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คําวา หนอ นี้ พุทธบริษัทผูที่ไมไดศึกษาเลาเรียนบาลีมา ยอมจะตองมี
ความของใจสงสัยไปตามวิจิกิจฉาเจตสิกของตนตางๆ นานา บางทานก็อาจจะคิดไป
ตางๆ ในทางเปนบุญเปนกุศล บางทานก็อาจจะคิดไปในทางไมดีไมงาม เปนบาป
เปนอกุศล บางทานก็อาจจะวางตนเปนกลางเฉยๆ คือฟงหูไวหู ฝายทานทีเ่ ปนมหา
เปรียญไดผานการเรียนบาลีไวยากรณแปลธรรมบท แปลมงคลทีปนี เปนตน มาดี
แลว ก็คงจะเขาใจดีอยูแลว ขาพเจาไดถูกถามเรื่องหนอนี้มามากตอมากแลว บาง
ทานก็ตั้งใจใหขาพเจาเปน อาจารยหนอ หรือ หลวงพอหนอ ก็มีบางทานก็เอาไป
ลอเลียนกันเลนเปนของสนุกไปได บางทานก็อยากมาทดลองดู บางทานก็วา ปูยาตา
ยายของตนไมเคยไดรูไดเห็น และบางทานก็เกลียดหนอเสียจริงๆ ก็มี
ขาพเจาไดเทศนเรื่องหนอนี้มาหลายครั้งแลว
เมื่อมีผูถามก็ตอบไปตาม
หลักฐาน เหตุผล ตัวอยาง และความเขาใจอันเกิดจากการศึกษาทั้งภาคปริยัติและ
ภาคปฏิบัตผิ สมกัน พูดแลว เทศนแลวก็หายไป อยากจะใหคําพูดนั้นคงเปนอนุสรณ
อยูตอๆ ไป โดยเขาใจวาจะเปนประโยชน แกผูใครตอการศึกษาบางไมมากก็นอย
เทาที่สติปญญาของขาพเจาจะเรียบเรียงได เพราะฉะนัน้ ขาพเจาจึงไดเรียบเรียงเรื่อง
หนอนี้ขึ้น โดยตั้งเปนคําถาม คําตอบ ตัวอยาง หลักฐาน เหตุผลดังตอไปนี้
ถาม
คําวา “หนอ” เปนภาษาอะไร?
ตอบ เปนภาษไทย
ถาม
ถายทอดมาจากภาษาอะไร?
ตอบ จากภาษาบาลี
ถาม
เดิมมาจาศัพทบาลีอะไร?
เรื่องหนอ

๑

ตอบ มาจาศัพทบาลีวา วต (อานวา วะตะ)
ถาม
ตัวอักษร ๒ ตัว คือ ว + ต นี้จากศัพทที่แทจริง ตามอักษร
ศาสตร เปนมาอยางไร?
ตอบ เปนมาอยางนี้ คือ
ว มาจาก วฏฏสํสารํ แปลวา วัฏฏสงสาร ยอเปน ว
ต มาจาก ตาเรติ แปลวา ยังสรรพสัตวใหขาม ยอเปน ต
ตอกันเขาเปน “วฏฏสัสารํ ตาเรตีติ = วโต แปลวา ธรรมใดยังสัตว
ทั้งหลายยอมใหขามซึ่งวัฏฏสงสาร เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อวา วต
วต นี้เปนคํายอดุจคํายอในภาษาไทย ภาษาตางประเทศ เชน ม.จ.ร.
อ.จ.ร. U.S.A. เปนตัวอยาง
หมายความวา วต นี้เปนชื่อของธรรมที่สามารถยังบุคคลที่ปฏิบัติตามให
ขามพนจาก วัฏฏะ ๓ และสงสาร ๓ คือสามารถยังผูนั้นใหถึงมรรค ผล นิพพาน
ไดอยางแนนอน
วัฏฏะ แปลวา วน มีอยู ๓ ประการ
๑. กิเลสวัฏฏ วนคือกิเลส
๒. กรรมวัฏ วนคือกรรม
๒. วิปากกวัฏ วนคือวิบาก
สงสาร แปลวา ทองเที่ยวไปมีอยู ๓ อยาง
๑. เหฏฐิมสงสาร สงสารเบื้องต่ํา ไดแก อบายภูมิ ๔
๒. มัชฌิมสงสาร สงสารทามกลาง ไดแก มนุสสภูมิ เทวภูมิ
๓. อุปริมสงสาร สงสารเบื้องสูง ไดแก รูปภูมิ อรูปภูมิ
ถาม
หนอ มีมาแตเมื่อไร?
ตอบ มีมานานแลว ดังใจความยอตอไปนี้
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๒

เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่เวฬุวัน ทานพระสารีบุตรเถระเจา
ปรินิพพาน ณ หองที่ทานเกิด ในหมูบานนาลกะ เมื่อวันเพ็ญเดือน ๑๒ พระมหาโมค
คัลลานะ ปรินิพพานในวันสิ้นเดือน ๑๒ พระพุทธองคทรงพระดําริวา เมื่อคูอัคร
สาวกปรินิพพานแลวอยางนี้ แมเราก็จักปรินิพพานในเมืองกุสินารา เสด็จจาริกไป
โดยตามลําดับจนถึงเมืองนั้น เสด็จบรรทมดวยพระอนุฏฐานไสยา เหนือพระแทน
หันพระเศียรทางอุตตรทิศ ระหวางไมสาละทัง้ คู ครั้งนั้นพระอานนทเถรเจา กราบทูล
ออนวอนพระองควา “ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา อยาไดเสด็จ
ปรินิพพานในเมืองเล็กๆ นี้ เพราะเปนเมืองดอน เปนเมืองเขิน เปนเมืองกิ่ง เชิญ
พระองคปรินิพพาน ณ เมืองใหญ เชน จัมปากะ เมืองราชคฤห เปนตน” พระศาสดา
ตรัสวา “อานนท เธออยากลาววา นครนี้เปนเมืองเล็กๆ เมืองดอนเมืองกิ่งเลย
เพราะวาครั้งกอนในรัชกาลพระเจาจักรพรรดิ์สุทัศนะ เราอยูในเมืองนี้แวดลอมดวย
กําแพง ๑๒ โยชน เปนมหานครมาแลว” พระเถรกราบทูลอาราธนาเมื่อทรงนําอดีต
นิทานมาตรัสมหาสุทัสนสูตรวา
ตทา ปน มหาสุทสฺสนํ สุธมฺมปฺปาสาทา โอตริตวา ในครั้งนั้น เมื่อพระ
นางสุภัททาเทวีทอดพระเนตรเห็นพระเจามหาสุทัสนะ เสด็จลงจากปราสาทสุธัมมา
เสด็จบรรทมโดยอนุฏฐานไสยา
โดยพระปรัศเปลื้องทักษิณเหนือพระแทนอันควร
ลวนแลวไปดวยแกว ๗ ประการ อันราชบุรุษจัดไวในปาตาล จึงกราบทูลวา ขาแต
พระทูลกระหมอมพระนคร ๘๔๐๐๐ มีราชธานีกุสาวดีเปนประมุขเหลานี้ เปนของ
ทูลกระหมอม โปรดทรงพอพระหฤทัยในพระนครเหลานี้เถิด
พระเจามหาสุทัศนะตรัสวา เทวีอยาไดพูดอยางนี้เลย จงตักเตือนฉันอยาง
นี้เถิดวา “พระองคจงกําจัดความพอใจในมหานครเหลานั้นเสียจงไดเถิด อยาทรง
กระทําการหวงใยเลย” ตรัสตอบวา “เราตองตายในวันนี้” ทันใดนัน้ พระเทวีก็ทรงพระ
กรรแสงเช็ดพระเนตร สตรี ๘๔๐๐๐ นางก็พากันรองไหร่ําไร พวกอํามาตยราช
บริพารก็ไมสามารถจะอดกลั้นไวได พากันรองไหระงมไปหมด พระโพธิสัตวทรงหาม
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๓

คนทั้งหมดวา อยาเลยสูทั้งหลาย อยาไดสงเสียงไปเลย แลวตรัสเตือนพระเทวีวา
เทวีเธออยากรรแสงเลย อยาร่ําไหเลย เพราะสังขารคือรูปนามเชื่อวาเที่ยงสักเทา
เมล็ดงาไมมีเลย ทุกสิ่งทุกอยางไมเที่ยงมีความสลายเปนธรรมดาทั้งนั้น เมื่อจะทรง
สั่งสอนพระเทวี จึงตรัสเปนคาถานี้วา
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตวา นิรุชฺฌนฺต เตสํ วูปสโม สุโข
“สังขารคือรูปนามทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไป
เปนธรรมดา เกิดขึน้ มาแลวก็ดับไปแตกไป ตายไป การเขาไปสงบระงับแหง
สังขารเหลานั้นเสียไดเปนสุขแท” ดังนี้
อธิบายขยายความตามอรรถคาถา
มีอรรถาธิบายวา ดูกรสุภัททาเทวีผูเจริญ สังขารทั้งหมดทั้งที่มีวญ
ิ ญาณ
และหาวิญญาณมิได ไมเที่ยงเลย เพราะมีความเกิดขึ้นและเสื่อมลง สลายไปเปน
ธรรมดา เปนไปชั่วขณะ เปลี่ยนแปลงไปไดไมยั่งยืน เปนของหวั่นไหวแปรผันไรสาระ
เปนของหลอกลวงดุจพยับแดดและฟองน้ํา
ถาสังขารเหลานี้สงบระงับคือถึงพระ
ปรินิพพานอยางเดียวเทานั้น จึงจะเปนสุขแทโดยสวนเดียว
เมื่อพระเจามหาสุทัศนะ
ทรงยืดออกแหงเทศนาดวยอมตมหานิพพาน
ประทานโอวาทแกพระมหาชนนีที่เหลือวา ทานทั้งหลาย จงรักษาศีล จงรักษาอุโปส
ถกรรมเถิด แลวไดสวรรคตไปสูเทวโลก
พระองคทรงประชุมชาดกวา สุภัททาเทวีในครั้งนั้นไดมาเปนมารดาราหุล
ขุนพลแกวไดมาเปนราหุล บริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท สวนพระเจามหาสุ
ทัศนะไดมาเปนเราตถาคตนี้แล
ตามที่แสดงมานี้ ก็ชี้ใหเห็นไดเดนชัดแลววา วต แปลวา หนอ และหนอนี้
ไดมีมานนานแลว
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๔

ถาม คําวา หนอ ซึ่งเปนพระพุทธพจน ปรากฏวาพระพุทธองคไดตรัสไวมี
ปรากฏอยูในที่ไหนบาง?
ตอบ ๑.ปรากฏอยูในธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเรียกวาปฐมเทศนา คือ
เทศนกัณฑแรกในโลก พระพุทธองคไดตรัส วต ซึ่งแปลวา หนอ ไววา
ÍÚÒÊÔ Çµ âÀ â¡³Ú·ÑÚâ
ÍÚÒÊÔ Çµ âÀ â¡³Ú·ÑÚâ
โกณทัญญะ ไดรูแลว หนอ
โกณทัญญะ ไดรูแลว หนอ
๒.ปราฏอยูในพระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ หนา ๒๐ วา
Í¨ÔÃí ÇµÂí ¡ÒâÂ »¨ÇÖ Í¸ÔàÊÊÚÊµÔ
©Ø±â± Íà»µÇÔÚÒâ¹ ¹ÔÃµÚ¶íÇ ¡ÅÔ§Ú¤Ãí
รางกายนี้ถูกทอดทิ้งไวเพราะไรวิญญาณ ไมนานหนอ จักตองทับถม
แผนดิน ดุจทอนไมอันไมมีประโยชน ฉะนั้น
๓.ปรากฏอยูในธรรมบทภาค ๖ วา
ÊØÊØ¢í Çµ ªÕÇÒÁÐ àÇÃÔà¹ÊØ ÍàÇÃÔâ¹
àÇÃÔà¹ÊØ Á¹ØÊÚàÊÊØ ÇÔËÃÒÁ ÍàÇÃÔâ¹
บรรดาคนทั้งหลาย ผูมีเวรตอกันและกัน เราไมมีเวรเปนอยูสบายดีหนอ
เมื่อพวกมนุษยมีเวรตอกันและกัน เราไมมีเวรเปนอยูสบายดีหนอ
ÊØÊØ¢í Çµ ªÕÇÒÁ ÍÒµØàÃÊØ Í¹ÒµØÃÒ
ÍÒµØàÃÊØ Í¹ØÊÚàÊÊØ ÇÔËÃÒÁ Í¹ÒµØÃÒ
บรรดาคนทั้งหลาย
ผูกระสับกระสายเพราะกิเลส
เราเปนผูไม
กระสับกระสาย เพราะไมมีกิเลสเปนอยูสบายดีหนอ
เมื่อพวกมนุษยกระสับกระสาย เราไมกระสับกระสาย เปนอยูสบายดีหนอ
ÊØÊØ¢í Çµ ªÕÇÒàÁ ÍØÊÚÊØà¡ÊØ Í¹ØÊÚÊØ¡Ò
เรื่องหนอ

๕

ÍØÊÚÊØà¡ÊØ Á¹ØÊÚàÊÊØ ÇÔËÃÒÁ Í¹ØÊÚÊØ¡Ò
บรรดาคนทั้งหลาย ผูขวนขวายหากามคุณ ๕ เราเปนอยูสบายดีหนอ
เพราะไมมกี ารขวนขวาย ไมมีการแสวงหากามคุณ ๕ เมื่อพวกมนุษยแสวงหากาม
คุณ ๕ เราไมแสวงหา เปนอยูสบายดีหนอ
๔.ปรากฏอยูในประไตรปฎก เลมที่ ๒๕ หนา ๔๒ วา
ÊØÊØ¢í ÊÇ ªÕÇÒÁ àÂÊ¹Úâ¹ ¹µÚ¶Ô ¡ÔÚ¨¹í
»ÕµÔÀÔ¡Ú¢Ò ÀÇÔÊÊÒÁ à·ÇÒ ÍÒÀÊÚ ÊÃÒ Â¶Ò
กิเลสเครื่องกังวลไมมีแกเราทั้งหลาย เราทั้งหลายเปนอยูสบายดีหนอ เรา
มีปติเปนอาหารใจ ดุจเทวดาเหลาอาภัสสรา ฉะนั้น
๕.ในอรรถกถาแหงมหาสติปฏฐานสูตร ทานเลาเรื่องไววา พระปติมัลลเถร
ในเวลาเปนคฤหัสถไดถือธงถึง ๓ รัชกาลมาสูตามพบปณณิปทวีป ไดฟง ธรรมเกิด
ความเลื่อมใสไดบรรพชาอุปสมบท พาภิกษุ ๓๐ รูป ไปเจริญกรรมฐานอยูในปา
ทานเดินจงกรมจนเทาแตก เมื่อเดินไมไดก็คลานจงกรม นายพรานไปหายิงเนื้อ
เขาใจวาเปนเนื้อจึงซัดหอกไปถูกทาน ทานถอดหอกออกแลวเอาหญาแหงปดปาก
แผลไว ใหเพื่อนประคองลุกขึ้นนั่งพิงกอนหิน เจริญวิปสสนากรรมฐาน จึงไดบรรลุ
เปนพระอรหันตจึงไดเปลงอุทานนี้วา
ภาสิตํ พุทธฺ เสฏฐสฺส สพฺพโลกคฺควาทิโน
น ตุมฺหากมิทํ รูป ตํ ชเหยฺยาก ภิกฺขโว
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
มีปกติตรัสที่สุดแหงโลกทั้งปวงไดตรัสไววา
“ภิกษุทั้งหลายรูปนี้ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย สังขารคือรูป
นามไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและดับไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ถารูป
นามเหลานัน้ สงบระงับดับเสียไดจากวัฏฏสงสาร เพราะถึงนิพพานเปนสุขแท”
เรื่องหนอ

๖

๖.ในสุชาตชาดกก็มี หนอ ปรากฏอยูดังนิทานตอไปนี้
มีเรื่องเลาไววา เมื่อพระพุทธองคประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร กุฏม
พีคนหนึ่ง บิดาตายเที่ยวบนเพอไปจนไมสามารถจะบรรเทาความโศกเศราได พระ
ศาสดาทอดพระเนครเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผล
จึงเสด็จไปยังเรือนของเรา
ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาดไว ตรัสถามวา อุบาสก ทานเศราโศกเสียใจหรือ
เขาทูลทานวา ถูกแลวพระเจาขา พระองคตรัสถามวา คุณ! โบราณบัณฑิตทั้งหลาย
ฟงถอยคําของบัณฑิตแลว เมือ่ บิดาตายไมพากันเศราโศกเลย กุฏมพีนนั้ จึงทูล
อาราธนาใหทรงเลาอดีตนิทานใหฟง พระองคทรงเลาวา
ในอดีต พระโพธิสัตวบังเกิดในเรือนของกุฏมพี มีนามวา สุชาตกุมาร เมื่อ
สุชาตกุมารเจริญวัย ปูไดตายลงไป นับตั้งแตปูตายไปแลว บิดาของสุชาตกุมารมีแต
ความเศราโศก กอสถูปขึ้นในสวนของตน นําอัฐิมาบรรจุไว เดินรองไหบนเพอพิไร
รําพันเวียนรอบเจดีย ไมอาบน้ํา ไมแตงกาย ไมบริโภคอาหาร ทั้งไมทําการงานเลย
สุชาตกุมารผูเปนลูกชายเห็นพอเปนเชนนั้น จึงคิดหาอุบายแกไขดวยสติปญญาของ
ตน คือเมื่อพบโคตายตัวหนึ่งนอกบานไปนําหญาน้ํามาวางไวขางหนารางโคตายนั้น
กลาววา ทานจงเคี้ยวกินจงดื่มน้ําเสีย ประชาชนเห็นเขาจึงถามวา สุชาตทานเปนบา
ไปหรือ ทําไมจึงเอาหญาน้ําไปใหโคที่ตายแลวเลา? สุชาตกุมารไมพูดโตตอบแต
ประการใดเลย ประชาชนจึงไปบอกบิดาของเขาวา บุตรของทานวิกลจริตคือเปนบา
เสียแลว พอไดยินคําพูดเชนนั้นความเศราโศกสุดชีดของกุฏมพีก็หายไป ความเศรา
โศกเพราะบุตรปรากฏขึ้นแทนที่ เขาจึงรีบมาถามวา สุชาตลูกรัก เจาเปนคนฉลาด
มิใชหรือ เหตุไฉนจึงใหหญาและน้ําแกโคที่ตายแลว โคที่ตายแลวจะพึงเปนมาดวย
หญาและน้ําก็หาไม บุคคลที่มีปญ
 ญาทรามจะพึงบนเพออยูฉันใด เจาก็บนเพอเปลา
ไรสาระเชนนั้น สุชาตกุมารจึงไดกลาวตอบวา ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง หาง หูของ
โคก็ยังมีอยู ลูกพึงเขาใจวาโคตัวนี้คงฟนขึ้นมาได สวนศีรษะเมือเทาของปูมิได
ปรากฏอยูเลย แตถึงอยางนั้น คุณพอก็ยังไปรองไหอยูที่พื้นดินทุกวัน จัดวาคุณพอ
เรื่องหนอ
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เปนคนทรามปญญาตั้งรอยเทาพันทวีมิใชหรือ ธรรมดาวา สังขารคือรูปนามทั้งหลาย
ลวนมีความแตกดับไปเปนธรรมดา เกิดแลวก็ตองตายไปอยางนี้ การรองไหร่ําไร
รําพันบนเพอถึงผูที่ตายไปแลวนัน้ ไมมีสาระประโยชนอะไรเลย
บิดาไดฟงคําพูดของลูกมีคติเชนนั้น จึงคิดวาลูกของเราเปนคนฉลาด รูสิ่ง
ที่ควรทําทั้งในโลกนี้และโลกหนา เราสํานึกตัวไดดีแลว จึงพูดวา พอสุชาตบัณฑิตลูก
รัก ขอที่วา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงแท พอทราบดีแลว นับแตวันนี้ไปพอจักไม
เศราโศกเลย ลูกไดถอนความเศราโศกของพอแลว เมื่อจะชมเชยลูกจึงไดกลาววา
อาทิตตํ วต มํ สนตํ ฆตสิตฺตํว ปาวทํ
วารินา วิย โอลิฺจํ สพฺพํ นิพฺพาปเย ทรํ
เจามารดาเราผูถูกไฟ ๑๑ กองติดทั่วแลวหนอ ใหสงบระงับดับลงไปได ยัง
ความกระวนกระวายใจทั้งปวงใหเย็นได เหมือนกันกับบุคคลที่ดับไฟที่รอนระอุใหเย็น
ลงไดดวยน้ํา ฉะนั้น
ครั้นพระพุทธองคทรงเลานิทานจบลงแลว ทรงแสดงอริยสัจจธรมในที่สุด
แหงอริยสัจจกถา กุฏมพีก็ตองใจอยูในโสดาปตติผล ทรงประชุมชาดกวา สุชาต
กุมารในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตนี้เอง

๗.ในอหิคุณฑิกชาดก ไดกลาวหนอไวเชนกัน มีใจความยอวาดังนี้
เมื่อพระพุทธองคประทับอยูที่พระเชตวันมหาวิหาร ปรารภภิกษุแกรูปหนึ่ง
คือ ภิกษุนั้นบวชเด็กคนหนึ่งเปนสามเณร แลวดาเฆีย่ นตี สามเณรหนีไปสึก ภิกษุ
แกไปออนวอนใหมาบวชอีก เฆี่ยนตีอีก สามเณรหนีไปสึกอีกเปนครั้งที่สอง ถึงพระ
แกนั้นจะไปพูดออนวอนสักเทาไร ก็ไมปรารถนาจะแลดูเลย ภิกษุทั้งหลายจึงสนทนา
กันในโรงธรรมสภาวา ทานทั้งหลาย ภิกษุแกองคโนนไมสามารถจะเอาเด็กนั้นมาบวช
ไดอีก ถึงเขาจะเปนเด็กก็เปนคนดี พระศาสดาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอ
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ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัส
วา
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตชาตินี้เทานั้น แมในชาติปางกอน สามเณรนี้ก็เปน
คนดีเหมือนกัน เห็นโทษครั้งเดียวแลวก็ไมปรารถนาจะแลดูอีกเลย และนําอดีต
นิทานมาเลาวา เมือ่ พระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี พระ
โพธิสัตวบังเกิดในสกุลพอคาขายขาวเปลือก
ไดเลีย้ งชีวิตดวยการขายขาวเปลือก
หมองูคนหนึ่งจับลิงมาฝกใหเลนกับงู
ไดฝากลึงไวในสํานักของพอคาขาวเปลือก
เที่ยวเลนมหรสพอยูในเมืองสาวัตถีตลอด ๗ วัน พอคาไดใหของเคี้ยวของบริโภคแก
ลิงนั้นทุกวัน หมองูเลิกเลนมหรสพแลวกลับมา เอาเรียวไมไผนนั้ ตีลิง ๓ ที แลวพา
ไปสูสวนแลวผูกไวนอนหลับไป ลิงปลดเชือกผูกออก ขึ้นตนมะมวงนั่งกินผลมะมวง
อยู หมองูตื่นขึ้นเห็นลิงอยูบนตนมะมวง คิดวาเราควรจะประโลมลอจับมัน จึงกลาว
วา สหายหนางามเอย เราเปนนักเลงเลนสะกาแพเพราะลูกขาด เจาจงใหผลมะมวง
หลนลงเถิด เราจะไดบริโภคเพราะความเพียรของเจา ลิงไดฟงดังนั้นจึงกลาววา
อลิกํ วต มํ สมฺม อภูเตน ปสํสสิ โกเต สุโตวา ทิฏโฐวา สุมุโขนาม
มคฺกโฏ สหายเอย ทานสรรเสริญเราดวยคําเท็จไมจริงหนอ ขึ้นชื่อวาลิงมีหนางาม
ทานเคยไดยินเคยไดฟงหรือเคยไดเห็นที่ไหน ทานหมองู สิ่งไรทานทํากะเรา แมวันนี้
สิ่งนั้นก็ยังปรากฏในใจเราอยู ทานไปสูรานขาวเปลือกเมาสุรามาแลว เฆี่ยนตีเรา ผู
กําลังหิวถึง ๓ ที เราระลึกถึงการนอนเปนทุกขนั้นได ถึงทานจะใหเราเสวยราชสมบัติ
ทานออนวอนขอผลมะมวงกับเรา เราจะไมใหทานเลย เพราะเราถูกภัยจากทาน
คุกคามแลว บุคคลมีปญญารูจักกับบุคคลใด ซึ่งไมเปนผูตระหนี่ควรจะผูกไมตรีเปน
มิตรสหายกับบุคคลนั้น
เมื่อลิงกลาวอยางนั้นแลว ก็เขาสูปาทึบโดยเร็วพลัน พระศาสดาทรง
ประชุมชาดกวา หมองูในครั้งนั้นไดกลับชาติมาเปนพระเถรแก ลิงไดกลับชาติมาเปน
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สามเณร พอคาขาวเปลือกไดกลับชาติมาเปนเราตถาคตดังนี้ นิทานเรื่องนี้ชี้ใหเห็น
วา วต แปลวาหนอไดมมี านานแลว ดังเรื่องนี้เปนอุทาหรณ
๘.ในนิคโปตถชาดกก็มี วต ซึ่งแปลวา หนอ ปรากฏอยูดังใจความยอวา
ภิกษุแกรูปหนึ่งใหทารกบวชเปนสามเณร
สามเณรนั้นตั้งใจอุฏฐากรับใชสอยดวย
ความเคารพเปนอยางดี ตอมาสามเณรถูกโรคเบียดเบียนไดมรณภาพไป ภิกษุแกถูก
ความเศราโศกครอบงําเที่ยวปริเทวนาการอยูตองเสียงอันดัง พวกภิกษุจึงสนทนากัน
ในโรงทานวา ทานทั้งหลายภิกษุองคนั้น เมื่อสามเณรมรณภาพไป ไดเที่ยวเศราโศก
ปริเทวนาการ คงจะไมไดเจริญมรณสติกรรมฐาน พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อทรงทราบแลว จึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในชาตินี้เทานั้น แมในชาติกอน เมื่อสามเณรนั้นมรณภาพแลว
เธอก็เที่ยวปริเทวนาการอยู ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้
เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนทาวสักกะเทวราช ชาวกาลิกรัฐผูหนึ่งเขาไปหิมวันตประเทศ บวช
เปนฤๅษียังอัตภาพใหเปนไปดวยผลไมนอยใหญ อยูมาวันหนึ่งพระฤๅษีผูนั้น ไดเห็น
ลูกเนื้อตัวหนึ่ง แมตายที่ในปา จึงนํามาเลี้ยงไวในอาศรม เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมา มี
รูปรางสวยงามนารัก มหาดาบสทําการเลี้ยงดูลูกเนื้อดุจลูกของตน วันหนึ่งลูกเนื้อนั้น
บริโภคหญาเกินประมาณ อาหารไมยอย จึงทําการกิริยาตายไป ดาบสเที่ยวปริเท
วนาการรําพันเพอวาบุตรของเราตายแลว ทาวสักกะเทวราชสอดสองดูสัตวโลกได
เห็นดาบสนั้น สังเวชสลดใจจึงเสด็จมาประทับยืนบนอาศรม ตรัสวา ทานตามเศรา
โศกถึงผูใดซึ่งละโกไปแลวนั้น การตามเศราโศกถึงผูนั้นไมเหมาะสําหรับทานผูเปน
สมณะละเรือนมาบวชเปนบรรพชิต ดาบสไดสดับถอยคํานั้นแลว จึงไดกลาววา
ดูกอนทาวสักกะความรักของมนุษยก็ดี ของเนื้อก็ดี เกิดในดวงใจ เพราะอยูรวมกัน
มา ขาพเจาไมอาจที่จะไมเศราโศกดังมนุษยหรือสัตวเดรัจฉานนั้นได
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ทาวสักกะเทวราชไดตรัสวา บุคคลเหลาใดรองไหอยูก็ดี บนเพออยูก็ดี ถึง
บุคคลที่ตายไปแลว
และผูทจี่ ะตายในบัดนี้
สัตบุรุษกลาวการรองไหนั้นเปลา
ประโยชน ดูกอนทานผูเปนเผาพันธุแหงพรหม หากวาบุคคลผูต ายไปแลวละไปแลว
จะพึงเปนขึ้นมาได เพราะการรองไหหาญาติทั้งหลายที่ตายไปแลวเพื่อใหคืนมา แต
เพราะญาติเหลานั้นไมคืนมา เพราะการรองไหเปนแนนอน ดังนั้นการรองไหจึงเปน
โมฆะเปลาประโยชน
เมื่อทาวสักกะกลาวซ้ําอยูอยางนี้ มหาดาบสกําหนดไดวา การรองไหไร
ประโยชน เมื่อจะทําการชมเชยทาวสักกะเทวราชไดกลาวคาถาวา
อทิตตํ วต มํ สนฺตํ ฆตสิตฺตํ ว ปาวกํ วารินา วิย โอสิฺจงฺ สพฺพํ นิพฺพาป
เย กลํ
พระองคเอาน้ําคือพระธรรม
มารดอาตมาผูเลารอนใหสงบระงับความ
กระวนกระวายทั้งปวงแลวหนอ เปนเหมือนกันกับบุคคลเอาน้ํามารดไฟที่ติดเปรียบ
ใหดับ ฉะนั้นความโศกใดเสียดแทงหทัยอาตมา พระองคทรงถอนลูกศรคือความโศก
นั้นออกใหแลว พระองคไดบรรเทาความเศราโศกเพราะบุตรของอาตมาไดแลว ดูกร
ทาวสักกะอาตมาผูถอนลูกศร คือความโศกไดแลวปราศจากความเศราโศก ไมขุนมัว
ไมรองไหเพราะไดฟงถอยคําของพระองค
ครั้นพระบรมศาสดา นําพระเทศนานี้มาแสดงจบลงแลว ทรงประชุมชาด
กวา พระดาบสในครั้งนั้นไดมาเปนภิกษุแก เนื้อไดมาเปนสามเณร ทาวสักกะเทวรา
ชไดมาเปนเราตถาคต นี้แลฯ
๙.ในธรรมมัทธชชาดกก็มี วต ซึ่งแปลวา หนอ ปรากฏอยูดังมีใจความยอ
วา
เมื่อพระศาสดาประทับอยูที่เชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภภิกษุโกหกรูปหนึ่ง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้จะเปนผูโกหกแตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แม
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เมื่อกอนเธอก็ไดเปนผูโกหกมาแลวเหมือนกัน ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสเลาดังตอไปนี้
วา
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเกิดเปนนกแวดลอมดวยฝูงนก อาศัยอยูเกาะ
กลางมหาสมุทร ครั้งนั้นพอคาชาวเมืองกลิกรัฐพวกหนึ่งจับกาไดตัวหนึ่ง แลนเรือไป
ในมหาสมุทร เรือไดอัปปางทามกลางมหาสมุทร กาตัวนั้นไดบินไปยังเกาะนั้นแลว
คิดวา เกาะนี้มีฝูงนกมากจําเราจะตองอาศัยการโกหกแลวจิกกินไขและลูกนกเปน
สบายแนๆ การนั้นจึงบินลงทามกลางฝูงนกแลวอาปากยืนขาเดียวบนแผนดิน นก
ทั้งหลายจึงถามวา นายทานชื่ออะไร กาตอบวาเราชื่อทัมมิกะ นกถามวา ทําไมทาน
จึงยืนขาเดียวเลา กาตอบวา ถาเราเหยียบลงทั้งสองเทาแผนดินก็ไมอาจจะทรงไวได
นกถามวา ทําไมทานจึงอาปากดวยเลา กาตอบวา เราไมกินอาหารอยางอื่น กินแต
ลมอยางเดียว ครั้นการพูดดังนี้แลวจึงเรียกนกทั้งหลายมากลาววา เราจะใหโอวาท
แกพวกทาน พวกทานจงฟงใหดีแลวกลาววา
ธมฺมํ จรถ าตโย ธมฺมํ จรถ ภทฺทํโว ธรรมจารี สุขํ เสต อสฺมิ โลเก ปรมฺ
หิจ
ทานทั้งหลายผูเปนญาติ จงประพฤติธรรมสม่ําเสมอเถิด ความเจริญจะมี
แกทานทั้งหลายผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา
ความในคาถานั้นวา ทานผูเปนญาติทั้งหลายจงประพฤติธรรมมีกายสุจริต
เปนตน ทานทั้งหลายประพฤติครั้งเดียวแลวอยาทอถอย อยาหยุดอยู จงประพฤติ
เสมอๆ ทีเดียว ดวยเหตุอยางนี้ ความเจริญจะมีแกทานทั้งหลายเปนแนนอน ผู
ประพฤติธรรมจะยืนเดินนั่งนอนก็เปนสุขอยางยิ่ง คือมีความสุขในทุกอิริยาบถ นก
ทั้งหลายมิไดรูวา การพูดอยางนี้หวังจิกกินไขเมื่อจะสรรเสริญกาทุศีลนั้นจึงกลาววา
ภทฺทโก วตยํ ปกฺฐ ทิโช ปรมธมฺมิโก เอกปาเทน ติตฺฐนฺโต ธมฺมเมวา นุ
สาสติ
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กานี้ดีจริงหนอ ประพฤติธรรมไดอยางยอดเยี่ยม ยืนเทาเดียวแสดงธรรม
แกพวกเรา เมื่อนกทั้งหลายพากันเชื่อกาทุศีลตัวนั้น แลวกลาวกับกานั้นวา ขาแต
นาย ในวาทานไมบริโภคอาหารอยางอื่นบริโภคแตลมอยางเดียว ถากระนั้นขอโปรด
ดูแลไขและลูกนอยของพวกขาพเจาดวย แลวจึงพากันไปหาอาหาร ขณะเมื่อนก
ทั้งหลายไปแลว กาตัวนั้นจึงจิกกินไขและลูกนกจนอิ่ม เมื่อนกกลับมาก็ทําเปนสงบ
เสงี่ยม อาปากยืนเทาเดียวอยู นกทั้งหลายกลับมาไมเห็นลูกนอยก็สงเสียงรองแจงวา
ใครหนอกินลูกเรา มิไดสงสัยกานั้นเลยแมแตนอย เพราะเชื่อวาการนี้ประพฤติธรรม
วันหนึ่งพระมหาสัตวดาํ ริวา เมื่อกอนในที่นี้ไมมีอันตรายอะไรๆ เลย ตั้งแต
กาตัวนี้มาอยูก็เกิดอันตรายบอยๆ เราจะตองคอยจับใหจงได พระมหาสัตวทําเปน
เหมือนบินไปหาอาหารกินกับนกอื่นๆ แลวกลับมายืนแอบอยูในที่กําบังฝายกาเห็นวา
นกไปหมดแลวก็ไมสงสัย จึงลุกขึ้นไปจิกกินไขและลูกนก เสร็จแลวกลับมาอาปากยืน
เทาเดียวอยูตามเดิม เมื่อนกทั้งหลายกลับมาพญานกก็เรียกประชุมนกทั้งหมด แลว
กลาววา วันนี้เราคอยจับผูทําการอันตรายแกลูกนอยของพวกเราไดเห็นกาตัวนี้กําลัง
จิกกินอยู พวกทานจงมาชวยจับกาตัวนี้ใหได แลวเรียกฝูงนกมาลอมกาตัวนั้นไว ถา
หากกาหนีจงชวยกันจับใหได แลวไดกลาววา
นาสฺส สีลํ วิชานาถ อานฺาย ปสํสถ ภุตฺวา อณฺตาจ ฉาเปจ ธมฺโมธมฺโม
ติ ภาสติ
พวกทานไมรูจักศีลของกานั้น จึงพากันสรรเสริญกานั้นเพราะความไมรู กา
จิกกินไขและลูกนกแลวยังพูดวา เปนผูมีธรรม เปนผูมธี รรม ดังนี้
กายอมพูดคําอื่นอางวาจา ยอมทํากรรมอื่นดวยกาย อันที่จริงกานี้พูดแต
ปากสวนกายไมปฏิบตั ิตาม เพราะฉะนั้นจึงเปนสัตวไมตั้งอยูในธรรม การพูด
ออนหวานแตใจรูไดยากเหมือนงูเหาปกปดรางดวยปลองนอนอยูในปลองฉะนั้น หรือ
เหมือนคนทุศีลเอาธรรมบังหนา คนโงไมรูจึงพากันยกยองวาเปนคนดีในหมูบานใน
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นิคมฉะนั้น ทานทั้งหลายจงชวยกันประหารกาตัวนี้ใหพินาศไป กาตัวนี้ไมสมควรอยู
รวมกับพวกเรา
ครั้นพญานกกลาวอยางนี้แลว ตัวเองโผลงไปจิกหัวกาตัวนั้น บันดานนก
ตัวอื่นๆ ก็ประหารดวยจะงอยปากเล็บเทาและปก กาตัวนั้นไดถงึ แกกรรมความตาย
ในที่นั้นเอง
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา ตรัสจบแลวทรงประชุมชาด
กวา กาโกหกครั้งนั้นไดกลับชาติมาเกิดเปนภิกษุโกหกครั้งนี้ สวนพญานกครั้งนั้นได
กลับชาติมาเกิดเปนเราตถาคต นีแ้ ลฯ
นิทานเรื่องนี้ชี้ใหเห็นวา วต ซึ่งแปลวา หนอ นั้นมีมานานแลว
๑๐.ในวิฆาสาทชาดก คําวา หนอ ซึ่งแปลวา หนอ ดังมีเรื่องเลาไววา
เมื่อพระศาสดา ประทับอยูที่บุพภารามพระโมคคัลลาเถร แสดงยมก
ปาฏิหาริยท ําประสาทใหหวั่นไหว ยังภิกษุคะนองใหเกิดสังเวช ภิกษุทั้งหลายจึง
ประชุมกันกลาวโทษของภิกษุพวกนั้นในโรงธรรม พระศาสดาเสด็จมาตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นจะเลนคะนองแตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในการกอนก็
เคยเลนคะนองมาแลวทรงเลาอดีตนิทานวา
ในอดีตกาล ในบานกาลิกคามตําบลหนึ่ง มีพี่นองสองคน เห็นโทษในกาม
คุณออกบวชเปนฤๅษีอยูในกลางปาไมประกอบความเพียร มีความเกียจครานมาก
เที่ยวเลนกีฬาตางๆ ทาวสักกะเทวราชดําริวา เราะจะทําฤๅเหลานี้ใหสังเวช จึงทรง
แปลงเพศเปนนกแกวเสด็จมายังที่อาศัยของฤๅษีเหลานั้นกลาววา สุสุขํ วต ชีวนฺติ
เยชนา วิคาสาทิโน ทิฏเฐ วธมฺเม ปาสํสา สมฺปลาเยว สุคตึ ชนเหลาใดที่บริโภค
ของอันเปนเดน ชนเหลานั้นสบายดีหนอ ยอมไดรับความสรรเสริญในโลกนี้ ยอมถึง
สุคติในชาตหนาดังนี้
พี่นอง ๗ คน ไดเปนภิกษุคะนองในบัดนี้ สวนทาวสักกะเทวราชก็คือเรา
ตถาคต นี้แลฯ
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๑๑.ในมณิชาดก คําวา วต ซึ่งแปลวา หนอ ก็มีปรากฏอยูดังนี้คือ
จิรสฺสํ วต ปสฺสามิ สหายํ มณิธารินํ สุกตาย มสฺสุ กุตฺติยา โสภเต วต
เมสขา
เปนเวลานานแลวหนอ เราเพิ่งเห็นสหายของเราประดับแกวมณีที่คอ หาย
ของเรา แตงหนวดเสียเรียบรอยดี.
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