอนอยูใน
มหาสมุทร ซึ่งมีความลึกประมาณ ๘๔. ๐๐๐ โยชนก็ดี หรือจะหนีเขาไปแอบซอนอยูใน
ซอกเขาอันมิดชิดก็ดี การที่วาจักพนจากบาปกรรมที่ตนทําไวนั้น ยอมจักเปนไปไมไดเลย
ทั้งนี้ก็เพราะวาทั่วทั้งพื้นปฐพีนี้ จะหาสถานที่สักแหงหนนึ่งซึ่งเปนสถานที่ที่หลบ
บาปกรรมทีท่ ําไว แมจะเปนสถานที่ประมาณเทาขนทรายเทานั้น ก็หามิไดเลย"
เมื่อไดสดับพระพุทธฏีกาจบลงฉะนี้ พระภิกษุผูมีกรรมทั้งหลายเหลานั้นก็บังเกิดความ
สังเวชใจใครจะทําลายกรรมตามพุทธธวิธี จึงตั้งใจเจริญวิปสสนากรรมฐาน ยังวิปสสนา
ญาณใหบังเกิดขึ้นในสันดานโดยลําดับ

ในที่สุดก็สามารถตัดโคตรปุถุชนและหยั่งลงสูอริยภูมิ มีโสตาบันโลกถตรภูมิเปนตน
ซึ่งมีหวังวาจะพนจากกรรมทั้งปวงอยางเด็ดขาดในอนาคตกาลดวยประการฉะนี้............
คําของเปรต
( หัวใจเปรต )
สมัยที่องคสมเด็จพระมิ่งมงกุฏกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ยังทรงประกาศสัจธรรมเผยแผ
พระบวรพุทธศาสนาอยูในโลกนั้น คราวหนึ่งพระองคพรอมดวยพระสงคสาวกอรหันต
ขีณาสพประมาณ ๒๐,๐๐๐ องค ไดเสด็จมาถึงพระนครพาราณสี ชาวเมืองทั้งหลายครั้น
ไดเห็นสมเด็จพระพุทธองคพรอมดวยพระสงฆสาวกผูทรงพระคุณอันประเสริฐมากมาย
เชนนั้น ตางก็พากันตื่นเตนดีใจดวยความเลื่อมใสเปนอันมาก ชักชวนกันบริจากทรัพย
ถวายอาคันตุกทานเปนการใหญ ปราชาชนทั้งหลาย ๒ คนบาง ๓ คนบาง หลายคนบาง
ไดสามัคคีรวมใจกันเปนเจาภาพจัดอาหารบิณฑบาตถวายแกพระภิกษุสงฆซึ่งมีองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาทรงเปนประธาน นับเปนเวลานานหลายวัน
ครั้งนั้นยังมีลูกเศรษฐี ๔ คน ซึ่งพอแมของตางก็ทรัพยมากมายถึงคนละ ๔๐ โกฏ ลูก
ชายของเศรษฐีทั้ง ๔ นั้นกําลังรุนดรุณวัยเปนสหายรักกันมาก เมื่อเห็นคนทั้งหลายพากัน
บริจากทาน ถวายอาหารเลี้ยงพระสงฆเปนการใหญเชนนั้น แทนที่จะเกิดความเลื่อมใส
รวมใจกันทําบุญทําทานกับเขา กลับมีใจดูหมิ่นดูเบา โดยคิดเห็นไปวาคนทั้งหลายเปน
คนโงเขลา เพราะบาศรัทธา
“ ทําไปทําไมกันเวย .... บุญทาน ทําแลวก็ไมเห็นไดประโยชนอะไร มีแตสิ้นเปลือง
ทรัพยสมบัติไปเปลา ๆ การบูชาพระพุทธเจาและการรักษาศีลก็เหมือนกัน จะทําไปทําไม
? คิดไปเทาไหร ๆ ก็มองไมเห็นวาจะเปนประโยชน เสียเวลาเปลา ๆ” นี่คือมติรวมกันเอก
ฉันทของเขาทั้ง ๔ ในขณะที่เขารวมประชุมกันในวันหนึ่ง
“แลวเราจักทําอยางไรดีเลา พอแมของเราทานไดสรางทรัพยสมบัติไวใหเรามากมาย
ลําพังจะกินจะใชอีกกีสิบชาติก็คงจะไมหมดไปงาย ๆ พวกเราจะจัดการกับทรัพยสมบัติ
เหลานั้นอยางไรดี? คนหนึ่งถามขึ้น

“ เอาอยางนี้ก็แลวกัน พวกเราพากันไปหาซื้อสุราอยางดีที่สุด เอามาดื่ม โดยมีเนื้อที่มี
รสที่ดีที่สุดเปนกับแกลมเปนประจํา อยางนี้เขาใจวาจะทําใหชีวิตพวกเรามีรสชาติขึ้น
เพื่อนเห็นดวยกันเราหรือไม? ” เศรษฐีบุตรผูหนึ่งเสนอขึ้น
“ ดีเหมือนกันเพื่อน แตเราขอเสนอเพิ่มเติมอีกอยางหนึ่ง คือวานอกจากพวกเราจะดื่ม
สุราที่มีรสดีที่สุดเทาที่จักหาไดในเมืองนี้แลว เราควรขาวปลาอาหารรสเลิศตาง ๆ มา
บริโภคเปนประจําตลอดไปเห็นจะเปนการดี” คนหนึ่งเสนอตอไป
“ เพื่อนเราลืมนึกถึงสิ่งสําคัญไปอยางหนึ่ง กินเหลาเมายาบริโภคอาหารดี ๆ หากวาขาด
นารีสวย ๆ มันจะไปเปนทาอะไร ฉะนั้นเราจักใชทรัพยอันมากมายมหาศาลเปนเครื่องลอ
ก็อิสตรีทั้งหลายที่จะไดชื่อวาปรารถนาทรัพยเปนอันไมมี เราประเลาประโลมดวยทรัพย
แลว คงจักไดตัวหลอนมาเปนสมบัติของเราสมความปรารถนา ไมวาหลอนจักเปนใครก็
ตาม” ลูกชายเศรษฐีคนสุดทายกลาวขึ้น ตามวิสัยของคนที่มีสันดานเสีย
ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ลูกชายเศรษฐีทั้ง ๔ ผูไรศีลธรรม ตางก็ตั้งหนาประกอบอกุศล
ธรรมทําความชั่ว เสพสุรายาเมาเปนอาจิณ ผิดศีลขอที่ ๕ นอกจากนั้นยังกลาประพฤติปร
ทาริกกรรม คือเห็นสัตรีสามทั้งหลายไมวาจะเปนลูกเขาเมียใครหากตนพอใจแลว เปน
ตองหาอุบายเอามาเปนเครื่องบําเรอความสุขแหงตน โดยใชทรัพยมหาศาลเปนเครื่องลอ
ซึ่งเปนการประพฤติผิดศีลขอกาเมสุมิฉาจาร พวกเขาพากันเฝาลางผลาญทรัพยสมบัติที่
บิดามารดาสั่งสมไวให ไปในทางที่ชั่วชาลามกอยูอยางนี้เปนเนืองนิตย เมื่อเขาเหลานั้น
สิ้นชีวิตไปแลว กรรมชั่วทั้งหลายที่เขาไดพากันกระทําไวนั้น ก็พลันกลับกลายเปนชนก
กรรม แลวฉุดกระชากชักนําพวกเขาทั้ง ๔ ตรงดิ่งไปปฏิสนธิ ณ อเวจีมหานรกแดนนิรย
ภูมิ
เกิดกายเปนสัตวนรกตัวใหญ ๔ ตน ทนทุกขเวทนาแสนสาหัสสุดที่จะประมาณ ตอง
ถูกไฟในอเวจีมหานรกอันแรงรายเผาไหมกายตนอยูตลอดเวลาไมวางเวนเลยแมแต
วินาทีเดียว สัตวนรกเหลานั้น ครั้นเสวยทุกขโทษถูกไมวางเวนมหานรกไหมกาย ไดรับ
ความแสปปวดรอนอยูนานตลอดเวลาพุทธันดรหนึ่งแลวก็สิ้นกรรม จึงพากันจุติจากอเวจี
มหารกนั้น แตวาเศษกรรมชั่วที่ตัวทําไวยังไมสิ้น ดังนั้น

เขาจึงพากันมาเกิดเปนสัตวนรก ณ โลหกุมภีนรกราย ซึ่งมีความกวางใหญนั้น ครั้น
มะงุมมะหงาหราเวียนวาย ณ พื้นภายในหมอนรกเหล็กแดงโลหกุมภี สิ้นเวลานาน
นักหนาแลว ก็พยายามกระเสือกกระสนจะวายขึ้นมาเบื้องบนใหได พวกเขาตองใชความ
มานะพยายามเปนอยางมาก โดยหวังที่จะวายขึ้นมาใหถึงปากหมอโลหกุมภีนั้น ยอมมี
สภาพเหมือนกับขาวสารที่เขาเอาใสแลวตมเคี่ยวในหมอน้ําซึ่งกําลังเดือดพลาน
มีอาการดําผุดดําวายโผลขึ้นมาแลวก็จมลงไป และโผลขึ้นมาอีกแลวก็จมลงไป เปนอยู
อยางนี้เรื่อยไปเปนนิตย ลูกชายเศรษฐีเจาราญทั้ง ๔ ที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็เหมือนกัน
ขณะนี้ เขามีสภาพเหมือนกับเมล็ดขาวสารที่กําลังถูกเคี่ยวอยูในหมออันเดือดพลาน การ
ที่เขาหวังจะโผลศีรษะขึ้นมาที่ปากหมอจึงเปนความหวังที่เลือนลางเต็มที แตเขาก็หา
หมดความพยายามไม อุตสาหะวายตะเกียกตะกายเรื่อยไป ในทีส่ ุด
หลังจากที่ไดใชความพยายามอยูเปนเวลานานถึง ๖๐,๐๐๐ ป ดวยการนับปมนุษยโลก
เรานี้แลว คราวหนึ่งเขาทั้ง ๔ ผูซึ่งเปนชาวนรกโลหกุมภี ไดผงกศีรษะขึ้นมาเจอหนากัน
อยางพรั่งพรอมที่ปากหมอพอดี
ณ สถานทีน่ ั้น ดวยความอันอั้ดตันใจที่ตนไดเสวยทุกขโทษอยางสาหัสมาเปนเวลานาน
นักหนา ตั้งแตคราที่อยูในอเวจีมหานรก แมจนกระทั้งบัดนี้ มาเกิดอยูที่นรกโลหกุมภี ก็
ยังไมเคยไดรับความสุขสบายเลยแมวินาทีเดียว สัตวนรกตนหนึ่งซึ่งมีหนาตาเศรา ครั้น
มาประสบหนาเพื่อนเขาพรอมหนากันดังนั้น ก็พลันดีใจ ใครจะระบายความทุกขอันสุม
อกมานานเหลือเกิน จึงมีความประสงคที่จะกลาววา
“ ทุชฺชีวิตมชีมฺหา.....นาอนาถเปนหนักหนา เพราะวาพวกเราไมไดทําบุญใหทาน จึง
ตองมาพบพานพบชีวิตอันแสนรายไดรับทุกขทรมานเห็นปานนี้ เมื่อทรัพยสมบัติมีอยูใน
อดีตกาลโนน พวกเราก็หาไดคิดที่จะทําที่พึ่งใหแกตนไม ”
แตเปนที่นาเศราเสียใจไปกับสัตวนรกตนนั้นยิ่งนัก เพราะวาเขาไมอาจที่จักกลาว
ประโยคคําพูดดังที่ตนประสงคไดหมดประโยค เพราะไมมีเวลา พอเอยปากกลาวไดแต
เพียงครึ่งคําออกมาวา ทู.... กลาวไดแตเพียงเทานี้แท ๆ ก็พลันหายวับจมลงไปในหมอ
เหล็กใหญที่เดือดพลานไปอีกตามเดิม

ในขณะที่บังเอิญโผลมาพบหนาเพื่อนรักกันนั้น สัตวนรกบุตรเศรษฐีผูมีกรรมตนที่ ๒
ก็มีความประสงคจะระบายความอัดอั้นตันใจแกเพื่อนทั้งหลายอยูเหมือนกัน โดยมีความ
ประสงคจะกลาวเปนเชิงปรึกษาหารือวา
“ สุฏฐีวสฺสสหสสานิ ..... เพื่อนเอย ตั้งแตเราดําผุดดําวายอยุในหมอนรกอันรอนแรงนี้
ถาจะประมาณก็เปนเวลานานถึง ๖๐,๐๐๐ ปแลวเมื่อไรเลาจึงจักพนนรกนี้เสียทีเลา”
แตเขาไมอาจที่จะกลาวประโยคคําพูดดังที่ตนประสงคไดหมด พอเอยปากกลาวไดแต
เพียงครึ้งคําออกมาวา ส.... กลาวไดแตเพียงนี้เทานั้นแท ๆ ก็พลันหายวับจมลงไปในหมอ
เหล็กใหญที่เดือดพลานตอไปอีกตามเดิม
ดวยอาการกลุมอกกลุมใจและเหนื่อยหนายเปนอยางหนัก ตามแบบฉบับของสัตวนรก
ผูตองทนทุกขเวทนาามาเปนเวลานาน สัตวนรกคนที่ ๓ พอเห็นหนาเพื่อนกันในครึ้ง
เสี่ยวแหงวินาทีนั้น ก็มีความประสงคใครจะระบายความในใจออกมาวา
“ นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต..... ไมมีวันพน วันพนโทษอันรายกาจนี้จะมีแตที่ไหน วัน
พนโทษอันรายแรงนี้ ไมมีวี่แวววาจักปรากฏขึ้นเลย สหาย！ ปาบกรรมความชั่วที่ตัว
เราและทานไดเคยกระทําไวในกาลกอนไดยอนมาใหผลอยางสาสมแลว”
แตเขาไมอาจที่จักกลาวประโยคคําพูดดังที่ตนประสงคนี้ไดทั้งหมดพอเอยปากกลาวได
เพียงครึ้งอักษรแรกออกมาวา น..... กลาวไดแตเพียงอักษรเดียวนี้แท ๆ เทานั้น ก็พลัน
หายวับจมลงไปในหมอใหญที่เดือดพลานตอไปอีกตามเดิม
ดวยใบหนาอันเศราหมองบอกความไมผองใส ตามลักษณาการแหงสัตวนรกผูเพิ่งรูสึก
เสียใจในกรณีที่ตนไมเคยทําความดีเอาไว สัตวนรกตนที่ ๔ พอบังเอิญโผลมาเจอหนา
เพื่อนในชณะนั้น ก็มีความประสงคที่จะรําพันออกมาวา
“ โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา.... เราพนจากทุกขเวทนาในแดนนรกนี้ไปเมื่อไดโอกาสไป
เกิดเปนมนุษยอีกแลว เราจักไมทํากิจอยางอื่นอีกเลย นอกจากจะตั้งหนาบริจากทานและ
รักษาศีลเปนการใหญทีเดียว เรานี้จักตั้งใจประกอบกองกุศลใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
”

แตเขาไมอาจที่จักกลาวประโยคคําพูดดังที่ตนประสงคไดทั้งหมด พอเอยปากกลาวได
เพียงอักษรแรกครึ้งคําออกมาวา โส.... กลาวไดเพียงอักษรเดียวเทานั้น ก็พลันหายวับจม
ลงไปในหมอเหล็กนรกโลหกุมภีตอไป เชนเดียวกับเพื่อนรักทั้งหลาย ตองดําผุดดําวาย
ทนทุกขเวทนาอยูในหมอเหล็กใหญนั้น จนปานนี้ก็ยังไมพนโทษ
คําโอดครวญของสัตวนรก ๔ ตนที่กลาวครั้งนั้น คือ คําวา ทุ. ส. น. โส. นี้เปนที่เลื่อง
ลือมานาน และเปนที่ทราบกันอยางกวางขวางทั่วไปในหมูมนุษบชาวพุทธบริษัท ถึงกับ
เกจิอาจารยบางทานพากันบัญญัติใหรูกนั วา คํา ๔ คํานี้เปนหัวใจเปรต ！ เหตไฉนจึง
กลาวพลาดไพลไปวาเปนหัวใจเปรตก็สุดจะเดาได เพราะความจริงนั้นควรจะบัญญัติเปน
หัวใจสัตวนรกจะเหมาะกวาเปนไหน ๆ ทั้งนี้ก็เพราะคํา ๔ คํานี้ เปนคําที่ชาวนรกโลหกุม
ภีทั้ง ๔ กลาวเอาไว
แตไมวาจะเปนหัวใจเปรตหรือหัวใจสัตวนรกก็ตามที ปญหาที่เราควรคํานึงนึกจาการที่
ไดติดตามเรื่องนี้มา ก็คือวา ลูกชายเศรษฐีทั้ง ๔ แตเดิมทีนั้นเปนผูมีทรัพยสมบัติมาก แต
มีความประมาทและโงเขลา ทั้ง ๆ ที่มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาอุบัติตรัส
ในโลกและเสด็จมาโปรดปราชาชนจนถึงบานเมืองของตน แทนที่เขาจะมีใจเลื่อมใสรีบ
ขวนขวายประกอบกองการกุศลเชนคนทั้งหลายอื่น กลับมีน้ําใสโหดหื่นคิดดูหมิ่นในบุญ
ประแตอกุศลกรรมความชั่วชาลามก ครั้นตายไป จึงตองตกนรกอเวจีและโลหกุมภีนรก
ดวยอํานาจแหงกรราชั่วนั้นมันกลายเปนชนกกรรมนําใหเขาไปเกิด ครั้นไปเกิดเปนสัตว
นรกไดรับความทุกขทรมานหนัก ๆ เขาจึงไดรูสํานึกตน แตการที่พวกเขาเพิ่งมาสํานึก
ตนไดแตพร่ําบนอยูในนรกนั้น
มันเปนการสายเสียแลวแตพวกเราเวลานี้นะยังไมสาย คือพวกเราที่ยังเปนมนุษยพบ
พระพุทธศาสนาอยูในขณะนี้ ขอจงมีใจเลื่อมใสในพระโอวาทานุสสนี แลวรีบเรง
ประกอบคุณงามความดีอันเปนบุญเปนกุศลเขาใหจงไดมากเถิด เพราะกุศลกรรมความดี
ที่เราทําไวในขณะนี้ จักเปนเครื่องปดกั้นชนกกรรมฝายอกุศลเมื่อเวลาตาย แตถามีใจชั่ว
เกิดความมัวเมาประมาทพลาดพลั้งกระทําอกุศลกรรมอยูเนือง ๆ โดยไมนึกถึงวันตาย
อกุศลกรรมที่ทําไวเสมอนั้น ก็พลันกลายเปนชนกกรรม ชักนําไปปฏิสนธิในอบายภูมิ

และบางทีอาจจะถึงกับตองรําพันโอดครวญออกมาดังเชนชาวโลหกุมภีนรก ๔ ตนนั้นก็
เปนได ดวยประการฉะนี้
สวนชนกกรรมที่เปนฝายกุศลนั้น เมื่อทําหนาที่ชักนําปฏิสนธิยังสัตวทั้งหลายใหเกิด
ยอมผลักดันสัตวใหไปเกิดในสุคคติภูมิ อันเปนภูมิที่ดีมีความสุขคือสรวงสวรรค ตาม
สมควรแกกรรมที่สัตวทั้งหลายไดกระทําไว.....

