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บทคัดยอ 
 

                 วิทยานิพนธเลมน้ี  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา  โดยมีจุดประสงคเพื่อจะศึกษา

ประวัติชีวิตของพระเทวทัตทั้งในอดีตชาติและปจจุบันชาติ  ความเกี่ยวของระหวางพระ 

เทวทัตกับบุคคลอื่น ๆ  และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบทบาทของทาน 

     สิ่งตาง ๆ ในโลกนี้  เมื่อมีดานที่ดี  ยอมจะมีดานที่เสีย  ซึ่งเปนเรื่องปกติที่เกิดมีมา

ทุกยุคทุกสมัย  พระพุทธองคไดอุบัติมาเพื่อประโยชนสุขแกมหาชน  พระเทวทัตก็ไดเกิดมา

เพื่อพยายามขัดขวางและกอสิ่งที่เปนโทษแกพระองค  แตก็ไมสามารถทําอันตรายอะไร

พระองคได  กลับทําใหพระคุณของพระองคยิ่งปรากฏทวีมากขึ้น  ซึ่งก็เหมือนกับมีสีดําทําสี

ขาวใหสวางมากขึ้น  ฉะนั้น   

     ซึ่งจากการศึกษา  ผูวิจัยไดพบวา  

      พระเทวทัตไดเริ่มผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวตั้งแตสมัยที่ทานเกิดเปนพอคาชื่อวา

เสรีวะและในชาติตอ  ๆ มาทานก็ไดตามจองเวรอีกเรื่อยมา  จนถึงชาติที่พระโพธิสัตว

เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร  สวนทานเกิดเปนพราหมณชูชก  และในชาติปจจุบัน  ทานก็

เริ่มจองเวรพระพุทธองคตั้งแตเมื่อทานถูกความโลภครอบงํา  จนถึงขั้นคิดจะปกครองสงฆจึง

เขาไปทูลขอกับพระพุทธองค  แตถูกพระองคปฏิเสธ  จึงไดผูกอาฆาตแลวพยายามเพื่อจะ

ปลงพระชนมหลายครั้ง  แตไมสําเร็จ  กระทั่งเสื่อมจากลาภและสักการะ  ก็ไดกราบทูลขอ
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วัตถุ ๕ ประการและทําสังฆเภท  จนทายที่สุดก็ไดรับผลกรรมที่ทานไดทํามาคือถูกแผนดิน

สูบตายไปเกิดในอเวจีมหานรก 

     สําหรับบุคคลตาง ๆ ที่พระเทวทัตไดเขาไปเกี่ยวของ  หากเปนบุคคลที่มีปญญา  

ผลเสียก็จะไมเกิดขึ้น  มีแตจะทําใหคุณของทานผูนั้นโดดเดนเพิ่มมากขึ้น  แตหากเปนบุคคล

ที่ไรปญญาแลว  เมื่อไมสามารถพินิจพิจารณาไดวาสิ่งไหนถูกตองเหมาะสม  สิ่งไหนไม

ถูกตองเหมาะสม  ผลเสียก็จะเกิดมีขึ้นตามมา                    

   พระเทวทัตถือวาเปนแบบอยางที่ไมดี  เปนบุคคลที่อนุชนทั้งหลายไมพึงประพฤติ

ปฏิบัติตาม  เพราะถาหากใครประพฤติปฏิบัติตามแลว  ผลที่ไดจะเปนไปในทางเสื่อมดังมี

บุคคลหลาย  ๆ คนผูที่ประพฤติตามพระเทวทัตเปนตัวอยาง 
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ABSTRACT 
 

       The purpose of this research is the study Devadatta Bhikkhu’s 

biography in relation to other people and the effect of his action.  

       Everything in this world has both good and bad points. It exists in every 

era. The Buddha was born for the happiness of mankinds. Devadatta Bhikkhu was 

born to hinder and ruin Him. His bad behavior only strengthened Lord Buddha’s 

perfections. It is like the black colour causing the white colour to be more bright. 

       From the study, it is found that Devadatta Bhikkhu begun his feud 

towards the Buddha-to-be when he was born as a merchant named “Serîva”. And 

in other births, he also continued to creat the feud to the Buddha-to-be named 

Vessantara, while he was born as JÛjaka Brahman. He still took revenge against 

Lord Buddha. He more and more took revenge against Lord Buddha, because he 

was full of craving. He planned to govern the Order of Sangha, so he asked the 

Buddha to give him permission to do so; but he was rejected. For this reason, he 

tried to assassinate the Buddha many times; but he was not successful. Later on, 

he gradually declined, so he went to see the Buddha and asked Him for five 
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conditions and cerated disagreement in the Sangha Oder. Finally he received the 

result of his bad action by being sucked into the soil. 

      For one who was involved with Devadatta Bhikkhu, if he was a wise 

man, he would not get any bad result from him; but if he was foolish, he would not 

be able to distinguish what was right and what was wrong; and as a result, the evil 

would follow him. The ruins of all kinds would therefore arise to him more and 

more. 

     Devadatta Bhikkhu is regarded as a wicked model for human beings, 

and so, he should not be followed by all of us, because one who follows his trace 

will receive all kinds of suffering. 
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           ๔.๑.๒  ธรรมบทที่พระพุทธองคทรงแสดงปรารภพระเทวทัต      ๘๐ 

 



 (๑) 

           ๔.๑.๓  ชาดกที่พระพุทธองคทรงแสดงปรารภพระเทวทัต       ๘๓ 

  ๔.๒  กอใหเกิดการบัญญัติสิกขาบท             ๘๕ 

    ๔.๒.๑  สิกขาบทเกี่ยวกับสังฆเภท         ๘๖ 

๔.๒.๒  สิกขาบทเกี่ยวกับการฉันอาหาร            ๘๘ 

      ๔.๒.๓  สิกขาบทเกี่ยวกับการแสดงพระปาติโมกข       ๘๙ 

  ๔.๓  ทําใหเกิดความเสียหาย              ๙๐ 

๔.๓.๑  กอใหเกิดความเสียหายเฉพาะตัว        ๙๐ 

      ๔.๓.๒  กอใหเกิดความเสียหายโดยสวนรวม           ๙๔ 

   ๔.๔  กอใหเกิดผลดี                   ๑๐๑ 

 ๔.๔.๑  เปนเหตุใหไดเขาเฝาพระพุทธองค            ๑๐๑ 

 ๔.๔.๒  เปนแงคิดใหอนุชนรุนหลังเรียนรูเปนอุทาหรณ           ๑๐๓ 

 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ                 ๑๐๕ 

    ๕.๑  สรุปผลการวิจัย                   ๑๐๕ 

    ๕.๒  ขอเสนอแนะ                   ๑๐๗ 

บรรณานุกรม                              ๑๐๘ 

ประวัติผูวิจัย                               ๑๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (๑) 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
ก.  คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก 
 

                 วิทยานิพนธฉบับน้ี  ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ  และ

พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการอางอิง  โดยจะระบุ  เลม/

ขอ/หนา  หลังคํายอช่ือคัมภีร  เชน  ที.สี.  (บาลี)  ๙/๓/๓๖  หมายถึง  สุตตฺนฺตปฏก  ทีฆ

นิกาย  สีลขนฺธวคฺคปาลิ  พระไตรปฎกภาษาบาลี  เลมท่ี ๙  ขอท่ี ๓  หนา ๓๖,  ที.สี. (ไทย)  

๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง  สตุตันตปฎก  ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  พระไตรปฎกภาษาไทย  เลม

ที่ ๙  ขอท่ี ๑๗๐  หนา ๕๖  ซึ่งไดเรียงตามคัมภีร  ดังนี้ 

 
พระวินัยปฎก 

 

วิ.มหา. (บาลี)  =  วินยปฏก  มหาวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

วิ.มหา.  (ไทย)  = วินัยปฎก  มหาวิภังค  (ภาษาไทย) 

วิ.ภิกฺขุนี .  (บาลี) = วินยปฏก  ภกิฺขุนีวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

วิ.ภิกฺขุนี .  (ไทย) = วินัยปฎก  ภกิขุนีวิภังค  (ภาษาไทย) 

วิ.ม.  (บาลี)  = วินยปฏก  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

วิ.ม.  (ไทย)  = วินัยปฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

วิ.จู.  (บาล)ี  = วินยปฏก  จูฬวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

วิ.จู.  (ไทย)  = วินัยปฎก  จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎก 

 
ที.สี.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  สลีกฺขนฺธวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ที.สี.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  สลีักขันธวรรค  (ภาษาไทย) 

 

 



 (๑) 

ที.ปา.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ที.ปา.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฎิกวรรค  (ภาษาไทย) 

ม.ม.ู  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสปาลิ (ภาษาบาลี) 

ม.ม.ู  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาส  (ภาษาไทย) 

ม.ม.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏก มชฺฌิมนิกายมชฺฌิมปณฺณาสปาลิ (ภาษาบาลี) 

ม.ม.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาส  (ภาษาไทย) 

สํ.ส.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

สํ.ส.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 

สํ.นิ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

สํ.นิ.  (ไทย)  = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  นิทานวรรค  (ภาษาไทย) 

อง.ฺเอกก.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

อง.ฺเอกก.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 

อง.ฺจตุกฺก.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ฺจตุกฺก.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 

อง.ฺปฺจก.  (บาลี)   = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ฺปฺจก.  (ไทย)   = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 

อง.ฺฉกฺก.  (บาลี)     = สุตฺตนฺตปฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ฺฉกฺก.  (ไทย)      = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต  (ภาษาไทย) 

อง.ฺสตฺตก.  (บาลี)     = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ฺสตฺตก.  (ไทย)     = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 

อง.ฺอฏก.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย  อฏกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ฺอฏก.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 

ขุ.อุ.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก  ขทฺุทกนิกาย  อุทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ขุ.อุ.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อุทาน  (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ขุ.อิติ.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 

 



 (๑) 

ขุ.สุ.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ขุ.สุ.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ขุ.ชา.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ชาดก  (ภาษาไทย) 

ขุ.ป.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมภิทามคคปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ป.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 

ขุ.อป.  (บาลี)    = สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  อปทานปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.อป.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  อปทาน  (ภาษาไทย) 

 
 คํายอเกี่ยวกับคัมภีรอรรถกถา .ב 

 

    วิทยานิพนธฉบับน้ี  ใชอรรถกถาฉบับภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  และอรรถกถาภาษาไทย  ฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลัย  ธมฺมปทฏฐกถา  ภาษาบาลี  

และอรรถกถาธรรมบท  ภาษาไทย  ภาค ๘ เลม  มงคฺลตฺถทีปนี  ภาษาบาลี  และมงคลทีปนี  

ภาษาไทย  รวมไปถึงสมนฺตปาสาทิกาอฏฐกถา  ภาษาบาลี  และสมันตปาสาทิกาอรรถกถา  

ภาษาไทย  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในการอางอิง  โดยจะระบุ  เลม/หนา  หลังคํายอ  

ชื่อคัมภีร  เชน  ที.สี.อ.  (บาลี)  ๑/๓๐๘  หมายถึง  ทีฆนิกาย  สีลขน ฺธวคฺค  อรรถกถาภาษา

บาลี  เลมท่ี ๑  หนา ๓๐๘,  ขุ.ป.อ.  (ไทย)  ๑/๓๑๓  หมายถึง  ขุททกนิกาย  สัทธรรม     

ปกาสินี  ปฏิสัมภิทามรรค  อรรถกถาภาษาไทย  เลมท่ี ๑  หนา  ๓๑๓  ซึ่งไดเรียงตามคัมภีร  

ดังนี้   

 
อรรถกถาพระวินัยปฎก 

 

วิ.อ.  (บาลี)    = วินยปฏก  สมนฺตปาสาทิกา  ปาราชิกกณฺฑ-สํฆาทิเสสาทิ-  

     มหาวคฺคาทิอฏกถา  (ภาษาบาลี) 

วิ.อ.  (ไทย)    = วินัยปฎก  สมันตปาสาทิกา  ปาราชิกกัณฑ-สังฆาทิเสสาทิ- 

          มหาวัคคาทิอัฏฐกถา  (ภาษาไทย) 

 

 



 (๑) 

 
อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

 

ที.สี.อ. (บาลี)    = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏกถา  (ภาษาบาลี) 

ที.สี.อ. (ไทย)    = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี สีลักขันธวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ที.ม.อ. (บาลี)    = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏกถา  (ภาษาบาลี) 

ที.ม.อ. (ไทย)    = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 

ม.ม.ูอ. (บาลี)    = มัชฌิมนิกาย ปปฺจสูทนี มูลปณฺณาสอฏกถา (ภาษาบาลี) 

ม.ม.ูอ. (ไทย)    = มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี มูลปณณาสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ม.อ.ุอ. (บาลี)    = มัชฌิมนิกาย ปปฺจสูทนี อุปริปณฺณาสอฏกถา (ภาษาบาลี) 

ม.อ.ุอ. (ไทย)    = มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี อุปริปณณาสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

สํ.ส.อ. (บาลี)    = สํยุตตนิกาย สารตถปกาสินี สคาถวคคอฏกถา (ภาษาบาลี) 

สํ.ส.อ. (ไทย)    = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินีสคาถวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อง.ฺจตุกฺก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกฺกนิบาตอฏกถา(ภาษาบาลี) 

อง.ฺจตุกฺก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกกนิบาตอรรถกถา(ภาษาไทย) 

อง.ฺฉกฺก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉกฺกนิบาตอฏกถา(ภาษาบาลี) 

อง.ฺฉกฺก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉักกนิบาตอรรถกถา(ภาษาไทย) 

ขุ.ขุ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐอฏกถา(ภาษาบาลี) 

ขุ.ขุ.อ.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมัตถโชติกา ขุททกปาฐอรรถกถา(ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทอฏกถา  (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย  ธรรมบทอรรถกถา  (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย  ชาตกอฏกถา  (ภาษาบาลี) 

ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  = ขุททกนิกาย  ชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 

 
 คํายอเกี่ยวกับฎีกาและปกรณวิเสส .ג 

 

           วิทยานิพนธฉบับน้ีใชฎีกาพระวินัยปฏก ฉบับมหาจุฬาฏีกา  และวิสุทฺธิมคฺค   

ปกรณวิเสส  ภาษาบาลี  และวิสุทธิมรรค  แปล  ภาษาไทย  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  ใน

 



 (๑) 

การอางอิง  โดยจะระบุ  เลม/(ขอ)/หนา  หลังคํายอช่ือคัมภีร  เชน  วิสุทฺธิ.  (บาลี)  ๑/๒๓  

หมายถึง  วิสุทฺธิมคฺค  ปกรณวิเสส  ภาษาบาลี  เลมท่ี ๑  หนา ๒๓,  มิลินฺท.  (ไทย)  ๒๓  

หมายถึง  มิลินทปญหปกรณ  ภาษาไทย  หนา  ๒๓        ซึ่งมีดังนี ้

 
ฏีกาพระวินัยปฏก 

 

สารต ฺถ.  ฏีกา (บาลี)    = สารต ฺถทีปนีฏีกา  (ภาษาบาลี) 

สารต ฺถ.  ฏีกา (ไทย)    = สารัตถทีปนีฎีกา  (ภาษาไทย) 

ที.สี.ฏีกา (อภินว)  (บาลี)   = ทีฆนิกาย สาธุวิลาสินี สีลก ฺขน ฺธวค ฺคอภินวฏีกา   

          (ภาษาบาลี) 

ที.สี.ฏีกา (อภินว)  (ไทย)   = ทีฆนิกาย สาธุวิลาสินี สีลักขันธวรรคอภินวฏีกา   

      (ภาษาไทย) 

 
ปกรณวิเสส 

 

มิลินฺท. (บาลี)    = มิลินฺทปฺหปกรณ  (ภาษาบาลี) 

มิลินฺท. (ไทย)    = มิลินทปญหปกรณ  (ภาษาไทย) 

วิสุทฺธิ.  (บาลี)    = วิสุทฺธิมคฺคปกรณ  (ภาษาบาลี) 

วิสุทฺธิ.  (ไทย)    = วิสุทธิมรรคปกรณ  (ภาษาไทย) 

 

 



 
 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

       พระเทวทัต  เปนบุคคลในพระพุทธศาสนาที่มีประวัตินาศึกษาเปนอยางยิ่ง  เปน

ผูที่พุทธศาสนิกชนรูจักกันเปนอยางดี  เทากับท่ีรูจักพระสารีบุตร  พระมหาโมคคัลลานะ  และ

พระอานนทเปนตน  ทานเปนผูมีบทบาทสําคัญ  ถึงแมวาจะเปนบทบาทในดานลบก็ตาม  

เพราะทานทําใหพุทธศาสนิกชนรูซึ้งถึงพระทัยของพระพุทธองคเปนอยางดียิ่งในหลาย ๆ 

เรื่อง  เปนตนวาทําใหรูวาพระพุทธองคเปนผูมีพระทัยสม่ําเสมอในสัตวทั้งหลาย คือ  ในนาย

ขมังธนู ในพระเทวทัต  ในโจรองคุลิมาล  ในชางธนบาลและในพระราหุล๑  ไมแยกบุคคลวา

รักใครในพระองคหรือวาเปนศัตรูกับพระองค และยังทําใหเห็นถึงความจงรักภักดีอันมั่นคงยิ่ง

ของเหลาพระสาวก  ตัวอยางเชนพระอานนท  เมื่อคราวที่พระเทวทัตใหควาญชางปลอยชาง

นาฬาคีรีเพื่อประสงคจะปลงพระชนมพระพุทธองค  พระอานนทก็ไดแสดงความจงรักภักดี

โดยการเอาตัวเขาไปขวางทางมาของชางไว๒  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา  แมพระเทวทัตจะ

ไมไดทํากรรมดีดวยตนเองก็ตาม  แตวาการกระทําของทานนั้นก็ทําใหคุณความดีของบุคคล

อื่นปรากฏอยางชัดเจน 

      พระเทวทัตไดตั้งตัวเปนศัตรูกับพระพุทธองคมาแตในอดีตชาติที่พระพุทธองคยัง

เปนพระโพธิสัตวอยูหลายชาติดวยกัน  แตที่ปรากฏเดนชัดที่สุด  ก็คือในชาติสุดทายที่พระ

พุทธองคไดเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร  และพระเทวทัตเกิดเปนพราหมณชูชกได

เบียดเบียนพระเวสสันดร  โดยการไปขอกัณหาชินาและชาลีซึ่งเปนโอรสและธิดาของพระ

                                                  
                  ๑ วธเก  เทวทตฺตมฺหิ  โจเร  องฺคุลิมาลเก 

                    ธนปาเล  ราหุเล  จ  สพฺพตฺถ  สมมานโส  -  ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๑/๑๓๖.  

                     ๒ ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๐,  ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๑๘๘.   



 ๒ 

เวสสันดรมาเพื่อใหเปนทาสรับใช ๓  จนกระทั่งมาถึงในปจจุบันชาติก็ไดเกิดมาเปนโอรสของ

พระเจาสุปปพุทธะซึ่งเปนพระราชบิดาของเจาหญิงยโสธราผูเปนพระชายาของเจาชายสิทธัต

ถะ และไดตั้งตัวเปนศัตรูกับเจาชายสิทธัตถะตั้งแตที่ยังไมไดบรรพชาอยูหลายครั้ง  เปนตนวา  

ไดกอความวิวาทในเรื่องหงสที่ทานยิงตกลงมา  แตเจาชายสิทธัตถะไดนําไปรักษาจนหาย

จากอาการบาดเจ็บ  กอใหเกิดความไมพอใจขึ้น ๔  จนกระทั่งเมื่อทานไดบรรพชาอุปสมบท

เขามาเปนพระภิกษุซึ่งถือวาเปนสาวกของพระพุทธองค  ก็ยังไดตั้งตัวเปนศัตรูกับพระพุทธ

องค  ตั้งแตการคบคิดกับพระเจาอชาตศัตรูเพื่อปลงพระชนมพระพุทธองค ๕ การทูลขอวัตถุ 

๕  ประการ ๖  และการทําสังฆเภท ๗ เปนตน  และในทายที่สุดทานก็ไดถูกแผนดินสูบจนถึง

แกมรณภาพและไปบังเกิดในอเวจีมหานรก 
    การที่พระเทวทัตซึ่งเปนบุคคลที่ใกลชิดกับพระพุทธองคมากที่สุดผูหนึ่ง  แตกลับ

ประพฤติกรรมชั่วมากมายเชนนี้  หาไดสงผลใหพระพุทธศาสนาเกิดความมัวหมองไม  แต

กลับทําใหพระพุทธศาสนาปรากฏเดนชัดขึ้น  เหมือนกับสีดําทําใหสีขาวเดนชัดขึ้น  หรือมี

ความรอนก็สงผลใหมีความรูสึกวาความเย็นปรากฏขึ้น  ดังนั้น  จึงถือไดวาทานเปนบุคคลที่

สําคัญมากผูหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา 

    เนื่องดวยประวัติและบทบาทที่มีตอพระพุทธศาสนาในแงตาง ๆ ของพระเทวทัตนั้น  

ไดกระจัดกระจายอยูทั่วไปในคัมภีรพระไตรปฎก  อรรถกถา  หรือฎีกาและคัมภีรอื่น ๆ อีก

มาก  จึงเปนการยากที่จะหาตําราเกี่ยวกับพระเทวทัตที่มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณมาศึกษาได  

การที่เรื่องราวของทานกระจัดกระจายอยูในคัมภีรตาง ๆ ดังกลาวมานั้น  นับวาเปนอุปสรรคที่

สําคัญมากสําหรับบุคคลทั่วไปที่ตองการศึกษา  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษา

เรื่องราวของทานโดยละเอียดเพื่อนําเสนอแกผูที่สนใจจะศึกษาทั้งหลาย 

   การที่ผูวิจัยเลือกที่จะทําวิทยานิพนธเรื่องนี้ก็เพราะเห็นวาประวัติและบทบาทของ

พระเทวทัตที่มีตอพระพุทธศาสนานั้น  ทําใหพระพุทธศาสนามีการเปรียบเทียบระหวางความ

                                                  
      ๓ ขุ.ชา. (บาลี)  ๒๘/๒๐๘๗–๒๑๘๑/๓๕๐–๓๕๙,  ขุ.ชา. (ไทย)  ๒๘/๒๐๘๗–๒๑๘๑/๒๘๗.    

      ๔ เซอร เอดวิน  อารโนลด,  ประทีปแหงทวีปเอเชีย,  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,  

๒๕๔๐),  หนา ๑๔–๑๖.    

      ๕ วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๙–๓๔๒/๑๒๗–๑๓๖,   วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๓๙–๓๔๒/๑๔๗ -๑๕๕. 

      ๖ วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๓/๑๓๖–๑๓๙,   วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๓/๑๕๖–๑๕๗. 

      ๗ วิ.จู.  (บาลี)   ๗/๓๔๔/๑๔๐-๑๔๑,   วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๔/๑๕๘.    



 ๓ 

ดีกับความไมดีที่ชัดเจน  เพื่อท่ีจะใหอนุชนรุนหลังไดเลือกปฏิบัติเอาแตสิ่งที่ดี  ละเวนสิ่งที่ชั่ว  

เปรียบเหมือนกับละทางซายถือเอาทางขวา ๘   

 

     ดังนั้น  จึงเปนที่นาสนใจวา  พระเทวทัตมีประวัติความเปนมาอยางไร  มีความ

เกี่ยวของกับพระพุทธเจาและบุคคลตาง ๆ อยางไร  มีบทบาทตาง ๆ  อันทําใหพระพุทธองค

บัญญัติพระวินัย  และแสดงพระสูตรตาง ๆ อยางไร และผลกรรมที่เกิดขึ้นแกทานนั้นเปน

อยางไร   

 

๑.๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
        ๑.๒.๑.  เพื่อศึกษาชีวประวัติของพระเทวทัตทั้งในอดีตชาติและปจจุบันชาติ 

   ๑.๒.๒. เพื่อศึกษาบทบาทของพระเทวทัตที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาและ 

บุคคลอื่น ๆ 

        ๑.๒.๓.  เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบทบาทของพระเทวทัต 

 

๑.๓.  ปญหาที่ตองการทราบ 
 
        ๑.๓.๑.  พระเทวทัตมีชีวประวัติทั้งอดีตชาติและปจจุบันชาติเปนมาอยางไร 

        ๑.๓.๒. พระเทวทัตมีความเกี่ยวของกับพระพุทธองคและบุคคลอื่นอยางไร 

        ๑.๓.๓.  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบทบาทของพระเทวทัตเปนอยางไร 

 

๑.๔.  คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 
 

    คัมภีรทางพระพุทธศาสนา  หมายถึงเฉพาะคัมภีรทางพระพุทธศาสนาฝาย 

เถรวาทเทานั้น 

      ชาดก  หมายถึงเรื่องที่แสดงพระจริยาวัตรของพระพุทธองคครั้งที่เสวยพระชาติ

เปนพระโพธิสัตวอันมีมาแลวในอดีต ๙  ซึ่งพระองคทรงนํามาแสดงใหภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  

                                                  
         ๘ มงฺคล.   (บาลี)   ๑/๕๒ , มงฺคล.  (ไทย)  ๑/๗๘–๗๙. 



 ๔ 

อุบาสิกาฟง ตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  และหมายถึงเรื่องของพระพุทธองคที่มีมาในชาติกอน ๆ 

เปนคําสอนที่เลาเปนนิทานสอนใจ  มีคติธรรมแฝงอยูในเรื่อง ๑๐

       เทวทัต    ในคัมภีรทั้งหลายมีใชทั้งคําวา  เทวทัตต  และ  เทวทัต  แตใน

วิทยานิพนธเลมน้ี  ผูวิจัยจะใชคําวา เทวทัต 

        บารมี  หมายถึง  คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด  เพื่อบรรลุจุดมุงหมายอันสูง

ยิ่ง  มี  ๑๐ คือ  ทาน,  ศีล,  เนกขัมมะ,  ปญญา,  วิริยะ,  ขันติ,  สัจจะ,  อธิษฐาน, เมตตา  

และอุเบกขา ๑๑

       วัตถุ ๕ ประการ  หมายถึง  เงื่อนไข  หรือขอเรียกรองที่พระเทวทัตไดนํามาอาง

ในการทูลขอกับพระพุทธองค  โดยมีความประสงคจะทําสังฆเภท  มีดวยกัน ๕ ประการ  คือ  

ใหถือการอยูปา  ถือการบิณฑบาต  ถือผาบังสกุล  ถือการอยูตามโคนไม  และถือมังสวิรัติ

เปนวัตรตลอดชีวิต  ถาภิกษุรูปใดไมทําตาม  รูปน้ันมีโทษ

       สังฆเภท  หมายถึง  การทําลายสงฆใหแตกแยกกัน  (ขอท่ี ๕ ในอนันตริยกรรม  

๕)  กําหนดดวยไมทําอุโบสถ  ปวารณา  และสังฆกรรมดวยกัน ๑๒  

       อดีตชาติ  หมายถึง  ชาติที่ลวงไปแลว  ซึ่งเปนชาติที่พระเทวทัตเกิดรวมกับพระ

โพธิสัตว  

                                                                                                                                               
         ๙  ชาดก  คือ  เร่ืองที่แสดงพระจริยาวัตรของพระผูมีพระภาคเจา  ซึ่งเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  

บันทึกอยูในคัมภีรชาตกปาลิและชาตกอัฏฐกถา  เปนพระธรรมเทศนาแบบสุตตันตะ  ซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุการณ  

จริยาปฎกกับพุทธวงส  ก็มีคติแบบชาดก 

         ชาตํ  ภูตํ  อตีตํ  อตฺตโน  จริตํ  กายติ  กเถติ  ภควา  เอเตนาติ  ชาตกํ.  ชาตกปาฬิ   หิ   อิธ   

ชาตกนฺติ  วุตฺตา  -  นีติ.ธา.  ๒๗๙, 

         ชาตํ  ภูตํ  ปุราวุตฺถํ  ภควโต  ปุพฺพจริยํ  กายติ  กเถติ  ปกาเสตีติ  ชาตกํ  -  สารตฺถ.ฏีกา  (บาลี)  

๑/๑๒๗,  ที.สี.ฏีกา  (อภินว)  (บาลี)  ๑/๑๓๒, 

         จริยาปฏกพุทฺธวํสานฺเจตฺถ  อคฺคหณํ  ชาตกคติกตฺตา  -  สารตฺถ.ฏีกา  (บาลี)  ๑/๗๘,  ที.สี.   

ฏีกา  (อภินว)  (บาลี)  ๑/๒๙,  ที.สี.ฏีกา  (อภินว)  (บาลี)  ๑/๑๐๑.  

        ๑๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕,  (กรุงเทพมหานคร  

:  โรงพิมพอักษรเจริญทัศน  อจท จํากัด,  ๒๕๓๙), หนา ๒๖๕. 

        ๑๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพ   

มหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐),  หนา ๑๓๖.      

        ๑๒ เร่ืองเดียวกัน,  หนา ๓๑๔.  



 ๕ 

      อนันตริยกรรม   หมายถึง  กรรมหนัก,  กรรมที่เปนบาปหนักที่สุด  ตัดทาง

สวรรค  ตัดทางนิพพาน,  กรรมที่ใหผลไมเวนระยะเลย๑๓  

 
 

๑.๕.  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ 
 
       ๑.  เจือ  สตะเวทิน   กลาวถึงพระเทวทัตไวในหนังสือ  วรรณคดีพระพุทธศาสนา  

เลม ๒  สรุปเปนใจความไดดังนี้ 

     พระเทวทัต  เปนบุคคลที่มีอุปนิสัยทะเยอทะยานเปนอยางยิ่ง  และยังเปนผูที่มี

จิตใจประกอบดวยความอิจฉาริษยาและอาฆาตมาดรายดวย  ทานเกิดมาเพื่อเปนอันธพาล

โดยแท  เมื่อทานออกผนวชแลว  ทรงคบคิดกับเจาชายอชาตศัตรูใหกระทําการปลงพระชนม

พระเจาพิมพิสารซึ่งเปนพระราชบิดา  และตั้งตัวเปนปรปกษกับพระพุทธองคเพราะตองการ

จะเปนใหญในพระศาสนา  ทานไดประกอบกรรมรายตอพระพุทธองคหลาย ๆ ครั้ง  เปนตน

วาปลอยชางนาฬาคีรีซึ่งกําลังตกมันไปทํารายพระพุทธองคในระหวางที่เสด็จไปสูกรุงรา

ชคฤห  แตก็ไมสําเร็จ  เพราะอํานาจแหงเมตตาบารมีของพระองค  ทําใหชางเปลี่ยนทาทีที่ดุ

รายกลับกลายเปนแสดงความเคารพตอพระองค  หรือแมกระท่ังการที่พระเทวทัตกลิ้งหินลง

มาเพื่อจะใหทับพระองคถึงสิ้นพระชนม  แตดวยอํานาจบารมี  มีเพียงสะเก็ดศิลาชิ้นหนึ่งแตก

ออกมาตองพระองคใหหอพระโลหิตเทานั้น  แตกระนั้น  ก็นับวาเปนอนันตริยกรรมสวนหนึ่ง  

ในบ้ันปลาย  พระเทวทัตจึงไดมรณภาพอยางสยดสยอง  คือถูกแผนดินสูบ ๑๔

 
       ๒.  อดิศักดิ์ ทองบุญ กลาวถึงพระเทวทัตไวในหนังสือ  คําใหการของพระเทวทัต  

สรุปเปนใจความไดดังนี้ 

      พระเทวทัต  ถึงแมวาทานจะทําสิ่งที่ไมดีมาจนตลอดชีวิต  แมแตหลังจากที่บวช

เขามาแลวก็ตาม  ดวยความที่ทานเกิดความนอยใจที่คนทั้งหลายเมื่อเขามาวัดก็ถามหาแต

พระสารีบุตร  พระมหาโมคคัลลานะ  และพระอานนทเปนตน ไมมีใครถามหาทานเลย  ทาน

                                                  
        ๑๓ เร่ืองเดียวกัน,  หนา ๓๖๖.  

        ๑๔  เจือ  สตะเวทิน,  วรรณคดีพุทธศาสนา  เลม ๒,  (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคุรุสภา    

พระสุเมรุ,   ๒๕๑๕),  หนา ๖๔–๖๕.  



 ๖ 

ก็เลยเกิดมานะถือตัววาตัวทานก็เปนกษัตริยเชนเดียวกัน  จึงแสวงหาคนมาเปนพวก  ก็ไม

เห็นใครเหมาะสมเทากับเจาชายอชาตศัตรู  จึงไดทําปาฏิหาริยใหเจาชายเลื่อมใส  แลวคบ

คิดกับเจาชายทํากรรมชั่วหลายประการ  แตในบั้นปลายของชีวิต  ทานเกิดสํานึกผิดและได

ถวายรางกายของตัวเองและลมหายใจเปนพุทธบูชา  เพื่อเปนการไถถอนความผิดที่ไดทําไว

แกพระพุทธองค  และก็ไดรับคําพยากรณจากพระพุทธองควาหลังจากที่ทานพนจากอเวจี

มหานรกแลวก็จะไดมาบังเกิดเปนมนุษยอีก  และจะไดสําเร็จเปนพระปจเจกพุทธเจานามวา

อัฏฐิสสระ  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา  ถึงแมทานจะเปนคนที่ตนคด  แตวามีปลายตรง ๑๕

 

       ๓.  สมัคร  บุราวาศ   กลาวถึงพระเทวทัตไวในหนังสือ  ปรีชาญาณของสิทธัตถะ 

ซึ่งสรุปไดใจความดังนี้   

      พระเทวทัตเปนคนพาลสันดานหนา  เปนคูสรางเวรกรรมมาแกพระพุทธองค  

ทานมาเกิดเปนศักยราชกุมารรวมพระวงศ  เมื่อออกบวชแลวก็ไดบรรลุฌานโลกีย  มีความ

ปรารถนาในลาภและสักการะ  ก็เขาฌานทําปาฏิหาริยใหเจาชายอชาตศัตรูเห็นจนไดรับลาภ

และสักการะมากมาย  แลวยุยงใหเจาชายอชาตศัตรูกระทําปตุฆาต  และดวยความที่มีจิต

อาฆาตในพระพุทธองคเปนทุนเดิมจึงไดลอบปลงพระชนมพระพุทธองคหลายครั้งหลายครา  

แตผลก็คือพระพุทธองคทรงชนะอยางอหิงสา  และกาลตอมา  ทานเสื่อมจากลาภสักการะจึง

ประสงคจะปกครองสงฆเอง  แตพระพุทธองคไมทรงอนุญาต  ทานจึงกระทําสังฆเภทและทูล

ขอวัตถุ ๕ ประการ  สุดทายของชีวิตทานไดถูกแผนดินสูบจนถึงแกมรณภาพ  บทบาทของ

พระเทวทัตหาไดทําความมัวหมองใด ๆ แกพระพุทธองคไม  มีแตจะเพิ่มพูนเกียรติคุณใหแก

พระพุทธองคมากขึ้นอยางเดียว ๑๖  

 

      ๔. อิทธิพล  แกวพิลา  กลาวไวในวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  เรื่อง  

การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสังฆเภทในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท  มีใจความวา   

                                                  
       ๑๕ อดิศักดิ์  ทองบุญ,  คําใหการของพระเทวทัต,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐),  คํานําหนา ๒-๔.    

       ๑๖ สมัคร  บุราวาศ,  ปรีชาญาณของสิทธัตถะ.  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม  บริษัท 

เคล็ดไทย  จํากัด,  ๒๕๓๗),  หนา ๑๑๐–๑๑๔.    



 ๗ 

      พระเทวทัต  มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาจนถึงกับเขามาบวชเปนพระภิกษุได

บําเพ็ญสมณธรรมจนสําเร็จข้ันโลกียฤทธิ์  มีจิตใจกําเริบโอหังปรารถนาจะบริหารคณะสงฆ

แทนพระพุทธองคดวยอํานาจแหงลาภสักการะครอบงําแตพระองคไมทรงอนุญาต  จึงเกิด

ความอาฆาตปรารถนาจะทํารายพระพุทธองคดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  สงนายขมังธนูไปดัก

ซุมทํารายพระพุทธองคในระหวางทางเสด็จก็ไมสําเร็จ  สั่งใหราชบุรุษปลอยชางนาฬาคีรีเพื่อ

ทํารายพระองคก็ไมสําเร็จ  แลวตนเองขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏเพื่อกลิ้งกอนหินลงไปทับ

พระองคก็ไมสําเร็จ  และในที่สุดจึงเสนอวัตถุ ๕ ประการใหพระภิกษุสงฆประพฤติปฏิบัติตาม  

พระเทวทัตไดกระทําอนันตริยกรรมถึง ๒ อยาง  คือ  โลหิตุปบาท  คือ  ทํารายพระวรกายของ

พระพุทธเจาจนพระโลหิตหอขึ้น  และทําสังฆเภท  คือทําลายสงฆใหแตกกัน ๑๗  

 

 

๑.๖.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 
     การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยทางเอกสาร  (Documentary  Research)  ซึ่งมี

วิธีดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

   ๑. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวประวัติและบทบาทของพระเทวทัตจากพระ    

ไตรปฎก-อรรถกถา-ฎีกา  และตําราอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

        ๒.  ศึกษา  แปล  และวิเคราะหขอมูล 

        ๓.  เรียบเรียง  นําเสนอผลการวิจัย 

 

๑.๗.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
       ๑.  ทําใหทราบชีวประวัติของพระเทวทัตทั้งในอดีตชาติและปจจุบันชาติ 

       ๒. ทําใหทราบบทบาทของพระเทวทัตที่เกี่ยวของกับพระพุทธองคและบุคคลอื่นๆ 

       ๓.   ทําใหทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบทบาทของพระเทวทัต                       

                                                  
                        ๑๗ ดูรายละเอียดใน  อิทธิพล  แกวพิลา,  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสังฆเภทในคัมภีร

พระพุทธศาสนาเถรวาท”,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (สาขาพุทธศาสนศึกษา  คณะศิลปศาสตร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  ๒๕๔๕), หนา  ๑๖. 



 

บทที่ ๒ 
 

ชีวประวัติของพระเทวทัต 
 

      พระเทวทัต  ถึงแมจะจัดไดวาเปนศัตรูของพระพุทธองคก็ตาม  แตทานก็ถือวา

เปนพระสาวกรูปหนึ่งของพระพุทธองคเชนเดียวกัน  การดําเนินชีวิตของทานมีความเปนไปที่

นาสนใจยิ่งนัก  ซึ่งจะไดกลาวตอไป   

              การศึกษาบทบาทของพระเทวทัตนั้น  ผูวิจัยขอเริ่มตั้งแตอดีตชาติกอน  เพื่อใหรู

วา  เพราะเหตุอันใด  ทานจึงไดมาเปนศัตรูคอยจองลางจองผลาญพระพุทธองค 

 
๒.๑ ชีวประวัติในอดีตชาติ 
 

           ชีวประวัติในอดีตชาติของพระเทวทัตนั้น  เนื่องจากทานมิใชพระสาวกฝาย

เอตทัคคะ  ดังนั้น  จึงมิไดปรากฏในคัมภีรอปาทาน  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลประวัติของทาน

จากชาดกตาง  ๆ  ที่พระพุทธองคไดปรารภเหตุเกิดขึ้นแลวตรัสไว  โดยมีทานเกิดรวมชาติดวย  

เฉพาะที่ปรากฏในคัมภีรชาดกนั้น  นับไดทั้งหมด  ๗๘ ชาติ ๑  ซึ่งผูวิจัยจะไดสรุปชีวประวัติ

ของทานในแตละชาติ  ดังตอไปนี้ 

 

                  ๑.  ในเสรีววณิชชาดก  ถือวาเปนชาติแรกที่พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระ

โพธิสัตว  ซึ่งพระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพอคาชื่อเสรีวะ ในเมืองเสรีวะ  ฝายพระเทวทัต

ไดถือกําเนิดเปนพอคาชื่อเสรีวะเหมือนกัน  เขาไดหลอกซื้อขายสินคาแกประชาชน  เมื่อถูก

พระโพธิสัตวซื้อของตัดหนา  ทําใหเขาเสียใจเปนอยางยิ่ง  ไดผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว ๒   

   

                                                  
                       ๑ มีอีกหนึ่งชาดกที่พระพุทธองคทรงปรารภพระเทวทัต คือ กุมภีลชาดก  -  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/ 

๒๐๗–๒๐๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๔๐๑–๔๐๒,  แตอรรถกถาไมไดกลาวรายละเอียดไว  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมิได

นํามากลาวไว. 

                      ๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๑๖๑–๑๖๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๑๗๘–๑๘๒.  



 ๙ 

      ตอจากนี้ไป  ผูวิจัยจะกลาวถึงอดีตชาติของพระเทวทัตที่เกิดรวมกับพระพุทธองค

โดยเรียงตามลําดับชาดก  ดังนี้    

 

      ๒.  ในอปณณกชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพอคาเกวียนผูเปนบัณฑิต  

สวนพระเทวทัตเกิดเปนพอคาเกวียนผูโงเขลา  เขาไดเดินทางไปคาขายตางเมืองพรอมกับ

บริวาร  เพราะมีปญญานอยจึงถูกพวกยักษที่อยูกลางดงมาหลอกใหหลงเชื่อแลวจับกิน  ฝาย

พระโพธิสัตวอาศัยปญญา  ไมหลงเชื่อพวกยักษ  จึงผานพนไปไดโดยสวัสดิภาพ ๓

 

     ๓.  ในลักขณชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาเนื้อ  มีเนื้อหนึ่งพันเปน

บริวาร  พระเทวทัตไดบังเกิดเปนเนื้อช่ือวากาฬะลูกของพระโพธิสัตว  เมื่อโตขึ้นไดปกครอง

เนื้อ ๕๐๐ ตัวและไดพาบริวารหลบพวกมนุษยไปท่ีเชิงเขา  แตเพราะไมระวัง  บริวารจึงถูก

พวกมนุษยฆาตายเปนอันมาก ๔   

 

     ๔.  ในนิโครธมิคชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาเนื้อนิโครธ  ฝายพระ

เทวทัตไดบังเกิดเปนพญาเนื้อสาขะ  ทั้งสองตางมีบริวารตัวละ ๕๐๐  เมื่อแมเนื้อบริวารของ

พญาเนื้อสาขะซึ่งกําลังมีครรภแกมาออนวอนขอผัดผอนวาระที่พญาเนื้อทั้งสองตั้งไวให

บริวารตองเสียสละชีวิตตนเพื่อสวนรวมใหพระราชาประหารนําเนื้อไปปรุงอาหาร  แตพญา

เนื้อสาขะไมยินยอม  พระโพธิสัตวจึงสละชีวิตของตนไปรับวาระแทน  แตในที่สุดก็ไดรับ

อภัยทาน  ๕   

 

    ๕.  ในนฬปานชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาลิงมีบริวารแปดหมื่นตัว  

พระเทวทัตกําเนิดเปนผีเสื้อนํ้าที่สระโบกขรณีคอยดักกินสัตวทุกตัวที่ลงกินน้ําในสระ  พญา

ลิงไดพาบริวารไปหากินที่สระน้ัน  อาศัยปญญาจึงสามารถพาบริวารทั้งหมดกินน้ําโดยที่

ผีเสื้อนํ้านั้นจับกินไมไดเลย ๖

                                                  
                   ๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๑๔๐–๑๕๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๑๕๔–๑๗๐.   

                   ๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๒๐๒–๒๐๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๑๕๔–๑๗๐. 

                   ๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๒๐๕–๒๑๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๒๓๓–๒๔๕.  

                   ๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๒๓๗–๒๔๑,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๒๗๔–๒๗๗.  



 ๑๐ 

    ๖.  ในกุรุงคมิคชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกวาง  พระเทวทัตไดถือ

กําเนิดเปนนายพราน  เขาประสงคจะจับพระโพธิสัตวผูมาหากินผลไมที่หลนใตตนไมที่ตนขัด

หางอยูขางบน  พระโพธิสัตวไมเขามาเพราะเห็นผิดสังเกต  เขาจึงโยนผลไมใหไปตกลง

ข

                                                 

างหนาของพระโพธิสัตว  ถูกพระโพธิสัตวกลาวตําหนิจึงพุงหอกเขาใสแตพลาด  ไมสามารถ

จับพระโพธิสัตวได ๗   

 

     ๗.  ในสัมโมทมานชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกกระจาบมีบริวาร

หลายพันตัวอยูในปา  พระเทวทัตก็ไดกําเนิดเปนนกกระจาบบริวาร  พระโพธิสัตวใหโอวาท

แกนกกระจาบบริวารใหมีความสามัคคีกัน  เมื่อนายพรานมาจับก็ไมสามารถจับได  ตอมานก

กระจาบเหลานั้นเกิดทะเลาะกัน  แมพระโพธิสัตวหามก็ไมฟง  จึงถูกนายพรานนําขายมา

ทอดจับไดทั้งหมด ๘     

 

     ๘.  ในมหาสีลวชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระเจามหาสีลวราช

ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนอํามาตยชั่วในนครนั้น  

พระราชาไดเนรเทศอํามาตยชั่วนั้นออกจากแวนแควน  เขาโกรธจึงไดกราบทูลยุยงพระเจา

โกศลใหไปยึดราชสมบัติของเมืองพาราณสี  แตครั้นพระเจามหาสีลวราชทรงโอวาทพระเจา

โกศลนั้นใหตั้งอยูในธรรม  พระเจาโกศลก็ถวายราชสมบัติคืนทั้งหมด  แลวทรงลงอาญาแก

อํามาตยชั่วน้ันอยางหนัก ๙   

 

     ๙.  ในวานรินทชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนลิง  พระเทวทัตไดถือกําเนิด

เปนจระเข  จระเขไดใชอุบายเพื่อจะจับพระโพธิสัตวผูไปหากินที่เกาะกลางแมน้ํา  เพื่อนําไป

ใหแกเมียซึ่งมีครรภแกผูเกิดแพทองอยากจะกินหัวใจของพระโพธิสัตว  แตพระโพธิสัตวรูเทา

ทันจึงใชปญญาของตนใหรอดพนจากจระเขได ๑๐   

 

 
                   ๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๒๔๒–๒๔๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๒๗๙–๒๘๑.  

                   ๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๕/๓๘๖–๒๘๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๓๓๕–๓๓๘.  

                   ๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ. ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๓๕–๔๓,  ข.ุชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๖๐–๗๒.  

                   ๑๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ. ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๕๖–๕๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๙๕–๙๙.  



 ๑๑ 

     ๑๐.  ในตโยธรรมชาดก  พระเทวทัตถือกําเนิดเปนพญาลิง  พระโพธิสัตว

เสวยพระชาติเปนลูกของพญาลิงนั้น  ถือปฏิสนธิในครรภของนางลิงตัวหนึ่ง  นางกลัววาลูก

ตนจะถูกทําราย  จึงหนีไปคลอดที่อื่น  เมื่อพระโพธิสัตวเจริญวัยขึ้นจึงกลับเขาฝูง  พญาลิง

ตองการจะฆาแตสูกําลังของพระโพธิสัตวไมได  จึงใชอุบายอยางอื่นเพื่อจะฆาพระโพธิสัตว  

แตมิไดเปนไปดังที่ตนประสงค  หัวใจจึงไดแตกเจ็ดเสี่ยงสิ้นชีวิตไป ๑๑    

 

     ๑๑.  ในสีลวนาคชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาชางสีลวนาคราช  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนายพรานผูอกตัญู  ซึ่งเขาไปในปาหิมพานตแลวเกิดหลงทาง  

พระโพธิสัตวไดชวยเหลือพากลับไปเขาเมืองของตน  แตเขากลับหวนมาขอตัดงา  พระ

โพธิสัตวไดสละงาของตนใหไป  เพราะปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ  พอนายพรานนั้นลับ

จากสายตาของพระโพธิสัตวไปเทานั้น  ก็ถูกแผนดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก ๑๒  

 

     ๑๒.  ในสัจจังกิรชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนฤๅษีอาศัยอยูในปาแหง

หนึ่ง  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนทุฏฐกุมาร  ผูมีสันดานกักขฬะหยาบคาย  พระกุมารไดผูก

อาฆาตในพระโพธิสัตวผูเคยชวยเหลือตนเอง  รับสั่งใหประหารชีวิตทาน  พระโพธิสัตวอาศัย

ปญญาจึงไดรอดพนจากความตาย  ชาวนครไดปลงพระชนมพระราชานั้น  แลวอภิเษกพระ

โพธิสัตวขึ้นครองราชยแทน  ๑๓

 

     ๑๓.  ในสิคาลชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดาขางปาชา  พระ

เทวทัตไดถือกําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอก  ซึ่งอกตัญูตอพราหมณผูหนึ่งซึ่งเคยชวยเหลือตน  โดย

ถายอุจจาระใสในผาสไบเฉียงของพราหมณ  แลวหนีเขาปาชาไป ๑๔

 

    ๑๔.  ในทุมเมธชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาชางเผือก  พระเทวทัต

ไดถือกําเนิดเปนพระราชาครองราชยในกรุงราชคฤห  พระราชานั้นเกิดความริษยาในพระ

                                                  
                    ๑๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๕๙–๖๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๑๐๐–๑๐๔.  

                    ๑๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๑๐๘–๑๑๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๑๘๒–๑๘๘.  

                    ๑๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๑๑๒–๑๑๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๑๘๙–๑๙๘.  

                    ๑๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๒๔๗–๒๔๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๔๒๗–๔๓๐.  



 ๑๒ 

โพธิสัตว  จึงรับสั่งใหนายควาญชางใชอุบายฆาพระโพธิสัตว  แตนายควาญชางไดพาพระ

โพธิสัตวหนีไปอยูที่กรุงพาราณสี  ๑๕

 

     ๑๕.  ในอสัมปทานชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสังขเศรษฐีในกรุงรา

ชคฤห  พระเทวทัตถือกําเนิดเปนปลิยเศรษฐีในกรุงพาราณสี  ทั้งสองเปนสหายกัน  เมื่อ 

ปลิยเศรษฐีไดประสบภัยพิบัติกลายเปนคนขัดสน  สังขเศรษฐีไดแบงสมบัติใหแกป

                                                 

ลิยเศรษฐี

ครึ่งหนึ่ง  ภายหลัง  สังขเศรษฐีไดประสบภัยเชนนั้น  จึงไดไปหาปลิยเศรษฐี  แตปลิยเศรษฐี

กลับไมรูบุญคุณ  ความทราบถึงพระราชา  พระองคจึงริบสมบัติของปลิยเศรษฐีคืนใหแกสังข

เศรษฐี ๑๖    

 

     ๑๖.  ในอุภโตภัตถชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา  พระเทวทัต

ไดกําเนิดเปนพรานเบ็ด  เมื่อพรานเบ็ดพรอมดวยลูกชายไปหาปลาที่บึง  เบ็ดไปติดที่ตอไมใต

น้ํา  เขาสําคัญผิดวาเปนปลาตัวใหญ  ไมประสงคจะแบงใหคนอื่น  จึงใหลูกชายไปบอก

มารดาใหทะเลาะกับเพื่อนบาน  ฝายตนเองไมสามารถดึงเบ็ดขึ้นมาไดจึงถอดผารีบกระโจน

ลงน้ํา  กระแทกกับตอเขาทําใหนัยนตาแตกทั้งสองขาง  ผาที่วางไวบนบกก็ถูกโจรขโมยไป  

เขาเจ็บปวดเอามือกุมตาทั้งสองขางขึ้นมาซมซานหาผานุงแตมิไดเจอ  ฝายภริยาของเขาก็ผิด

ใจกับเพื่อนบาน  เขาไดสูญเสียประโยชนทุกทางแลว ๑๗

 

     ๑๗.  ในโคธชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาเหี้ย  พระเทวทัตไดกําเนิด

เปนกิ้งกา  กิ้งกาเกิดความโกรธในบุตรของพระโพธิสัตว  ตองการจะทําลายตระกูลเหี้ย  จึงได

บอกใหพรานคนหนึ่งมาจับฝูงเหี้ยไป  แตพระโพธิสัตวหนีรอดไปได ๑๘

 

 
                     ๑๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๒๗๒–๒๗๕,  ข.ุชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๔๖๙–๔๗๔.  

                     ๑๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๒๙๙–๓๐๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๕๑๔–๕๒๑.  

                     ๑๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๓๒๐–๓๒๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๕๕๑–๕๕๔. 

                     ๑๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๓๒๖–๓๒๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๕๖๑–๕๖๔.  



 ๑๓ 

      ๑๘.  ในสิคาลชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนสุนัขจิ้งจอกอยูในปาชา  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนักเลงสุรา  ผูประสงคจะจับพระโพธิสัตวเอาเนื้อมากินจึงใช

อุบายหลอก  แตพระโพธิสัตวรูทันจึงรอดพนไดและยังกลาวตําหนิเขาเปนอันมาก ๑๙   

 

     ๑๙.  ในวิโรจนชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนราชสีหอาศัยอยูในถ้ําทอง  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอก  ผูประสงคจะลาสัตวเลียนแบบพระโพธิสัตว  จึงได

ไปยืนคอยอยูที่เชิงเขา  หมายจะจับชาง แตพลาดถูกชางเหยียบจนถึงแกความตาย ๒๐

 

     ๒๐.  ในวินีลกชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาวิเทหะในกรุงมิถิลา  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนกวินีลกะ  ซึ่งไดกลาวยกตนตีเสมอกับพระเจาวิเทหะ  ทําใหถูก

พญาหงสผูเปนบิดาของตนกลาวตําหนิเปนอันมาก   ๒๑

 

      ๒๑.  ในสกุณัคฆิชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกมูลไถ  อาศัยอยูใน

กอนดินที่ชาวนาทําการไถ  พระเทวทัตถือกําเนิดเปนนกเหยี่ยวเขา  นกเหยี่ยวเขานั้นจับพระ

โพธิสัตวได  แตพระโพธิสัตวอาศัยปญญาจึงเอาตัวรอดไดและใชอุบายทําใหเหยี่ยวนั้นถึงแก

ความตาย ๒๒

 

      ๒๒.  ในทุพภิยมักกฏชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพราหมณในแควน

กาสี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนลิงอกตัญู  ซึ่งไมรูคุณของพระโพธิสัตวที่ตักน้ําใหดื่ม  

กลับถายอุจจาระรดศีรษะของพระโพธิสัตว  พระโพธิสัตวจึงไดกลาวตําหนิลิงเปนอันมาก ๒๓

 

     ๒๓.  ในคิริทัตตชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยในกรุงพาราณสี  

พระเทวทัตบังเกิดเปนคนเลี้ยงมาชื่อวาคิริทัตซึ่งมีขาพิการ  พระราชารับสั่งใหพระโพธิสัตวไป

                                                  
                    ๑๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๖/๓๒๘–๓๓๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๕๖๔–๕๖๘.  

                    ๒๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๖/๓๓๐-๓๓๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๕๖๙–๕๗๓.  

                    ๒๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๓๗–๓๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๗๑–๗๕.     

                    ๒๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๕๗–๕๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๑๑๓–๑๑๖.  

                    ๒๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๖๙–๗๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๑๓๗–๑๔๒.  



 ๑๔ 

ตรวจดูมามงคลของพระองคที่เลียนแบบทาทางการเดินของคิริทัต  พระโพธิสัตวใหเปลี่ยน

เอาคนที่มีรางกายบริบูรณมาเลี้ยงมาแทน  มานั้นก็ไดกลับเปนมาดีดังเดิม ๒๔

 

     ๒๔.  ในจุลลปทุมชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนปทุมราชกุมาร  พระ

เทวทัตไดถือกําเนิดเปนโจรผูอกตัญู  เมื่อพระโพธิสัตวพรอมพระชายาไดออกไปอยูในปา  

แลวไดชวยเหลือโจรคนหนึ่งซึ่งถูกตัดมือ เทา หู และจมูกนําไปรักษาตัว  กลับถูกพระชายาซึ่ง

รวมมือกับโจรหลอกผลักตกเหว  แตพญาเหี้ยไดชวยเหลือไวแลวพากลับไปยังพระนคร ๒๕   

 

    ๒๕.  ในมณิโจรชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนคหบดีอาศัยอยูในหมูบาน

ไมไกลจากกรุงพาราณสี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระเจาพาราณสี  เมื่อพระเจาพาราณสี

ไดทอดพระเนตรเห็นภริยาของพระโพธิสัตว  ก็ทรงเกิดจิตปฏิพัทธขึ้น  ประสงคจะฆาพระ

โพธิสัตวแลวยึดเอาหญิงนั้นมา  จึงใชอุบายจับพระโพธิสัตวมาเพื่อจะประหาร  แตทาวสักกะ

ไดเสด็จมาชวยเหลือไว  ทําใหพระราชาถูกประหารชีวิตแทน ๒๖

 

    ๒๖.  ในวีรกชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกาน้ําชื่อวาวีรกะอาศัยอยูในปา

หิมพานต  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนกาชื่อวาสวิษฐกะอาศัยอยูในกรุงพาราณสี  คราวหนึ่ง  

กาสวิษฐกะไดไปหาพระโพธิสัตวขออาศัยอยูดวย  เมื่อเห็นพระโพธิสัตวดําลงไปคาบปลาใน

นํ้า

                                                 

  ก็ประสงคจะจับปลาบาง  จึงดําน้ําลงไปจับปลาแตถูกสาหรายพันคอตายในน้ํานั้นเอง ๒๗

 

    ๒๗.  ในกุรุงคมิคชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกวางอยูที่ปาละเมาะแหง

หนึ่ง  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพรานเนื้อ  พระโพธิสัตวไดติดบวงที่พรานเนื้อน้ันดักไว  นก

สตปตตะและเตาซึ่งเปนสหายไดชวยเหลือใหรอดพน  แตเตาถูกนายพรานจับได  พระ

โพธิสัตวก็อาศัยปญญาชวยเหลือเตาใหรอดพนได  ๒๘

 
                  ๒๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๙๗–๙๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย) ๕๗/๑๙๒–๑๙๕.  

                  ๒๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๑๑๕–๑๒๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย) ๕๗/๒๒๙–๒๓๘.  

                  ๒๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๑๒๑–๑๒๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย) ๕๗/๒๓๙–๒๔๕.  

                  ๒๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๑๔๙–๑๕๑,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย) ๕๗/๒๙๒–๒๙๕.  

                  ๒๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๗/๑๕๓–๑๕๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย) ๕๗/๓๐๐–๓๐๓.  



 ๑๕ 

 

    ๒๘.  ในสุงสุมารชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติวานรอยูในปาหิมพานต  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนจระเข  ซึ่งไดใชอุบายหลอกฆาพระโพธิสัตวเพื่อนําเนื้อหัวใจไป

ใหแกภรรยาซึ่งกําลังแพทอง  พระโพธิสัตวใชปญญาจนสามารถหลุดพนจากอันตรายได ๒๙   

 

    ๒๙.  ในกักกรชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดาอยูในปาใหญ  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพรานนก  ซึ่งเที่ยวดักไกในปาใหญนั้น  แตถูกไกขันเยาะเยยแลว

หนีเขาไปในปา  ๓๐

 

    ๓๐.  ในกันทคลกชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนกหัวขวานเที่ยวหากิน

ในปาไมตะเคียน  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนกชื่อวากันทคลกะเที่ยวหากินในปาไม

ทองหลาง  วันหนึ่ง  นกกันทคลกะไดไปหาพระโพธิสัตว  เห็นพระโพธิสัตวเจาะไมตะเคียน

แลวนําตัวสัตวออกมาใหตนกิน  ก็ประสงคจะเลียนแบบ  จึงใชจงอยปากเคาะที่ไมตะเคียน  

จงอยปากก็หักทันที  ตาถลน  หัวแตก  ตกจากตนตะเคียนถึงแกความตายในที่นั้นเอง ๓๑

 

    ๓๑.  ในธัมมัทธชชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนปุโรหิตของพระเจากรุง

พาราณสีชื่อธรรมธัช  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนเสนาบดีชื่อกาฬกะ  ซึ่งเกิดความอาฆาต

ประสงคจะฆาพระโพธิสัตว  ไดยุยงพระราชาใหประหารชีวิตพระโพธิสัตว  ทาวสักกะไดเสด็จ

มาชวยเหลือไว  ตอมา  เมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องทั้งหมด  ก็ทรงใหจับกาฬกเสนาบดีไป

ประหารชีวิต  ๓๒

 

      ๓๒.  ในกาสาวชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญาชางหัวหนาโขลงใน

ปาหิมพานต  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนายพรานซึ่งประสงคจะจับเอาชาง  จึงนุงผา

                                                  
                  ๒๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๑๕๘–๑๖๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๓๑๐–๓๑๓.  

                  ๓๐ พระไตรปฎกเปน  กุกกฏชาดก,  ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๑๖๑–๑๖๒,  ขุ.ชา.อ.  

(ไทย)  ๕๗/๓๑๔–๓๑๖.  

                  ๓๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๑๖๒–๑๖๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๓๑๗–๓๒๐.  

                  ๓๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๑๘๗–๑๙๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๓๖๕–๓๘๒.  



 ๑๖ 

กาสาวะไปนั่งอยูใกลทางผานของโขลงชางแลวฆาชางตัวอยูหลังสุด  พระโพธิสัตวเกิดความ

สงสัยในนายพรานนั้น  จึงเดินอยูหลังชางทั้งหมด  พอเห็นวานายพรานนั้นประสงคจะฆาตน  

จึงไดวิ่งรี่เขาใสแลวจับนายพรานนั้นประสงคจะฟาดลงที่พื้นดิน  แตครั้นเห็นผากาสาวะก็คิด

ยําเกรงตอธงชัยของพระอรหันต  ก็ไดกลาวตําหนินายพรานแลวปลอยไป ๓๓

 

      ๓๓.  ในจุลลนันทิยชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนวานรชื่อนันทิยะอยูที่

ปาหิมพานต  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนายพรานผูกักขฬะหยาบชา  เขาไดยิงพระโพธิสัตว

พรอมท้ังนองชายและมารดาใหถึงแกความตาย  ดวยบาปกรรมนั้น  เขาจึงถูกแผนดินสูบตาย

ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ๓๔

 

     ๓๔.  ในอุปาหนชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนายหัตถาจารยในกรุง

พาราณสี  พระเทวทัตไดบังเกิดเปนมาณพในบานกาสิคาม  ซึ่งไดมาเรียนศิลปะกับพระ

โพธิสัตว  แตเมื่อเรียนจบแลวกลายเปนคนอกตัญูตออาจารย  จึงถูกมหาชนทํารายรางกาย

จนสิ้นชีวิต ๓๕   

 

      ๓๕.  ในมหาปงคิลชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระโอรสของพระเจา

มหาปงคิละในกรุงพาราณสี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระเจามหาปงคิละซึ่งเปนผู

ครองราชยโดยอธรรม  มิไดเปนที่รักของใคร ๆ เลย  เมื่อสิ้นพระชนมลง  ชาวนครทั้งสิ้นพากัน

ราเริงยินดี  แตพระโพธิสัตวไดทอดพระเนตรเห็นยามเฝาประตูคนหนึ่งรองไห  จึงถามวาพระ

เจามหาปงคิละเปนที่รักยิ่งหรือ  เมื่อยามประตูกราบทูลวาพระราชานั้นมิไดเปนที่รักเลย  แต

ที่รองไหเพราะกลัววาพระราชานั้นจะกลับมาอีก  พระโพธิสัตวจึงตรัสปลอบยามประตูนั้นจน

สบายใจ ๓๖   

 

                                                  
                     ๓๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๑๙๘–๒๐๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๓๘๓–๓๘๘.  

                     ๓๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๒๐๐–๒๐๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๓๘๙–๓๙๔.  

                     ๓๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๒๒๓–๒๒๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๔๓๑–๔๓๕.  

                     ๓๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๒๔๑–๒๔๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๔๖๘–๔๗๓.  



 ๑๗ 

      ๓๖.  ในสัพพทาฐชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนปุโรหิตของพระเจา

พรหมทัตในกรุงพาราณสี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอกซึ่งรูมนตที่สามารถบังคับ

สัตวทั้งหมดใหอยูในอํานาจของตนได  พาสัตวทั้งหมดไปเพื่อจะยึดกรุงพาราณสีโดยไดขึ้นนั่ง

บนหลังราชสีหแลวใหราชสหีขึ้นเหยียบบนหลังชางสองตัว  พระโพธิสัตวไดใชอุบายใหราชสีห

นั้นเปลงสีหนาท  ชางที่ราชสีหตัวน้ันเหยียบอยูก็ไดตกใจกลัว  ไดสลัดสุนัขจิ้งจอกนั้นใหตกลง

มา  แลวเหยียบสุนัขจิ้งจอกนั้นจนสิ้นชีวิตไป ๓๗

 

      ๓๗.  ในคุตติลชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนักขับรองชั้นยอดอยูใน

กรุงพาราณสีชื่อวาคุตติลกุมาร  พระเทวทัตถือกําเนิดเปนมุสิลมาณพในเมืองอุชเชนี  ซึ่ง

ไดมาขอศึกษาศิลปะกับพระโพธิสัตว  เมื่อเรียนจนสําเร็จแลวกลับเปนคนอกตัญู  ลบหลู

คุณของอาจารย  จึงถูกมหาชนทํารายเอาจนสิ้นชีวิต ๓๘

 

      ๓๘.  ในโรมชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนกพิราบอาศัยอยูในปา

ใกลปจจันตคามพรอมท้ังบริวาร  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนชฎิลโกงซึ่งอยูที่อาศรมในปา

ใกลปจจันตคามนั้น  ชฎิลน้ันประสงคจะฆาฝูงนกพิราบ  แตพระโพธิสัตวรูทันจึงกลาวตําหนิ

ชฎิลเปนอันมาก  แลวพาฝูงนกพิราบบินหนีไป ๓๙

 

       ๓๙.  ในชัมพูขาทกชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดาอยูในปา

ไมหวาแหงหนึ่ง  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งไดเห็นกากําลังกินผลไม

หวาอยู  เกิดความปรารถนาจะกินบาง  จึงไดกลาวสรรเสริญกานั้นดวยคําไมจริง  ฝายกาได

เขยากิ่งไมหวาใหผลหลนลงมา  พรอมท้ังสรรเสริญสุนัขจิ้งจอกดวยคําไมจริงเชนเดียวกัน  

พระโพธิสัตวกลาวตําหนิทั้งสองนั้นแลวไลใหหนีไปท่ีอื่น ๔๐

 

                                                  
                       ๓๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๒๔๔–๒๔๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๔๗๔–๔๗๙.  

                       ๓๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๒๔๙–๒๕๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๔๘๔–๔๙๗.  

                       ๓๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๑๑๖–๑๑๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๒๑๕–๒๒๐.  

                       ๔๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๑๘๑–๑๘๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๓๓๖–๓๔๐.  



 ๑๘ 

      ๔๐.  ในอันตชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดาที่ตนละหุง  พระ

เทวทัตไดถือกําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอกซึ่งไดเคี้ยวกินเนื้อของโคแกที่คนมาทิ้งไวใกลตนละหุง  กา

ไดบินผานมาเห็นเขา  จึงประสงคจะกินบาง  ไดกลาวชมสุนัขจิ้งจอกดวยคําไมจริง  สุนัข

จิ้งจอกก็กลาวชมกาดวยคําไมจริงกอนที่จะแบงเนื้อน้ันใหกา  พระโพธิสัตวไดออกมาไลทั้ง

สองนั้นใหหนีไปท่ีอื่น ๔๑

 

     ๔๑.  ในชวสกุณชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนกหัวขวาน  พระเทวทัต

ไดถือกําเนิดเปนราชสีห  ซึ่งไดกินเนื้อแลวกระดูกติดคอเกิดความทุกขทรมานเปนอันมาก  

พระโพธิสัตวไดบินผานมาพบเขาจึงไดชวยเหลือ  แตราชสีหมิไดมีกตัญูเลย  พระโพธิสัตว

จึงไดกลาวตําหนิเปนอันมากแลวก็บินหนีไป ๔๒

 

     ๔๒.  ในขันติวาทิชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนขันติวาทิดาบส  พระ

เทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระราชาพระนามวากลาปุในกรุงพาราณสี  ซึ่งไดรับสั่งใหราชบุรุษใช

หวายเฆี่ยนตี  แลวใหตัดมือ  เทา  หู  และจมูกของดาบส  เมื่อยังไมพอพระทัยก็ไดเอาพระ

บาทกระทืบยอดอกของดาบสจนมรณภาพ  ดวยผลกรรมนั้น  ทําใหพระองคถูกแผนดินสูบไป

เกิดในอเวจีมหานรก ๔๓

 

     ๔๓.  ในกักการุชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนเทพบุตรองคหนึ่งในภพ

ดาวดึงส  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตในพระนครพาราณสี  ได

กลาวโกหกวาตนเองมีคุณธรรมเพราะอยากจะไดเทริดดอกไมทิพยซึ่งมีกลิ่นหอมของเทพบุตร  

เมื่อไดรับแลวก็สวมเทริดดอกไมนั้นบนศีรษะ  เกิดทุกขเวทนาขึ้นอยางมาก  เทพบุตรจึงได

กลาวติเตียนปุโรหิตแลวไดนําเทริดดอกไมออกจากศีรษะให ๔๔

 

                                                  
                     ๔๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๑๘๓–๑๘๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๓๔๑–๓๔๓.  

                     ๔๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๒๒๕–๒๒๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๔๒๖–๔๒๙.  

                     ๔๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๒๔๐–๒๔๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๔๕๗–๔๖๔.  

                     ๔๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๙๒–๒๙๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๕๕๕–๕๖๒.  



 ๑๙ 

     ๔๔.  ในกาฬพาหุชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนลิงเผือกชื่อราธะ  พระ

เทวทัตไดถือกําเนิดเปนลิงดําชื่อกาฬพาหุ  พรานปาคนหนึ่งไดจับเอาพระโพธิสัตวพรอมกับ

นองชายและกาฬพาหุนําไปถวายพระเจาพาราณสี  พระองคจึงรับสั่งใหคนเลี้ยงดูเปนอยางดี

ยิ่ง  กาฬพาหุนั้นไดกระดิกหู  กลอกหนากลอกตาใสพระราชกุมารท้ังหลาย  ทําใหทรงกลัว  

พระราชาจึงรับสั่งใหไลกาฬพาหุนั้นออกจากวังไป ๔๕   

 

     ๔๕.  ในชัมพุกชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนราชสีหในปาหิมพานต  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอก  ซึ่งประสงคจับสัตวเลียนแบบพระโพธิสัตว  หวังจะ

จับชางแตพลาดถูกชางเหยียบที่หัวถึงแกความตาย ๔๖

 

     ๔๖.  ในวานรชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนลิง  พระเทวทัตไดถือ

กําเนิดเปนจระเข  ซึ่งไดใชอุบายหลอกฆาพระโพธิสัตวเพราะประสงคจะนําเนื้อหัวใจของพระ

โพธิสัตวไปใหภริยาของตนซึ่งกําลังแพทอง  พระโพธิสัตวจึงใชปญญาจนสามารถพนจาก

อันตรายได ๔๗   

 

     ๔๗.  ในเวนสาขชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนอาจารยผูทิศาปาโมกข

ในกรุงตักกสิลา  พระเทวทัตเกิดเปนปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตในกรุงพาราณสี  ปุโรหิตนั้น

ไดยุยงพระเจาพรหมทัตใหไปยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปเพราะความโลภในยศ  พระราชาก็

ทรงยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปได  เวนไวแตกรุงตักกสิลา  ตอมา  พระเนตรทั้งสองขางของ

พระเจาพรหมทัตไดแตกไป  ทําใหทรงไดรับทุกขเวทนาเปนอยางยิ่งสิ้นพระชนมไปบังเกิดใน

นรก  ๔๘   

 

     ๔๘.  ลฏกิกชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญาชางซึ่งมีบริวารมาก  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนชางดุรายซึ่งไดเหยียบลูกนกของนางนกไสจนตายทั้งหมด  ทําให

                                                  
                     ๔๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๓๐๔–๓๐๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๕๗๗–๕๘๒.  

                     ๔๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๓๒๐–๓๒๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๖๑๒–๖๑๗.   

                     ๔๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๓๔๓–๓๔๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๖๕๗–๖๖๐.  

                     ๔๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๓๗๑–๓๗๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๗๒๐–๗๒๙.  



 ๒๐ 

นางนกไสผูกอาฆาตชางนั้น  จึงไปขอความชวยเหลือจากกา  แมลงวัน  และกบใหชวยกันทํา

รายชางจนถึงแกความตาย ๔๙

 

      ๔๙.  ในจุลลธรรมปาลชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระธรรมปาล

กุมาร  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระเจามหาปตาปะในกรุงพาราณสี  ซึ่งไดเกิดความพิโรธ

ตอพระโพธิสัตว  จึงรับสั่งใหเพชฌฆาตนําพระโพธิสัตวไปประหารชีวิต  แมพระเทวีจะออน

วอนขอชีวิตของพระโพธิสัตวก็ตามที  ก็มิทรงฟง  พระเทวีทรงรํ่าไห  พระทัยแตกสลายทิวงคต

ไป  ฝายพระราชาเมื่อรับสั่งใหประหารพระกุมารแลว  ไดพลัดตกลงไปที่ทองพระโรง  ถูก

แผนดินสูบลงไปในพื้นดิน  สิ้นพระชนมไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ๕๐

 

      ๕๐.  ในสาลิยชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนทารกในตระกูลกุฎมพีใน

หมูบานแหงหนึ่ง  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนหมอทุพลภาพซึ่งไดผานไปยังหมูบานที่พระ

โพธิสัตวกับสหายกําลังเลนกันอยู  ประสงคจะใหงูกัดเด็ก  เพื่อท่ีจะไดคาจางจากการรักษา

บาง  จึงลวงพระโพธิสัตววาในโพรงไมมีลูกนกสาลิกาอยู  ใหขึ้นไปจับเอา  พระโพธิสัตวจึงขึ้น

ไปแลวลวงเขาไปจับท่ีคองูดึงออกมา  เมื่อเห็นวาเปนงูก็รีบขวางไป  งูนั้นปลิวไปตกลงที่คอ

ของหมอ  ไดกัดหมอนั้นใหลมลงตายในที่นั้นเอง ๕๑

 

     ๕๑.  ในสุวรรณกักกฏชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพราหมณ  พระ

เทวทัตไดถือกําเนิดเปนกา  ซึ่งประสงคจะฆาพระโพธิสัตวเพื่อนํานัยนตามาใหแกภริยาของ

ตนที่กําลังแพทอง  จึงไดเขาไปออนวอนใหงูเหากัดพระโพธิสัตวใหตายเพื่อตนจะจิกนัยนตา  

งูเหาไดกัดพระโพธิสัตวจนลมลง  กานั้นจึงเขาไปเพื่อประสงคจะจิกนัยนตา  ปูสีทองซึ่งเปน

สหายของพระโพธิสัตวไดใชกามหนีบคอกาไวเปนตัวประกัน  และบอกงูใหดูดพิษกลับคืน

จากรางกายของพระโพธิสัตวใหหมด  พระโพธิสัตวไดฟนขึ้นมา  ปูไดหนีบสัตวทั้งสองใหถึง

แกความตาย ๕๒     

                                                  
                     ๔๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๓๘๙–๓๙๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๗๕๗–๗๖๔.  

                     ๕๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๓๙๓–๓๙๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๗๖๕–๗๗๔.  

                     ๕๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๔๒๑–๔๒๒,  ข.ุชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๘๒๖–๘๒๙.  

                     ๕๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๗๖–๘๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๑๕๒–๑๖๐.  



 ๒๑ 

     ๕๒.  ในมโนชชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนราชสีห  พระเทวทัตไดถือ

กําเนิดเปนสุนัขจิ้งจอก  ซึ่งคุนเคยกับราชสีหชื่อวามโนชะผูเปนลูกของพระโพธิสัตว  ไดยุให

มโนชะไปฆามาในวังหลวงเพื่อนํามากิน  ฝายมโนชะแมพระโพธิสัตวห

                                                 

ามไวก็ไมฟง  ไดไปท่ี

โรงมา  ไดถูกนายขมังธนูซุมยิงจนถึงแกความตาย ๕๓

 

     ๕๓.  ในกปชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญาลิงอาศัยอยูใกลกรุง

พาราณสีพรอมท้ังบริวาร  พระเทวทัตไดบังเกิดเปนลิงหัวดื้อ  ซึ่งไดถายอุจจาระรดหัวปุโรหิต  

ทําใหปุโรหิตผูกอาฆาต  จึงใหนักแมนธนูไปยิงลิงหัวดื้อพรอมท้ังบริวารใหตายไปทั้งหมด  แต

พระโพธิสัตวพรอมทั้งบริวารหนีรอดไปได ๕๔   

 

     ๕๔.  มหากปชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญาลิงซึ่งอาศัยอยูในปา

หิมพานตพรอมกับบริวารเปนอันมาก  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนลิงบริวารตัวหนึ่งซึ่งมีความ

ริษยาในพระโพธิสัตว  เมื่อพระโพธิสัตวใชเถาวัลยผูกเอวของตนที่ตนไมตนหนึ่งเขากับตนไม

อีกตนหนึ่งทําตนเปนสะพานเพื่อใหบริวารของตนหลบหนีพระเจาพาราณสีที่รับสั่งใหเหลา

ราชบริพารลอมตนไมเพื่อจะฆาลิงทั้งหลาย    บริวารทั้งหลายก็หนีไปไดโดยความสวัสดี  แต

ลิงวายรายตัวนั้นไดกระโดดเหยียบหลังพระโพธิสัตวอยางแรงทําใหหัวใจของพระโพธิสัตว

แตกแลวไตขามไป  พระโพธิสัตวเกิดมีทุกขเวทนาอยางแรงกลาจนสิ้นชีวิตไป ๕๕

 

     ๕๕.  ในปรันตปชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระโอรสของพระเจา

พรหมทัตในกรุงพาราณสี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระเจาพรหมทัต  ซึ่งมีพระประสงคจะ

ปลงพระชนมพระโพธิสัตว เมื่อศึกประชิดจึงไดสงพระโพธิสัตวออกไปรบ  เหลาบริวารได

ติดตามพระโพธิสัตวออกไปทั้งหมดจนพระนครวางเปลา  พระเจาพรหมทัตเมื่อรูวาพระนคร

ไดวางเปลา  ก็ทรงกลัวจึงไดหนีออกไปอยูในปาและสิ้นพระชนมอยูในปานั้นเอง  พระ

โพธิสัตวไดทําการรบขับไลขาศึกใหหนีไปแลวทรงขึ้นครองราชยแทน ๕๖   

 
                     ๕๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๑๐๗–๑๑๑,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๒๑๖–๒๒๓.  

                     ๕๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๑๔๗–๑๕๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๒๙๗–๓๐๔.  

                     ๕๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๑๖๔–๑๗๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๓๓๒–๓๔๓. 

                     ๕๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๒๑๘–๒๒๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๔๔๐–๔๕๒.  



 ๒๒ 

 

      ๕๖.  ในเจติยราชชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกปลปุโรหิต  พระเทวทัต

ไดถือกําเนิดเปนพระเจาอุปจิรราชในพระนครชื่อวาเจติยรัฐ  ซึ่งพระองคประกอบดวยฤทธิ์

เปนอันมาก  ตอมา  พระโพธิสัตวไดลาออกบวชเปนฤๅษี  พระราชาถูกโกรกลัมพกพราหมณ

ซึ่งเปนนองชายของพระโพธิสัตวกราบทูลยุใหตั้งตนเองเปนปุโรหิต  พระราชาทรงรับปากวา

จักตรัสมุสาวาททําพระโพธิสัตวใหมีรางเปนพราหมณผูเปนนองชาย  ทําพราหมณผูนองชาย

ใหเปนพี่ชายแลวจักตั้งพราหมณนั้นใหเปนปุโรหิตแทน  แมพระโพธิสัตวจะทูลหามก็ไมทรง

เชื่อฟง  จึงถูกแผนดินสูบจนสิ้นพระชนมไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ๕๗

 

      ๕๗.  ในติตติรชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนนกกระทา  พระเทวทัตได

ถือกําเนิดเปนดาบสผูเลวทราม  ซึ่งไดฆาพระโพธิสัตวตายแลว  ตนเองก็ถูกเสือโครงซึ่งเปน

สหายของพระโพธิสัตวกัดตายเชนเดียวกัน ๕๘

 

       ๕๘.  ในนิโครธชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระราชาพระนามวา

นิโครธ  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนสาขเสนาบดี  สาขเสนาบดีนั้นกับขุนคลังชื่อโปติกะได

เปนสหายกับพระราชาตั้งแตยังเยาววัย  แตตอมาสาขเสนาบดีไดผูกอาฆาตในโปติกะนั้น  

เมื่อโปติกะไดไปหาตน  ก็ไดใหคนทุบตีแลวขับไลโปติกะออกจากบาน  พระราชาเมื่อทรง

ทราบเรื่องนั้นก็ไดตรัสตําหนิสาขเสนาบดีเปนอันมาก  ๕๙

 

       ๕๙.  ในกุกกุฏชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนไกอยูในปาแหงหนึ่ง

พรอมไกบริวารหลายรอยตัว  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนเหยี่ยวคอยจับไกบริวารของพระ

โพธิสัตวกินทั้งหมด เหลือแตพระโพธิสัตวเทานั้น เหยี่ยวไมอาจจับพระโพธิสัตวไดจึงแสรง

                                                  
                      ๕๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๒๖๔–๒๗๒,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๕๓๑–๕๕๑.  

                      ๕๘ พระไตรปฎก เปน ทัททรชาดก,  ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๓๕๙–๓๖๖,  ขุ.ชา.อ.  

(ไทย)  ๕๙/๗๔๒–๗๕๕. 

                       ๕๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๔๑๐–๔๑๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๘๕๑–๘๖๔.  



 ๒๓ 

กลาวถอยคําไพเราะตาง ๆ  เพื่อใหตายใจ  แตพระโพธิสัตวไมหลงเชื่อและยังไดกลาวตําหนิ

เหยี่ยวนั้นเปนอยางมาก  แลวขับไลเหยี่ยวนั้นใหหนีไป ๖๐

 

        ๖๐.  ในมาตุโปสกชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนชางเผือกอาศัยอยูที่

เชิงเขาแหงหนึ่งในปาหิมพานตกับมารดาซึ่งตาบอด  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพรานปาผู

เลวทราม  ซึ่งไดไปลาสัตวในปาเกิดหลงทาง  พระโพธิสัตวไดชวยพาพรานปานั้นกลับไปยัง

ถิ่นมนุษย  แตเขากลับเปนคนอกตัญูไดพานายหัตถาจารยมาจับเอาพระโพธิสัตวไปถวาย

พระเจาพรหมทัตในพระนครพาราณสี  พระราชารับสั่งใหทําโรงชางอยางดี  ใหนําอาหารอัน

วิจิตรมีรสโอชามาใหแกพระโพธิสัตว  แตพระโพธิสัตวมิไดบริโภคเพราะเปนหวงมารดาของ

ตนกลัวจะไมมีอาหารกิน  เมื่อพระราชาทรงทราบความประสงคจึงไดปลอยพระโพธิสัตวให

กลับไปหามารดาที่เชิงเขานั้น ๖๑

 

        ๖๑.  ในธรรมเทวปุตตชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนธรรมเทพบุตร  

พระเทวทัตไดบังเกิดเปนอธรรมเทพบุตร  ธรรมเทพบุตรนั้น  ทรงรถทิพยเวียนขวาชมพูทวีป

เที่ยวชักชวนใหมหาชนในมนุษยโลกถือมั่นในกุศล  ฝายอธรรมเทพบุตร  ก็ทรงรถทิพยเวียน

ซายชมพูทวีปเที่ยวชักชวนใหมหาชนถือมั่นในอกุ

                                                 

ศล  เมื่อเทพบุตรทั้งสองมาพบกันเขา  

อธรรมเทพบุตรไดดาธรรมเทพบุตร  ดวยผลแหงบาปกรรมนั้น  จึงตกจากรถแลวถูกแผนดิน

สูบตายไปเกิดในอเวจีมหานรก ๖๒

 

       ๖๒.  ในสมุททวาณิชชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนชางไมผูเปน

บัณฑิตมีบริวารอยู ๕๐๐ ครอบครัวอยูในหมูบานในที่ไมไกลจากกรุงพาราณสี  พระเทวทัตได

ถือกําเนิดเปนชางไมผูเปนพาลมีบริวาร ๕๐๐ ครอบครัวเชนกัน  คราวหนึ่ง  ชางไมทั้งหมดได

พากันตอเรือไปอาศัยอยูที่เกาะแหงหนึ่ง  พระโพธิสัตวทําการเตรียมการไวโดยใหบริวารตน

ตอเรือใหพรอม  ภายหลัง  เมื่อนํ้ากําลังจะทวมเกาะ  ก็ไดพาบริวารทั้งหมดขึ้นเรือแลวหนีไปท่ี

 
                       ๖๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๙/๔๓๓–๔๓๗,  ข.ุชา.อ.  (ไทย)  ๕๙/๘๙๓–๙๐๒.  

                       ๖๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๑–๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๑–๑๑.  

                       ๖๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๑๔–๑๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๒๓–๓๐.  



 ๒๔ 

อื่น  ฝายชางไมผูเปนพาลพรอมท้ังบริวารมิไดเตรียมการใด ๆ ไวเลย  จึงถูกน้ําทะเลทวมตาย

ในที่นั้นเอง ๖๓

 

      ๖๓.  ในมหาปทุมชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนปทุมกุมารพระโอรส

ของพระเจาพรหมทัต  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระเจาพรหมทัตในกรุงพาราณสี  พระ

อัครมเหสีของพระราชากราบทูลใสรายพระโพธิสัตว  พระราชาจึงรับสั่งใหประหารชีวิตพระ

โพธิสัตว  แตเทวดาไดชวยเหลือไว  พระโพธิสัตวจึงออกไปบวชเปนฤๅษีที่ปาหิมพานต  ตอมา

เมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องราวทั้งหมด  จึงไดรับสั่งใหประหารชีวิตพระอัครมเหสี ๖๔

 

      ๖๔.  ในอัมพชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนบุตรคนจัณฑาลในกรุง 

ตักกสิลา  รูมนตที่จะทําใหมะมวงมีผลนอกฤดูกาลได  พระเทวทัตไดบังเกิดเปนมาณพผู

อกตัญู  ซึ่งไดเรียนมนตกับพระโพธิสัตว  แลวเที่ยวรายมนตเสกมะมวงเลี้ยงชีพ  ตอมาได

เสกมะมวงถวายแดพระราชา  เมื่อพระราชาตรัสถามวาเรียนมนตกับใคร  ก็กลาวเท็จวาเรียน

กับอาจารยทิศาปาโมกข  มนตไดเสื่อมไป  เมื่อพระราชาทรงทราบวามาณพนั้นกลาวเท็จ  จึง

ไดตรัสตําหนิเขาแลวไลออกไปจากพระราชวัง  เขาไดกลับไปหาพระโพธิสัตวเพื่อจะเรียนมนต

อีกแตถูกปฏิเสธ  จึงเกิดความละอายจึงไดหนีเขาไปในปาแลวสิ้นชีวิตในปานั้นเอง ๖๕

 

     ๖๕.  ในรุรุมิคชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญากวางชื่อวารุรุผูมี

รางกายมีสีประหนึ่งทองอาศัยอยูในปา  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนบุตรของเศรษฐีในกรุง

พาราณสี  ซึ่งไมรูกตัญูในพระโพธิสัตวที่ไดชวยเหลือตนไวจากการถูกน้ําพัดแลวพาไปสงที่

เมืองเลย  กลับไดเขาไปเฝาพระราชาแลวนําทางไปจับกวางทองนั้น  พระโพธิสัตวไดกลาว

ตําหนิเขาเปนอยางมาก  พระราชาเมื่อทรงทราบเรื่องทั้งหมดประสงคจะประหารชีวิตเขา  แต

พระโพธิสัตวไดหามไว ๖๖

 

                                                  
                     ๖๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๘๕–๙๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๑๓๐–๑๔๓.  

                     ๖๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๑๒๐–๑๓๑,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๑๘๖–๒๐๒.  

                     ๖๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๑๓๕–๑๔๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๒๑๐–๒๒๔.  

                     ๖๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๒๐๑–๒๑๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๓๑๓–๓๒๖.  



 ๒๕ 

      ๖๖.  ในจันทกินรีชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกินนรอยูในปาหิมพานต  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพระเจาพรหมทัตในกรุงพาราณสี  คราวหนึ่ง  พระราชาไดเสด็จ

ไปลาสัตวที่ปาหิมพานต  ทรงเกิดจิตปฏิพัทธในจันทกินนรีซึ่งเปนภริยาของพระโพธิสัตว  ได

ทรงยิงพระโพธิสัตวจนหมดสติ  จันทกินนรีครั้นเห็นดังนั้นก็ไดรํ่าไหพิลาปรําพันดวยเสียงอัน

ดัง  พระราชาไดชวนจันทกินนรีไปเปนพระอัครมเหสีของพระองค  จันทกินนรีไมยินยอม  

พระราชาจึงไดเสด็จหลีกไป  ทาวสักกะไดลงมาชวยเหลือพระโพธิสัตวใหฟนคืนชีพดังเดิม ๖๗   

 

      ๖๗.  ในตัจฉสุกรชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดาอยูในปา  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนชฎิลโกง  ไดยุใหเสือโครงไปฆาฝูงหมูปา  หมูปาตัวหนึ่งชื่อ 

ตัจฉกสุกรไดขวิดเสือโครงจนขาดใจตาย  แลวไดชักชวนฝูงหมูปาไปฆาชฎิลโกงจนถึงแก

ความตาย  รุกขเทวดาเห็นเหตุดังนั้นจึงไดกลาวชมเชยหมูปาเหลานั้น ๖๘

 

     ๖๘.  ในสัตติคุมพชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนลูกนกแขกเตาชื่อ 

ปุปผกะ  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนลูกนกแขกเตาชื่อสัตติคุมพะ  สัตติคุมพะถูกโจรเลี้ยงดู

ทําใหมีนิสัยดุราย  สวนปุปผกะไดฤๅษีเลี้ยงดูจึงมีนิสัยออนโยน  วันหนึ่ง  พระเจาปญจาลราช

เสด็จไปลาเนื้อและไดไปพักบรรทมใกลบานโจร  นกสัตติคุมพะน้ันเมื่อไดเห็นพระราชาจึงได

กลาวกับพอครัววาจะปลงพระชนมพระราชา  พระราชาจึงไดหลีกหนีไปจนถึงอาศรมของพวก

ฤๅษี  นกปุปผกะไดเขาไปทําปฏิสันถารกับพระราชาดวยถอยคําอันไพเราะ  พระราชาทรง

เลื่อมใสในพระโพธิสัตวเปนอยางยิ่ง ๖๙

 

     ๖๙.  ในโสมนัสสชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนโสมนัสสกุมารผูเปน

โอรสของพระเจาเรณุราชในอุตตรปญจาลนคร แควนกุรุ  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนชฎิลโกง

เปนที่เลื่อมใสของพระเจาเรณุราช  ชฎิลโกงนั้นไดกราบทูลความอันเปนเท็จวาตนถูกพระ

โพธิสัตวทํารายแกพระราชา  พระองคทรงกริ้วจึงรับสั่งใหเพชฌฆาตนําพระโพธิสัตวไป

                                                  
                    ๖๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๒๓๓–๒๔๐,   ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๓๖๐–๓๗๒.  

                    ๖๘ พระบาลี เปน ตัจฉกสูกรชาดก,   ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๓๐๖–๓๑๕,  ขุ.ชา.อ.  

(ไทย)  ๖๐/๔๖๙–๔๘๓.   

                    ๖๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๑/๖๒–๖๙,   ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๑/๑๒๗–๑๔๓.  



 ๒๖ 

ประหารชีวิต  แตพระโพธิสัตวไดกราบทูลเรื่องทั้งหมดและไดรับอภัยทาน  หลังจากนั้นก็ไดขอ

พระบรมราชานุญาตออกไปบรรพชาที่ปาหิมพานต  ฝายชฎิลโกงก็ไดถูกมหาชนทํารายจน

สิ้นชีวิต ๗๐     

 

     ๗๐.  ในจัมเปยยชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนจัมเปยยนาคราชใน

นาคพิภพ  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนหมองู  ซึ่งไดรายมนตแลวจับพระโพธิสัตวผูขึ้นไปขนด

กายนอนรักษาศีลอุโบสถในถิ่นมนุษยทํารายใหไดรับทุกขเวทนา  แลวไดพาไปแสดงที่กรุง

พาราณสี  ตอมา  พระนางสุมนาเทวีพระอัครมเหสีของพระโพธิสัตวไดออกไปตามหาจนพบ  

แลวพาพระโพธิสัตวกลับไปบําเพ็ญศีลอุโบสถที่นาคพิภพตามเดิม ๗๑

 

       ๗๑.  ในฉัททันตชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญาชางฉัททันตอาศัย

อยูใกลสระฉัททันตในปาหิมพานต  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนายพรานชื่อโสณุดรอยูใน

กรุงพาราณสี  คราวหนึ่ง  พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสีซึ่งชาติกอนเคยเกิดเปนมเหสี

ของพระโพธิสัตวแตไดผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว  นางระลึกชาติไดก็ประสงคจะทรงแกแคน  

จึงรับสั่งใหนายพรานโสณุดรไปนํางาของพระโพธิสัตวมาใหแกพระนาง  เมื่อนายพรานนั้นได

ยิงพระโพธิสัตวจนบาดเจ็บสาหัสแลวตัดงามา  พระโพธิสัตวไดสิ้นชีวิตลง  เมื่อพระนางได

เห็นงานั้น  พรอมสดับเรื่องที่พระโพธิสัตวสิ้นชีวิตลงก็เกิดความโศกาดูรเปนยิ่งนัก  ดวงหทัย

ของพระนางก็แตกสลายไป  ไดทํากาลกิริยาในวันนั้นเอง ๗๒

 

      ๗๒.  ในมหากปชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนลิงในปาหิมพานต  พระ

เทวทัตถือกําเนิดเปนพราหมณผูอกตัญู  ซึ่งไมไดสํานึกบุญคุณของพระโพธิสัตวที่ชวยเหลือ

ตน  กลับทํารายใหไดรับบาดเจ็บ  ดวยผลกรรมนั้น  ทําใหฝขึ้นจนเต็มรางกายของเขา  เขาได

เปนมนุษยเปรตเสวยทุกขเวทนาเปนยิ่งนักถึง ๗ ป  ไดเรรอนไปในที่ตาง ๆ  ถูกพวกมนุษยทํา

รายเอา  จนกระทั่งไดไปถึงมิคาชินอุทยาน  เขตกรุงพาราณสี  ลาดใบตองลงนอน  พระราชา

                                                  
                    ๗๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๑/๗๘–๘๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๑/๑๖๒–๑๘๔.  

                    ๗๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๑/๘๙–๑๐๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๑/๑๘๕–๒๑๙.  

                    ๗๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๑/๑๘๐–๒๐๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๑/๓๗๐–๔๐๘.  



 ๒๗ 

ไดเสด็จมาพบเขาตรัสถามถึงเรื่องนั้น  เขาก็ไดทูลถึงเรื่องทั้งหมดแดพระราชา  เมื่อกราบทูล

เสร็จก็ไดถูกแผนดินสูบตายไปเกิดในอเวจีมหานรก ๗๓

 

      ๗๓.  ในปณฑรกชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาครุฑในปาหิมพานต  

พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนชีเปลือย  ซึ่งถูกพญาครุฑออนวอนใหหลอกถามพญานาคเรื่อง

การที่จะจับตัวนาคมากินโดยที่ไมตองเสียชีวิต  พญานาคไดบอกไป  ชีเปลือยจึงไดบอกแก

พญาครุฑ  พญานาคถูกพญาครุฑจับตัวไดก็รูวาชีเปลือยบอกความลับของตน  จึงออนวอน

ขอใหพญาครุฑปลอยตัวไป  ตอมาไปหาชีเปลือยแลวสาปแชง  ศีรษะของชีเปลือยไดแตกเปน

เจ็ดเสี่ยง  และชีเปลือยนั้นไดถูกแผนดินสูบตายไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ๗๔

 

     ๗๔.  ในมโหสถชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนมโหสถบัณฑิตซึ่งเปน

ปุโรหิตของพระเจาวิเทหราชในกรุงมิถิลา  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพราหมณเกวัฏปุโรหิต

ของพระเจาจุลนีพรหมทัตในอุตตรปญจาลนคร  พราหมณนั้นไดกราบทูลยุยงพระราชาใหยก

กองทัพไปตีเมืองมิถิลา  แตไมสามารถยึดได  เพราะพระโพธิสัตวไดจัดเตรียมพระนครอยางดี  

พราหมณเกวัฏไดผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวนั้น  จึงไดทูลยุยงใหพระเจาจุลนีพรหมทัตใช

อุบายลอใหพระเจาวิเทหราชพรอมท้ังพระโพธิสัตวมายังเมืองของตนเพื่อปลงพระชนม  แต

พระโพธิสัตวใชอุบายพาพระเจาวิเทหราชใหหนีกลับยังกรุงมิถิลาไดอยางปลอดภัย  และใช

อุบายผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจาจุลนีพรหมทัตจนพระองคทรงพอพระทัยในพระโพธิสัตว

เปนยิ่งนัก  ทั้งสองเมืองจึงไดผสานไมตรีกันอยางแนนแฟนตั้งแตนั้นมา ๗๕

 

      ๗๕.  ในภูริทัตชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญานาคภูริทัตอาศัยอยู

ในนาคพิภพ  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนนายพรานอาศัยอยูในกรุงพาราณสี  ซึ่งไดพาหมองู

ไปจับพระโพธิสัตวซึ่งขึ้นไปขดขนดบนจอมปลวกทําอุโบสถกรรมในถิ่นมนุษยแลวไดไปท่ีริม

แมน้ํา  สวนหมองูไดจับพระโพธิสัตวแลวพาไปแสดงการฟอนรําตามที่ตาง ๆ  ภายหลัง   

สุทัสสนะผูเปนพี่ชายของพระโพธิสัตวไดออกตามหาแลวพาพระโพธิสัตวกลับไปยังนาคพิภพ  

                                                  
                      ๗๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๑/๒๑๖–๒๒๕,  ข.ุชา.อ.  (ไทย)  ๖๑/๔๓๔–๔๕๕.  

                      ๗๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๑/๒๒๕–๒๔๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๑/๔๖๑–๔๘๘.  

                      ๗๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๓/๒๐๙–๔๓๑,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๓/๓๐๓–๕๖๘.  



 ๒๘ 

สุโภคะผูเปนนองชายของพระโพธิสัตวไดเห็นนายพรานที่ริมนํ้าจึงไดจับไปยังนาคพิภพ  พระ

โพธิสัตวไดสั่งใหนํานายพรานกลับไปสูมนุษยโลกโดยมิไดทําอันตราย ๗๖

 

      ๗๖.  ในจันทกุมารชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนจันทกุมารโอรสของ

พระเจาเอกราชในกรุงปุปผวดี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนปุโรหิตชื่อวากัณฑหาละ๗๗  ซึ่งผูก

ความอาฆาตในพระโพธิสัตว  ไดกลาวเท็จกราบทูลยุยงพระราชาใหทําการบูชายัญดวยพระ

ราชโอรส  พระมเหสี  ชาวนิคม  โคอุสภราช  มาอาชาไนยอยางละสี่เพื่อเปนเหตุใหไปบังเกิด

ในสวรรค  พระราชาทรงเชื่อจึงทรงรับสั่งใหจับพระโพธิสัตวรวมทั้งคนและสัตวทั้งหมดตามคํา

ของปุโรหิตนั้นนําไปสูสถานที่บูชายัญ  ทาวสักกะไดเสด็จมาชวยทั้งหมดใหพนจากพิธีบูชา

ยัญนั้น  มหาชนก็ไดทุบตีปุโรหิตจนถึงแกความตาย  และไดปลดพระราชาออกจากพระราช

อิสริยยศ  แลวอภิเษกพระโพธิสัตวขึ้นครองราชยแทน ๗๘

 

      ๗๗.  ในมหานารทกัสสปชาดก  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมหาพรหมนารท

อยูในพรหมโลก  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนเสนาบดีของพระเจาอังคติราช  ชื่ออลาตะ  เปน

ศิษยคุณาชีวกกัสสปโคตร  คราวหนึ่ง  อลาตเสนาบดีไดพาพระเจาอังคติราชผูเปนสัมมาทิฏฐิ

และประกอบดวยทศพิธราชธรรมไปหาคุณาชีวกผูเปนมิจฉาทิฏฐิ  ไดสดับอธรรมที่คุณาชีวก

กลาวทําใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ  ทรงละเลิกกุศลกรรมทุกประการ  ไมทรงใสพระทัยในราชกิจ  ทรง

กระทําแตอกุศลกรรม  พระนางรุจาราชกุมารีไดเสด็จมาหาเพื่อกราบทูลใหพระองคละเลิก

มิจฉาทิฏฐิ  แตไมสําเร็จ  จึงทรงอธิษฐานออนวอนใหทาวมหาพรหมมาชวยปลดเปลื้อง

มิจฉาทิฏฐิของพระราชา  นารทมหาพรหมไดเห็นดังนั้นเขาจึงไดเสด็จลงมาจากพรหมโลก

เนรมิตรางกายเปนฤาษี  แลวทรงสั่งสอนใหพระราชาละเลิกจากมิจฉาทิฏฐิใหดํารงอยูใน

สัมมาทิฏฐิตามเดิม ๗๙

 

                                                  
                     ๗๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๔/๑–๘๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๔/๑–๑๒๒.   

                     ๗๗ บาลี เปน ขัณฑหาละ. 

                     ๗๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๔/๘๖–๑๒๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๔/๑๒๓–๒๐๔.  

                     ๗๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๔/๑๒๖–๑๗๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๔/๒๐๕–๒๙๕.  



 ๒๙ 

      ๗๘.  ในเวสสันตรชาดก  พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรอยูใน

กรุงเชตุดรแควนสีพี  พระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพราหมณชูชกอยูในแควนกาลิงคะ  ซึ่งไดถูก

นางอมิตตตาปนาใหไปหาทาสและทาสีมาทํางานแทนตนโดยใหไปขอกัณหาชินาและชาลีซึ่ง

เปนพระโอรสและธิดาของพระเวสสันดร  ชูชกก็ไดเดินทางไปที่เขาวงกตเพื่อขอพระโอรสและ

ธิดา  เมื่อพระเวสสันดรไดพระราชทานใหแลว  ก็ไดพากัณหาชินาและชาลีกลับไปยังแควน

ของตน  แตในระหวางทางถูกเทวดาดลใจใหเดินทางไปยังกรุงเชตุดร  พระเจาสญชัยและพระ

นางผุสดีทรงไถพระกุมารและพระกุมารีใหเปนไทแลวพระราชทานทรัพยรวมทั้งปราสาท ๗ 

ชั้นแกพราหมณชูชก  พราหมณชูชกนั้นไดบริโภคอาหารเกินขนาดไมสามารถยอยได  สิ้นชีวิต

ไปในคืนนั้นเอง  ๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
                     ๘๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๔/๒๘๒–๔๖๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๔/๔๘๔–๘๑๔.  



 ๓๐ 

        สรุปชาดก  พระเทวทัตไดเกิดรวมกับพระโพธิสัตวโดยเกิดเปนบุคคลตาง  ๆ  ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ชาดก พระโพธิสัตว พระเทวทัต 
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๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

เสรีววณิชชาดก 

อปณณกชาดก 

ลักขณชาดก 

นิโครธมิคชาดก 

นฬปานชาดก 

กุรุงคมิคชาดก 

สัมโมทมานชาดก 

มหาสีลวชาดก 

วานรินทชาดก 

ตโยธรรมชาดก 

สีลวนาคชาดก 

สัจจังกิรชาดก 

สิคาลชาดก 

ทุมเมธชาดก 

อสัมปทานชาดก 

อุภโตภัตถชาดก 

โคธชาดก 

สิคาลชาดก 

วิโรจนชาดก 

วินีลกชาดก 

สกุณัคฆิชาดก 

ทุพภิยมักกฏชาดก 

คิริทัตตชาดก 

จุลลปทุมชาดก 

มณิโจรชาดก 

เสรีวบัณฑิต 

พอคาเกวียนผูฉลาด 

พญาเนื้อ 

พญาเนื้อนิโครธ 

พญาลิง 

กวาง 

พญานกกระจาบ 

พระเจามหาสีลวราช 

ลิง 

ลูกของพญาลิง 

สีลวนาคราช 

ฤาษี 

รุกขเทวดา 

พญาชางเผือก 

สังขเศรษฐี 

รุกขเทวดา 

พญาเหี้ย 

สุนัขจิ้งจอก 

ราชสีห 

พระเจาวิเทหะ 

นกมูลไถ 

พราหมณ 

อํามาตย 

ปทุมราชกุมาร 

คหบดี 

เสรีวพาล 

พอคาเกวียนผูโงเขลา 

เนื้อช่ือวากาฬะ 

พญาเนื้อสาขะ 

ผีเสื้อนํ้า 

นายพราน 

นกกระจาบบริวาร 

อํามาตยชั่ว 

จระเข 

พญาลิง 

นายพราน 

ทุฏฐกุมาร 

สุนัขจิ้งจอก 

พระราชา 

ปลิยเศรษฐี 

พรานเบ็ด 

กิ้งกา 

นักเลงสุรา 

สุนัขจิ้งจอก 

นกวินีลกะ 

นกเหยี่ยวเขา 

ลิง 

คิริทัต 

โจร 

พระเจาพาราณสี 



 ๓๑ 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 

๒๙ 

๓๐ 

๓๑ 
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๔๗ 
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๔๙ 
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๕๑ 

๕๒ 

๕๓ 

วีรกชาดก 

กุรุงคมิคชาดก 

สุงสุมารชาดก 

กักกรชาดก 

กันทคลกชาดก 

ธัมมัทธชชาดก 

กาสาวชาดก 

จุลลนันทิยชาดก 

อุปาหนชาดก 

มหาปงคิลชาดก 

สัพพทาฐชาดก 

คุตติลชาดก 

โรมชาดก 

ชัมพูขาทกชาดก 

อันตชาดก 

ชวสกุณชาดก 

ขันติวาทิชาดก 

กักการุชาดก 

กาฬพาหุชาดก 

ชัมพุกชาดก 

วานรชาดก 

เวนสาขชาดก 

ลฏกิกชาดก 

จุลลธรรมปาลชาดก 

สาลิยชาดก 

สุวรรณกักกฏชาดก 

มโนชชาดก 

กปชาดก 

กาวีรกะ 

กวาง 

ลิง 

รุกขเทวดา 

นกหัวขวาน 

ธรรมธัชปุโรหิต 

พญาชาง 

ลิงนันทิยะ 

นายหัตถาจารย 

โอรสพระเจามหาปงคิละ 

ปุโรหิต 

คุตติลกุมาร 

นกพิราบ 

รุกขเทวดา 

รุกขเทวดา 

นกหัวขวาน 

ขันติวาทิดาบส 

เทพบุตร 

ลิงราธะ 

ราชสีห 

ลิง 

อาจารยทิศาปาโมกข 

พญาชาง 

ธรรมปาลกุมาร 

กุมาร 

พราหมณ 

ราชสีห 

พญาลิง 

กาสวิษฐกะ 

นายพรานเนื้อ 

จระเข 

นายพรานนก 

นกกันทคลกะ 

กาฬกเสนาบดี 

นายพราน 

นายพราน 

มาณพ 

พระเจามหาปงคิละ 

สุนัขจิ้งจอก 

มุสิลมาณพ 

ชฎิลโกง 

สุนัขจิ้งจอก 

สุนัขจิ้งจอก 

ราชสีห 

พระเจากลาปุ 

ปุโรหิต 

ลิงกาฬพาหุ 

สุนัขจิ้งจอก 

จระเข 

ปุโรหิต 

ชางดุราย 

พระเจามหาปตาปะ 

หมอ 

กา 

สุนัขจิ้งจอก 

ลิงหัวดื้อ 



 ๓๒ 
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๗๓ 

๗๔ 

๗๕ 

๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

มหากปชาดก 

ปรันตปชาดก 

เจติยราชชาดก 

ติตติรชาดก 

นิโครธชาดก 

กุกกุฏชาดก 

มาตุโปสกชาดก 

ธรรมเทวปุตตชาดก 

สมุททวาณิชชาดก 

มหาปทุมชาดก 

อัมพชาดก 

รุรุมิคชาดก 

จันทกินนรีชาดก 

ตัจฉสุกรชาดก 

สัตติคุมพชาดก 

โสมนัสสชาดก 

จัมเปยยชาดก 

ฉัททันตชาดก 

มหากปชาดก 

ปณฑรกชาดก 

มโหสถชาดก 

ภูริทัตชาดก 

จันทกุมารชาดก 

มหานารทกัสสปชาดก 

เวสสันดรชาดก 

พญาลิง 

โอรสพระเจาพรหมทัต 

กปลปุโรหิต 

ดาบส 

พระเจานิโครธ 

ไก 

ชางเผือก 

ธรรมเทพบุตร 

ชางไมผูบัณฑิต 

ปทุมกุมาร 

บุตรคนจัณฑาล 

พญาเนื้อรุรุ 

กินนร 

รุกขเทวดา 

นกปุปผกะ 

โสมนัสสกุมาร 

จัมเปยยนาคราช 

พญาชางฉัททันต 

ลิง 

พญาครุฑ 

มโหสถบัณฑิต 

พระภูริทัต 

จันทกุมาร 

มหาพรหมนารท 

พระเวสสันดร 

ลิงบริวาร 

พระเจาพรหมทัต 

พระเจาอุปจิรราช 

นกกระทา 

สาขเสนาบดี 

เหยี่ยว 

พรานปา 

อธรรมเทพบุตร 

ชางไมผูเปนพาล 

พระเจาพรหมทัต 

มาณพ 

บุตรของเศรษฐี 

พระเจาพรหมทัต 

ชฎิลโกง 

นกสัตติคุมพะ 

ชฎิลโกง 

หมองู 

นายพรานชื่อโสณุดร 

พราหมณ 

ชีเปลือย 

เกวัฏปุโรหิต 

นายพราน 

กัณฑหาลปุโรหิต 

เสนาบดี 

พราหมณชูชก 

 

 

 



 ๓๓ 

                  จากการศึกษาชาดกทั้งหมด  สรุปไดวาพระเทวทัตบังเกิดเปน 

                  ๑.  เทพบุตร ๑ ชาดก   

                  ๒.  ผีเสื้อนํ้า ๑ ชาดก   

                  ๓.  มนุษย  ๔๗ ชาดก  คือเปน  พระราชา  ๙ ชาดก,  พระกุมาร  ๑ ชาดก,  

ปุโรหิต  ๔ ชาดก,  เสนาบดี  ๓ ชาดก,  อํามาตย  ๑ ชาดก,  เศรษฐี  ๑ ชาดก,  บุตรเศรษฐี  ๑ 

ชาดก,  พราหมณ  ๒ ชาดก,  พอคา  ๒ ชาดก,  มาณพ  ๓ ชาดก,  หมอ  ๑ ชาดก,  หมองู  ๑ 

ชาดก,  ชางไม  ๑ ชาดก,  นายพราน  ๑๐ ชาดก,  คนเลี้ยงมา ๑ ชาดก,  นักเลงสุรา  ๑ ชาดก

,  โจร  ๑ ชาดก,  ชฎิล  ๓ ชาดก  และชีเปลือย  ๑ ชาดก 

                  ๔.  สัตวเดรัจฉาน  ๒๙ ชาดก  คือเปน  สุนัขจิ้งจอก  ๗ ชาดก,  นก  ๕ ชาดก,  

ลิง  ๕ ชาดก,  จระเข  ๓ ชาดก,  เนื้อ  ๒ ชาดก,  เหยี่ยว  ๒ ชาดก,  กา ๒ ชาดก,  ราชสีห  ๑ 

ชาดก,  ชาง  ๑ ชาดก  และกิ้งกา  ๑ ชาดก 

                  โดยในชาดกเหลานี้  พระเทวทัตไดเกี่ยวของกับพระโพธิสัตว  ดังนี้ 

       ๑.  เปนบิดา  ๕ ชาดก  คือ  ตโยธรรมชาดก,  มหาปงคิลชาดก,  จุลลธัมมปาล

ชาดก,  ปรันตปชาดก  และมหาปทุมชาดก   

       ๒.  เปนบุตร  ๑ ชาดก  คือ  ลักขณชาดก   

       ๓.  เปนลูกศิษย  ๓ ชาดก  คือ  อุปาหนชาดก,  คุตติลชาดก  และอัมพชาดก   

       ๔.  เปนบริวาร  ๒ ชาดก  คือ  สัมโมทนชาดก  และมหากปชาดก 

       ๕.  เปนพี่นองกัน  ๑  ชาดก  คือ  สัตติคุมพชาดก 

สวนชาดกที่เหลือจากนี้  พระเทวทัตไมไดเกี่ยวของกับพระโพธิสัตวโดยตรงเลย       

                   และในชาดกทั้ง ๗๘ ชาดกนั้น  พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวบาง  ได

เบียดเบียนพระโพธิสัตวใหไดรับความทุกขหรือถึงแกความตายบาง  เมื่อพระเทวทัต

เบียดเบียนพระโพธิสัตวแลวไดถูกแผนดินสูบบาง  ซึ่งพอจะสรุปเปนหัวขอท่ีสําคัญไดดังนี้ 

                   ๑.  พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในโพธิสัตวมีทั้งหมด  ๑๑ ชาดก  คือ  เสรีววณิชชา

ดก,  มหาสีลวชาดก,  สัจจังกิรชาดก,  ทุมเมธชาดก,  ธัมมัทธชชาดก,  ขันติวาทิชาดก,  มหา

กปชาดก,  ปรันตปชาดก,  โสมนัสสชาดก,  มโหสถชาดก  และจันทกุมารชาดก     

                  ๒.  พระเทวทัตไดเบียดเบียนพระโพธิสัตวทําใหไดรับบาดเจ็บก็มี  สิ้นชีวิตไปก็มี  

ไมสามารถทําอะไรไดก็มี  ซึ่งทําดวยตนเองบาง  ใชคนอื่นบาง  ดังนี้ 



 ๓๔ 

                         -  เบียดเบียนพระโพธิสัตวแตไมถึงกับสิ้นชีวิต  มี  ๒๓ ชาดก  คือ  มหาสีลว

ชาดก,  ตโยธรรมชาดก,  สีลวนาคชาดก,  สัจจังกิรชาดก,  ทุมเมธชาดก,  โคธชาดก,  สิคาล

ชาดก,  สกุณัคฆิชาดก,  ทุพภิกยมักกฏชาดก,  มณิโจรชาดก,  กุรุงคมิคชาดก,  ธัมมัทธช

ชาดก,  กาสาวชาดก,  โรมชาดก,  สุวรรณกักกฏชาดก,  ปรันตปชาดก,  มหาปทุมชาดก,  จัน

ทกินรีชาดก,  โสมนัสชาดก,  จัมเปยยชาดก,  ภูริทัตชาดก,  จันทกุมารชาดก  และเวสสันดร

ชาดก 

                        -  เบียดเบียนพระโพธิสัตวจนถึงแกชีวิต  มี  ๗ ชาดก  คือ  จุลลนันทิยชาดก,  

ขันติวาทิชาดก,  จุลลธรรมปาลชาดก,  มหากปชาดก,  ติตติรชาดก,  ฉัททันตชาดก  และมหา

กปชาดก 

                  ๓.  พระเทวทัตถูกแผนดินสูบท้ังหมด ๘ ชาดก  คือ  สีลวนาคชาดก,  จุลลนันทิย

ชาดก,  ขันติวาทิชาดก,  จุลลธรรมปาลชาดก,  เจติยราชชาดก,  ธรรมเทวปุตตชาดก,  มหา

กปชาดก  และปณฑรกชาดก  รวมกับชาติสุดทายที่เกิดมารวมกับพระพุทธองคนับได ๙ ชาติ  

                  ๔.  ชาดกที่มีลักษณะคลายกัน  มีดังนี้ 

  -  พระเทวทัตไดบังเกิดเปนจระเขซึ่งประสงคจะจับพระโพธิสัตวซึ่ง

เสวยพระชาติเปนลิง  มี ๓  ชาดก  คือ  วานรินทชาดก,  สุงสุมารชาดก  และวานรชาดก 

  -  พระเทวทัตบังเกิดเปนสุนัขจิ้งจอก  ประสงคจะเลียนแบบพระโพธิสัตวซึ่ง

เสวยพระชาติเปนราชสีห  มี  ๒  ชาดก  คือ  วิโรจนชาดก  และชัมพุกชาดก 

  -  พระเทวทัตเปนลูกศิษยของพระโพธิสัตว  และประสงคจะยกตนทัดเทียม

อาจารย  มี  ๒  ชาดก  คือ  อุปาหนชาดก  และคุตติลชาดก 

 

                  จากการศึกษา  ผูวิจัยไดพบวา  พระเทวทัตไดเกิดรวมชาติกับพระโพธิสัตวใน 

๗๘ ชาดกนี้  ก็มีทั้งที่ทานไดเกิดมาเพื่อมุงจองเวรพระโพธิสัตวโดยตรงก็มี  และที่ไมไดยุง

เกี่ยวกันโดยตรงก็มี  แตอยางไรก็ตาม  ก็ถือไดวาพระเทวทัตไดเกิดมาเพื่อทําใหพระโพธิสัตว

ไดสรางสมบารมีในดานตาง  ๆ  จนกระทั่งในชาติสุดทายที่พระองคจะอุบัติมาเพื่อตรัสรู  พระ

เทวทัตก็ไดเกิดมารวมชาติกับพระพุทธองคอีกเพื่อมาเสริมคุณของพระพุทธองคใหปรากฏ

ชัดเจนมากขึ้น   

 

 



 ๓๕ 

 

๒.๒  ปจจุบันชาติ 

 

      ผูวิจัยไดนําเสนอชีวประวัติในอดีตชาติของพระเทวทัตและเรื่องราวที่เกี่ยวของแลว  

ก็จะกลาวถึงชีวประวัติในปจจุบันชาติของพระเทวทัตตามที่ปรากฏในคัมภีรตาง ๆ  ตอไป    

     หลังจากที่พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวแลวตามจองเวรในชาติตอ ๆ 

มา  จนกระทั่งถึงชาติที่พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมี  

ฝายพระเทวทัตไดถือกําเนิดเปนพราหมณชูชกนั้นแลว  ในชาติสุดทายของพระโพธิสัตว  พระ

เทวทัตก็ไดมาเกิดรวมชาติเพื่อตามจองเวรอีก 

 
    ๒.๒.๑  ชาติภูมิ 

 

     ในอรรถกถาธรรมบทกลาวไววา  พระเทวทัตเปนพระโอรสของพระเจาสุปปพุทธะ

แหงโกลิยวงศ  ในพระนครเทวทหะกับพระนางอมิตา  พระกนิษฐภคินีของพระเจาสุทโธทนะ

พระพุทธบิดา  มีพระกนิษฐภคินีองคหนึ่ง  คือ  พระนางพิมพาหรือยโสธรา  ซึ่งไดอภิเษก

สมรสกับเจาชายสิทธัตถะ ๘๑

    ในคัมภีรจูฬวรรค   วินัยปฎก  กลาวไววา  พระสารีบุตรเรียกพระเทวทัตวา   

“โคธิบุตร” ๘๒ ซึ่งแปลวา  บุตรของนางโคธี ๘๓  

                                                  
                   ๘๑ ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๕/๔๑,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๕/๖๒.  

                     ๘๒ วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๘/๑๒๕,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๓๘/๑๘๓. 

                     ๘๓ คัมภีรมหาวัสตุ กลาวไววา เจาชายเทวทัตเปนโอรสของพระเจาศุโกลทนะ (บาลีเปน สุกโกทนะ)  

กับพระนางมฤคี  มีพระเชษฐา ๒ องคคือ  เจาชายอานนท กับเจาชายอุปธาน  สวนเจาหญิงยโสธรานั้น  เปน

พระธิดาของพระเจามหานามะซึ่งเปนโอรสของพระเจาอมฤโตทนะ  (บาลี เปน อมิโตทนะ)  แตในคัมภีรลลิตวิสต

ระกลาววา  เปนพระธิดาของเจาทัณฑปาณิ  ในคัมภีรทวาทศวิหรณสูตรของมหายานกลาวไววา  เจาชายเทวทัต

เกิดเมื่อวันขึ้น ๗ ค่ํา เดือน ๔  เจาชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันขึ้น ๘ ค่ํา  เดือน ๔  นับตามเดือนทางจันทรคติของ

จีน  ซึ่งหมายความวาเจาชายเทวทัตมีอายุมากกวาเจาชายสิทธัตถะ ๑ วัน,  อางใน สารานุกรมไทย ฉบับ   

ราชบัณฑิตยสถาน  เลม ๑๔,  (กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ  จํากัด,  ๒๕๒๗–๒๕๒๘),  หนา  ๘๗๘๓–

๘๗๘๔.   



 ๓๖ 

         ตามคัมภีรทั้งสองนี้  สอความใหเห็นวา พระนางอมิตา  นาจะมีอีกนามหนึ่งวา  

“โคธี”  หรือมิฉะนั้น  โคตรของพระเทวทัตนาจะเปน  “โคธิโคตร” 

 
     ๒.๒.๒  อุปนิสัยใจคอ  กําลัง  และชีวิตในเพศฆราวาส 

 
    พระเทวทัตมีอุปนิสัยกักขฬะ หยาบชา  และมีจิตใจเหี้ยมโหดไรความปรานี ๘๔  

อกตัญูไมรูจักคุณคนอื่น ๘๕  ทะเยอทะยาน  มักใหญใฝสูง  พรอมทั้งมีความอิจฉาริษยา  

และอาฆาตมาดราย ๘๖  เปนคนพาลสันดานหนา ๘๗  เกิดมาเพื่อเปนผูลางผลาญกับพระพุทธ

องคโดยแท ๘๘     

      แตถาวากันโดยจริงแลว  พระเทวทัตเปนนักปฏิวัติที่ยอดเยี่ยมผูหนึ่ง  ซึ่งมีวา

ทะปฏิวาทะและนโยบายเฉียบแหลมมาก  เปนผูสามารถในทางใชวาทะปฏิภาณใหพระภิกษุ

สงฆกลุมใหญไมต่ํากวา ๕๐๐ รูปซ่ึงมาประชุมเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาเห็นดวยกับตน

และยอมรับนับถือทานเปนศาสดา ๘๙   

       ในสารัตถปกาสินี  อรรถกถาสังยุตตนิกายกลาววา  พระเทวทัตมีกําลังมาก

เทากับชาง ๕ เชือก ๙๐

 

 

                                                  
                     ๘๔ เทวทตฺโต    กกฺขโส   ผรุโส   สาหสิโก   สตฺเตสุ   กรุณามตฺตมฺปสฺส  นตฺถิ  -  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  

๓๘/๓๘๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๗๕๘. 

                     ๘๕ เทวทตฺโต   อิทาเนว   อกตฺู  มิตฺตทุพฺภิ  -  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๖๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/

๑๓๙. 

                     ๘๖ เทวทตฺโต    มม   วณฺเณ   ภฺญมาเน   อุสุยฺยํ   กโรติ  -  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๒๗๒,  ข.ุชา.อ.  

(ไทย)  ๕๖/๔๖๙.        

                     ๘๗ สมัคร  บุราวาศ,  ปรีชาญาณของสิทธัตถะ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม  บริษัท 

เคล็ดไทย  จํากัด,  ๒๕๓๗),  หนา ๑๐๘. 

                     ๘๘ เร่ืองเดียวกัน,  หนา  ๒๘–๒๙. 

                     ๘๙ เสรี  เปรมฤทัย,  ธรรมนิยายเรื่อง  พระเทวทัตต,  (กรุงเทพมหานคร,  ร.พ.อักษรบริการ,  

๒๔๙๘), คํานําหนา ค-ฆ.     

                      ๙๐ มหาถามวา  กิเรส  (เทวทตฺโต)  ปฺจนฺนํ  หตฺถีนํ  พลํ  ธาเรติ  -  สํ.ส.อ.  (บาลี)  ๑๑/๗๖,       

สํ.ส.อ.  (ไทย)  ๒๔/๒๒๔.   



 ๓๗ 

 

       ชีวิตในเพศฆราวาสของทานนั้น  ในคัมภีรของเถรวาท  เวนจากตอนออกบวชซึ่ง

จะไดกลาวตอไปแลว  นอกนั้นมิไดกลาวถึงไว ๙๑

 
      ๒.๒.๓  การออกบวช 

 

      คัมภีรจูฬวรรค  วินัยปฎก  และอรรถกถาธรรมบทกลาวไววา  เมื่อคราวทํามงคล

พิธีขนานพระนามเจาชายสิทธัตถะ  เหลาพระประยูรญาติไดใหสัญญาไววา  ไมวาเจาชาย

องคนี้จะเปนพระราชาหรือพระพุทธเจาก็ตาม  ก็จะใหโอรสของตนติดตามแวดลอมเปน

บริวาร  ดังนั้น  ในภายหลังเมื่อเจาชายสิทธัตถะไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  จนบรรลุพระ

                                                  
                      ๙๑ คัมภีรสายสันสกฤตกลาววา  เมื่อทานเจริญวัยพอสมควรแลว  พระบิดาสงไปศึกษาศิลปวิทยา

ในสํานักครูวิศวามิตร  เชนเดียวกับเจาชายศากยะอื่น ๆ มีเจาชายสิทธัตถะเปนตน  วิชาที่ศึกษามีวิชายุทธศาสตร  

เชนวิธีขี่มา  การยิงศร  มวยปล้ํา  และกลวิธีการรบแบบอื่น ๆ วิชาคณิตศาสตร  และวิชาอักษรศาสตร  เปนตน  

ปรากฏวาทานมีความชํานาญในวิชายิงศรเปนพิเศษ  -  อางใน สารานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  

หนา  ๘๗๘๔.   

                     เซอร เอดวิน  อารโนลด  กลาวไววา  เจาชายเทวทัตไดยิงหงสจนตกลงมา  เจาชายสิทธัตถะไดทรง

เก็บหงสนั้นไปรักษา  เมื่อเจาชายเทวทัตไปทวงคืนโดยกลาววา  หงสสมควรจะเปนของของตน  เพราะตนยิงมัน

ตกลงมา  แตเจาชายสิทธัตถะไมใหโดยกลาววา  หงสตองเปนของพระองคเพราะพระองคทรงรักษาใหมันหาย

จากอาการบาดเจ็บ  เมื่อตกลงกันไมได  จึงไปถามฤษีทานหนึ่ง  ไดรับคําตอบวา  ผูชวยชีวิตยอมมีสิทธิ์เปน

เจาของสิ่งมีชีวิตนั้นมากกวาผูที่พยายามฆาสิ่งมีชีวิตนั้น  ผูพิฆาตเปนผูทําความมลทินและความลางผลาญ  สวน

ผูปกปองกันนั้นเปนผูผดุงความชวยเหลือ  จงใหหงสแกผูที่ชวยหงสนั้นเถิด  แลวตัดสินใหเจาชายสิทธัตถะเปนผู

ชนะ   



                    และในสมัยที่เมื่อเจาชายสิทธัตถะจะหมั้นกับเจาหญิงพิมพา (ศรียโสธรา)  พระเจาสุปปพุทธะจัดให

มีการประลองการแขงขันกัน  โดยมีขอแมวา  ผูที่มีสิทธิ์หมั้นกับเจาหญิงได  ตองมีความสามารถในเชิงธนู  เชิง

ดาบและขี่มาดีกวาเจาชายทั้งหมด  เจาชายเทวทัตก็ไดเขารวมการแขงขันดวย  แตก็แพเจาชายสิทธัตถะอยาง

ส้ินเชิง  -  ประทีปแหงทวีปเอเชีย,  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐),  หนา ๑๔–๑๖  และ  

๒๓–๔๖. 

                   คัมภีรมหาวัสตุกลาวไววา  เมื่อเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกทรงผนวชแลว  เจาชายเทวทัตไดทรง

ขอใหพระนางยโสธราเปนพระมเหสีของทาน  แตไดรับการปฏิเสธอยางสิ้นเชิง  -  อางใน สารานุกรมไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน,  หนา  ๘๗๘๕.  

 



 ๓๘ 

อรหันตสัมมาสัมโพธิญาณแลว  เสด็จนิวัติพระนครกบิลพัสดุครั้งแรก  พระประยูรญาติไดให

โอรสของตนออกบวชตามเสด็จ  แตเห็นเจาชาย ๖ องคคือ  พระภัททิยราช  เจาชายอนุรุทธะ  

เจาชายอานนท  เจาชายภคุ  เจาชายกิมพิละ  และเจาชายเทวทัตมิไดออกบวช  จึ

                                                 

งกลาว

ตําหนิวา  เจาชายทั้ง ๖ องคนี้  คงไมใชพระญาติของพระพุทธองคกระมัง  จึงไมออกบวช  

เมื่อเปนเชนนี้  เจาชายทั้ง ๖ พรอมท้ังนายภูษามาลาชื่อ อุบาลีเปน ๗ จึงตกลงใจกันออกบวช  

โดยไดพากันเสด็จไปท่ีอนุปยอัมพวัน  เขตมลรัฐ  ซึ่งพระพุทธองคเสด็จประทับอยูในขณะนั้น  

เมื่อไปถึงอนุปยอัมพวันแลว  เจาชายทั้ง ๖ ก็ไดพรอมใจกันกราบทูลพระพุทธองคทรง

บรรพชาใหกับอุบาลีกอน  โดยใหเหตุผลวา  พวกตนเปนเจาชายเชื้อสายศากยะมีมานะจัด  

นายอุบาลีนี้ก็รับใชพวกตนมาชานาน  ขอใหพระพุทธองคไดโปรดบวชใหนายอุบาลีนี้กอน

เถิด  เพื่อใหพวกตนจักไดไหวเขาได  ดวยวิธีการดังนี้  จะชวยใหพวกตนลดความถือตัวลงได  

พระพุทธองคก็ทรงทําตามที่เจาชายเหลานั้นทูลขอ  ทรงประทานการบรรพชาใหแกอุบาลี

กอนแลว  จึงทรงประทานการบรรพชาใหแกเจาชายทั้ง ๖ องคในภายหลัง ๙๒  หลังจากที่

ทั้งหมดไดบรรพชาอุปสมบทแลว  ในระหวางภายในพรรษานั้นเอง  พระภัททิยะไดเปนพระ

 
                      ๙๒ คัมภีรมหาวัสตุกลาววา  พระเจาสุทโธทนะรับส่ังใหประชุมพระประยูรญาติผูใหญแลวตรัสวา  

เมื่อเจาชายสิทธัตถะออกผนวชและไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวควรจะมีกษัตริยออกบวชเปนบริวาร  

แลวเสนอใหตระกูลที่มีโอรสตั้งแต ๒ องคขึ้นไป  ใหจับสลากกันเพื่อคัดเลือกใหออกบวชองคหนึ่ง  พระเจาศุโกลท

นะมีโอรส ๓ องค  คือเจาชายอานนท  เจาชายอุปธาน  และเจาชายเทวทัต  ผลจากการจับสลาก  ปรากฏวา  

เจาชายเทวทัตตองออกบวช  เจาชายอานนทก็ประสงคจะออกบวชในคราวนั้นดวย  แตพระมารดาไมอนุญาต  

ทานจึงหนีไปอยูที่รัฐวิเทหะ  และไดออกบวชในกาลตอมา   

                      ในคราวนั้น  มีเจาชายศากยะออกบวชพรอมกันทั้งหมด ๕๐๐ องค  โดยมีนายภูษามาลาชื่ออุบาลี  

ติดตามไปบวชดวย  เมื่อเจาชายทั้งหมดออกจากพระนครดวยขบวนแหอันยิ่งใหญดวยการทรงพาหนะตาง ๆ มี  

ชาง มา รถเปนตน  เจาชายเทวทัตทรงชางซึ่งประดับตกแตอยางวิจิตรงดงาม  เมื่อไปถึงประตูพระนคร  ยอด

มงกุฎกระทบกับซุมประตูทําใหหักตกลงมา  ประชาชนที่เห็นเหตุการณพากันหัวเราะ  และพวกโหรทํานาย

เหตุการณนั้นวา  เจาชายเทวทัตจะไมไดรับผลสําเร็จสมตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจเปนแนแท    

                       เมื่อเจาชายเหลานั้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระพุทธองคแลว  พระองคตรัสอนุญาตดวยวิธี

เอหิภิกขุอุปสัมปทา  คือตรัสกับเจาชายองคอื่น ๆ เพียงวา  “จงเปนภิกษุมาเถิดเทานั้น”  แตตรัสกับเจาชายเทวทัต

วา  “ศากยกุมาร  จงเปนภิกษุมาเถิด  จงประพฤติพรหมจรรย  ภายใตการนําของตถาคตเถิด”,  อางใน

สารานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  หนา๘๗๘๖–๘๗๘๗.



 ๓๙ 

อรหันตเตวิชโช ๙๓  พระอนุรุทธะไดทิพยจักษุ  ตอมาไดฟงมหาปุริสวิตักกสูตรจึงไดสําเร็จเปน

พระอรหันต  พระอานนทไดเปนพระโสดาบัน  พระภคุและพระกิมพิละไดเจริญวิปสสนา

กรรมฐานแลวไดสําเร็จเปนพระอรหันต  สวนพระเทวทัตไดบรรลุฌาน ๔  และมีฤทธิ์ขั้นปุถุชน

อันเปนโลกิยะ ๙๔  

 
      ๒.๒.๔  คุณที่พระเทวทัตไดจากการบวช 

 

        ฤทธิ์มีทั้งหมด ๑๐ อยาง  ดังนี้  คือ 

        ๑. อธฏิฐานาอิทฺธิ      ฤทธิ์อธิษฐาน   

       ๒. วิกุพฺพนาอิทฺธิ    ฤทธิ์บิดเบือน   

       ๓. มโนมยาอิทฺธิ    ฤทธิ์มโนมัย   

       ๔. ญาณวิปฺผาราอิทฺธิ   ฤทธิ์ญาณปกแผ   

       ๕. สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ   ฤทธิ์สมาธิปกแผ 

       ๖. อริยอทิฺธิ    ฤทธิ์ของพระอริยะ 

       ๗. กมฺมวิปากชาอิทฺธิ   ฤทธิ์เกิดดวยวิบากกรรม 

       ๘. ปฺุญวโต  อิทฺธิ    ฤทธิ์ของผูมีบุญ 

       ๙. วิชฺชามยาอิทฺธิ    ฤทธิ์สําเร็จดวยวิทยา 

       ๑๐. ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมาปโยคปปจฺจยา  อิชฺฌนฏเฐน  อิทฺธิ    ฤ ท ธิ์ โ ด ย

ความหมายวาสําเร็จเพราะความประกอบชอบในกิจน้ัน ๆ เปนปจจัย  ๙๕

      สําหรับพระเทวทัต  หลังจากที่ทานเขามาบวชแลว  ในชวงแรกไดตั้งใจประพฤติ

ปฏิบัติธรรมของพระพุทธองคเปนอยางดี  ทําใหทานไดบรรลุฌานและมีฤทธิ์มาก  ซึ่งจัดอยู

                                                  
                      ๙๓ วิชชา ๓  คือ  ๑.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ความรูที่ใหระลึกชาติได  ๒. จุตูปปาตญาณ  

ความรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย  ๓. อาสวักขยญาณ  ความรูที่ทําอาสวะใหส้ิน,  อางใน  พระธรรมปฎก    

(ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐),  หนา ๒๗๒.           

       ๙๔ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๐–๓๓๑/๑๑๒–๑๑๖,  วิ.จู  (ไทย)  ๗/๓๓๐–๓๓๑/๑๒๘–

๑๓๒,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๒๕–๑๒๘,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  /๑๗๙–๑๘๖.  

                      ๙๕ ขุ.ป.  (บาลี)  ๓๑/๔๔/๓๘๘,  ๓๑/๙/๔๑๗,  ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๔๔/๓๙๑,  ๓๑/๙/๕๖๒, วิสุทฺธิ. 

(บาลี)  ๒/๒๐๗,  วิสุทฺธิ. (ไทย)  ๒/๙๙–๑๐๐.    



 ๔๐ 

ในจําพวกวิกุพพนาฤทธิ์  คือฤทธิ์บิดเบือน  สามารถที่จะเปลี่ยนตนใหเปนรูปตาง ๆ ได  แตก็

เปนคุณท่ีเสื่อมได  เพราะเปนคุณของปุถุชน  ๙๖     

 
      ๒.๒.๕  ยุยงพระเจาอชาตศัตรูใหหลงเชื่อ 

 

      ในกาลตอมา  พระเทวทัตไดตามเสด็จพระพุทธองคไปยังกรุงโกสัมพี  พรอมกับ

พระอสีติมหาสาวก  มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเปนตน  ปรากฏวาประชาชน

ชาวเมืองพากันนําภัตตาหาร ผา และเภสัชไปถวายพระพุทธองคและพระอสีติมหาสาวกเปน

อันมาก  ประชาชนรูจักพระเถระรูปใดก็เที่ยวถามหาพระเถระรูปน้ัน    แตไมมีใครถามหาพระ

เทวทัตเลย  ทําใหทานเกิดความนอยใจยิ่งนัก  เกิดความค ิดวา  พระเถระรูปอื่นเปนกษัตริย

ออกบวช  ตนก็เปนกษัตริยออกบวช  ทําไมหนอ  จึงไมมีใครรูจักตนบาง  ตนจะหาบุคคลใด

ใหมาเลื่อมใสเปนผูอุปฏฐาก  ถวายลาภและสักการะใหตนดังเชนพระเถระรูปอื่นบางหนอ  

ทานนึกถึงพระเจาพิมพิสาร  แตรูวาคงไมสําเร็จ  เพราะพระเจาพิมพิสารเปนพระโสดาบัน

แลว  จึงนึกไปถึงอชาตศัตรูกุมารซึ่งเปนพระโอรสของพระเจาพิมพิสาร  เห็นวาคงจะสําเร็จได  

เพราะพระกุมารยังทรงพระเยาวอยู  ยังไมรูจักพระพุทธศาสนา  จึงไดออกจากกรุงโกสัมพีไป

ยังกรุงราชคฤห  เมื่อไปถึงก็ไดไปหาอชาตศัตรูกุมาร  โดยการเนรมิตตนเปนกุมารนอย  ใหงู

พิษพันที่มือท้ัง ๒ ขาง ๆ ละ ๒ ตัว  พันที่เทา ๒ ขาง ๆ ละ ๒ ตัว  พันที่คอ ๑ ตัว  ทําเปนเทริด

สวมศีรษะ ๑ ตัว  และทําเปนสรอยสังวาลเฉวียงบาอีก ๑ ตัว  แลวเหาะไปปรากฏตัวบนพระ

เพลาของอชาตศัตรูกุมาร  เมื่อเห็นพระกุมารตกพระทัยกลัวยิ่งนัก  จึงกลาวปลอบวา  ตนเปน

พระภิกษุ  อยากลัวเลย  แลวคลายฤทธิ์กลับเปนพระภิกษุตามเดิม  พระกุมารทรงเลื่อมใสใน

อิทธิฤทธิ์นั้นมาก  ถึงกับทรงปวารณาพระองคเปนผูอุปถัมภพระเทวทัต  และทรงใหสราง

วิหารถวายที่ตําบลคยาสีสะ  พระองคเองไดเสด็จไปหาทั้งเวลาเชาและเย็นดวยราชรถ ๕๐๐ 

คัน  นําภัตตาหารไปถวายวันละ ๕๐๐ สํารับเปนประจํา  พระเทวทัตจึงเปนผูมีลาภสักการะ

มากสมตามความปรารถนา  เมื่อมีลาภสักการะและไดรับคําสรรเสริญมาก  ทานก็เหลิงจน

ลืมตัวและเกิดความปรารถนาจะปกครองสงฆแทนพระพุทธองค  พรอมกับเกิดความคิดนี้  

ฤทธิ์ของทานก็เสื่อมหายไปในทันที 

                                                  
                       ๙๖ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ป.  (บาลี)  ๓๑/๑๓/๔๒๒,  ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๑๓/๕๖๖. 



 ๔๑ 

     ขณะนั้น  พระพุทธองคประทับอยูที่กรุงโกสัมพี  เมื่อทรงทราบเรื่องนี้จากพระมหา

โมคคัลลานะ  จึงตรัสวา  การกระทําของพระเทวทัต  จักปรากฏผลออกมาเอง  แลวตรัส

เทศนาเรื่องศาสดา ๕ จําพวกใหฟง  เมื่อพระองคเสด็จไปท่ีพระเวฬุวันมหาวิหาร  กรุง

ราชคฤห  เหลาภิกษุกราบทูลเรื่องอชาตศัตรูกุมารบํารุงพระเทวทัตใหทรงทราบ  จึงตรัสกับ

ภิกษุทั้งหลายวา  ในกาลภายหนา  พระเทวทัตนั้นจักเสื่อมจากลาภสักการะและจักเสื่อมจาก

กุศลธรรมทั้งหลาย  แลวแสดงพระธรรมเทศนาใหแกภิกษุทั้งหลายฟง ๙๗

 
     ๒.๒.๖  กราบทูลขอปกครองสงฆ 

 

     ตอมา  พระเทวทัตเขาไปเฝาพระพุทธองคขณะที่ประทับอยูทามกลางพุทธบริษัท

ซึ่งพระเจาพิมพิสารประทับอยูดวย  เมื่อไดโอกาสจึงกราบทูลขอปกครองสงฆแทนพระพุทธ

องคถึง ๓ ครั้ง  โดยอางวา  พระพุทธองคทรงชราภาพมากแลว  สมควรพักผอนพระอิริยาบถ

ใหสุขสบาย  พระพุทธองคไมทรงอนุญาต  พระเทวทัตโกรธจัด  จึงผูกอาฆาตในพระพุทธเจา

เปนครั้งแรก  และไดลุกออกไปทันที  เมื่อพระเทวทัตจากไปแลว  พระพุทธองคไดตรัสใหสงฆ

ทําปกาสนียกรรมแกพระเทวทัต  โดยรับสั่งใหพระสารีบุตรเปนตัวแทนสงฆไปประกาศในกรุง

ราชคฤหตามความเปนจริงวา  แตกอนพระเทวทัตเปนอยางหนึ่ง  เดี๋ยวนี้กลับเปนอีกอยาง

หนึ่ง  พระเทวทัตทําอยางใด  พูดอยางใด  ไมพึงเห็นวา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆเปน

อยางนั้น  พึงเห็นเปนเรื่องเฉพาะตัวพระเทวทัตเทานั้น 

    พระเทวทัตคิดวา  ตนถูกพระพุทธองคทอดทิ้งแลวเปนแน  จึงวางแผนจะสราง

ความพินาศใหแกพระพุทธองค  จึงเขาไปหาอชาตศัตรูกุมาร  ยุยงใหพระกุมารปลงพระชนม

พระบิดาแลวขึ้นครองราชยเสียเอง  สวนตนเองก็จะปลงพระชนมพระพุทธองคแลวเปน

พระพุทธเจาแทน  อชาตศัตรูกุมารซึ่งยังทรงพระเยาวอยูมิไดไตรตรองเลยก็หลงเชื่อ  ไดทํา

การปลงพระชนมพระเจาพิมพิสารแลวขึ้นครองราชยแทน ๙๘

 

                                                  
                    ๙๗ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๓–๓๓๕/๑๑๗–๑๒๓,  วิ.จู. (ไทย)  ๗/๓๓๓–๓๓๕/๑๓๔–

๑๔๐,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๒๙–๑๓๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๘๖–๑๘๗. 

                 ๙๘ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๖–๓๓๙/๑๒๓–๑๒๘,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๓๖–๓๓๙/๑๔๑–

๑๔๕,  ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๑/๑๒๙–๑๓๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๘๗–๑๘๘. 



 ๔๒ 

     ๒.๒.๗  พยายามเพื่อปลงพระชนมพระพุทธองค   
      

      หลังจากที่พระเจาอชาตศัตรูขึ้นครองราชยแลว  พระเทวทัตก็ถวายพระพรวา  

มโนรถของพระองคสําเร็จแลว  แตของตนยังไมสําเร็จ  จึงขอนายขมังธนูจํานวน ๓๑ คน

เพื่อใหไปซุมยิงพระพุทธองคดวยลูกศรอาบยาพิษใหสิ้นพระชนม  แตแผนการนี้ไมสําเร็จ  

เพราะนายขมังธนูทั้งหมดไมสามารถยิงพระพุทธองคไดดวยพุทธานุภาพ  และไดฟงธรรมจน

สําเร็จเปนพระโสดาบันทุกคน  แลวไดบรรพชาอุปสมบทบรรลุพระอรหัตทั้งหมด ๙๙   

      ตอมา  พระเทวทัตไดขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏ  พอเห็นพระพุทธองคเสด็จจาริก

มาถึงที่เชิงภูเขา  ก็กลิ้งศิลากอนใหญใหตกลงมาประสงคจะใหทับ  ชะงอนหินก็รับเอาศิลาที่

ตกลงไปนั้นไวได  แตสะเก็ดศิลาชิ้นหนึ่งที่กะเทาะจากศิลากอนนั้นกระเด็นไปกระทบพระบาท

ของพระพุทธองคเขา  ทําให

                                                 

พระโลหิตหอข้ึน  พระพุทธองคทรงแหงนพระพักตรขึ้นตรัสกับ

พระเทวทัตวา  เธอสั่งสมบาปไวมานักที่คิดประทุษรายคิดปลงพระชนม  ใหพระบาทของพระ

ตถาคตหอพระโลหิตขึ้น  แลวตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่ติดตามวา  การทําพระวรกายของ

พระพุทธเจาใหหอพระโลหิตขึ้นนี้จัดเปนอนันตริยกรรม  คือบาปอันหนักยิ่ง  หลังจากนั้น  

พระองคก็ทรงใหเหลาภิกษุนําพระองคไปท่ีชีวกัมพวนาราม  หมอชีวกไดทําการผาพระบาท

ของพระองคดวยศาสตรา  เอาเลือดและเนื้อรายออก  แลวรักษาแผลใหพระองคจนหาย ๑๐๐

     เมื่อไมสามารถปลงพระชนมพระพุทธองคได  พระเทวทัตจึงคิดหาวิธีอื่น  เมื่อ

ทราบวาชางนาฬาคีรีซึ่งเปนชางทรงของพระเจาอชาตศัตรูกําลังตกมัน  ดุรายมาก  ทานจึง

เขาไปหาควาญชางพูดเกลี้ยกลอมใหปลอยชางนาฬาคีรี  ขณะที่พระพุทธองคพรอมดวยภิกษุ

สงฆเสด็จออกบิณฑบาตในตอนเชาตรู  พระเทวทัตก็สั่งใหควาญชางมอมเหลาพญาชางถึง 

๑๖ หมอ  แลวปลอยออกจากโรงชาง  พระอานนทเห็นเหตุการณนั้น  จึงไดเอาตัวเขาไปขวาง

ชางไวไมใหเขาถึงพระพุทธองค  พระองคตรัสบอกใหอานนทหลีกไปแลวปราบพญาชางให

 
                     ๙๙ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๐/๑๒๘–๑๓๑,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๐/๑๔๗–๑๕๐,        

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๔/๘๖–๘๘,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๔/๑๔๙–๑๕๒, ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/

๑๘๘. 

                     ๑๐๐ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๑/๑๓๑–๑๓๓,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๑/๑๕๐–๑๕๓,       

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๒/๑๙๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๒/๓๓๖,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๘๘,        

ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๔/๕๓–๕๕,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๔/๘๑–๘๕. 



 ๔๓ 

หายเมามันและเมาเหลาไดดวยเมตตาจิต  เมื่อชาวเมืองผูประสบเหตุการณตางพากันแซซอง

สาธุการ  และเลื่อมใสในพุทธานุภาพนั้น  ในขณะเดียวกัน  ก็กลาวโจษขานกันวา  เร่ืองนี้  

พระเทวทัตเปนผูบงการ  และวิพากษวิจารณกันตอไปถึงการที่ราชบุรุษไปยิงพระพุทธองค  

และการกลิ้งหินทําโลหิตุปบาทดวย  และยังไดโจษขานวา  แมการสิ้นพระชนมของพระ

เจาพิมพิสารก็เพราะเนื่องมาจากพระเทวทัตนี้เอง  เรื่องนี้ไดแพรสะพัดไปอยางรวดเร็ว  เหลา

ประชาชนทั่วทั้งพระนครตางพากันตําหนิพระเจาอชาตศัตรูที่ยังทรงอุปฏฐากพระเทวทัตอยู  

พระองคจึงทรงงดการบํารุงทานตั้งแตบั

                                                 

ดนั้น  และชาวกรุงราชคฤหก็ไมยอมใสบาตรใหแก

พระเทวทัตดวย ๑๐๑

      ภิกษุบางพวกที่คุนเคยกับพระเทวทัตไดเขาไปพบและพูดจาตักเตือนวา  พระพุทธ

องคทรงมีอุปการะแกพระเทวทัตเปนอยางยิ่ง  พระเทวทัตไดบวชเรียนพระธรรมวินัย  และได

สําเร็จฌาน ๔  ก็เพราะอาศัยพระองค  พระเทวทัตกลาวตอบวา  พระพุทธองคหาไดมี

อุปการะแกทานสักเทาปลายหญาไม  ทานบวชเอง  เรียนพระธรรมวินัยเอง  และปฏิบัติธรรม

จนไดสําเร็จฌานเอง  พระภิกษุเหลานั้น  จึงไปกราบทูลพระพุทธองควา  พระเทวทัตเปนคน

อกตัญู  พระพุทธองคตรัสวา  แมในอดีตพระเทวทัตก็เคยเปนคนอกตัญู  จึงไดตรัส

เทศนาชาดกหลายเรื่อง  มีคุตตลิชาดก เปนตน ๑๐๒

 
    ๒.๒.๘  ทูลขอวัตถุ ๕ ประการและทําสังฆเภท 

 

     เมื่อเสื่อมลาภสักการะแลว  พระเทวทัตพรอมกับบริวาร  ซึ่งมีพระโกกาลิกะ  พระ 

กตโมรกติสสกะ  พระขัณฑเทวีบุตร  และพระสมุททัตตะ  ตางก็เที่ยวขออาหารตามบานเรือน

ตาง ๆ โดยกลาวอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตนของกันและกัน  แตถึงกระนั้นประชาชนก็ไม

เลื่อมใส  ทานจึงคบคิดกับคณะเพื่อทําสังฆเภท   

     วันหนึ่ง  พระเทวทัตพรอมกับบริวารเขาไปเฝาพระพุทธองคผูประทับอยูใน

ทามกลางพุทธบริษัท  ทูลขอใหทรงบัญญัติวัตถุ ๕ ประการ  คือ  ใหถือการอยูปา  ถือการ

 
                     ๑๐๑ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๒/๑๓๔–๑๓๖,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๒/๑๕๓–๑๕๖,       

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๒/๑๙๙–๒๐๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๒/๓๓๗–๓๔๓,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๐–๑๓๑,  ขุ.ธ.อ.  

(ไทย)  ๑/๑๘๘–๑๙๐. 

                    ๑๐๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๗/๒๔๙–๒๕๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๗/๔๘๔–๔๘๕. 



 ๔๔ 

บิณฑบาต  ถือผาบังสกุล  ถือการอยูตามโคนไม  และถือมังสวิรัติเปนวัตรตลอดชีวิต  ผูใดไม

ปฏิบัติตาม  ผูนั้นมีโทษ  ทั้งนี้  เพื่อสงเสริมใหพระมีความมักนอย  สันโดษตามจุดมุงหมาย

ของพระพุทธศาสนา  แตพระองคไมทรงอนุญาต  ทานจึงพาคณะเที่ยวประกาศในกรุงรา

ชคฤหวา  วัตถุ ๕ ประการเปนของดี  และตนหวังดีตอพระพุทธศาสนา  จึงทูลขอ  แตพระ

สมณโคดมไมทรงอนุญาต  สวนพวกของตนมักนอยสันโดษ  จึงถือปฏิบัติอยางเครงครัด  ทํา

ใหมีประชาชนหลงเชื่อเปนจํานวนไมนอย  เมื่อพระพุทธองคทรงทราบจึงรับสั่งใหพระเทวทัต

เขาเฝา  และตรัสเตือนไมใหพยายามทําลายสงฆ  อันเปนบาปหนัก  ตกนรกตลอดกัป  แต

ทานไมยอมเชื่อ ๑๐๓    

     เชาวันหนึ่ง  พระเทวทัตพบพระอานนทขณะบิณฑบาต  จึงสั่งใหมากราบทูลพระ

พุทธองควา  นับตั้งแตวันนี้ไป  ทานจะทําอุโบสถสังฆกรรม  แยกจากพระพุทธองค  แยกจาก

ภิกษุสงฆ ๑๐๔  ครั้นถึงวันอุโบสถ  พระเทวทัตสามารถชักชวนพระบวชใหมชาววัชชี ๕๐๐ รูป

ใหเขารวมเปนฝกฝายของตน  ใหจับสลากแลวทําลายสงฆ  และพาไปอยูที่วิหารคยาสีสะ  

กลาวสอนลัทธิของตนวา  สิ่งที่พระสมณโคดมทํา ไมใชธรรม  สิ่งที่ตนทําเทานั้น  คือธรรม ๑๐๕

      เนื่องจากพระ ๕๐๐ รูปนั้นเปนสานุศิษยของพระสารีบุตร  พระพุทธองคจึงตรัสสั่ง

ใหพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะติดตามไปนํากลับมา  พระเถระทั้งสองจึงไปนําพระ

เหลานั้นกลับมาไดสําเร็จ   

     หลังจากที่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะพาภิกษุเหลานั้นกลับไปแลว  

พระโกกาลิกะไดเขาไปปลุกพระเทวทัตผูนอนหลับอยู  แลวกลาววา  ตนเตือนไมใหไวใจพระ

อัครสาวกแลวยังไมเชื่อ  จนทานทั้งสองพาพระกลับไปหมดแลว  วาแลวก็กระแทกเขาเขาที่

อกของทาน  เลือดสด ๆ ไหลออกทางปากพระเทวทัต  ทานจึงลมปวยลงแตนั้นมา ๑๐๖

                                                  
                    ๑๐๓ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๓/๑๓๖–๑๓๙,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๓/๑๕๖–๑๕๙,        

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๘/๑๘๑,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๓๓๘,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๒,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๐–๑๙๑. 

                    ๑๐๔  อชฺชตคฺเคทานาหํ  อาวุโส  อานนฺท  อฺเตฺรว  ภควตา  อฺเตฺรว   ภิกฺขุสํฆา   อุโปสถํ      

กริสฺสามิ   สํฆกมฺมํ  กริสฺสามิ. 

                    ๑๐๕ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๓–๓๔๔/๑๓๙–๑๔๑,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๓–๓๔๔/ 

๑๖๐–๑๖๑,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๒,  ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๐–๑๙๑.  

                   ๑๐๖ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๕/๑๔๑–๑๔๒,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๕/๑๖๑–๑๖๓,         

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๓๖/๓๒๘–๓๒๙,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๕๖๙–๕๗๐,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๒–๑๓๓,  ขุ.ธ.อ.  

(ไทย)  ๑/๑๙๒.   



 ๔๕ 

     ๒.๒.๙  ถูกแผนดินสูบถึงแกมรณกรรม 
 

      พระเทวทัตปวยหนักอยู ๙ เดือน  เกิดรูสึกสํานึกตัววาไดทําผิดตอพระพุทธองคมา

มากแลว  กอนมรณภาพประสงคจะเขาเฝาทูลขอขมาโทษ  สารภาพความผิดดวยตนเอง  จึง

เรียกบริวารใหชวยนําตนไปเฝาพระพุทธองคที่พระเชตวันมหาวิหาร  เหลาภิกษุผูบริวารได

หามทานรอนแรมมาจนใกลถึงพระเชตวัน  เมื่อพระภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องการมาของ

พระเทวทัตใหทรงทราบ  พระองคทรงยืนยันวา  พระเทวทัตจะไมไดเห็นพระองคดวยอัตภาพ

นั้น  ครั้นเหลาบริวารพาพระเทวทัตมาถึงสระโบกขรณีหนาพระเชตวัน  แลววางเตียงลงริม

สระ  ลงไปดื่มนํ้าและชําระรางกาย  ขณะนั้น  พระเทวทัตลุกขึ้นจะลงไปอาบน้ํา  แตพอวาง

เทาลงถึงพื้นดินเทานั้น  แผนดินใหญก็ไดแยกออกใหชอง  เปลวเพลิงจากอเวจีมหานรกก็พวย

พุงขึ้นโอบอุมเอาตัวไป  พระเทวทัตไดถูกแผนดินสูบลงไปตั้งแตขอเทา  สะเอว  จนถึงคาง  

ในขณะที่จมลงถึงคาง  ทานคิดวา  บาปกรรมของทานถึงที่สุดแลว  ก็หวนระลึกถึงพระคุณ

ของพระพุทธองค  และไดกลาวคําสรรเสริญพระพุทธคุณวา   

ขาพเจาขอถึงพระพุทธองค  ผูเปนบุคคลเลิศ   

เปนเทพยิ่งกวาเทพ  เปนสารถีแหงคนที่ควรฝก   

มีพระจักษุเห็นรอบดาน  ทรงบุญลักษณะนับรอยพระองคนั้น   

ดวยลมปราณกับกระดูกทั้งหลายเหลานี้ ๑๐๗   

ดังนี้แลว  รางของทานก็จมหายเขาไปในแผนดิน  แลวไปเกิดในอเวจีมหานรกสิ้น ๑ กัป 

     พระพุทธองคทรงทํานายใหพุทธบริษัทฟงวา  พระเทวทัตเมื่อเสวยทุกขอยูในนรก

อเวจี ๑ กัปแลว  ภายหลังจักไดกลับมาเกิดเปนมนุษยและจะไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจา

นามวา  อัฏฐิสสระ  ดวยอํานาจผลบุญท่ีถวายกระดูกคางเปนพุทธบูชา ๑๐๘

 

                                                  
                      ๑๐๗  อิเมหิ  อฏฐีหิ  ตํ  อคฺคปุคฺคลํ 

                      เทวาติเทวํ  นรทมฺมสารถึ 

                      สมนฺตจกฺขุ  สตปฺุญลกฺขณํ 

                      ปาเณหิ  พุทฺธํ  สรณํ  อุเปมีติ  -  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๐/๘๖,  มิลินท.  (บาลี)  ๕๖/๑๕๙.   

                      ๑๐๘ ดูรายละเอียดใน ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔๐/๘๕–๘๗, ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๖๐/๑๓๓–๑๓๔,  ขุ.ธ.อ.  

(บาลี)  ๑/๑๓๖–๑๓๗,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๕–๑๙๗. 



 ๔๖ 

     ๒.๒.๑๐  ชดใชกรรมในอเวจีมหานรก 
 

   เมื่อพระเทวทัตไดถูกแผนดินสูบมรณภาพไปเกิดในอเวจีมหานรก  ทานมีรางกายสูง

ประมาณ ๑๐๐ โยชน  เกิดในกนอเวจีซึ่งมีประมาณ ๓๐๐ โยชน  ศีรษะตั้งแตหมวกหูสอดเขา

ไปในแผนเหล็กในเบื้องบน  ขอเทาทั้ง ๒ จมแผนดินเหล็กลงไปขางลาง  หลาวเหล็กเทาลํา

ตาลขนาดใหญออกจากฝาขางหลัง  แทงกลางหลังทะลุหนาอกปกฝาดานหนา  อีกหลาวหนึ่ง

ออกทางดานขาง  แทงสีขางเบื้องขวาทะลุสีขางเบื้องซายไปปกฝาอีกขาง  อีกหลาวหนึ่งออก

ทางเบื้องบน  แทงกระหมอมทะลุออกสวนเบื้องต่ําไปปกลงสูแผนดินเหล็ก  ทานยืนนิ่งไหวติง

ไมได  ถูกไฟไหมอยูในอเวจีมหานรกนั้นนาน ๑ กัป   

      หลังจากที่พระเทวทัตไดถูกแผนดินสูบ  เหลามหาชนตางก็พากันยินดีปรีดาวา  

บัดนี้  เสี้ยนหนามของพระพุทธองคและพระพุทธศาสนาไดหมดสิ้นไปแลว  จึงพากันประดับ

ธงชายธงทิวและตนกลวยและเลนมหรสพกันอยางรื่นเริง   ๑๐๙

 
      ๒.๒.๑๑  เหตุที่พระพุทธองคทรงใหพระเทวทัตบวช 

 
        ในอรรถกถาธรรมบทกลาวไววา  สาเหตุที่พระพุทธองคทรงใหพระเทวทัตบวช

นั้น  เพราะพระองคทรงทราบดีวาถาหากพระเทวทัตไมไดบวช  ครองเพศเปนคฤหัสถ  ก็จัก

ทํากรรมหนักหยาบชาเชนเดิม  และจักไมสามารถทําปจจัยแหงภพตอไป  แตวา  หากทานได

บวช  ถึงจะทํากรรมหนักหยาบชาก็ตามที  ก็ยังสามารถทําปจจัยแหงภพตอไปได ๑๑๐   

      ในมิลินทปญหากลาวไววา  พระพุทธองคทรงทราบวา  พระเทวทัตบวชแลวจัก

ทําลายสงฆ  ครั้นแลว  ก็จักไหมในนรกสิ้นกัปหนึ่ง  แตเพราะพระองคทรงพิจารณาดูคติของ

พระเทวทัตดวยพระสัพพัญุตญาณ  ทอดพระเนตรเห็นพระเทวทัตผูจะสะสมกรรมอันจะ

ใหผลในภพสืบ ๆ ไปไมสิ้นสุด  หลุดจากนรกไปสูนรก  หลุดจากวินิบาตไปสูวินิบาต  สิ้นแสน

โกฏิแหงกัปเปนอันมาก  พระองคทรงทราบเหตุนี้แลว  ทรงดําริวา  กรรมของพระเทวทัตนี้  

เธอทําแลวหามีที่สุดลงไม  แตเมื่อเธอบวชในศาสนาแหงเราแลว  จักทําใหมีที่สุดได  เทียบ

                                                  
                        ๑๐๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๓๗–๑๓๙, ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๑๙๘–๑๙๙. 

                        ๑๑๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๗,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๗–๑๙๘.   



 ๔๗ 

กรรมกอนเขาแลว  ทุกขยังจักทําใหมีที่สุดลงได  โมฆบุรุษน้ี  ถาบวชแลว  จักสะสมกรรมอัน

จะใหตกนรกสิ้นกัปหนึ่ง  ดังนี้  จึงใหพระเทวทัตบวชดวยพระกรุณา ๑๑๑   

 

       จากการศึกษาประวัติของพระเทวทัต  ผูวิจัยไดพบวา  ในอดีตชาติ  พระเทวทัต  

ตั้งแตเริ่มจองเวรกับพระโพธิสัตวในชาติที่เปนเสรีววาณิช  ปรากฏวาเปนผูที่มีอุปนิสัยคอนไป

ในทางที่ไมดีเปนสวนมาก  ไดผูกอาฆาตพระโพธิสัตว  ทํารายใหไดรับความทุกข  หรือ

บางครั้งก็ทํารายจนถึงแกสิ้นชีวิตไปก็มี  หรือในบางชาติ  ก็เปนผูมีปญญาโงเขลา  ไมรูจัก

เหตุผล  สวนในปจจุบันชาตินั้น  พระเทวทัตถือไดวาเปนบุคคลจําพวกที่สวางมามืดไป  

เพราะทานเกิดมาในตระกูลที่สูงสง  แวดลอมไปดวยสัตบุรุษ  แตวามีจิตใจรายกาจ  จึงไม

สามารถทําตัวเองใหไดรับในสิ่งที่ดีได  แมจะออกบวชตามพระพุทธองคพรอมกับเหลา

เจาชายศากยะ  ก็ไมสามารถนําธรรมะที่ไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อใหไดรับในผลที่ดี  ดังที่พระ

พุทธองคไดตรัสไววา  ถาคนพาลเขาไปนั่งใกลบัณฑิตอยูแมตลอดชีวิต  ก็ไมรูธรรมเหมือนกับ

ทัพพีไมรูรสแกง  ฉะนั้น๑๑๒  แตทานกลับอาศัยจิตใจที่มีมิจฉาทิฏฐิ  ทําใหหลงทางไปประพฤติ

ในสิ่งที่ไมดี  และมีวิถีชีวิตที่ตกต่ํา  และไมเฉพาะแตทําชีวิตของทานใหตกต่ําเทานั้น  ทานยัง

ทําใหคนที่มีปญญาทรามซึ่งเขามาเกี่ยวของพลอยใหไดรับสิ่งที่ไมดีดวยเชนเดียวกัน  แต

อยางไรก็ตาม  ในทายที่สุด  ทานก็ยังยอมรับสํานึกวาตนเองทําผิดในผูที่มีพระคุณ  แลวไดขอ

ขมาพระพุทธองคดวยการถวายกระดูกคางจนทําใหเปนปจจัยในภพตอ ๆ ไป  ซึ่งก็ถือไดวา  

ทานยังมีคุณธรรมอยูในจิตใจบาง  

        

 
                                                                                                                                  

                                                  
                        ๑๑๑ ดูรายละเอียดใน  มิลินฺท.อ.  (บาลี)  ๕๖/๑๕๙, มิลินฺท.อ.  (ไทย)  ๕๖/๑๕๙.      

                        ๑๑๒ มุหุตฺตมป  เจ  วิฺู    ปณฺฑิตํ  ปยิรุปาสติ 

            ขิปฺป  ธมฺมํ  วิชานาติ    ชิวฺหา  สูปรสํ  ยถาติ  -  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๓/๑๒๗,       

ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๓/๑๙๑.    



 
บทที่ ๓ 

 
บทบาทของพระเทวทัตที่เก่ียวของกับบุคคลสําคัญ  

 

    พระเทวทัต  เปนผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับบุคคลจํานวนมาก   นับตั้งแตพระพุทธ

องค  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  และบุคคลอื่น ๆ  นอกเหนือจากนี้  ยังรวมไปถึงสัตว

ดิรัจฉานดวย  ซึ่งจะไดแยกเปนหัวขอศึกษาดังตอไปนี้    

 
๓.๑ พระเทวทัตกับพระพุทธองค 
   

                พระเทวทัตมีความเกี่ยวของกับพระพุทธองคในฐานะเปนพระญาติ  เพราะทานถือ

กําเนิดเปนเจาชายในกรุงเทวทหะ  ซึ่งระหวางกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัสดุมีความเกี่ยวพัน

กันโดยเปนญาติกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ  และอีกฐานะหนึ่ง  ในสมัยที่ยังเปนคฤหัสถ  เจาชาย

เทวทัตเปนเชษฐภาดาของเจาหญิงพิมพา  และเจาหญิงก็ไดอภิเษกสมรสกับพระพุทธองค

เมื่อครั้งยังเปนเจาชายสิทธัตถะ  ดังนั้น  จึงถือวา  เจาชายเทวทัตดํารงอยูในตําแหนงพระ

เชษฐาของพระชายาแหงเจาชายสิทธัตถะ  และอีกฐานะหนึ่ง  ทานดํารงอยูในตําแหนงพระ

สาวกของพระพุทธองค  เพราะพระเทวทัตไดออกบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  

ดังนั้น  จึงถือไดวา  พระเทวทัตมีความเกี่ยวของในพระพุทธองคในหลายฐานะดังที่กลาวมา   

    เมื่อพระเทวทัตไดออกบวชแลว  ถูกลาภสักการะครอบงํา  เกิดโลภจิตขึ้นมา  

ประสงคจะเปนใหญ  จึงกราบทูลขอปกครองคณะสงฆกับพระพุทธองคโดยอางวา  พระพุทธ

องคทรงพระชราภาพ  แกเฒาสูงอายุ  ลวงกาลผานวัยแลว  ขอใหพระพุทธองคทรงปลอยวาง  

ประกอบตนอยูในธรรมสําหรับอยูเปนสุขในปจจุบัน  ขอใหมอบภิกษุสงฆใหตัวทานเถิด  ทาน

จะปกครองภิกษุสงฆแทน  แตถูกพระพุทธองคตรัสหามถึง ๓ ครั้งแลวทรงรุกรานทานวา  

แมแตสารีบุตรและโมคคัลลานะพระองคยังไมมอบภิกษุสงฆใหเลย  จะมอบภิกษุสงฆใหตัว

ทานซึ่งเปนคนต่ําชาบริโภคปจจัยดุจกลืนน้ําลายไดอยางไรเลา  ทานจึงคิดวา  พระพุทธองค

ทรงรุกรานตัวทานในทานกลางบริษัทดวยพระดํารัสวาเปนผูบริโภคปจจัยดุจกลืนน้ําลาย  

ทรงยกยองแตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเทานั้น  จึงโกรธไมพอใจ  ผูกอาฆาตในพระ



 ๔๙ 

พุทธองค  และคอยหาทางแกแคนพระองค  โดยการลอบปลงพระชนมถึง ๓ ครั้งดวยกัน  

ดังนี้ 

      ๑.  สงนายขมังธนูเพื่อใหไปประหารพระพุทธองค 

      ๒.  ขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏแลวกลิ้งศิลาหมายจะปลงพระชนมพระพุทธองค 

      ๓.  ปลอยชางนาฬาคีรีซึ่งกําลังเมามันเพื่อใหทํารายพระพุทธองค 

แตก็ไมสามารถที่จะปลงพระชนมพระพุทธองคได  ทําไดเพียงแตยังพระบาทของพระองคให

หอพระโลหิตขึ้นเทานั้น   

  เมื่อเหตุการณไมเปนไปตามที่ตนประสงค  อีกทั้งพระเจาอชาตศัตรูยกเลิกการ

อุปฏฐากทั้งหมด  ทําใหทานเสื่อมจากลาภและสักการะ  ทานจึงไดเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อ

ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ  แตเมื่อพระพุทธองคไมทรงอนุญาต  ทานจึงไดปาวประกาศไปทั่วกรุง

ราชคฤหวาตนมีความหวังดีตอพระศาสนา  แตพระพุทธองคไมทรงอนุญาต  ดังนั้น  ใคร

เห็นชอบกับทาน  ใหเขามารวมเปนพวกพองกับทาน  ซึ่งเหตุการณนี้มีประชาชนเลื่อมใสเปน

อยางมาก  และทานยังไดชักชวนภิกษุชาววัชชีจํานวน ๕๐๐ รูปไปอยูที่คยาสีสประเทศ  

พรอมกับทําสังฆเภท  คือแยกตัวทําสังฆกรรมจากพระพุทธองคและภิกษุสงฆตางหาก  เมื่อ

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปที่คยาสีสประเทศเพื่อนําพระภิกษุชาววัชชีบุตร

กลับมา  ทานประพฤติตนทํากิริยาเลียนแบบพระพุทธองค  โดยใหพระสารีบุตรนั่งดานขวา

และพระมหาโมคคัลลานะนั่งดานซาย  ยกตนเองเทียบพระพุทธองค  เมื่อพระสารีบุตรและ

พระมหาโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหลานั้นกลับไปแลว  ทานเกิดความทุกขใจโศกเศราจนลม

ปวยลง  ภายหลังเกิดสํานึกผิด  ประสงคจะมาขอขมาโทษพระพุทธองค  แตพระองคตรัสบอก

พระอานนทวาพระเทวทัตจักไมไดเห็นพระองคอีกในอัตภาพนี้ ๑  และทานไดถูกแผนดินสูบ

มรณภาพไปบังเกิดในอเวจีมหานรก  เพราะโทษหนักที่ทานไดลวงเกินพระพุทธองค   

 

                 จากการวิจัยไดพบวา  แตเดิมกอนที่พระเทวทัตจะเขามาบวชในพระพุทธศาสนา  

นับไดวาทานมีสัมพันธอันดีกับพระพุทธองค  แตเมื่อทานเขามาบวชแลว  กลับเปลี่ยนทาทีที่ดี

กลายเปนราย  เพราะสาเหตุความโลภในลาภและสักการะ  ท้ั

                                                 

งยังมีความทะเยอทะยานที่จะ

 
                     ๑ นัยวา  ภิกษุทั้งหลายยอมไมไดเห็นพระพุทธองคอีก  จําเดิมแตกาลที่ขอวัตถุ ๕ ประการ  -        

ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๖,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๖. 



 ๕๐ 

ปกครองสงฆแทนพระพุทธองค  ทานไดพยายามที่จะทํารายพระพุทธองคอยูหลายครั้ง  แต

พระองคก็ทรงมีเมตตาจิตตอพระเทวทัตเสมอ  ไมไดคิดวาพระเทวทัตเปนศัตรูตอพระองคเลย  

ทรงมีเมตตาในพระเทวทัต  แมจะรูวาเมื่อทานบวชเขามาแลวจะประพฤติเชนนี้  ก็ยังทรง

อนุญาตใหบวช  เพราะเล็งเห็นประโยชนที่จะพึงมีแกพระเทวทัตในอนาคตนั่นเอง 

      
๓.๒ พระเทวทัตกับภิกษุสงฆ 
 
       เนื่องจากพระเทวทัตเปนผูมีความทะเยอทะยานอยากจะปกครองสงฆ  และยัง

เปนผูโออวด  ประสงคความเปนใหญมีชื่อเสียง  ดังนั้นทานจึงไดเกี่ยวของกับพระภิกษุหลาย

รูปท้ังรูปท่ีเปนพระอรหันตและรูปท่ีเปนปุถุชน  ซึ่งพอที่จะสรุปเฉพาะที่เดน ๆ   มีดังตอไปนี้ 

         ๑.  พระสารีบุตร 

         ๒.  พระมหาโมคคัลลานะ 

         ๓.  พระอานนท 

         ๔.  ภิกษุชาววัชชีบุตร ๕๐๐ รูป 

         ๕.  พระโกกาลิกะ 

          
                ๓.๒.๑  พระเทวทัตกับพระสารีบุตร 
 
       พระสารีบุตร  เดิมช่ืออุปติสสะ  เมื่อบวชเขามาแลวไดเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา

ของพระพุทธองค  ทานเปนผูเลิศในดานเปนผูมีปญญามาก  ดังที่พระพุทธองคไดแตงตั้งทาน

ในตําแหนงเอตทัคคะ ๒ วา  “ภิกษุทั้งหลาย  พระสารีบุตร เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมี

ปญญามาก” ๓   และดังที่พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาธรรมบทวา  “นอกจากพระ

สัมมาสัมพุทธเจาแลว  บุคคลที่สามารถเพื่อจะทันปญญาของพระสารีบุตรเถระ  หาไดมีไม”๔  

                                                  
                       ๒ เอตทัคคะ  หมายถึง  พระสาวกที่ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนผูเยี่ยมยอมในทางใดทาง

หนึ่ง,  อางใน  พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร  

: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐),  หนา ๔๓๘.  

                      ๓ เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  มหาปฺญานํ  ยทิทํ  สารีปุตฺโต  -  องฺ.เอกก.  (บาลี)  

๒๐/๑๔๖/๓๑,  องฺ.เอกก.  (ไทย)  ๒๐/๑๔๖/๒๘.  

       ๔ ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๖/๙๓,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๖/๑๔๒.    



 ๕๑ 

ทานพระสารีบุตรไดเกี่ยวของกับพระเทวทัตหลายเหตุการณดวยกัน  แตที่ปรากฏชัดเจน  

พอจะสรุปไดมีอยู  ๓ เหตุการณ  ดังตอไปนี้ 

     เหตุการณแรกเกิดขึ้นเมื่อคราวหนึ่ง  ประชาชนชาวกรุงราชคฤหไดพากันถวายทาน

ครั้งใหญ  กุฎมพีคนหนึ่งไดบริจาคผาเพื่อถวายแกสงฆ  ประชาชนจึงไดประชุมกันเพื่อตกลง

วาจะถวายผากาสาวะแกพระเถระรูปไหน  บางพวกก็กลาววา  ควรถวายแกพระสารีบุตร  

บางพวกกลาววา  ควรถวายแกพระเทวทัต  เพราะพระสารีบุตรมาที่กรุงราชคฤหนี้เปน

บางครั้งบางคราว  สวนพระเทวทัตไดอยูที่นี่ประจํา  เมื่อเปนดังนั้น  ทั้งหมดจึงตกลงใจกัน

ถวายผาแกพระเทวทัต  แตตอมา  เมื่อเห็นทานนุงหมผาผืนนั้นก็กลาวกันวา  ผาผืนนี้ไม

เหมาะสมแกพระเทวทัตเลย  เหมาะสมแกพระสารีบุตรมากกวา  ๕

                  เหตุการณที่สองเกิดขึ้นเมื่อคราวที่พระเทวทัตกราบทูลขอปกครองสงฆแทนพระ

พุทธองค  แตพระองคไมทรงอนุญาต  และทรงรับสั่งใหพระสารีบุตรทําปกาสนียกรรมในกรุง

ราชคฤหแกพระเทวทัต  พระสารีบุตรกราบทูลพระองควา  เมื่อกอนตัวทานเคยกลาวยกยอง

พระเทวทัตในกรุงราชคฤหวามีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก  บัดนี้จะใหทําปกาสนียกรรมอยางไร  

พระพุทธองคจึงบอกใหทานกลาวตามความเปนจริงวา  เมื่อกอนพฤติกรรมของพระเทวทัต

เปนอยางหนึ่ง  บัดนี้  ก็เปนอีกอยางหนึ่ง  พระเทวทัตประพฤติสิ่งใดดวยกาย  วาจา  ใจ  ก็ไม

พึงเห็นวาพระพุทธ  พระธรรม  หรือพระสงฆเปนอยางนั้น  พึงเห็นวาสิ่งนั้นเปนเรื่องสวนตัว

ของพระเทวทัต  พระสารีบุตรจึงทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกพระเทวทัตตามที่พระ

พุทธองคทรงแนะนํา ๖

     อีกเหตุการณหนึ่ง  เมื่อพระเทวทัตไดชักชวนภิกษุชาววัชชีบุตร ๕๐๐ รูปซ่ึงเปน

สานุศิษยของพระสารีบุตรไปอยูที่คยาสีสประเทศ  พระพุทธองคไดรับสั่งใหพระสารีบุตรกับ

พระมหาโมคคัลลานะไปนําภิกษุเหลานั้นกลับมา  พระสารีบุตรก็ไดไปแสดงธรรมสั่งสอน

ภิกษุเหลานั้นดวยธรรมีกถาที่เปนอนุศาสนีประกอบดวยอาเทสนาปาฏิหาริย ทําใหภิกษุ

เหลานั้นมีความเห็นชอบแลวพากลับมายังพระเวฬุวัน  ๗

                                                  
          ๕ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  ๑/๗๐–๗๕,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๐๕–๑๑๒. 

       ๖ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๖–๓๓๘/๑๒๓–๑๒๖,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๓๖–๓๓๘/๑๘๐–

๑๘๕.    

        ๗ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๔–๓๔๕/๑๔๐–๑๔๒,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๔–๓๔๕/๒๐๓–

๒๐๗.   



 ๕๒ 

 

       จากเหตุการณดังกลาวนี้  สองความใหเห็นวา  เมื่อกอน  พระเทวทัตเคยเปนคนดี  

และมีฤทธิ์มาก  และคงจะประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนอยูบาง  ถึงขนาดที่พระสารีบุตรยัง

กลาวยกยองทานทั่วกรุงราชคฤหวาเปนผูมีฤทธิ์และอานุภาพมาก  แตทานกลับไมรักษา

ความดีนั้นไว  เกิดมิจฉาทิฏฐิคิดรายขึ้นมา  ทําใหสงผลกระทบถึงการดําเนินชีวิตของทานใน

เวลาตอมา 

 
      ๓.๒.๒  พระเทวทัตกับพระมหาโมคคัลลานะ 
 
       พระมหาโมคคัลลานะ  เดิมช่ือโกลิตะ  เมื่อเขามาบวชแลวไดเปนพระอัครสาวก

เบื้องซายของพระพุทธองคคูกับพระสารีบุตร  ทานเปนผูเลิศในดานมีฤทธิ์มาก  ดังที่พระ 

พุทธองคไดแตงตั้งทานในตําแหนงเอตทัคคะวา  “ภิกษุทั้งหลาย พระมหาโมคคัลลานะ เลิศ

กวาภิกษุทั้งหลายสาวกของเราผูมีฤทธิ์” ๘  พระเทวทัตไดเกี่ยวของกับพระมหาโมคคัลลานะ

อยูหลายเหตุการณ  แตเฉพาะที่ปรากฏชัดเจน  มีเหตุการณเดียวคือ  เมื่อพระเทวทัตพาภิกษุ

ชาววัชชี ๕๐๐ รูปไปคยาสีสประเทศดังที่ไดกลาวแลว  พระพุทธองคก็รับสั่งใหตัวทานกับพระ

สารีบุตรไปพาภิกษุเหลานั้นกลับมา  ซึ่งตัวทานก็ไดไปแสดงธรรมสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวยธร

รมีกถาที่เปนอนุศาสนีประกอบดวยอิทธิปาฏิหาริยจนภิกษุชาววัชชีบุตรทั้งหมดไดดวงตาเห็น

ธรรมแลวไดพากลับมาพระเวฬุวัน ๙

          
     ๓.๒.๓  พระเทวทัตกับพระอานนท 

 

      พระอานนท  กอนออกบวชทานเปนเจาชายศากยะโอรสของพระเจาอมิโตทนะใน

กรุงกบิลพัสดุ  เมื่อบวชเขามาแลวไดเปนพุทธอุปฏฐาก  ซึ่งพระเทวทัตไดเกี่ยวของกับทาน

โดยเคยเปนเพื่อนเลนกันตั้งแตยังเปนพระกุมารพรอมกับศากยกุมารอีก ๔  คือ  ภัททิยกุมาร  

                                                  
        ๘ เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  อิทฺธิมนฺตานํ   ยทิทํ  มหาโมคฺคลฺลาโน  -  องฺ.เอกก.  

(บาลี)  ๒๐/๑๔๖/๓๑,  องฺ.เอกก.  (ไทย)  ๒๐/๑๔๖/๒๘.   

        ๙  ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๔–๓๔๕/๑๔๐–๑๔๒,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๔–๓๔๕/ 

๒๐๓–๒๐๗.  



 ๕๓ 

อนุรุทธกุมาร  กิมพิลกุมาร  และภคุกุมาร  จนกระทั่งเมื่อเติบโตขึ้นมา  ก็ไดออกบวชพรอมกัน

ทั้ง ๖  รวมกับนายภูษามาลาอุบาลีอีกหนึ่ง  รวมเปน ๗  คน  ซึ่งหลังจากที่ทั้งหมดไดบวชแลว  

เวนแตพระอานนท  ก็ไมปรากฏวาพระเทวทัตไดเกี่ยวของกับพระเถระรูปอื่นโดยตรงเลย   

ทานไดเกี่ยวของกับพระอานนทอยู  ๒  เหตุการณที่ปรากฏเดนชัด  คือ   

       เหตุการณแรก  เปนเรื่องที่พระพุทธองคประทับอยูที่พระเวฬุวัน  พระเทวทัตออก

บิณฑบาตแลวไดพบกับพระอานนท  ไดบอกวาตั้งแตวันนี้ไป  ตัวทานจักทําสังฆเภทโดยทํา

อุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระพุทธองคและหมูแหงภิกษุ  พระอานนทไดนําเรื่องนั้นไป

กราบทูลใหพระพุทธองคทรงทราบ  พระองคทรงเปลงอุทานวา “กรรมดี คนดีทําไดงาย     

กรรมดี คนชั่วทําไดยาก  กรรมชั่ว คนชั่วทําไดงาย  กรรมชั่ว พระอริยะทั้งหลายทําไดยาก” ๑๐ 

แลวทรงแสดงธรรมใหแกพระอานนทฟง ๑๑    

       อีกเหตุการณหนึ่ง  พระเทวทัตไดสมคบกับพระเจาอชาตศัตรูปลอยชางนาฬาคีรี

ที่กําลังเมาสุราใหวิ่งไปตามถนนดวยประสงคจะใหชางเหยียบพระพุทธองคผูกําลังเสด็จ

บิณฑบาตในกรุงราชคฤหกับภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเหลานั้นเห็นดังนั้น  ไดกราบทูลใหพระ

พุทธองคเสด็จกลับ  แตพระองคไมกลับ  พระเถระผูใหญหลายรูปกราบทูลขอโอกาสเพื่อจะ

ปราบชางนาฬาคีรีใหละพยศ  แตพระองคไมทรงอนุญาต  พระอานนทซึ่งมีความรักในพระ

พุทธองคอยางมากไมสามารถจะทนนิ่งอยูได  จึงยอมสละชีวิตของตนถวายเปนพุทธบูชา  

โดยออกมายืนขวางเบื้องพระพักตรพระองค  พระองครับสั่งใหทานหลีกไปถึง ๓ ครั้ง  แตทาน

ยังยืนที่เดิมอยางแนวแน  พระองคจึงใชกําลังฤทธิ์ใหพระอานนทถอยกลับมาแลวใชอานุภาพ

แหงเมตตาปราบชางใหหายจากการเมามัน  ภิกษุทั้งหลายรวมทั้งประชาชนชาวเมืองตางก็

พากันกลาวสรรเสริญคุณของพระอานนทเปนอยางมาก  คุณของทานไดปรากฏเดนชัดและ

ขจรขจายไปมากขึ้น  ๑๒   

                                                  
                ๑๐ สุกรํ  สาธุนา  สาธุ  สาธุ  ปาเปน  ทุกกรํ 

         ปาป  ปาเปน  สุกรํ  ปาปมริเยหิ  ทุกกรํ  -  วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๔๓/๑๓๙,  วิ.จู.  (ไทย)  

๗/๓๔๓/๒๐๓,  ขุ.อุ.  (บาลี)  ๒๕/๑๒๔/๑๗๘–๑๗๗,  ขุ.อุ.  (ไทย)  ๒๕/๑๒๔/๑๔๒. 

                      ๑๑ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู. (บาลี)  ๗/๓๔๓/๑๓๙,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๓/๒๐๓, ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๖/

๒๐–๒๑,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๖/๒๗–๓๔.   

        ๑๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๔๒/๒๑๑–๒๑๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๒/๓๓๖–๓๔๓,  ขุ.ธ.อ.  

(บาลี)  ๑/๑๓๐–๑๓๑,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๘๘–๑๘๙. 



 ๕๔ 

     ๓.๒.๔  พระเทวทัตกับภิกษุชาววัชชีบุตร  
 

     ภิกษุชาววัชชีบุตรมีดวยกันทั้งหมด ๕๐๐ รูป  คราวเมื่อพระพุทธองคไดเสด็จไปท่ี

กรุงเวสาลีแควนวัชชี  ทรงแสดงธรรมใหประชาชนไดฟง  ทําใหมีหลายคนเกิดความเลื่อมใส

และออกบวชติดตามเปนอันมาก  ภิกษุเหลานี้เปนอีกพวกหนึ่งที่มีความเลื่อมใสไดออกบวช

ดวย  โดยไดพระสารีบุตรเปนพระอุปชฌายบวชให   

      เมื่อพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการแลวถูกพระพุทธองคตรัสหาม  ทานจึง

ประกาศใหภิกษุจับสลากดวยกลาววา  ตนไดเขาเฝาพระสมณโคดมแลวทูลขอวัตถุ ๕ 

ประการซึ่งเปนไปเพื่อความมักนอยสันโดษ  แตพระองคไมทรงอนุญาต  ดังนั้น  พวกเราจง

สมาทานประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนั้นกันเถิด  ทานรูปใดเห็นดวยกับวัตถุ ๕ ประการ

เหลานี้  ทานเหลานั้นจงจับสลาก  ภิกษุชาววัชชีบุตรเหลานั้นซึ่งเปนพระบวชใหมยังไมรอบรู

พระธรรมวินัย  คิดกันวา  พระเทวทัตพูดถูก  พวกตนจักเขาเปนบริวารของพระเทวทัตนั้น  จึง

พากันจับสลากเพราะเขาใจวา  สิ่งนี้เปนธรรม  สิ่งนี้เปนวินัย  สิ่งนี้เปนสัตถุสาสน  พวกทาน

จึงไดรวมกับพระเทวทัตทําลายสงฆและไดไปอยูคยาสีสประเทศ  ภายหลังพระอัครสาวกได

ไปแสดงธรรมใหฟงจนไดดวงตาเห็นธรรมวา  “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่ง

นั้นทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา” ๑๓   

      ตอจากนั้นพระอัครสาวกก็ไดพาภิกษุเหลานั้นกลับมาที่พระเวฬุวันเพื่อเขาเฝา

พระพุทธองค  เมื่อมาถึง  พระสารีบุตรก็ไดกราบทูลพระพุทธองคใหเหลาภิกษุผูประพฤติตาม

ภิกษุผูทําลายสงฆอุปสมบทใหม  แตพระพุทธองคไดตรัสหามไว    ทรงอนุญาตใหภิกษุชาว

วัชชีบุตรเหลานั้นเพียงแคแสดงอาบัติถุลลัจจัย ๑๔            

 
     ๓.๒.๕  พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะ 

 

    พระโกกาลิกะ   เปนภิก ษุ รูปหนึ่ ง ในพระพุทธศาสนา   ซึ่ ง ในคัมภี ร ทาง

พระพุทธศาสนา  มิไดกลาวไวชัดเจนนัก  กลาวเพียงวา  ทานมาจากตระกูลอุทิจจพราหมณ  

                                                  
          ๑๓ ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺมํ  สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ  -  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๕/๑๔๒. 

                      ๑๔ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๔–๓๔๕/๑๔๐–๑๔๒,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๔–๓๔๕/ 

๑๙๗–๒๐๗,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๒–๑๓๓,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๐–๑๙๒. 



 ๕๕ 

และมิไดปรากฏวาใครเปนอุปชฌายของทาน  ผูวิจัยสันนิษฐานวา  ทานนาจะเปนชาวเมือง

ราชคฤหที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไดบวชเขามาอาศัยอยูในพระเวฬุวัน  

แลวหันไปเลื่อมใสพระเทวทัตเมื่อคราวที่พระเทวทัตไดขอวัตถุ ๕ ประการ  ซึ่งในคราวนั้นมีผู

ที่มายอมรับนับถือพระเทวทัตเปนจํานวนมาก  ซึ่งก็มีตัวทานเอง  และบริวารคือ  พระกฏโม

รกติสสกะ  พระขันฑเทวีบุตร  และพระสมุททัตตรวมอยูดวย  แตเนื่องจากบริวารที่เหลือน้ัน

ไมไดมีความปรากฏเดนชัดนัก  จึงไมไดกลาวไวในงานวิจัยนี้  จะกลาวถึงเฉพาะพระโกกาลิ

กะเทานั้น 

      เมื่อคราวที่พระเทวทัตทําสังฆเภท  ทานไดชักจูงภิกษุหลายรูปเพื่อมาเปนบริวาร  

ซึ่งพระโกกาลิกะมีความพอใจและเห็นชอบในการทําสังฆเภท  ไดกลาวโตตอบภิกษุทั้งหลาย

ที่ติเตียนพระเทวทัตโดยพูดวา  พระเทวทัตพูดถูกธรรม  พูดถูกวินัย  กลาวคลอยตามความ

พอใจและความเห็นชอบของพวกตน  พวกตนถูกใจ  และทานก็ไดเขามาสมคบกับพระเทวทัต

ตั้งแตนั้นมา  พระเทวทัตจึงไดเกี่ยวของกับพระโกกาลิกะอยางสนิทแนนแฟน  ซึ่งก็ปรากฏมี

เหตุการณที่เดนอยูหลายเหตุการณ  ดังนี้     

    เมื่อพระเจาอชาตศัตรูทรงรับสั่งใหเลิกภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับแลว  ลาภสักการะ

เสื่อมหายไป  พระเทวทัตจึงไดชักชวนพระโกกาลิกะและภิกษุบริวารเที่ยวขออาหารกับ

ประชาชนชาวเมืองโดยการกลาวอวดอุตริมนุสสธรรมของกันและกันเพื่อใหคนเลื่อมใส  และ

เมื่อพระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการแลวพระพุทธองคไมทรงอนุญาตจึงไดพาภิกษุชาววัชชี 

๕๐๐ รูปไปท่ีคยาสีสประเทศ  พระโกกาลิกะและภิกษุบริวารของพระเทวทัตที่เหลือก็ได

ติดตามไปดวย  ภายหลังพระพุทธองคไดสงพระอัครสาวกไปเพื่อใหนําภิกษุชาววัชชีเหลานั้น

กลับมา  ฝายพระเทวทัตเขาใจผิดวาทานทั้งสองชอบใจธรรมของตน  แมพระโกกาลิกะจะได

กลาวเตือนพระเทวทัตวาไมใหไววางใจพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ  พรอมท้ัง

กลาวใสรายพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะวามีความปรารถนาชั่ว  ตกอยูในอํานาจ

ความปรารถนาชั่ว  แตพระเทวทัตไมฟง  ไดนิมนตใหทานทั้งสองแสดงธรรมแกภิกษุชาววัชชี

เหลานั้นฟง  สวนตนเองไดปูสังฆาฏิจําวัดหลับไปอยางเผลอสติ  เมื่อพระอัครสาวกไดแสดง

ธรรมใหภิกษุเหลานั้นฟงจนไดดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดแลวพาภิกษุเหลานั้นไปยังพระเวฬุวัน

แลว  พระโกกาลิกะก็ไดปลุกพระเทวทัตใหตื่นขึ้นบอกวา พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลา

นะพาภิกษุไปหมดแลว  ตนบอกแลววามิใหไววางใจพระอัครสาวกทั้งสอง  เพราะทานทั้งสอง

มีความปรารถนาชั่ว  ตกอยูในอํานาจความปรารถนาชั่ว  ทานก็ไมเชื่อ  เมื่อพูดจบก็เอาเขา



 ๕๖ 

กระแทกเขาที่ทรวงอกของพระเทวทัต  โลหิตอุน ๆ ไดพุงออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเอง  

และไดลมปวยลงถึง ๙ เดือน  ภายหลังเมื่อพระเทวทัตประสงคจะเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อ

กราบทูลขอขมาโทษ  พระโกกาลิกะและภิกษุบริวารไดกลาวหามไววา  พระเทวทัตเปนศัตรูคู

เวรกับพระพุทธองค  พวกตนไมสามารถนําไปได  แตถูกพระเทวทัตรบเราหนัก  จึงพากันหาม

ทานเดินทางไปยังพระเชตวัน ๑๕

 

       ตอจากนี้ไป  ในคัมภีรตาง ๆ ก็ไมปรากฏเรื่องราวของพระโกกาลิกะอีกเลย  จึงไม

สามารถรูไดวา  ชีวิตของทานจะเปนไปในทางใด  ซึ่งถาใหคาดเดา  ก็คงจะเปนได ๒ ทาง  คือ 

                  ๑.  ทางที่หนึ่ง  เมื่อทานเห็นพระเทวทัตไดประสบกับความยอยยับแลว  ก็เปนไป

ไดวาทานจะหันกลับมายอมรับนับถือพระพุทธองค  ประพฤติตนเปนพระภิกษุที่ดีและเปน

สาวกที่ดี  ประพฤติปฏิบัติธรรมจนไดบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่ง 

      ๒.  อีกทางหนึ่ง  เนื่องจากทานเปนผูที่มีอุปนิสัยไมดี  ทั้งจิตใจยังเต็มไปดวยความ

หลง  ทําใหคาดเดาไปไดวา  ทานจะยิ่งถลําลึกลงไปในความชั่ว  ประกอบกรรมทําสิ่งอกุศล

ตาง ๆ และประพฤติผิดธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคไดบัญญัติและสั่งสอนไว  ทําใหไดประสบกับ

ความยอยยับ  มีชีวิตที่ลมจมลง        

  

      จากการศึกษาเรื่องความเกี่ยวของระหวางพระเทวทัตกับพระภิกษุ  ทําใหไดทราบ

ดังนี้   

                 ๑. ความเกี่ยวของระหวางทานกับพระอัครสาวกและพระอานนทซึ่งถือวาเปนพระ

อริยบุคคลนั้น  ทานไมสามารถที่จะทําอันตรายหรือความมัวหมองใด  ๆ ใหเกิดไดเลย  มีแต

จะทําใหคุณของทานเหลานี้ปรากฏเดนชัดขึ้นอยางเดียวเทานั้น 

     ๒.  ความเกี่ยวของระหวางทานกับภิกษุชาววัชชีบุตร ๕๐๐ รูปน้ัน  ถือไดวาทาน

เกือบจะทําใหภิกษุเหลานั้นไดรับความยอยยับเพราะพาใหถือเอาในทางที่ผิด  แตวาภิกษุ

เหลานั้นไดพระอัครสาวกมาชวยไว  ทําใหรอดพนจากความฉิบหายไปได 

                                                  
       ๑๕  ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๓–๓๔๕/๑๓๖–๑๔๒,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๓–๓๔๕/ 

๑๙๗–๒๐๗,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๑–๑๓๓,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๙๐–๑๙๒.     



 ๕๗ 

      ๓.  ความเกี่ยวของระหวางทานกับพระโกกาลิกะนี้  ชวงแรก  ทานสามารถจูงใจ

พระโกกาลิกะใหมานับถือได  เปนผูชี้นําพระโกกาลิกะในการทํากรรมตาง ๆ  แตหลังจากที่

ทานสูญเสียภิกษุบริวารไป  จนพระโกกาลิกะไมสามารถอดทนได  จึงไดกลาวตําหนิและทํา

รายทานจนเจ็บปวย  ก็ถือไดวา  ทั้งสองฝายตางก็มีอุปนิสัยไมดี  เมื่อมาเจอกัน  ก็สามารถ

ที่มารวมกันได  และกอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชนขึ้นมา  ดังที่พระพุทธองคตรัสไววา   

                 สัตวทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอยางเดียวกัน  คือสัตวทั้งหลายผูมี

อัธยาศัยเลว  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเลว  สัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยงาม  

คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยงาม 

     แมในอดีต  สัตวทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอยางเดียวกัน  คือสัตวทั้งหลาย

ผูมีอัธยาศัยเลว  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเลว  สัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัย

งาม  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยงาม 

   แมในอนาคต  สัตวทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอยางเดียวกัน  คือสัตว

ทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเลว  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเลว  สัตวทั้งหลายผูมี

อัธยาศัยงาม  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยงาม 

     ภิกษุทั้งหลาย  แมในปจจุบันนี้  สัตวทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอยาง

เดียวกัน  คือสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเลว  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเลว  

สัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยงาม  คบคาสมาคมกับสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยงาม ๑๖          

 
๓.๓  พระเทวทัตกับภิกษุณี 
 

     พระเทวทัตไดตั้งสํานักของทานโดยเฉพาะและไดอุปสมบทใหแกภิกษุและภิกษุณี

จํานวนมาก ๑๗  เพราะสํานักของทานเพรียบพรอมไปดวยลาภและสักการะ  ดังนั้นทานจึงมี

ความเกี่ยวของกับภิกษุณีหลายรูป  แตเฉพาะที่เกี่ยวของกับภิกษุณีปรากฏเดนชัด  มีอยู ๒ 

รูป  คือ 

                                                  
                     ๑๖  สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๙๙/๑๕๐,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๙๙/๑๘๗–๑๘๙. 

                     ๑๗ หลักฐานปรากฏในเรื่องภิกษุผูคบหาบุคคลฝายผิด  -  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๕/๒๗๙–๒๘๓,  ขุ.

ชา.อ.  (ไทย)  ๕๕/๒๙๙–๓๐๑,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๘/๖๐–๖๒,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๘/๘๙–๙๒,  และเรื่องภิกษุณีผู

มารดาของพระกุมารกัสสปะ  -  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๖/๑๑–๑๕,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๖/๑๗–๒๓. 



 ๕๘ 

      ๑.  ภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปะ 

      ๒.  ถุลลนันทาภิกษุณี 
     ๓.๓.๑  พระเทวทัตกับภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ 

 

   ภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปะน้ี  เปนธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุง 

ราชคฤห  ประสงคจะออกบวชตั้งแตพอรูความ  แตบิดามารดาไมอนุญาต  ภายหลังได

แตงงานและเกิดตั้งครรภขึ้น  แตนางยังไมรู  ออนวอนสามีขอบวชอยูเรื่อย ๆ  กระท่ังสามี

อนุญาต  นางจึงใหสามีพาไปบวชในสํานักของภิกษุณีที่เปนฝกฝายของพระเทวทัต  นางจึง

ไดเกี่ยวของกับพระเทวทัตตั้งแตนั้นมา   

      ตอมา  ภิกษุณีทั้งหลายทราบเรื่องที่นางมีครรภจึงไดพานางไปหาพระเทวทัต  

ทานกลัววาสํานักของตนจักเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงสั่งใหนางสึกทันทีโดยมิทันไดพิจารณาความ

อันใดเลย  เมื่อนางไดยินเชนนั้นก็กลาววา  นางบวชอุทิศพระพุทธองค  ไมไดบวชอุทิศพระ

เทวทัต  แลวใหเหลาภิกษุณีพานางไปหาพระพุทธองคที่กรุงสาวัตถี  พระพุทธองคแมจะทรง

ทราบอยูวานางตั้งครรภแตครั้งยังเปนคฤหัสถ  แตเพื่อจะปองกันคําครหาของประชาชนเหลา

อื่น  จึงรับสั่งใหเชิญพระเจาปเสนทิโกศล  มหาอนาถบิณฑิกเศรษฐี  จุลลอนาถบิณฑิกเศรษฐี  

และนางวิสาขามหาอุบาสิกา  พรอมท้ังสกุลใหญอื่น ๆ  หลายสกุลมาเปนพยาน  แลวรับสั่ง

ใหพระอุบาลีเถระสอบสวนอธิกรณที่เกิดขึ้น  พระเถระไดเชิญนางวิสาขามา  แลวใหตรวจตรา

พิจารณาอธิกรณนั้น  นางวิสาขาก็ไดใหคนลอมมานแลว  เขาไปตรวจภิกษุณีนั้นในภายใน

มาน  ตรวจดูมือ เทา สะดือ และทองนอยของนาง  นับเดือนและวันดู  ทราบวานางตั้งครรภ

ตั้งแตยังเปนคฤหัสถ  จึงไดบอกความนั้นแกพระอุบาลีเถระ  พระเถระไดชําระอธิกรณนั้นให

สําเร็จในทามกลางบริษัทนั้น  นางจึงหลุดพนจากอธิกรณนั้น  เมื่อครบกําหนดนางไดคลอด

ลูกชาย  แลวเลี้ยงไวในวัดพระเชตวันนั่นเอง  ภายหลัง  พระเจาปเสนทิโกศลไดนําทารกนั้นไป

เลี้ยงในวังจนเติบใหญ  กุมารนั้นมีชื่อวา  กุมารกัสสปะ  ตอมาก็ออกบวชแลวไดบรรลุเปน

พระอรหันต  สวนภิกษุณีผูเปนมารดานั้น  มีความโศกเศราตั้งแตพลัดพรากจากบุตร  แต

ตอมาสามารถหักหามใจได  ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมแลวไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเชนกัน   



 ๕๙ 

      ในเหตุการณนี้  ภิกษุทั้งหลายไดกลาวติเตียนพระเทวทัตและยกยองพระพุทธองค

วา  พระเทวทัตเปนคนพาล  ไดทําลายนางภิกษุณีใหฉิบหาย  สวนพระพุทธองคไดเปนที่

พึ่งพิงอาศัยของนางภิกษุณีนั้น  ทําใหชื่อเสียงในดานลบของพระเทวทัตยิ่งปรากฏมากขึ้น  ๑๘

    ๓.๓.๒  พระเทวทัตกับถุลลนันทาภิกษุณี 
 

       ถุลลนันทาภิกษุณีเปนภิกษุณีบริวารของพระเทวทัต  ถือไดวาเปนภิกษุณีรูปหนึ่ง

ที่เปนอาทิกัมมิกะ๑๙ ใหพระพุทธองคบัญญัติสิกขาบทหลายสิกขาบท  นางมีเลื่อมใสในพระ

เทวทัตจึงไดเขามาบวชในฝายพระเทวทัต  ดังนั้น  เมื่อนางไปฉันที่ไหน ๆ ก็จะแนะนําทายกให

ถวายทานแกพระเทวทัตและภิกษุผูเปนบริวาร  ดังเชนคราวหนึ่งนางไดเปนกุลุปกา๒๐ ของ

ตระกูลแหงหนึ่ง  เปนผูรับภัตตาหารประจํา  เมื่อคหบดีไดตระเตรียมทานไวมากมายเพื่อพระ

มหาเถระมีพระอัครสาวกเปนตน  นางถามรูดังนั้นจึงกลาวกับคหบดีวา  เมื่อพระเถระผูใหญมี

อยู  ทําไมจึงนิมนตพระผูนอยเลา  เมื่อถูกถามวาใครคือพระเถระผูใหญก็ตอบวา  พระเทวทัต  

พระโกกาลิกะ  พระกฏโมรกติสสกะ  พระขัณฑเทวีบุตร  พระสมุทททัต  ในขณะที่นางกําลัง

พูดอยูนั้น  พระมหาเถระมีพระอัครสาวกเปนตนมาถึง  นางกลับพูดวา  ทานไดนิมนตพระ

มหาเถระแลว  คหบดีจึงไดกลาวตําหนินางแลวขับออกจากเรือน  และยกเลิกภัตตาหารที่

ถวายประจํา  ภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบความนั้น  ก็ไดกลาวติเตียนพระเทวทัตวา  พระเทวทัต  

รูอยู  ทําไมจึงฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหถวายเลา  แลวนําความไปกราบทูลพระพุทธ

องค  พระองคทรงบัญญัติสิกขาบทหามไมใหภิกษุฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําถวาย ๒๑    

     และอีกครั้งหนึ่ง  ถุลลนันทาภิกษุณีนั้น  ไดนิมนตพระเถระทั้งหลายมาประชุมกัน

ดวยกลาววา  จักบวชสิกขมานา ๒๒  ครั้นเห็นอาหารมากมาย  กลับบอกวา  ดิฉันจักยังไมบวช

                                                  
     ๑๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๓/๑๑–๑๕,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๓/๑๗–๒๓.     

     ๑๙ อาทิกัมมิกะ : ผูทํากรรมทีแรก  หมายถึง  ภิกษุหรือภิกษุณีผูเปนตนบัญญัติในสิกขาบทนั้น ๆ, 

อางในพระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๔๐๗.         

     ๒๐ กุลุปกา : ผูเขาถึงสกุล,  ภิกษุณีที่คุนเคยสนิท  ไปมาหาสูประจําของตระกูล,  ภิกษุณีที่เขา

อุปถัมภและเปนที่ปรึกษาประจําของครอบครัว,  อางในพระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน  

ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๒๑.      

                   ๒๑ ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (บาลี) ๒/๑๙๒-๑๙๗/๒๐๗–๒๑๐, วิ.จู. (ไทย) ๒/๑๙๒–๑๙๗/๔๑๖–๔๑๗.    

                   ๒๒ สิกขมานา  หมายถึง  นางผูกําลังศึกษา,  สามเณรีผูมีอายุถึง ๑๘ ปแลว  อีก ๒ ปจะครบบวชเปน

ภิกษุณี  ภิกษุณีสงฆสวดใหสิกขาสมมติ  คือ  ตกลงใหสมาทานสิกขาบท ๖ ประการ  ตั้งแตขอ  ปาณาติปาตา  



 ๖๐ 

บวชสิกขมานากอน  และใหพระเถระทั้งหลายกลับ  แลวนิมนตพระเทวทัต  พระโกกาลิกะ  

พระกฏโมรกติสสกะ  พระขัณฑเทวีบุตร  และพระสมุทททัตมาประชุมกันบวชสิกขมานา  

ภิกษุณีทั้งหลายไดตําหนินางแลวกราบทูลใหพระพุทธองคทรงทราบ  พระองคทรงบัญญัติ

สิกขาบทหามมิใหภิกษุณีบวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคาง ๒๓

    

                 จากการวิจัย  ทําใหไดทราบวา  พระเทวทัตเมื่อเกี่ยวของกับภิกษุณี  ทานมีแตทํา

ใหภิกษุณีไดรับในสิ่งที่ไมดี  เพราะทานมิไดมีความปรารถนาดีตอใคร ๆ เลย  ทานคิดถึงแต

เฉพาะตัวทานเอง  ถาใครจะทําใหทานเสื่อมเสีย  ก็จะรีบกําจัดคนนั้นใหไปพนทาง  ดังเรื่อง

ของภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ  แตถาหากใครที่กอใหเกิดประโยชน  ทานก็จะ

สนับสนุนและคบหาคนนั้นตอไป  ดังเรื่องของถุลลนันทาภิกษุณี     

 
๓.๔  พระเทวทัตกับบุคคลทั่วไป 
 
      พระเทวทัตเปนบุคคลท่ีฉลาด  แตเปนความฉลาดที่แฝงไวดวยความคดโกง  

ดังนั้น  เมื่อทานจะคบกับใคร  ก็ตองรูวาบุคคลนั้นเปนผูที่ชวยเหลือตนไดในดานไหน  ถาหาก

เปนผูที่มีประโยชนสําหรับทาน  ทานจึงจะเขาไปเกี่ยวของดวย  แตถาเปนในตรงกันขาม  

ทานก็จะผลักไปใหพนตัว  ดังเรื่องของภิกษุณีที่ไดกลาวถึงแลว  และในคัมภีรพระพุทธศาสนา

นั้น  พระเทวทัตไดเกี่ยวของกับบุคคลทั่วไปอยางที่ปรากฏเดนชัด  มีดังนี้ 

       ๑.  พระเจาสุปปพุทธะ 

       ๒.  พระเจาอชาตศัตรู 

       ๓.  ตระกูลอุปฏฐาก  ๕๐๐ ตระกูล 

       ๔.  นายขมังธนู 

                                                                                                                                               
เวรมณี  จนถึงขอ  วิกาลโภชนา  เวรมณี  ใหรักษาอยางเครงครัดไมขาดเลย  ตลอดเวลา ๒ ปเต็ม  (ถาลวงขอใด

ขอหนึ่ง  ตองสมาทานตั้งตนไปใหมอีก ๒ ป)  ครบ ๒ ป  ภิกษุณีสงฆจึงทําพิธีอุปสมบทให  ขณะที่สมาทาน

สิกขาบท ๖ ประการอยางเครงครัดนี้  เรียกวา  นางสิกขมานา  -  พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรม

พุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท,  หนา ๓๓๘–๓๓๙. 

                     ๒๓   ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๓/๑๑๖๖–๑๑๖๙/๒๐๔–๒๐๕,  วิ.จู.  (ไทย)  ๓/๑๑๖๑–

๑๑๖๙/ ๒๗๐–๒๗๑. 



 ๖๑ 

       ๕.  นายหัตถาจารย 
 
 
 

     ๓.๔.๑  พระเทวทัตกับพระเจาสุปปพุทธะ   
 

    เจาศากยะพระนามวาสุปปพุทธะ  มีความเกี่ยวของโดยตรงกับพระเทวทัตในฐานะ

เปนพระบิดา  ซึ่งพระองคทรงผูกความอาฆาตตอพระพุทธองคดวยเหตุ ๒ ประการคือ  พระ

พุทธองคทรงทิ้งพระธิดาของพระองคออกบวชประการ ๑  ใหพระโอรสของพระองคบวชแลว

ตั้งไวในฐานะแหงศัตรูประการ ๑  เมื่อสบโอกาสที่พระพุทธองคจะเสด็จผานทางไปยังสถานที่

ที่ทายกนิมนต  จึงนั่งเสวยน้ําจัณฑขวางทางเสด็จของพระองค  แมราชบุรุษจะทูลบอก

อยางไรก็ไมทรงเชื่อฟง  พระพุทธองคไมสามารถเสด็จไปยังที่นิมนตไดจึงเสด็จกลับแลวตรัส

กับพระอานนทวา  พระเจาสุปปพุทธะนี้ทํากรรมหนักยิ่ง  จักถูกแผนดินสูบในวันที่ ๗  นับจาก

วันนี้  ณ ที่ใกลเชิงบันไดภายใตปราสาท  ฝายพระเจาสุปปพุทธะนั้นไดสงราชบุรุษไปสอด

แนม  เมื่อราชบุรุษมากราบทูลเรื่องนั้น  จึงดําริวา  พระพุทธองคตรัสคําใด  คํานั้นจักเปนจริง

แนแท  แตวันนี้  เรื่องจักไมเปนดังนั้น  ตนจะไดชองจับโกหกพระพุทธองคนั้น  จึงเสด ็จข้ึนไป

บนปราสาทชั้นเจ็ด  ใหชักบันไดออกทั้งหมด  ปดประตู  ตั้งคนดูแลรักษาที่ประตูทุกชั้น ๆ ละ 

๒  คน  โดยกําชับวา  ถาพระองคทรงเผลอจะลงไปขางลาง  ก็ใหหามไว  แลวก็ประทับอยูบน

ปราสาทนั้น  กระท่ังเวลาผานไปถึงวันที่ ๗  เวลาพรอมกันกับท่ีพระเจาสุปปพุทธะปดทางแก

พระพุทธองค  มามงคลของพระองคซึ่งอยูภายใตปราสาทเกิดคึกคะนองขึ้น  พระองคไดสดับ

เสียงจึงทอดพระเนตรมองมานั้น  เมื่อมาเห็นพระองคเขาก็หยุดนิ่ง  พระองคประสงคจะจับมา

จึงบายพระพักตรไปทางประตู  ประตูเปดเอง และบันไดก็กลับตั้งอยูตามเดิม  คนดูแลรักษา

ในทุก ๆ ชั้นก็จับพระองคผลักใหตกลงไปในภายใตจนถึงพึ้นดิน  พอสักวาพระองคทรงเหยียบ

พื้นดินเทานั้น  พระองคก็ถูกแผนดินสูบจนสิ้นพระชนม  แลวไดบังเกิดในอเวจีมหานรก 



                                                 

๒๔

     เมื่ อกล าวถึ งผู ที่ ถู กแผ นดิ นสูบ   ก็ จะ ได กล าวถึ งพอสั ง เขป   ในคัมภี ร

พระพุทธศาสนา ๒๕  ไดกลาวถึงผูที่ถูกแผนดินสูบไววามีดวยกันทั้งหมด ๕ คน ๒๖  คือ 

 
                      ๒๔ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๕/๔๑–๔๓,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๕/๖๒–๖๖. 

                      ๒๕ มิลินฺท.  (บาลี)  หนา  ๑๔๘, มิลินฺท.  (ไทย)  หนา ๑๓๖.   



 ๖๒ 

         ๑.  พระเทวทัต 

         ๒.  พระเจาสุปปพุทธะ 

         ๓.  นางจิญจมาณวิกา ๒๗

         ๔.  นันทมาณพ ๒๘     

         ๕.  นันทยักษ  ๒๙

   
      ๓.๔.๒  พระเทวทัตกับอชาตศัตรูกุมาร 

 

      อชาตศัตรูกุมาร  เปนพระโอรสของพระเจาพิมพิสารในกรุงราชคฤห  แควนมคธ  

พระเทวทัตไดมีความเกี่ยวของกับอชาตศัตรูในคราวที่ทานแสวงหาคนผูที่จะมาเปนอุปฏฐาก

ของตน  คราวแรกนึกถึงพระเจาพิมพิสาร  เมื่อรูวาพระองคเปนพระโสดาบัน  ก็คิดวาพระองค

คงจะไมสําเร็จเปนแน  จึงแสวงหาคนอื่น  ก็ไดเล็งเห็นอชาตศัตรูกุมาร  ครั้นเห็นวาคงจัก

สําเร็จแนนอน  จึงไปแสดงอิทธิปาฏิหาริยใหแกอชาตศัตรูกุมารดู  พระกุมารทรงเลื่อมใสใน

อิทธิปาฏิหาริยนั้นเปนอยางยิ่ง  ไดบริจาคทรัพยสรางวิหารที่คยาสีสประเทศ  รับสั่งใหนํา

ภัตตาหารประจํา ๕๐๐ หาบไปถวาย  พรอมท้ังเสด็จไปอุปฏฐากทานทั้งเชาทั้งเย็นพรอม

ขบวนรถ ๕๐๐ คันทุก ๆ วัน   

                  ตอมา  พระเทวทัตเมื่อมีลาภและสักการะมาก  ก็ถูกความคิดชั่วครอบงํา  จึงได

เขาไปเฝาพระกุมารแลวถวายพระพรวา  เมื่อกอนมนุษยมีอายุยืน  แตบัดนี้มีอายุนอย  ดังนั้น  

พระองคจึงควรที่จะปลงพระชนมพระราชบิดาแลวขึ้นเปนพระเจาแผนดิน  สวนตนเองจะปลง

                                                                                                                                               
        ๒๖ ในคัมภีรอรรถกถาไดกลาวถึงตระกูลอุปฏฐากของพระเทวทัต ๕๐๐ ตระกูลไดถูกแผนดินสูบ  

แตไมไดกลาวเรื่องราวไวชัดเจน  ดังนั้นจึงไมไดนับรวมไวในที่นี้,  ดูในกปชาดก  -  ขุ.ชา.อ  (บาลี)  ๔๐/๑๔๗–

๑๕๐,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๘/๒๙๗–๓๐๔,  และสมุททวณิชชาดก  -  ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔๐/๘๕–๙๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  

๖๐/๑๓๐–๑๔๓.  

                      ๒๗ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๖/๔๖–๕๑,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๖/๗๔–๘๑,  ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  

๖๐/๑๓๐–๑๓๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๑๘๙–๑๙๑.    

                      ๒๘  ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๖/๑๔๐–๑๔๓,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๖/๒๑๔–๒๑๘.    

                      ๒๙ ขุ.อุ.  (บาลี)  ๒๕/๓๔/๑๔๖–๑๔๘,  ขุ.อุ. (ไทย)  ๒๕/๓๔/๑๑๔,  ขุ.อุ.อ.  (บาลี)  ๔๔/๒๖๐–

๒๖๔,  ขุ.อุ.อ.  (ไทย)  ๔๔/๔๒๗–๔๓๒,   ม.อุ.อ. (บาลี)  ๒๒/๕,   ม.อุ.อ.  (ไทย)  ๒๒/๓๐, วิสุทฺธิ.  (บาลี)  ๒/

๔๑–๔๓,  วิสุทธิ.  (ไทย)  ๒/๑๐๕. 



 ๖๓ 

พระชนมพระพุทธองคแลวเปนพระพุทธเจาแทน  พระกุมารก็ทรงเชื่อคําของทานจึงไดเหน็บ

พระแสงกริชเขาไปหาพระราชบิดา  พวกราชบุรุษจับได  จึงทูลถามวาใครเปนผูยุยง  เมื่อ

ไดรับคําตอบวา  พระเทวทัตยุยง  จึงมาปรึกษากันวาจะทําอยางไร  มหาอํามาตยบางพวกลง

มติวา  ควรปลงพระชนมพระกุมาร  ฆาพระเทวทัต  ฆาภิกษุทั้งหมด  บางพวกลงมติวา  ไม

ควรฆาภิกษุทั้งหลาย  เพราะพวกภิกษุไมมีความผิดอะไร  ควรปลงพระชนมพระกุมารและฆา

พระเทวทัตเทานั้น  บางพวกลงมติวา  ไมควรจะฆาใครเลย  แตควรจะกราบทูลพระราชาแลว

ปฏิบัติตามที่พระองครับสั่ง  เมื่อเหลามหาอํามาตยคุมพระกุมารไปเฝาพระราชาแลวกราบทูล

เรื่องนั้นใหทรงทราบ  พระองคจึงไดตรัสวา  ทานทั้งหลาย  พระพุทธ  พระธรรม  หรือพระสงฆ

จะเกี่ยวอะไร  พระพุทธองคทรงรับสั่งใหทําปกาสนียกรรมแกพระเทวทัตแลวมิใชหรือ  แลว

รับสั่งถามอชาตศัตรูกุมารวา  ตองการปลงพระชนมพระองคเพื่ออะไร  เมื่อทรงทราบวา

ตองการราชสมบัติจึงไดพระราชทานราชสมบัติให  เมื่อพระกุมารไดเปนพระราชาก็นําเรื่อง

นั้นไปบอกแกพระเทวทัต  ทานก็ยุยงไมใหวางพระทัยในพระเจาพิมพิสาร  เพราะพระเจาพิม

พิสารอาจจะจับพระองคแลวขึ้นครองราชยเหมือนดังเดิม  สมควรที่จะปลงพระชนมพระ

เจาพิมพิสารจึงจะปลอดภัยที่สุด  พระองคตรัสวา  พระราชบิดาของพระองคไมสมควรจะถูก

ปลงพระชนมดวยศาสตรา  ทานจึงถวายพระพรวา  จงใหพระองคสิ้นพระชนมดวยการอด

พระกระยาหาร  พระเจาอชาตศัตรูจึงตรัสรับสั่งใหขังพระราชบิดาไวและรับสั่งหามผูอื่นเขา

เยี่ยมเวนแตพระราชมารดา  ฝายพระราชเทวีก็ทรงนําพระกระยาหารเขาไปใหพระเจาพิม

พิสารเสวย  เมื่อพระเจาอชาตศัตรูทรงทราบเขา  จึงรับสั่งหามพระราชมารดาเขาเยี่ยม  พระ

เจาพิมพิสารทรงอดพระกระยาหาร  แตยังพระวรกายใหเปนไปไดดวยการเสด็จจงกรม  เมื่อ

พระเจาอชาตศัตรูทรงทราบ  จึงรับสั่งใหชางกัลบกใชมีดโกนกรีดพระบาทของพระราชบิดา

แลวทาดวยน้ํามันผสมเกลือแลวรมดวยถานไมตะเคียน ๓๐  พระเจาพิมพิสารเกิดเวทนาอัน

                                                  
                     ๓๐ คัมภีรมังคลทีปนีไดเลาบุพพกรรมของพระเจาพิมพิสารไววา  ในกาลกอน  พระราชาทรงสวม

ฉลองพระบาทในลานพระเจดีย  อันเปนสถานที่บูชาดวยสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน  อาจารยบางพวก

กลาววา พระองคเอาพระบาทซึ่งมิไดชําระเหยียบเสื่อลําแพนที่เขาปูไวเพื่อตองการเปนที่นั่งของภิกษุสงฆ  -      

มงฺคล. (บาลี)  ๑/๓๙,  มงฺคล. (ไทย)  ๑/๕๘.         



 ๖๔ 

สาหัส  ทรงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยางเดียว  แลวเสด็จจุติไปบังเกิดเปนยักษชื่อวาชน

วสภะ  เปนผูบํารุงทาวเวสสุวรรณในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราช ๓๑  

       ฝายพระเจาอชาตศัตรูเมื่อไดเสด็จข้ึนครองราชยแลว  ก็สงนายขมังธนูและให

ปลอยชางนาฬาคีรีเพื่อไปปลงพระชนมพระพุทธองคตามคําของพระเทวทัต  ขาวได

แพรหลายไปในพระนคร  พวกมหาชนไดโจษจันกันวา  พระเจาอชาตศัตรูไดเที่ยวสมคบกับ

พระเทวทัตซึ่งเปนคนชั่ว  เมื่อพระองคไดสดับถอยคําของมหาชนแลว  จึงใหเลิกภัตตาหาร

ประจํา ๕๐๐ สํารับแลวก็มิไดเสด็จไปยังที่อุปฏฐากของพระเทวทัตอีกเลย ๓๒    

      ตอมา  เมื่อพระองคไดสดับวา  พระเทวทัตถูกแผนดินสูบก็ทรงหวาดกลัววา

พระองคจะไดรับบาปกรรมเชนเดียวกัน  จึงไมไดมีความสบายใจในสิริราชสมบัติเลย  ทรง

หวาดผวาตลอดเวลา  ทรงมีประสงคจะขอขมาโทษพระพุทธองค  จึงเสด็จไปหาพระองค

พรอมกับหมอชีวกแลวกราบทูลขอขมาโทษพระองค  พระองคไดแสดงธรรมใหฟงจนพระเจา

อชาตศัตรูมีความเลื่อมใสแลวแสดงตนเปนพุทธมามกะ  แตนั้นมา  พระองคก็ไดเสด็จไปหา

พระพุทธองคอยางสม่ําเสมอ  พรอมท้ังถวายทาน  รักษาศีล  และสดับธรรมกถาเนืองนิตย  

และไดเปนอุบาสกปุถุชนที่ถึงไตรสรณคมนอยางหนักแนนที่สุด ๓๓  ทรงรับเปนพระบรม

ราชูปถัมภในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก  แตดวยอํานาจแหงกรรมชั่วคือปตุฆาต  ซึ่ง

ถือวาเปนอนันตริยกรรม  ทําใหพระองคตองไปอุบัติในโลหกุมภีนรกจนครบ ๖๐,๐๐๐ ป  จึง

จะไดกลับมาเกิดเปนมนุษย  ในชาติสุดทายจักไดเปนพระปจเจกพุทธเจานามวาชีวิตวิเสส ๓๔         

 

                                                  
                     ๓๑ ความจริง  พระเจาพิมพิสารเปนพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบัน  จะเสด็จไปบังเกิดเปนเทพเจา

ในสรวงสวรรคชั้นสูงกวานี้ก็ได  แตที่พระองคเสด็จมาบังเกิดในสวรรคชั้นต่ํานี้  ก็เพราะพระองคเคยอยูที่นี่มากอน  

และมีพระทัยปรารถนาจะอยูที่นี่นั่นเอง,  อางในพระธรรมธีรราชมหามุนี,  โลกทีปนี,  (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๕),  หนา ๑๕๒.   

                    ๓๒ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๓๙–๓๔๒/๑๒๗–๑๓๖,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๓๙–๓๔๒/ 

๑๘๕–๑๘๗,  ที.สี.  (บาลี)  ๙/๑๕๐–๒๕๓/๔๗–๘๖,  ที.สี.  (ไทย)  ๙/๑๕๐–๒๕๓/๔๘–๘๖,  มงฺคล.  (บาลี)  ๑/

๓๗–๓๙, มงฺคล.  (ไทย)  ๑/๕๔–๕๙.    

                    ๓๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๓๖/๔๑๐–๔๑๓,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๕๖/๖๐๗–๖๑๒, ขุ.ชา.อ. 

(บาลี)  ๔๒/๑๐๔–๑๐๖,  ขุ.ชา. อ.  (ไทย)  ๖๒/๑๖๕–๑๖๗,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๒๙–๑๓๑,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/

๑๘๖-๑๘๙,   มงฺคล.  (บาลี)  ๑/๓๗–๔๑, มงฺคล.  (ไทย)  ๑/๕๔–๖๒ 

                    ๓๔  พระธรรมธีรราชมหามุนี, โลกทปีนี,  หนา ๕๔–๕๕. 



 ๖๕ 

      ในแงความสงสัยที่วา  พระเทวทัตยุยงใหพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระ

เจาพิมพิสารแลวทําไมไมปรับปาราชิกแกพระเทวทัตเลา   

      ในเรื่องนี้  ผูวิจัยมีความเห็นวา  พระเทวทัตมิไดตองอาบัติปาราชิก  เพราะไม

สมบูรณดวยองคแหงปาราชิก  เพราะพระเทวทัตไดสั่งใหพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระ

เจาพิมพิสารดวยการใหอดพระกระยาหาร  แตพระเจาพิมพิสารสวรรคตดวยการถูกราชบุรุษ

ใชมีดโกนผาฝาพระบาททั้งสองขางทําใหเกิดทุกขเวทนาอยางสาหัสจนทนไมไดจึงเสด็จ

สวรรคต  เปนการทําใหเสียการนัดหมายและเสียนิมิตไป  ดังบทมาติกาวิภังค  ซ่ึงวาดวย 

อาณัตติกประโยค  (การทําการนัดหมาย)  วา   

      ที่ชื่อวา การนัดหมาย ไดแกภิกษุทําการนัดหมายวา จงปลงชีวิตเขาเสียตามคํา

นัดหมายนั้น ในเวลาเชาหรือในเวลาเย็น ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ 

      เพราะการนัดหมายนั้น ภิกษุผูรับคําสั่งปลงชีวิ

                                                 

ตเขาสําเร็จ ตองอาบัติปาราชิกทั้ง 

๒ รูป ปลงชีวิตบุคคลนั้นไดกอนหรือหลังคํานัดหมายนั้น ภิกษุผูสั่งเดิม ไมตองอาบัติ ภิกษุผู

ฆา ตองอาบัติปาราชิก 

      ที่ชื่อวา การทํานิมิต ไดแกภิกษุทํานิมิตวา ผมจักขยิบตา ยักคิ้ว หรือผงกศีรษะ 

ทานจงปลงชีวิตบุคคลนั้นตามนิมิตนั้น ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ  

     ภิกษุผูรับสั่ง ปลงชีวิตบุคคลนั้นสําเร็จตามนิมิตนั้น  ตองอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 

ปลงชีวิตเขากอนหรือหลังนิมิตนั้น ภิกษุผูสั่งเดิมไมตองอาบัติ ภิกษุผูฆาตองอาบัติปาราชิก ๓๕

     ดังนั้น  ถายึดตามหลักมาติกานี้  พระเทวทัตจึงตองเพียงอาบัติทุกกฏเทานั้น  ไม

ถึงอาบัติปาราชิก  เพราะพระเจาพิมพิสารมิไดสวรรคตตามคําสั่งของพระเทวทัต 

     เมื่อไดกลาวถึงอาณัตติกประโยค  ก็จะไดนํามากลาวไวตรงนี้เพื่อเปนประโยชนแก

การศึกษาดังนี้ 

      อาณัตติกประโยค  คือการใชใหคนอื่นฆา  มีนิยม ๖ ขอ  เปนเครื่องวินิจฉัยวา  จะ

ลวงละเมิดสิกขาบทหรือไม  คําวานิยม  คือ  วัตถุเครื่องกําหนดมี ๖ คือ  

      ๑.  นิยมวัตถุ  หมายถึง  วัตถุที่ถูกฆา  มีมนุษยและสัตวเปนตน 

      ๒.  นิยมกาล  คือ  กําหนดเวลาใชฆา  เชน  เวลาเชา  สาย  บาย  เย็นเปนตน 

      ๓.  นิยมโอกาส  หมายเอากําหนดสถานที่  เชน  ในปา  ในบาน  เปนตน 

 
                    ๓๕  วิ.จู.  (บาลี)  ๑/๑๗๙/๑๐๗,  วิ.จู.  (ไทย)  ๑/๑๗๙/๓๐๓. 



 ๖๖ 

      ๔.  นิยมเครื่องประหาร  หมายเอาเครื่องประหาร  มีดาบ  หอก  เปนตน 

      ๕.  นิยมอิริยาบถ  หมายเอาอิริยาบถ  มี  การยืน  เดิน  นั่ง  นอน  เปนตน 

      ๖.  นิยมกิริยาวิเศษ  หมายถึง  วิธีใชฆา  มี  ฟน  แทง  ยิง  เปนตน 

       ในนิยมทั้ง ๖ นี้  เมื่อสั่งใหเขาทําแลว  ถาเขาทําถูกตองตามนิยมนั้น  จึงไดชื่อวา  

ลวงละเมิดสิกขาบท  แตถาผูรับใชทําผิดจากนิยมที่เขาสั่งไป  ไมชื่อวาลวงละเมิดสิกขาบท ๓๖

     ๓.๔.๓  พระเทวทัตกับตระกูลอุปฏฐาก ๕๐๐ ตระกูล 
 

     ในคัมภีรอรรถกถาชาดกมิไดกลาวถึงโดยละเอียด  กลาวแตเพียงวา  ตระกูล

อุปฏฐากของพระเทวทัตไดมีถึง ๕๐๐ ตระกูล  ตระกูลเหลานั้นพากันเขาขางพระเทวทัตดา

พระพุทธองค  จึงไดไปเกิดในอเวจีทั้งหมด  พระเทวทัตชักจูงตระกูล ๕๐๐ ไปไวในนรกอเวจี

ดวยประการฉะนี้  เหลาภิกษุไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระพุทธองค  พระองคจึงตรัสวา  ภิกษุ

ทั้งหลาย  มิใชแตบัดนี้เทานั้น  ที่พระเทวทัตหมกมุนในลาภและสักการะ  ไมมองดูภัยใน

อนาคต  แมในกาลกอน  ก็ไมมองดูภัยในอนาคต  ถึงความพินาศใหญหลวงกับบริวารเปนอัน

มาก  เพราะแสวงหาความสุขเฉพาะหนา  ดังนี้แลวตรัสสมุททวาณิชชาดกใหภิกษุทั้งหลาย

ฟง ๓๗

 
   ๓.๔.๔  พระเทวทัตกับนายขมังธนู 
 

     เมื่อพระเจาอชาตศัตรูทรงเลื่อมใสพระเทวทัต  ทรงนําลาภและสักการะมาถวาย

เปนอันมาก  พระเทวทัตถูกลาภและสักการะครอบงํา  เกิดความคิดที่จะปลงพระชนมพระ

พุทธองค  จึงเขาไปเฝาพระราชาแลวถวายพระพรวา  มโนรถของพระองคถึงที่สุดแลว  สวน

มโนรถของตนเองยังไมถึงที่สุด  แลวขอนายขมังธนูเพื่อใหไปปลงพระชนมพระพุทธองค  

พระราชาทรงรับสั่งใหประชุมนายขมังธนูถึง ๕๐๐ ตระกูล  ทรงเลือกจากคนเหลานั้นเหลือ 

๓๑ คน  ตรัสสั่งใหทําตามคําสั่งของพระเทวทัต  ทานเรียกหัวหนานายขมังธนูมาบอกวา  

พระพุทธองคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ  เสด็จจงกรมอยูตรงโนน  ใหไปในที่นั้น  ยิงพระองค

ดวยลูกศรอาบยาพิษใหสิ้นพระชนมแลวจงกลับมาทางโนน  แลวสั่งใหนายขมังธนูซุมอยู

                                                  
                    ๓๖ วิ.อ.  (บาลี)  ๑/๕๔๕–๕๔๘,  วิ.อ.  (ไทย)  ๑/๙๐–๙๔.   

                    ๓๗ ข.ุชา.อ. (บาลี)  ๔๐/๙๓–๙๕,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๐/๑๓๓–๑๓๔. 



 ๖๗ 

ในทางนั้น ๒ คนพรอมสั่งวา  ใหยิงหัวหนานายขมังธนูนั้นใหตายแลวกลับมาทางโนน  แลวสั่ง

นายขมังธนูไปซุมยิงกันเปนทอด ๆ  เพื่อฆานายขมังธนูเปนทอด ๆ  เหตุที่พระเทวทัตไดจัด

นายขมังธนูไวเชนนั้น  ก็เพื่อปกปดผลกรรมชั่วของตนมิใหซัดทอดถึงตนได   

    หัวหนานายขมังธนูไดเดินทางไปสํานักของพระพุทธองคตามคําสั่งของพระเทวทัต  

เมื่อเห็นพระองคแลวก็ยกธนูขึ้นหมายจะยิง  แตไมสามารถปลอยลูกธนูออกไปได  เพราะพระ

พุทธองคทรงใชปาฏิหาริยทําใหนายขมังธนูนั้นยิงไมได  เมื่อเขาไมสามารถจะปลอยธนูได  จะ

ลดมือลงก็ไมได  ทําใหทรมานเปนอยางยิ่ง  เกิดความกลัวจึงไดรองขึ้นมา  พระพุทธองค

ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเปลงวาจาตรัสปลอบใหหายกลัว  และเรียกใหมาหา  นายขมัง

ธนูจึงทิ้งอาวุธแลวกราบลงแทบพระบาทของพระพุทธองค  กราบทูลขอขมาโทษ  พระองคจึง

แสดงธรรมใหฟงจนเขาไดบรรลุโสดาปตติผล  แลวออกบวชในเวลาตอมา  นายขมังธนูที่

เหลือ  ตอมาก็ไดเขาไปเฝาพระพุทธองคและฟงธรรมที่พระองคแสดงใหฟงก็มีความเลื่อมใส  

จึงเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทแลวบรรลุอรหัตผลทุกรูป ๓๘       

 

      นายขมังธนูเหลานี้  เมื่อเริ่มแรกที่เกี่ยวของกับพระเทวทัต  ก็ถูกพระเทวทัตชักจูง

ไปในทางเสียหาย  แตไดพระพุทธองคเปนกัลยาณมิตร  จึงไดรอดพนจากอันตราย  และ

ทายที่สุดก็ไดบรรลุสิ่งประเสริฐคือพระอรหัตผล  ดังนั้น  ก็ถือไดวา  ทานเหลานี้  เปนผูมีตน

คดแตปลายตรง   

 
     ๓.๔.๕  พระเทวทัตกับนายหัตถาจารย 

 

     พระเทวทัตไดสงนายขมังธนูเพื่อปลงพระชนมพระพุทธองคแตไมสําเร็จ  จึงขึ้นไป

บนภูเขาคิชฌกูฏเพื่อกลิ้งศิลาก็ไมสําเร็จอีก  จึงไดเขาไปขอใหพระราชาปลอยชางนาฬาคีรีไป

ในระหวางหนทางที่พระพุทธองคเสด็จไปบิณฑบาต  พระราชาทรงรับสั่งใหเรียกนาย

หัตถาจารย ๓๙ มาเฝา  แลวทรงบัญชาใหนายหัตถาจารยเหลานั้นมอมเหลาชางนาฬาคีรีให

                                                  
                     ๓๘ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๐/๑๒๘–๑๓๑,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๐/๑๔๗–๑๕๐,   

ขุ.ชา.อ.  (บาลี)  ๔๔/๙๕–๙๗,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๔/๑๔๙–๑๕๒,  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๓๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/

๑๘๘. 

                     ๓๙  นายควาญชาง. 



 ๖๘ 

มึนเมาแลวปลอยไปบนหนทางที่พระพุทธองคเสด็จมาแตเชา  ฝายพระเทวทัตไปยังโรงชาง  

กลาวกับนายหัตถาจารยวา  ตนเองเปนญาติของพระราชา  สามารถที่จะแตงตั้งผูอยูใน

ตําแหนงต่ําไวในตําแหนงสูง  สามารถเพิ่มเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนได  ถาพวกเธอตองการยศ  

พรุงนี้เชา  ก็จงชวยกันเอาเหลาอยางแรงมอมชางนาฬาคีรีใหได ๑๖ หมอจนเมา  ถึงเวลาที่

พระพุทธองคเสด็จมา  จงชวยกันแทงชางดวยปลายหอกซัด  ยั่วยุใหมันอาละวาดใหทําลาย

โรงชาง  ชวยกันลอใหมุงหนาตรงไปในหนทางที่พระพุทธองคเสด็จมา  แลวปลงพระชนมให

พระองคสิ้นพระชนม  รุงขึ้น  พระราชาใหราชบุรุษเที่ยวตีกลองประกาศไปทั่วพระนครวา  

พรุงนี้  นายหัตถาจารยจักมอมเหลาชางนาฬาคีรีใหมึนเมาแลวจักปลอยไปในพระนคร  

ชาวเมืองทั้งหมดอยาเดินออกมาในระหวางหนทาง  เมื่อแลเห็นพระพุทธองคเสด็จดําเนินถึง

ถนนนั้น  นายหัตถาจารยเหลานั้นไดปฏิบัติตามพระเทวทัตสั่ง  แตก็ไมสามารถปลงพระชนม

พระพุทธองคไดเลย ๔๐

       
๓.๕  พระเทวทัตกับสัตวดิรัจฉาน 
  

      พระเทวทัตมีความเกี่ยวของกับสัตวดิรัจฉานอยู ๒ เหตุการณคือ  เหตุการณแรก  

ตอนที่พระเทวทัตยิงหงสซึ่งไดกลาวแลว ๔๑  และเหตุการณที่พระเทวทัตไดปลอยชางนาฬา

คีรีเพื่อจะใหปลงพระชนมพระพุทธองค  ซึ่งจะกลาวตอไป 

   เมื่อพระเทวทัตประสงคจะปลงพระชนมพระพุทธองคจึงไดสงนายขมังธนูไปเพื่อ

ปลงพระชนมแตไมสําเร็จ  จึงคิดวา  ใคร ๆ เห็นพระรูปโฉมของพระพุทธองคซึ่งเปนที่นา

เลื่อมใส  ถาเปนมนุษยก็ไมอาจที่จะเขาไปทํารายได  แตพระราชามีชางทรงชื่อวานาฬาคีรีอยู  

ชางนั้นเปนชางที่ดุราย  สามารถฆามนุษยได  เมื่อไมรูจักคุณพระพุทธ  พระธรรมและ

พระสงฆ  ก็จักใหพระพุทธองคนั้นสิ้นพระชนมได  จึงขอใหพระเจาอชาตศัตรูปลอยชางนาฬา

คีรี  พระราชาไดทรงทําตามคําพระเทวทัต  ฝายพระเทวทัตเขาไปหายนายหัตถาจารยก็ถาม

วา  ในวันอื่น ๆ ชางนาฬาคีรีดื่มสุรากี่หมอ  เมื่อทราบวา ๘ หมอจึงบอกวา  พรุงนี้จงใหชาง

นั้นดื่มเพิ่มข้ึนเปน ๑๖ หมอแลวปลอยใหมุงหนาไปตามหนทางที่พระพุทธองคเสด็จผานมา  

                                                  
                     ๔๐ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๒/๑๓๔–๑๓๖,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๒/๑๙๕–๑๙๗,        

ขุ.ชา.อ. (บาลี)  ๔๒/๒๑๒–๒๑๔,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๒/๓๓๗–๓๓๙. 

                     ๔๑ ดูเชิงอรรถหนา ๓๗  ขอ ๙๑.   



 ๖๙ 

นายหัตถาจารยนั้นก็รับคํา  รุงขึ้นก็ไดมอมเหลาชางนาฬาคีรีแลวปลอยไปบนถนนที่พระพุทธ

องคเสด็จมาเพื่อบิณฑบาตพรอมกับหมูภิกษุ  ชางนาฬาคีรีพอเห็นพระพุทธองคเสด็จมา

เทานั้น  ก็ไดยกงวงขึ้นชู  หูกางหางชี้  วิ่งรี่ไปทางพระพุทธองค  ประหนึ่งภูเขาเอียงเขาทับ

พระองค  ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น  จึงกราบทูลใหพระองคเสด็จกลับ  แตพระองคตรัสวา  

ภิกษุทั้งหลาย  มาเถิด  พวกเธออยากลัวไปเลย  ภิกษุทั้งหลาย  ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาสที่จะ

ปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอื่น  ภิกษุทั้งหลาย  พระตถาคตทั้งหลายจะไม

ปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น ๔๒  พระมหาเถระทั้งหลายทูลขอโอกาสพระองคขอ

ทรมานชางนาฬาคีรี  แตพระองคไมทรงอนุญาต  เวลานั้น  มนุษยทั้งหลายมีความคิดเปน

สองฝาย  ฝายหนึ่งก็คิดวาพระพุทธองคจะถูกชางปลงพระชนม  สวนอีกฝายหนึ่งที่มีศรัทธา  

เปนบัณฑิตก็คิดวาจักดูลลีาของพระพุทธองค  เมื่อชางนาฬาคีรีไดเขามาใกล  พระอานนทไม

สามารถทนนิ่งอยูไดจึงสละชีวิตออกมายืนขวางขางหนา  พระพุทธองครับสั่งใหพระอานนท

ถอยกลับมาแลวทรงแผเมตตาไปยังชางนาฬาคีรี  ทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะยิ่งนักดุจ

เสียงพรหม  ชางนาฬาคีรีพอไดยินพระดํารัสของพระพุทธองคเทานั้น  ก็ลืมตาขึ้นดูพระรูปอัน

เปนสิริของพระองค  กลับไดความสังเวชใจ  หายเมาสุราดวยเดชแหงพระพุทธองค  ลดงวง

และหูทั้งสองขางไปหมอบอยูแทบพระบาทของพระองค  พระองคจึงไดตรัสกับชางนาฬาคีรี

วา  ตั้งแตนี้ไป  เธอจงอยาดุราย  อยาหยาบคาย  อยาฆามนุษย  แลวแผเมตตาจิตทรงเหยียด

พระหัตถเบื้องขวาออกไปลูบท่ีกระพองแลวตรัสพระคาถานี้วา 

  กุญชรเอย  เจาอยาคิดเขามาทํารายพระพุทธเจา 

  กุญชรเอย  การคิดเขามาทํารายพระพุทธเจาทั้งหลาย 

  เปนเหตุแหงความทุกข 

  กุญชรเอย  ผูฆาพระพุทธเจา   

  จากชาตินี้ไปสูชาติหนาจะไมมีสุคติภูมิเลย 

  เจาอยามัวเมา  อยาประมาท 

  เพราะคนผูประมาทแลวยอมไมไปสุคติ 

  เจานี่แหละจักกระทําเหตุใหเจาเดินทางไปสุคติ ๔๓

                                                  
       ๔๒ อฏานเมตํ  ภิกฺขเว  อนวกาโส    โย  ปรุปกฺกเมน  ตถาคตํ  ชีวิตา  โวโรเปยฺย   น  ปรุปกฺกเมน  

ภิกฺขเว  ตถาคตา  ปรินิพฺพายนฺติ  -  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๗๒/๑๓๔.  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๗๒/๑๙๖. 

                    ๔๓ ข.ุชา.อ. (บาลี)  ๔๒/๒๑๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๒/๓๔๑.    



 ๗๐ 

    เมื่อพระศาสดารับสั่งดังนี้  ปติไดแผซานไปทั่วสรีระทั้งสิ้นของชาง  ถาไมเปนสัตว

ดิรัจฉาน  ก็จักไดบรรลุโสดาปตติผล  มนุษยเห็นปาฏิหาริยนั้น  ตางก็พากันสงเสียงปรบมือ

กันอื้ออึง  โยนอาภรณตาง ๆ ไปปกคลุมสรีระของชาง  ตั้งแตนั้นเปนตนมา  ชางนาฬาคีรีจึง

ปรากฏนามวา  ธนปาลกะ  พระพุทธองคทรงใหชางธนปาลกะตั้งอยูในศีล ๕ ประการ  ชาง

นั้นก็เอางวงดูดละอองธุลีพระบาทของพระองคแลวเอาโปรยลงบนหัวของตน  ยอตัวถอยหลัง

ออกมายืนอยูในที่พอแลเห็น  ถวายบังคมพระพุทธองคแลวกลับไปยังโรงชาง  ตั้งแตวันนั้นมา  

ชางธนปาลกะนั้น  ก็กลายเปนสัตวที่ไดรับการฝกแลว  ไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอนอีกเลย  

เหลามนุษยพากันตําหนิพระเทวทัตวาเปนคนบาป  เพราะพยายามที่จะปลงพระชนมพระ

พุทธองคผูมีฤทธิ์และอานุภาพมาก  ทั้งยังไมถวายภัตตาหารใหแกทาน  ลาภสักการะของ

พระเทวทัตจึงเสื่อมสิ้นไป  สวนลาภและสักการะของพระพุทธองคกลับเจริญยิ่งขึ้น ๔๔   

 

                 จากการศึกษา  ผูวิจัยไดพบวาพระเทวทัตไมวาจะคบใครก็ตาม  โดยมากจะมุง

เอาประโยชนตนเปนที่ตั้ง มีกุสโลบายในการพูดหวานลอม แตมักชักชวนไปในทางอบาย อาจ

กลาวไดวา พระเทวทัตมีลักษณะแหงมิตรปฏิรูปก  หรือ  มิตรเทียม (คนเทียมมิตร,  คนที่พึง

ทราบวาเปนศัตรูผูมาในรางมิตร) ครบทั้ง ๔ ประการ คือ 

      ๑.  คนปอกลอก (อัญญทัตถุหร)   

     ๒. คนดีแตพูด  (วจีบรม)   

     ๓.  คนหัวประจบ  (อนุปปยภาณี)   

                 ๔.  คนชวนฉิบหาย  (อปายสหาย)๔๕

     ซึ่งเมื่อทานคบหาสมาคมกับบุคคลใด หากบุคคลนั้นมีปญญาสามารถที่จะพินิจ

พิจารณาวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดสมควร สิ่งใดไมสมควร ก็หาไดถูกพระเทวทัตชักจูงไป

ในทางเสียหายไม  แตถาบุคคลใด  ไมมีปญญาที่จะพินิจพิจารณารูเหตุที่ถูกที่ควรแลว  ถูก

                                                  
      ๔๔ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๒/๑๓๔,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๒/๑๙๕–๑๙๖,  ขุ.ชา.อ. 

(บาลี)  ๔๒/๒๑๒–๒๑๖,  ขุ.ชา.อ.  (ไทย)  ๖๒/๓๓๗–๓๔๓. 

     ๔๕ ที.ปา.  (บาลี)  ๑๑/๒๕๔–๒๕๙/๑๖๑–๑๖๒,  ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๒๕๔–๒๕๙/๒๐๗–๒๐๙,   

ดูรายละเอียดใน  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทธรรมิก จํากัด,   ๒๕๔๑), หนา ๑๕๔–๑๕๕. 



 ๗๑ 

พระเทวทัตชักจูงไปในทางเสื่อมทราม  บุคคลนั้นก็มักจะประสบกับความฉิบหายถายเดียว  

ดังที่จะไดกลาวในบทตอไป 

                                                                                                                                                              



 
บทที่ ๔ 

 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบทบาทของพระเทวทัต 

 

             หลังจากที่พระเทวทัตไดบวชเขามาในพระพุทธศาสนาแลว  ไดกระทํากรรมไมดี

หลายสิ่งหลายประการ  จนกอใหเกิดผลกระทบขึ้นตอท้ังเฉพาะบุคคลและสวนรวมของ

พระพุทธศาสนามากมายหลายอยาง  ซึ่งไดแบงเปนหัวขอวิจัย  ดังนี้  

 

๔.๑ กอใหเกิดการแสดงพระธรรมเทศนา 
 

        บทบาทของพระเทวทัตนั้น เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม เพื่อใหเปน

ขอคิดแกภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมของพระพุทธเจานั้น ตองมีเหตุที่จะทําใหเกิดการแสดง 

มี ๔ ประการดวยกัน คือ  

        ๑.  อัตตัชฌาสยะ  เพราะอัธยาศัยของพระองคเอง   

        ๒.  ปรัชฌาสยะ เพราะอัธยาศัยของผูอื่น   

        ๓.  อัตถุปปตติกะ  เพราะมีเรื่องเกิดขึ้น   

        ๔.  ปุจฉาวสิกะ เพราะมีผูมาทูลถามปญหา ๑  

        พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงปรารภพระเทวทัต จัดเขาในอัตถุปปตติกะบาง จัด

เขาในปุจฉาวสิกะบาง จัดเปนพระธรรมเทศนาประเภทพระสูตรและชาดก  ซึ่งจะไดยกเปน

หัวขอวิจัยดังนี้ 

 
       ๔.๑.๑ พระสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงปรารภพระเทวทัต 
 

         จากการศึกษา ผูวิจัยไดพบพระสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงปรารภพระเทวทัต  

จํานวน ๑๔ สูตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

                                                  
        ๑ มงฺคล.  (บาลี)  ๑/๓,  มงฺคล.  (ไทย)  ๑/๒. 



 ๗๒ 

         ๑)  มหาสาโรปมสูตร 

         พระพุทธองคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภถึงเรื่องที่พระเทวทัตทําลาย

สงฆและทําพระบาทของพระองคใหหอพระโลหิตแลวทรงแสดงมหาสาโรปมสูตร วาดวยขอ

อุปมาดวยแกนไม พระสูตรสูตรนี้จัดอยูในประเภทอัตถุปปตติกะ มีเนื้อหาพอสรุปไดวา 

        กุลบุตรออกบวชดวยศรัทธา (๑) ไดรับลาภสักการะและการกลาวสรรเสริญ  

(๒) มุงมั่นรักษาศีล (๓) มุงมั่นเจริญสมาธิ (๔) มุงมั่นเจริญวิปสสนาจนเกิดญาณทัสสนะแลว

ปลื้มใจและรูสึกสมหวังเที่ยวยกตนขมผูอื่นในสิ่งที่ตนไดรับ 

        พระพุทธองคทรงเปรียบเทียบวา ผูที่ไดรับลาภสักการะและการกลาวสรรเสริญ

แลวปลื้มใจและรูสึกสมหวังเที่ยวยกตนขมผูอื่น เทากับบุคคลเที่ยวหาแกนไมแลวไดกิ่งและ

ใบไมดวยเขาใจวาเปนแกน ผูที่มุงมั่นรักษาศีลแลวแลวปลื้มใจและรูสึกสมหวังเที่ยวยกตนขม

ผูอื่น เทากับบุคคลเที่ยวหาแกนไมแลวไดสะเก็ดไมดวยเขาใจวาเปนแกน ผูที่มุงมั่นเจริญ

สมาธิแลวปลื้มใจและรูสึกสมหวังเที่ยวยกตนขมผูอื่น เทากับบุคคลเที่ยวหาแกนไมแลวได

เปลือกไมดวยเขาใจวาเปนแกน ผูที่มุงมั่นเจริญวิปสสนาแลวปลื้มใจและรูสึกสมหวังเที่ยวยก

ตนขมผูอื่น เทากับบุคคลเที่ยวหาแกนไมแลวไดกระพี้ไมดวยเขาใจวาเปนแกน 

        สวนผูที่มุงมั่นเจริญวิปสสนาจนทําใหอสมยวิโมกขเกิดขึ้นแลว เหมือนกับผูที่เที่ยว

หาแกนไมแลวไดแกนไม ๒

        จากพระสูตรนี้ ผูวิจัยพอจะสันนิษฐานไดวา พระเทวทัตความจริงออกบวชดวย

ศรัทธามุงมั่นในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง แตถูกลาภสักการะและการ

กลาวสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต จึงไดกระทําความผิดที่เปนบาปอยางมหันต  

 

        ๒)  จังกมสูตร 

        พระพุทธองคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ  ทรงปรารภถึงเรื่องที่พระสารีบุตร  พระ

มหาโมคคัลลานะ  พระมหากัสสปะ  พระอนุรุทธะ  พระปุณณมันตานีบุตร  พระอุบาลี  พระ

อานนทและพระเทวทัตเดินจงกรมกับบริวาร  ทรงแสดงจังกมสูตรวาดวยการจงกรมใหภิกษุ

ทั้งหลายฟง  ซึ่งพระสูตรสูตรนี้  เปนอัตถุปปตติกะ  มีเนื้อความยอวา  ภิกษุผูสาวกทั้งหลาย

เวนพระเทวทัตลวนเปนผูมีอัธยาศัยงาม  สวนพระเทวทัตและบริวารเปนผูมีอัธยาศัยเลว  แลว

                                                  
       ๒ ม.มู.  (บาลี)  ๑๒/๓๐๗–๓๑๑/๒๗๒–๒๘๐,  ม.มู.  (ไทย)  ๑๒/๓๐๗-๓๑๑/๓๔๐–๓๔๘. 



 ๗๓ 

ตรัสวาสัตวทั้งหลายคบคาสมาคมกันโดยธาตุอยางเดียวกัน  สัตวผูมีอัธยาศัยเลวก็คบคากับ

สัตวผูมีอัธยาศัยเลว  สัตวผูมีอัธยาศัยงามก็คบคาสมาคมกับสัตวผูมีอัธยาศัยงาม ๓

         จากพระสูตรนี้  เปนการแสดงใหเห็นวา  ผูที่มีอัธยาศัยอยางไรก็มักจะคบหากับ

บุคคลประเภทเดียวกัน  พระอสีติมหาสาวกมีอัธยาศัยงาม  ผูเปนบริวารก็เปนผูมีอัธยาศัย

งามเชนเดียวกัน  สวนพระเทวทัตกับบริวารตางก็มีอัธยาศัยเลว  แตที่มาจงกรมเพราะปกปด

ความชั่วของตนในเรื่องที่พยายามปลงพระชนมพระพุทธองคดวยคิดวา  ถาตนมาเดินจงกรม

เชนนี้  คนอื่นก็คงจะนึกวา  ผูที่เดินจงกรมคงจะไมไปทําสิ่งที่เลวราย  จึงเปนการปกปดความ

ชั่วของตนได  และพระสูตรนี้  พระพุทธองคตรัสเปรียบเทียบระหวางภิกษุที่เปนอสีติ

มหาสาวกกับพระเทวทัตวาเปนคนละฝายกัน  แมจะประพฤติเหมือนกันก็ตาม  แตมีความมุง

หมายเปนคนละทางกัน 

 

        ๓)  ภินทิสูตร   

        พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเชตวัน  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุ

ทั้งหลายฟงวา  ลาภสักการะและความสรรเสริญเปนสิ่งทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปน

อันตรายตอการบรรลุธรรม  ดังที่พระเทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายี

จิตจึงไดทําลายสงฆ ๔

 

                 ๔)  กุสลมูลสูตร  

     พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเชตวัน  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุ

ทั้งหลายฟงวา  “ลาภสักการะและความสรรเสริญเปนสิ่งทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปน

อันตรายตอการบรรลุธรรม  ดังที่กุศลมูลของเทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ

ครอบงํา  ย่ํายีจิต  ถึงความขาดสูญแลว  ๕

 

 

 

                                                  
      ๓ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๙๙/๑๔๙–๑๕๐,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๙๙/๑๘๗-๑๘๙. 

                    ๔ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๑๘๐/๒๒๘,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๘๐/๒๘๓. 

                    ๕ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๑๘๑/๒๒๙,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๘๑/๒๘๓. 



 ๗๔ 

     ๕)  กุสลธัมมสูตร 

     พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเชตวัน  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุ

ทั้งหลายฟงวา  ลาภสักการะและความสรรเสริญเปนสิ่งทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปน

อันตรายตอการบรรลุธรรมดังเชนกุศลธรรมของเทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ

ครอบงํา  ย่ํายีจิต  ถึงความขาดสูญแลว ๖   

 

     ๖)  สุกกธัมมสูตร 

     พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเชตวัน  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุ

ทั้งหลายฟงวา  ลาภสักการะและความสรรเสริญเปนสิ่งทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปน

อันตรายตอการบรรลุธรรม  ธรรมฝายดีของเทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ

ครอบงํา  ย่ํายีจิต  ถึงความขาดสูญแลว ๗   

 

     ๗)  อจิรปกกันตสูตร 

     พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเชตวัน  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุ

ทั้งหลายฟงวา  ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแกพระเทวทัตเพื่อฆาตนเอง  เพื่อความ

เสื่อม  เหมือนกับตนกลวยเผล ็ดผลเพื่อฆาตนเอง  เหมือนกับตนไผออกขุยเพื่อฆาตนเอง  

เหมือนกับตนออออกดอกเพื่อฆาตนเอง  เหมือนกับแมมาอัสดรตั้งครรภเพื่อฆาตนเอง  เพื่อ

ความเสื่อม  แลวไดตรัสคาถาวา 

   “ผลกลวยฆาตนกลวย  ขุยไผฆาตนไผ 

   ดอกออฆาตนออ  ลูกมาอัสดรฆาแมมา  ฉันใด 

   สักการะยอมฆาคนชั่ว  ฉันนั้น” ๘  

 

      ๘)  ปญจรถสตสูตร  

       พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุ

ทั้งหลายฟงวา  เธอทั้งหลายอยายินดีลาภสักการะและความสรรเสริญของเทวทัตเลย  แม

                                                  
                      ๖ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๑๘๒/๒๒๙,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๘๒/ ๒๘๔. 

        ๗ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๑๘๓/๒๒๙,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๘๓/ ๒๘๔.    

                      ๘ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๑๘๔/๒๒๙,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๘๒/ ๒๘๕. 



 ๗๕ 

อชาตศัตรูราชกุมารจักเสด็จโดยขบวนราชรถ ๕๐๐ คันไปบํารุงเทวทัตทั้งเชาเย็น  และรับสั่ง

ใหนําภัตตาหารไปพระราชทาน ๕๐๐ สํารับก็ตาม  เทวทัตก็ตองประสบความเสื่อมในกุศล

ธรรมทั้งหลาย  หวังความเจริญไมได  เหมือนสุนัขดุที่บุคคลขยี้ดีใสจมูก  ก็ยิ่งจะดุรายกวาเดิม

หลายเทา ๙

 

      ๙)  เทวทัตตสูตร 

     พระพุทธองคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตให

ภิกษุทั้งหลายฟงวา  ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแกพระเทวทัตเพื่อฆาตน  เพื่อความ

เสื่อม  เหมือนตนกลวยเผล็ดผลเพื่อฆาตน  เหมือนตนไผตกขุยเพื่อฆาตน  เหมือนไมออออก

ดอกเพื่อฆาตน  เหมือนแมมาอัสดร ๑๐ ตั้งครรภเพื่อฆาตน  เพื่อความพินาศ  แลวตรัสพระ

คาถาวา 

   “สักการะยอมฆาบุรุษช่ัว 

   เหมือนผลกลวยฆาตนกลวย 

   ขุยไผฆาตนไผ  ดอกออฆาตนออ 

   ลูกแมมาอัสดรฆาแมมา  ฉะนั้น” ๑๑

 

        จากพระสูตรทั้ง ๗ พระสูตรนั้น  (ตั้งแตภินทิสูตรจนถึงเทวทัตตสูตร)  แสดงใหเห็น

วา  ลาภและสักการะเกิดมีขึ้นแกพระเทวทัตมากมาย  แตทานกลับถูกโลภจิตครอบงําย่ํายี

จิตใจทําใหเกิดความประมาท  จึงไมพากเพียรพยายามเพื่อปฏิบัติธรรมท่ีเปนไปเพื่อละอกุศล  

ทั้งกุศลมูล  กุศลธรรม  และธรรมฝายดีของทานก็เสื่อมไป  ซึ่งจะกอใหเกิดความเสื่อมจาก

ลาภและสักการะตามมา  ทั้งยังจะทําใหตัวทานตองฉิบหายยอยยับเพราะลาภและสักการะ

ของตนนั้นดวย 

                                                  
                     ๙ สํ.นิ.  (บาลี)  ๑๖/๑๘๕/๒๓๐,  สํ.นิ.  (ไทย)  ๑๖/๑๘๕/ ๒๘๖. 

                     ๑๐ แมมาอัสดร  หมายถึงแมลาซึ่งเปนสัตววงศเดียวกับมา  (รูปรางคลายมาแตตัวเล็กกวา)  ผสม

พันธุกับพอมาตั้งครรภขึ้น  พอถึงเวลาคลอด  ไมสามารถคลอดได  ยืนเอาเทากระทืบพื้นอยูจนตองผาทองนําลูก

ออก  เพราะถูกผาทองแมลาจึงตาย  (ลูกที่เกิดจากแมลากับพอมา)  เรียกวา  มาอัสดร  -  องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี)  

๒/๖๘/๓๕๗. 

                     ๑๑ องฺ.จตุกฺก.  (บาลี)  ๒๑/๖๘/๘๓,  องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)  ๒๑/๖๘/๑๑๒–๑๑๓. 



 ๗๖ 

        ๑๐)  กกุธเถรสูตร   

        พระพุทธองคประทับอยู ณ โฆสิตาราม  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตคิดจะ      

ปกครองสงฆตามที่กกุธเทพบุตรไดบอกแกทานพระมหาโมคคัลลานะ  ทรงแสดงศาสดาผูไม

บริสุทธิ์ ๕ จําพวก  ไดแก 

       ๑)  ผูไมบริสุทธิ์ในทางศีล  แตปฏิญญาวาศีลบริสุทธิ์ 

       ๒)  ผูไมบริสุทธิ์ในทางอาชีพ  แตปฏิญญาวาอาชีพบริสุทธิ์ 

       ๓)  ผูไมบริสุทธิ์ในทางธรรมเทศนา  แตปฏิญญาวาธรรมเทศนาบริสุทธิ์ 

       ๔)  ผูไมบริสุทธิ์ในทางเวยยากรณะ  แตปฏิญญาวาเวยยากรณะบริสุทธิ์ 

       ๕)  ผูไมบริสุทธิ์ในทางญาณทัสสนะ  แตปฏิญญาวาญาณทัสสนะบริสุทธิ์ 

ทรงแสดงวาพระองคเปนผูมีความบริสุทธิ์ใน ๕ ทางตรงกันขามกับศาสดา ๕ จําพวกนั้น ๑๒     

      ในพระสูตรนี้  จัดเปนอัตถุปปตติกะ  ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งเปน

ศาสดาผูไมบริสุทธิ์แตกลับปฏิญญาตรงกันขาม  และหวังที่จะใหบริวารของตนรักษาตนไว

ไมใหพวกคฤหัสถรูอันจะเปนเหตุใหตนเสื่อมจากลาภและสักการะได  แตสําหรับพระองคแลว

เปนศาสดาผูบริสุทธิ์  จึงไมจําเปนตองมีสาวกมารักษาพระองคโดยเรื่องอันใดเลย 

 

      ๑๑)  ปุริสินทริยญาณสูตร 

    พระพุทธองคประทับอยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง ณ นิคมชื่อทัณฑกัปปกะ  แควนโกศล  

ทรงปรารภเหตุที่ทรงพยากรณพระเทวทัตวาจะตองไปเกิดในอบายตามที่ภิกษุทั้งหลายได

ถามพระอานนทแลวทานนําเรื่องเขาไปกราบทูล  ทรงแสดงญาณเปนเครื่องรูอินทรียของ

บุคคล ๖ ประการ  โดยทรงกําหนดความมีกุศลธรรมและอกุศลธรรมเปนพื้นฐานการ

พยากรณดังนี้ 

      ๑.  ผูเคยมีกุศลธรรม  ตอมากุศลธรรมหายไป  อกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทน  แต

กุศลมูลท่ีเขายังตัดไมขาดมีอยู  เพราะกุศลมูลน้ัน  กุศลธรรมของเขาจักปรากฏ  บุ

                                                 

คคลนี้จัก

เปนผูไมเสื่อมตอไป  เหมือนเมล็ดพืชพันธุดีไมหักไมเนาซึ่งบุคคลปลูกไวในนาดี  ยอมจะ

เจริญงอกงามไพบูลย   

 
              ๑๒ ดูรายละเอียดใน  องฺ.ปฺจก.  (บาลี)  ๒๒/๑๐๐/๑๑๓–๑๑๗,  องฺ.ปฺจก.  (ไทย)  ๒๒/๑๐๐/ 

๑๗๐-๑๗๔. 



 ๗๗ 

         ๒.  ผูเคยมีอกุศลธรรม  ตอมาอกุศลธรรมหายไป  กุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทน  แต

อกุศลมูลท่ีเขายังตัดไมขาดมีอยู  เพราะอกุศลมูลน้ัน  อกุศลธรรมของเขาจักปรากฏ  บุคคลนี้

จักเปนผูเสื่อมตอไป  เหมือนเมล็ดพืชพันธุดีที่ไมหักไมเนาซึ่งบุคคลปลูกไวบนศิลาแทงทึบ  ก็

ยอมเจริญงอกงามไพบูลยไมได   

     ๓.  ผูไมมีธรรมขาวแมเทารอยเจาะแหงปลายขนทราย  บุคคลน้ีประกอบดวย

อกุศลธรรมฝายดําอยางเดียว  หลังจากตายแลว  จักไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  

เหมือนเมล็ดพืชท่ีหักเนา  แมบุคคลจะปลูกไวในนาดี  ก็ยอมจะเจริญงอกงามไพบูลยไมได 

       ๔.  ผูเคยมีกุศลธรรม  ตอมากุศลธรรมหายไป  อกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทน  แต

กุศลมูลท่ีเขายังตัดไมขาดมีอยู  แมกุศลมูลน้ันก็ถูกถอนขึ้นทั้งหมด  บุคคลนี้จักเปนผูไมเสื่อม

ตอไป  เหมือนถานไฟที่ลุกโพลงซึ่งบุคคลวางไวบนศิลากอนใหญ  ยอมไมลุกลามขยายวง

กวางออกไปได 

       ๕.  ผูเคยมีอกุศลธรรม  ตอมาอกุศลธรรมหายไป  กุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทน  แต 

อกุศลมูลท่ีเขายังตัดไมขาดมีอยู  แมอกุศลมูลน้ันก็ถูกถอนขึ้นหมด  บุคคลนี้จักเปนผูไมเสื่อม

ตอไป  เหมือนถานไฟที่ลุกโพลงซึ่งบุคคลวางไวบนกองหญ

                                                 

าแหงหรือกอไมแหง  ยอมลุกลาม  

ขยายวงกวางออกไป   

     ๖.  ผูไมมีอกุศลธรรมแมเทารอยเจาะแหงปลายขนทราย  บุคคลน้ีประกอบดวย

ธรรมท่ีไมมีโทษ  เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว  จักปรินิพพานในปจจุบันแนนอน  เหมือนถาน

ไฟที่ดับเย็นแลว  แมบุคคลวางไวบนกองหญาแหงหรือกองไมแหง  ก็ยอมไมสามารถที่จะ

ลุกลามขยายวงกวางออกไปได ๑๓

      จากการศึกษา  ไดพบวา  พระสูตรนี้จัดอยูในประเภทปุจฉาวสิกะ  และพระสูตรน้ี

แสดงใหเห็นวาพระเทวทัตเปนผูที่มีความเลวโดยสวนเดียว  และประกอบดวยธรรมที่เลวโดย

สวนเดียว  เพราะถาหากวาธรรมฝายดีของพระเทวทัตมีอยูแมแตเพียงเล็กนอย  พระพุทธองค

ก็ยังจะสามารถที่จะชวยเหลือพระเทวทัตได  แตเพราะทานเปนบุคคลประเภทอเตกิจโฉ  คือ

แมพระพุทธเจาพันพระองคก็ไมสามารถจะแกไขได  ดังนั้น  พระพุทธองคจึงตรัสวา  ขอท่ี

 
          ๑๓ ดูรายละเอียดใน  องฺ.ฉกฺก.  (บาลี)  ๒๒/๖๒/๓๘๓–๓๙๐, องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  ๒๒/๖๒/๕๖๔–

๕๗๐. 



 ๗๘ 

พระองคพยากรณวาเปนหนึ่งจักเปนสองไดอยางไร  พระองคไมเห็นคนอื่นที่ประพฤติธรรม

ฝายดําอยางเดียวเหมือนกับพระเทวทัตเลย 

 

      ๑๒)  เทวทัตตวิปตติสูตร  

     พระพุทธองคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตให

ภิกษุทั้งหลายฟงวา  เทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ ประการ  คือ  ลาภ  ความเสื่อมลาภ  ยศ  ความ

เสื่อมยศ  สักการะ  ความเสื่อมสักการะ  ความปรารถนาชั่ว  ความมีมิตรชั่วครอบงําย่ํายีจิต  

ตองไปเกิดในอบาย  ตองไปเกิดในนรก  ดํารงอยูชั่วกัป  แกไขไมได  ดังนั้น  ภิกษุพึงครอบงํา

ลาภ  ความเสื่อมลาภ  ยศ  ความเสื่อมยศ  สักการะ  ความเสื่อมสักการะ  ความปรารถนาชั่ว  

ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู  เพราะเมื่อไมครอบงําลาภ  ความเสื่อมลาภ  ยศ  ความเสื่อมยศ  

สักการะ  ความเสื่อมสักการะ  ความปรารถนาชั่ว  ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู  อาสวะและ

ความเรารอนที่กอความคับแคน  พึงเกิดขึ้น  แตเมื่อครอบงําลาภที่เกิดขึ้นอยู  อาสวะและ

ความเรารอนที่กอความคับแคนยอมไมมี ๑๔

     พระสูตรนี้  จัดอยูในประเภทอัตถุปปตติกะ  ซึ่งแสดงถึงเรื่องราวของพระเทวทัตซึ่ง

มากไปดวยลาภและสักการะ  แตกลับถูกลาภและสักการะนั้นครอบงํา  ทําใหตองประสบกับ

ความยอยยับ  ถาใครไมประสงคที่จะยอยยับ  ก็ไมควรใหลาภสักการะครอบงําจิตได  เพราะ

ถาเมื่อเกิดขึ้นมาแลว  ก็ไมสามารถที่ตัดกิเลสาสวะและบรรลุธรรมได   

 

      ๑๓)  สังฆเภทสูตร  

       พระพุทธองคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  พระอานนทไดเขาไปบิณฑบาตที่กรุงรา

ชคฤห  พระเทวทัตไดพบทานจึงกลาววา  “ทานอานนท  ตั้งแตวันนี้เปนตนไป  เราจะทํา

อุโบสถ  จะทําสังฆกรรมแยกจากพระผูมีพระภาค  แยกจากภิกษุสงฆ” เมื่อพระอานนทกลับ

จากบิณฑบาต  จึงเขาไปกราบทูลแดพระพุทธองค  พระองคจึงเปลงอุทานวา  

   “กรรมดี  คนดีทําไดงาย 

   กรรมดี  คนชั่วทําไดยาก 

   กรรมชั่ว  คนชั่วทําไดงาย 

                                                  
       ๑๔ องฺ.อฏก.  (บาลี)  ๒๓/๗/๑๓๔–๑๓๕, องฺ.อฏก.  (ไทย)  ๒๓/๗/๒๐๗–๒๐๙. 



 ๗๙ 

   กรรมชั่ว  พระอริยะทั้งหลายทําไดยาก” ๑๕  

        พระสูตรนี้  จัดเขาในประเภทอัตถุปปตติกะ  ซึ่งจากการศึกษาทําใหไดรูวา  การ

ทําดีและความชั่วนั้น  เปนเรื่องของเฉพาะคน  ถาคนที่มีอุปนิสัยเลวทราม  ก็มักจะทําเรื่องที่

เลวทราม  เพราะอุปนิสัยเปนไปทางนั้น  สวนคนที่มีอุปนิสัยดีงาม  ก็ยอมนอมไปเพื่อบําเพ็ญ

ในสิ่งที่เปนกุศล  ดังพระเทวทัต  เพราะทานเปนผูมีจิตเต็มไปดวยความปรารถนาชั่ว  จึงคิด

ไปเพื่อทําในสิ่งที่มิใชประโยชนทั้งสิ้น     

 

      ๑๔)  เทวทัตตสูตร 

       พระพุทธองคทรงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุทั้งหลายฟงวา พระเทวทัต

ถูกอสัทธรรม ๓ ประการคือ  ความปรารถนาชั่ว  ความมีมิตรชั่วครอบงําย่ํายีจิต  เมื่อยังมี

มรรคผลที่ควรทําใหสูงขึ้นไป  พระเทวทัตถึงความเสื่อมเสียกลางคัน  เพราะบรรลุคุณวิเศษ

ขั้นต่ํา  ดังนั้น  จึงตองไปเกิดในอบาย  ตองไปเกิดในนรก  ดํารงอยูชั่วกัป  แกไขไมได ๑๖

      พระสูตรนี้  จัดเขาในประเภทอัตถุปปตติกะ  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลกรรมของพระ

เทวทัต  ทานทําในสิ่งที่ไมดี  และยังมีคนไมดีมาสนับสนุนดวย  แมทานจะเคยไดพบสัตบุรุษ  

และยังไดประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเปนไปเพื่อความเจริญ  แตท

                                                 

านก็กลับเปนผูประมาท  เลิก

เสียกลางคัน  ทําใหไมไดพบกับสิ่งที่ดี  และสุดทายทานก็จะไดประสพกับความฉิบหาย  คือ

ตองไปเกิดในอบาย  วินิบาต  นรกอยางที่ใคร ๆ ก็ชวยเหลือไมได  ซึ่งก็เปนเพราะกรรมของ

ทานนั่นเอง   

 

                   นอกจากนี้ยังมีอีกพระสูตรหนึ่งชื่อวาสิลายูปสูตร  ซึ่งวาดวยเรื่องที่พระสารีบุตร

สนทนาธรรมกับพระจันทิกาบุตร ณ พระเวฬุวัน  ปฏิเสธเรื่องที่พระเทวทัตแสดงธรรมแก

บริวารของตนวาที่จริงแลวมิไดเปนดังที่พระเทวทัตวา  แลวพูดถึงเรื่องการอบรมจิตวา  จิตที่

อบรมแลวของพระขีณาสพเปนจิตที่ไมหวั่นไหวเพราะอารมณอยางหยาบแตละอยางใน

อารมณ ๖ คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณที่ผานมาทางอายตนะ

 
       ๑๕ ข.ุอุ.  (บาลี)  ๒๕/๔๘/๑๗๖–๑๗๗,  ขุ.อุ.  (ไทย)  ๒๕/๔๘/๒๗๕–๒๗๖. 

       ๑๖ ข.ุอิติ.  (บาลี)  ๒๕/๘๙/๓๐๖–๓๐๗,  ขุ.อิติ.  (ไทย)  ๒๕/๘๙/๔๕๘–๔๖๐. 



 ๘๐ 

ภายใน  เปรียบเหมือนเสาหินที่ฝงลงในหลุม ๘ ศอก  ไมสั่นคลอนเพราะลมอยางแรงที่พัดมา

จากทิศแตละทิศในทิศทั้ง ๔ ๑๗

 

       ซึ่งพระสูตรทั้ง ๑๕ สูตรนี้  กลาวถึงพระเทวทัตในทางลบทั้งสิ้น  เพราะทานเปนผู

มีความปรารถนาลามก  ทะเยอทะยานทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหตนเพียบพรอมดวยลาภ  ยศ  

สรรเสริญ  และสุข  แตดวยผลแหงบาปกรรมที่ทานไดกระทํา  ความเสื่อมลาภ  ความเสื่อม

ยศ  นินทา  และความทุกขจึงมีปรากฏขึ้นมาแทนที่  และทําใหทานถึงกับมีชีวิตที่ยอยยับไป

เลยทีเดียว 

 
       ๔.๑.๒  ธรรมบทที่พระพุทธองคทรงแสดงปรารภพระเทวทัต 
 

       พระธรรมบท  ถือวาเปนสวนหนึ่งของพระสูตร  ปรากฏอยูในขุททกนิกาย  ผูวิจัย

ไดแยกมาวิจัยไวตางหาก  เพื่อจะไดเนนเนื้อความใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เพราะในพระไตรปฎก  

พระพุทธองคตรัสเฉพาะคาถาไวเทานั้น  สวนเรื่องราวนั้นปรากฏในคัมภีรอรรถกถา  ซึ่งใน

งานวิจัยน้ีจะกลาวไวโดยสังเขปพอรูความเทานั้น 

 

                  ๑)  เทวทัตตวัตถุ  

      พระพุทธองคปรารภเรื่องที่พระเทวทัตหมผาไมเหมาะสมกับตนตรัสพระคาถาวา 

  “ผูใดยังมีกิเลสดุจนํ้าฝาด 

  ปราศจากทมะและสัจจะ 

  จะนุงหมผากาสาวะ 

  ผูนั้นไมควรที่จะนุงหมผากาสาวะเลย 

  สวนผูใดคายกิเลสดุจนํ้าฝาด 

  ตั้งมั่นดีแลวในศีล  ประกอบดวยทมะและสัจจะ 

  ผูนั้นแลควรที่จะนุงหมผากาสาวะได” ๑๘

 

                                                  
       ๑๗ องฺ.อฏก.  (บาลี)  ๒๓/๒๖/๓๒๙–๓๓๒, องฺ.อฏก.  (ไทย)  ๒๓/๒๖/๔๘๔–๔๘๖. 

                      ๑๘ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ. (บาลี)  ๑/๗๐–๗๕, ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๑/๑๐๕–๑๑๒.    



 ๘๑ 

                  ๒. เทวทัตตวัตถุ        

     พระเทวทัตไดบวชเขามาในพระพุทธศาสนาพรอมศากยกุมาร ๕ พระองค  เมื่อ

บวชแลวเปนผูเพียบพรอมไปดวยลาภสักการะจึงเกิดความปรารถนาจะเปนพระพุทธเจาแทน

พระพุทธองค  ถูกพระองคปฏิเสธ  จึงเกิดอาฆาตขึ้น  พยายามปลงพระชนมดวยอุบายวิธี

หลายวิธีแตไมสําเร็จ  ภายหลังเขาไปกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการ  แตพระพุทธองคไมทรง

อนุญาตจึงทําสังฆเภท  และสุดทาย  ทานก็ถูกแผนดินสูบตายไปเกิดในมหานรกชื่อวาอเวจี  

พระพุทธองคอาศัยเหตุนี้  จึงแสดงธรรมใหภิกษุทั้งหลายฟงวา 

   “ผูทําบาปเปนปกติ  ยอมเดือดรอนในโลกนี้ 

   ตายไปแลวก็ยังเดือดรอนในโลกหนา 

   ชื่อวายอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง 

   เขายอมเดือดรอนใจวา  “เราไดทําบาปไวแลว” 

   ครั้นไปสูทุคติ  เขายิ่งเดือดรอนมากขึ้น” ๑๙

 

        ๓. เทวทัตตวัตถุ  (เรื่องพระเทวทัต)        

       เหลาภิกษุสนทนาธรรมเรื่องพระเทวทัตเปนผูทุศีล  ยุยงพระเจาอชาตศัตรูใหปลง

พระชนมพระบิดา  และตะเกียกตะกายเพื่อจะปลงพระชนมพระพุทธองคโดยประการตางๆ   

พระพุทธองคจึงแสดงธรรมปรารภพระเทวทัตใหภิกษุทั้งหลายฟงวา 

   “ความทุศีลโดยสิ้นเชิง 

   ยอมรัดรึงอัตภาพของบุคคลผูทุศีลไว 

   ดุจเถาวัลยที่รึงรัดตนสาละไว 

   เขายอมทําตนใหวิบัติดุจโจรปรารถนาใหเขาวิบัติ  ฉะนั้น” ๒๐

 

 

 

 

                                                  
                      ๑๙ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๒๔–๑๔๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๗๙–๒๐๒. 

                      ๒๐ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ.  (บาลี)  ๑/๑๙–๒๐,  ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๖/๒๙–๓๑ . 



 ๘๒ 

       ๔. สังฆเภทปริสักกนวัตถุ  (เรื่องความพยายามเพื่อทําลายสงฆ)  

     พระเทวทัตไดเขาไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  เมื่อเจอพระอานนทจึงบอกวาตน

จักทําสังฆเภทแยกจากพระพุทธองคและภิกษุสงฆ  พระอานนทจึงกราบทูลพระพุทธองค  

พระอาศัยเหตุนี้  จึงตรัสพระคาถานี้วา 

   “กรรมที่ไมดี  และไมมีประโยชนแกตน  ทําไดงาย 

   กรรมที่ดี  และมีประโยชน  ทําไดยากอยางยิ่ง” ๒๑

 

       ๕. อัญญตรวิปกขเสวกภิกขุวัตถุ  (เรื่องภิกษุผูคบฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง) 

     ภิกษุรูปหนึ่งถูกภิกษุบริวารของพระเทวทัตชักชวนไปบริโภคลาภสักการะที่เกิดขึ้น

เพื่อพระเทวทัต  เธอไมปฏิเสธไดไปอยูกับภิกษุนั้น  ๒-๓ วัน  ภิกษุทั้งหลายนําเรื่องไปกราบ

ทูลพระพุทธองคใหทรงทราบ  พระพุทธองคทรงเรียกภิกษุนั้นมาตรัสตําหนิเปนอันมากแลว

ตรัสพระคาถานี้วา 

   ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน 

   ไมควรเที่ยวปรารถนาลาภของคนอื่น 

   เมื่อภิกษุปรารถนาลาภของคนอื่น 

   ยอมไมบรรลุสมาธิ 

   ถาภิกษุแมจะมีลาภนอย 

   แตไมดูหมิ่นลาภของตน 

   เทวดาทั้งหลายยอมสรรเสริญภิกษุนั้นแล 

   วาเปนผูมีอาชีพหมดจด  ไมเกียจคราน” ๒๒

 

        ในธรรมบทนี้  สองความใหเห็นชัดเจนวา  พระเทวทัตเปนผูทุศีล  และไดกระทํา

กรรมที่ทุศีลหลายอยาง  กอใหเกิดความเสียหายทั้งแกตนเองและแกผูที่เขามาคบหา  ตอง

เสวยผลกรรมทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยูและหลังจากที่สิ้นชีวิตไป  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  บุคคลทํา

กรรมใด  ยอมไดรับผลแหงกรรมนั้น  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่วน่ันเอง     

                                                  
                     ๒๑ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๖/๒๐–๒๑, ขุ.ธ.อ. (ไทย)  ๖/๓๒–๓๔.     

                     ๒๒ ดูรายละเอียดใน  ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๘/๖๐–๖๑, ขุ.ธ.อ.  (ไทย)  ๘/๘๙–๙๒.       



 ๘๓ 

 
        ๔.๑.๓ ชาดกที่พระพุทธเจาทรงแสดงปรารภพระเทวทัต 
 

       พระพุทธองคไดตรัสชาดกปรารภพระเทวทัตทั้งโดยตรงและโดยออมจํานวน ๖๔ 

ชาดก  ซึ่งผูวิจัยไดประมวลมา  โดยจัดกลุมตามเหตุที่ทรงปรารภดังนี้   

 

       ๑.  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตไมมีความเมตตากรุณา  กักขฬะ  หยาบคาย  จึง

ไดตรัสนิโครธมิคชาดก  จุลลนันทิยชาดก  และลฏกิกชาดก  

       ๒.  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเปนคนชั่วชา  มีบริวารชั่วชา  จึงไดตรัสสัตติคุมพ

ชาดก 

   ๓. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตหมผาไมสมควรแกตน  จึงไดตรัสกาสาวชาดก    

ทุพภิยมักกฏชาดก  ชวสกุณชาดก  นิโครธชาดก  และรุรุมิคราชชาดก 

       ๔.  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเกิดความริษยาพระองค  จึงไดตรัสทุมเมธชาดก 

      ๕.  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเปนคนอกตัญูไมรูคุณของพระองค  จึงไดตรัส

สีลวนาคชาดก  อสัมปทานชาดก  ทุพภิยมักกฏชาดก  ชวสกุณชาดก   นิโครธชาดก  และ    

รุรุมิคราชชาดก  

      ๖. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตบอกคืนอาจารย  เปนปฏิปกษตอพระตถาคต  

แลวไดรับทุกขใหญ  จึงไดตรัสอุปาหนชาดก  คุตติลชาดก   และอัมพชาดก  

      ๗. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตแสดงทาทางเลียนแบบพระสุคต  จึงไดตรัส

วิโรจนชาดก  วินีลกชาดก  วีรกชาดก  กันทคลกชาดก  และชัมพุกชาดก 

      ๘. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะที่เกิดแกตน  จึงไดตรัส

สัพพทาฐิชาดก  และกาฬพาหุชาดก 

      ๙. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะกลาวมุสาวาทเที่ยวขออาหาร

ฉันอยู  จึงไดตรัสสิงคาลชาดก  ชัมพูขาทกชาดก  และอันตชาดก  

      ๑๐. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเสื่อมจากบริวาร  จึงไดตรัสลักขณชาดก 

     ๑๑. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเสื่อมจากประโยชนทั้งสองดาน  คือเสื่อมถอย

จากโภคะของคฤหัสถ  ทั้งไมสามารถทําประโยชนแหงความเปนสมณะใหบริบูรณได  จึงได

ตรัสอุภโตภัตถชาดก 



 ๘๔ 

       ๑๒. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อปลงพระชนมพระองค  จึง

ไดตรัสกุรุงคมิคชาดก  วานรินทชาดก  ตโยธรรมชาดก  สัจจังกิรชาดก  สิงคาลชาดก  มณีโจร

ชาดก  กุรุงคมิคชาดก  สุงสุมารชาดก  ธัมมัทธชชาดก  กุมภีลชาดก  โรมชาดก  วานรชาดก  

จุลลธรรมปาลชาดก  สาลิยชาดก  ปรันตปชาดก  ทัททรชาดก  กุกกุฏชาดก  โสมนัสสชาดก  

และมหากปชาดก 

       ๑๓. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตพยายามเพื่อฆาชนเปนอันมาก  เพราะจิตกอ

เวรในพระตถาคตเจาผูเดียว  จึงไดตรัสจันทกุมารชาดก  

     ๑๔. ทรงปรารภเรื่องที่พระอานนทสละชีพเพื่อพระองค  จึงไดตรัสสุวรรณกักกฏ

ชาดก  และจุลลหังสชาดก 

       ๑๕.  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตกลาวมุสาวาทแลวลมปวย  เสวยทุกขหนัก  จึง

ไดตรัสกักการุชาดก 

      ๑๖. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตกลาวมุสาวาทแลวถูกแผนดินสูบ  จึงไดตรัส 

มหาปงคิลชาดก  และสัญชีวชาดก 

       ๑๗.  ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตพาตระกูล ๕๐๐ เขาไปในนรก  จึงไดตรัส    

กปชาดก  และสมุททวาณิชชาดก 

         ๑๘. ทรงปรารภเรื่องที่พระเทวทัตเปนผูทุศีล  ทําบุคคลผูคบหาใหฉิบหาย  จึงได

ตรัสมหิลามุขชาดก  และสัญชีวชาดก 

      ๑๙. ทรงปรารภภิกษุผูคบฝายผิด  จึงไดตรัสโคธชาดก  คิริทัตตชาดก  และ    

มโนชชาดก  

    

        ในชาดกทั้งหมดนั้น  ผูวิจัยไดพบวาพระเทวทัตไดเกิดมารวมชาติกับพระโพธิสัตว

เพื่อมุงจองเวรโดยมาก  ที่เปนเชนนั้น  เพราะทานมีจิตใจเต็มดวยโทสะ  อาศยัความโกรธซึ่ง

เกิดขึ้นในพระโพธิสัตว  จึงไดผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว  และสงผลใหตนเองไดประสพกับ

ความเสื่อมในกาลตอมา 

     

        อน่ึง  สําหรับในชาติสุดทายของพระพุทธองค  การที่พระองคทรงถูกพระเทวทัต

พยายามปลงพระชนมนั้น ก็เนื่องมาจากบุพพกรรมในอดีตชาติของพระองคดวย ดังที่

พระองคทรงเลาไวในคัมภีรขุททกนิกาย อปทานพอสรุปไดวา  



 ๘๕ 

     ในชาติกอน พระองคหวังจะไดทรัพย คิดฆานองชาย 

ตางมารดาโดยจับโยนลงซอกภูเขาแลวกลิ้งกอนหิน 

ใหตกทับ เพราะผลกรรมนั้น พระเทวทัตจึงกลิ้งกอนหิน 

ลงมาหวังจะใหตกทับ  สะเก็ดหินแตกมากระทบนิ้ว  

พระบาทจนหอพระโลหิต  

ในชาติกอน พระองค สมยัที่ยังเปนเด็กเลนกันอยูที่ 

หนทางใหญ  เห็นพระปจเจกพุทธเจาเดินมา จึงหวาน 

กอนกรวดไวในหนทาง เพราะผลกรรมนั้น ในชาติ 

สุดทายนี้ พระเทวทัตจึงชักชวนนักแมนธนูผูเปนนักฆา 

มาใหปลงพระชนมพระองค 

ในชาติกอน พระองคเปนนายควาญชาง ไดไสชางไล 

พระปจเจกพุทธเจา ซึ่งกําลังเที่ยวบิณฑบาต  

เพราะผลกรรมนั้น พระเทวทัตจึงไปยุยงนายควาญชาง 

ปลอยชางนาฬาคีรีที่ดุรายวิ่งไลพระองค ๒๓

   

       จากคัมภีรอปาทานนี้เปนการแสดงใหเห็นวา  ไมวาจะเปนใคร  ก็ไมสามารถที่จะ

หลีกเลี่ยงผลกรรมที่เคยไดทํามาได  แมแตพระพุทธองคซึ่งไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ

แลว  ก็ยังตองไดรับเศษกรรมที่เคยไดกระทํามา  แมหากพระเทวทัตไมเปนผูกระทําเอง  กค็ง

จะตองมีคนอื่นมากระทําแนแท  ซึ่งก็เพราะเปนผลแหงกรรมที่พระองคเคยไดกระทํามาใน

อดีตชาตินั่นเอง  

 

๔.๒ กอใหเกิดการบัญญัติสิกขาบท 
 

       เพราะเหตุที่พระเทวทัตถูกโลภจิตครอบงํา  จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิขึ้น  และได

ประพฤติตนในทางเสียหาย  และทําใหหมูคณะเสียหาย  จนกอใหเกิดสิกขาบทหลายขอ  ซึ่ง

                                                  
        ๒๓ ดูรายละเอียดใน  ขุ.อป.  (บาลี)  ๓๒/๗๘–๘๓/๔๑๙,  ขุ.อป.  (ไทย)  ๓๒/๗๘–๘๓/๕๗๖.   



 ๘๖ 

ก ็มีทั้งสิกขาบทที่ทานเปนตนเหตุโดยตรง  และที่ภิกษุอื่นถือปฏิบัติตามทานแลวเปนเหตุ  

พอที่จะประมวลไดมีดังนี้   

 
               ๔.๒.๑  สิกขาบทเกี่ยวกับสังฆเภท 
 

      ๑)  สังฆาทิเสส  สิกขาบทขอท่ี ๑๐  ๒๔

      เมื่อพระพุทธองคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  พระเทวทัตเกิดความคิดวา  จัก

ทําลายสงฆโดยจักทูลขอวัตถุ ๕ ประการกับพระพุทธองค  เพราะพระองคจักไมทรงอนุญาต

เปนแน  เมื่อเปนดังนั้น  ตนก็จักชักชวนประชาชนใหหลงเชื่อได  เพราะประชาชนบางกลุมท่ี

ยังเลื่อมใสในการปฏิบัติเขมงวดก็ยังมีอยู  เมื่อคิดดังนี้แลวจึงไดชักชวนพระโกกาลิกะ  พระ

กฏโมรกติสสกะ  พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต  เขาไปหาพระพุทธองคทูลขอวัตถุ ๕ 

ประการโดยใหเหตุผลวาพระพุทธองคตรัสสรรเสริญความมักนอยสันโดษ  ดังนั้นตนจึงขอ

ประทานวโรกาส  ดังนี้ 

       ๑.  ภิกษุทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต  ภิกษุรูปใดเขาบาน  ภิกษุรูปน้ันมีโทษ 

       ๒.  ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต  ภิกษุรูปใดยินดีกิจนิมนต  ภิกษุ

รูปน้ันมีโทษ 

       ๓.  ภิกษุทั้งหลายควรถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต  ภิกษุรูปใดยินดีผาคหบดี ภิกษุรูป

นั้นมีโทษ 

      ๔.  ภิกษุทั้งหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต  ภิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บัง  ภิกษุรูปน้ัน

มีโทษ 

    ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต  ภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อ  

ภิกษุรูปน้ันมีโทษ 

 

    พระพุทธองคตรัสหามวา  อยาเลย  ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยูปา  ภิกษุรูปใด

ปรารถนาก็จงอยูในละแวกบาน  ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงเที่ยวบิณฑบาต  ภิกษุรูปใด

ปรารถนาก็จงยินดีกิจนิมนต  ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงถือผาบังสุกุล  ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จง

                                                  
       ๒๔ วิ.มหา.  (บาลี)  ๑/๔๐๙–๔๑๖/๓๐๘–๓๑๓,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๑/๔๐๙–๔๑๖/๔๔๑–๔๔๘. 



 ๘๗ 

ยินดีผาคหบดี  อนุญาตใหถือเสนาสนะตามโคนไม ๘ เดือนเทานั้น  อนุญาตใหฉันปลาและ

เนื้อท่ีบริสุทธิ์ดวยอาการ ๓ อยาง  คือ  ไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดนึกสงสัย 

       พระเทวทัตดีใจจึงเที่ยวชักชวนประชาชนในเมืองราชคฤหใหเชื่อถือ  ประชาชนที่

มีปญญาทรามตางพากันหลงเชื่อ  สวนประชาชนที่เปนบัณฑิตตางก็ตําหนิทาน  ภิกษุ

ทั้งหลายไดเขาไปกราบทูลพระพุทธองคใหทรงทราบ  พระพุทธองคจึงรับสั่งใหประชุมสงฆ  

ทรงสอบถามพระเทวทัตทราบความนั้นแลว  ทรงตําหนิพระเทวทัต  แลวบัญญัติสิกขาบทวา 

    “ก็  ภิกษุใดเพียรพยายามเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง  หรือถือยกยองยืนยัน

อธิกรณอันเปนเหตุทําใหแตกแยกกัน  ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนอยางนี้วา  

“ทานอยาเพียรพยายามเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง  หรือถือยกยองยืนยันอธิกรณอันเปน

เหตุทําใหแตกแยกกัน  ทานจงพรอมเพรี

                                                 

ยงกับสงฆ  เพราะสงฆผูพรอมเพรียง  ปรองดอง  ไม

วิวาท  มีอุทเทสเดียวกัน  ยอมอยูผาสุก”  และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายวากลาวตักเตือน

อยางนี้ยังยกยองอยูอยางนั้น  ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสนจนครบ ๓  ครั้ง

เพื่อใหสละเรื่องนั้น  ถาเธอกําลังถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ ครั้ง  สละเรื่องนั้นได  นั่น

เปนการดี  ถาเธอไมสละ  เปนสังฆาทิเสส”  ๒๕

       

      ๒)  สังฆาทิเสส  สิกขาบทที่ ๑๑ ๒๖

      เมื่อพระพุทธองคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  พระโกกาลิกะ  พระกฏโมรกติสสกะ  

พระขันฑเทวีบุตร  และพระสมุทททัต  ไดประพฤติตามสนับสนุนพระเทวทัตผูพยายาม

ทําลายสงฆ  เพื่อทําลายจักร  ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลพระพุทธองค  พระองคจึงรับสั่งให

ประชุมสงฆแลวตรัสตําหนิภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัตเหลานั้น  ทรงบัญญัติสิกขาบทวา 

       “ก็  ภิกษุมีจํานวน ๑ รูป  ๒ รูป หรือ ๓ รูปประพฤติตาม  กลาวสนับสนุนภิกษุนั้น  

พวกเธอกลาวอยางนี้วา  “พวกทานอยาวากลาวอะไรภิกษุนั้น  ภิกษุนั้นกลาวสิ่งที่เปนธรรม  

ภิกษุนั้นกลาวสิ่งที่เปนวินัย  ภิกษุนั้นกลาวตามความพอใจและความชอบใจของพวกเรา  เธอ

ทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกลาว  พวกเราเห็นดวยกับคํานั้น”  ภิกษุ

เหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนอยางนี้วา  “พวกทานอยาพูดอยางนั้น  ภิกษุนั้น

 
       ๒๕  วิ.มหา.  (บาลี)  ๑/๔๑๑/๓๑๐–๓๑๑,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๑/๔๑๑/๔๔๔–๔๔๕. 

       ๒๖ วิ.มหา.  (บาลี)  ๑/๔๑๗–๔๒๓/๓๑๓–๓๑๗,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๑/๔๑๗–๔๒๓/๔๔๙–๔๕๓. 



 ๘๘ 

ไมใชผูกลาวสิ่งที่เปนธรรม  ภิกษุนั้นไมใชผูกลาวสิ่งที่เปนวินัย  พวกทานอยาชอบใจการ

ทําลายสงฆ  พวกทานจงพรอมเพรียงกับสงฆ  เพราะสงฆผูพรอมเพรียง  ปรองดอง  ไมวิวาท  

มีอุทเทสเดียวกัน  ยอมอยูอยางผาสุก”  ภิกษุเหลานั้นอันพวกภิกษุวากลาวตักเตือนอยูอยาง

นี้  ยังยกยองอยูอยางนั้น  ภิกษุเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสนจนครบ ๓ คร้ัง

เพื่อใหสละเรื่องนั้น  ถาพวกเธอกําลังถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ ครั้ง  สละเรื่องนั้นได  

นั่นเปนการดี  ถาพวกเธอไมสละ  เปนสังฆาทิเสส”  ๒๗

 
     ๔.๒.๒  สิกขาบทเกี่ยวกับการฉันอาหาร 

 

      ๑)  ปาจิตตีย  โอวาทวรรค  สิกขาบทที่ ๙ ๒๘

       เมื่อพระพุทธองคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  ภิกษุณีชื่อถุลลนันทาเขาไปหาทายก

แลวบอกใหทายกนั้นถวายบิณฑบาตเพื่อพระเทวทัตและภิกษุผูเปนบริวาร  พระเทวทัตทั้ง

รูอยูก็ฉันบิณฑบาตนั้น  ภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบเรื่องจึงกราบทูลพระพุทธองค  พระองคทรง

ตําหนิพระเทวทัตแลวรับสั่งใหประชุมสงฆ  ทรงบัญญัติสิกขาบทวา   

       “ก็  ภิกษุใด  รูอยู  ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหจัดเตรียม  ตองอาบัติ

ปาจิตตีย”  ๒๙

        ภายหลัง  ทรงเพิ่มอนุบัญญัติในสิกขาบทขอน้ีวา   

       “อน่ึง  ภิกษุใดรูอยู  ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหจัดเตรียม  ตองอาบัติ

ปาจิตตีย  เวนไวแตภัตตาหารที่คฤหัสถปรารภไวกอน”  ๓๐

 

 

 

                                                  
       ๒๗ วิ.มหา.  (บาลี)  ๑/๔๑๘/๓๑๔,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๑/๔๑๘/๔๕๐. 

       ๒๘ วิ.มหา.  (บาลี)  ๒/๑๙๒–๑๙๗/๒๐๗–๒๑๐,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/๑๙๒–๑๙๗/๓๕๖–๓๖๐. 

       ๒๙ โย  ปน  ภิกฺขุ  ชานํ  ภิกฺขุนีปริปาจิตํ  ปณฺฑปาตํ  ภฺุเชยฺย  ปาจิตฺติยํ  -  วิ.มหา.  (บาลี)  ๒/

๑๙๒/๒๐๘,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/๑๙๒/๓๕๗. 

       ๓๐ โย  ปน  ภิกฺขุ  ชานํ  ภิกฺขุนีปริปาจิตํ  ปณฺฑปาตํ  ภฺุเชยฺย   อฺญตฺร  ปุพฺเพ   คิหิสมารมฺภา   

ปาจิตฺติยํ  -  วิ.มหา.  (บาลี)  ๒/๑๙๔/๒๐๙,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/๑๙๔/๓๕๘. 



 ๘๙ 

      ๒)  ปาจิตตีย  โภชนวรรค  สิกขาบทที่ ๒  ๓๑

      เมื่อพระพุทธองคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  พระเทวทัตกับภิกษุบริวารเสื่อมจาก

ลาภสักการะ  จึงพากันออกปากขอภัตตาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉัน  ประชาชนไดพากัน

ตําหนิ  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นกับพระพุทธองค  พระรับสั่งใหประชุมสงฆและทรง

สอบถามพระเทวทัตทรงทราบความนั้นจึงทรงตําหนิแลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา    

      “ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะฉันคณโภชนะ”  ๓๒

       ภายหลัง  ทรงเพิ่มอนุบัญญัติในสิกขาบทนี้วา   

      “ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะฉันคณโภชนะนอกสมัย  สมัยในขอน้ัน  คือ  

สมัยเปนไข  สมัยที่ถวายจีวร  สมัยที่ทําจีวร  สมัยที่เดินทางไกล  สมัยที่โดยสารเรือ  มหาสมัย  

สมัยที่เปนภัตตาหารของสมณะ  นี้เปนสมัยในขอน้ัน”  ๓๓

  
        ๔.๒.๓  วินัยเกี่ยวกับการแสดงพระปาติโมกข 
 

      หามสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถ ๓๔

    การสวดปาติโมกข  ถือวาเปนสังฆกรรมอยางหนึ่ง  พระพุทธองคบัญญัติไวให

เฉพาะอุปสัมบันเทานั้น  แตพระเทวทัตแสดงปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถอยูดวย  ภิกษุ

ทั้งหลายจึงกราบทูลพระพุทธองค  พระองคทรงรับสั่งวา   

       “ภิกษุทั้งหลาย  ไมพึงยกปาติโมกขขึ้นแสดงในบริษัทที่มีคฤหัสถอยูดวย  รูปใด

ยกขึ้นแสดง  ตองอาบัติทุกกฏ” ๓๕

 

 

                                                  
        ๓๑ วิ.มหา.  (บาลี) ๒/๒๐๙–๒๒๐/๒๑๕–๒๒๐,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/๒๐๙–๒๒๐/๓๕๖–๓๖๐. 

        ๓๒ คณโภชเน  ปาจิตฺติยํ.  -  วิ.มหา.  (บาลี)  ๒/๒๐๙/๒๑๕,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/๒๐๙/๓๗๐. 

        ๓๓ คณโภชเน  อฺญตฺร  สมยา  ปาจิตฺติยํ  ฯ  ตตฺถายํ  สมโย  คิลานสมโย  จีวรทานสมโย  จีวร-

กาลสมโย  อทฺธานคมนสมโย  นาวาภิรูหนสมโย  มหาสมโย  สมณภตฺตสมโย   อยํ  ตตฺถ  สมโย -  วิ.มหา.  (บาลี)  

๒/๒๑๐/๒๑๖,  วิ.มหา.  (ไทย)  ๒/๒๑๐/๓๗๑. 

          ๓๔ วิ.มหา  (บาลี)  ๔/๑๕๔/๑๖๓,  วิ.มหา  (ไทย)  ๔/๑๕๔/๒๓๖. 

          ๓๕ น  ภิกฺขเว  สคหฏฐาย  ปริสาย  ปาติโมกฺขํ  อุทฺทิสิตพฺพํ,  โย  อุทฺทิเสยฺย  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  -  

วิ.มหา  (บาลี)  ๔/๑๕๔/๑๖๓,  วิ.มหา  (ไทย)  ๔/๑๕๔/๒๓๖. 



 ๙๐ 

๔.๓  ทําใหเกิดความเสียหาย 
 

     ๔.๓.๑  กอใหเกิดความเสียหายเฉพาะตัวบุคคล 
 
      ๑)  กอใหเกิดความเสียหายแกตัวพระเทวทัตเอง 

                  พระเทวทัตไดกระทํากรรมชั่วมากมาย  ซึ่งลวนแลวแตกอใหเกิดความฉิบหายแก

ตนเอง  เปนบุคคลที่เรียกไดวาเปนอเตกิจโฉ  คือแมพระพุทธเจาพันพระองคก็ไมสามารถจะ

แกไขได  เพราะทานเปนผูประมาทเปนนิตย  คอยหาชองเบียดเบียนพระพุทธองคอยู

ตลอดเวลา  และทานยังไดประพฤติตนเลียนแบบพระพุทธองค  พระองคอาศัยเรื่องนี้จึงตรัส

กับภิกษุทั้งหลายวา  เทวทัตทําเลียนแบบพระองค  จะเสียชีวิตอยางนาสมเพช  แลวตรัส

คาถาวา 

   เทวทัตทําเลียนแบบเราจะเสียชีวิตอยางนาสมเพช   

                      เหมือนลูกชางเคี้ยวกินเหงาบัวเปอนโคลนตมแลว 

จึงลมไป  เพราะทําเลียนแบบชางใหญที่ขุดดินเคี้ยวกิน 

เหงาบัวเลนอยูในสระใหญ  ฉะนั้น  ฯ ๓๖

 

                  เมื่อทานไดถูกแผนดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก  ไดรับทุกขอยางแสนสาหัส  

พระพุทธองคตรัสถึงผลกรรมที่พระเทวทัตจะไดรับและคติที่จะไปใหภิกษุทั้งหลายฟงวา  พระ

เทวทัตถูกอสัทธรรม ๘ อยาง  คือ  ลาภ   ความเสื่อมลาภ ยศ   ความเสื่อมยศ สักการะ ความ

เสื่อมสักการะ ความปรารถนาชั่ว   และความที่มีมิตรชั่วครอบงําย่ํายีจิต  ตองไปเกิดในอบาย  

ตองไปเกิดในนรก  ดํารงชั่วกัป  แกไขไมได 

     แลวตรัสถึงความที่พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ อยางครอบงําวา  พระเทวทัตถูก 

อสัทธรรม ๓ อยาง  คือ  ความปรารถนาชั่ว ๑  ความที่มีมิตรช่ัว ๑  การไดบรรลุคุณวิเศษขั้น

ต่ําแลวเลิกเสียกลางคัน ๑ ๓๗

                                                  
        ๓๖ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๖/๑๔๓,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๖/ ๒๐๗–๒๐๘.   

        ๓๗ ดูรายละเอียดใน  วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๘–๓๕๐/๑๔๔–๑๔๕,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๘–๓๕๐/ 

๒๐๙–๒๑๒.  



 ๙๑ 

     แมวาพระเทวทัตจะเปนผูที่เกิดมาในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีชาติตระกูลท่ีสูงสง  แต

เพราะทานมีโทสจิตคิดประทุษรายพระพุทธองคเปนนิจ  ยังถูกลาภสักการะครอบงําอีกดวย  

และคนที่ทานคบหา  ก็มีแตผูมีอุปนิสัยเลวราย  ทําใหคิดกอกรรมที่ไมดีเทานั้น  และทานก็

ตองไดประสบกับสิ่งที่ทําใหตนเองเกิดความทุกข 

   ถาพระเทวทัตสามารถที่จะลดความโกรธในพระพุทธองคไดและหวนกลับมา

ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธองคเหมือนกับท่ีทานประพฤติเมื่อครั้งที่ออกบวชใน

ชวงแรก  ก็คงทําใหทานไดพบทางสวาง  แลวดําเนินชีวิตไปเฉกเชนพระสาวกของพระพุทธ

องครูปอื่น ๆ  ซึ่งมีชีวิตที่ดําเนินไปดวยปญญา  และมีความเจริญรุงเรืองในพระศาสนาอยางดี

ยิ่ง  ซึ่งการที่จะลดความโกรธไดนั้น  พระพุทธองคไดตรัสบอกวิธีไวดังนี้คือ 

       ๑.  นึกถึงผลเสียของความเปนคนมักโกรธ  เชน  สอนตนเองใหนึกวา  พระพุทธ

องคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  และทรงสอนพุทธบริษัทใหเปนคนมีเมตตา  ถาหากบุคคลใด

ไมระงับความโกรธที่เกิดขึ้น  ชื่อวาไมทําตามอยางของพระพุทธองค  และหากบุคคลใดไม

โกรธตอบบุคคลที่โกรธมา  บุคคลนั้น  ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะไดโดยยาก ๓๘  เปนตน 

       ๒.  พิจารณาโทษของความโกรธ  คือพิจารณาโทษของความโกรธดังที่พระพุทธ

องคไดตรัสไวมากมาย  เชน  ความโกรธกอความพินาศให ๓๙  เมื่อใดความโกรธครอบงําคน  

เมื่อน้ันมีแตความมืดมน ๔๐  ไมมีเคราะหใดเทียบเทาโทสะ ๔๑  คนมักโกรธ  ยอมมีผิวพรรณ

เศราหมอง ๔๒  เปนตน  

                 ๓.  นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ  คือใหนึกถึงวาแตละบุคคลยอมมีทั้งขอดีและ

ขอเสีย  จะหาคนดีครบถวนบริบูรณไมมีขอบกพรองเลย  คงจะหาไดยาก  ดังนั้น  จึงไมควร

นึกถึงจุดที่ไมดีของบุคคลนั้น  พึงหันไปมองหรือนึกถึงความดีหรือจุดอื่น ๆ ที่ดีของเขาแทน 

                                                  
                     ๓๘ กุทฺธํ  อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต    สงฺคามํ  เชติ  ทุชฺชยํ  -  ขุ.เถร.  (บาลี)  ๒๖/๔๔๒/๓๓๗,  ขุ.เถร.  (ไทย) 

๒๖/๔๔๒/๔๑๕. 

                    ๓๙ อนตฺถชนโน  โกโธ  -  องฺ.สตฺตก.  (บาลี)  ๒๓/๖๔/๘๐, องฺ.สตฺตก.  (ไทย)  ๒๓/๖๔/๑๒๗.   

                    ๔๐ อนฺธตมํ  ตทา  โหติ   ยํ  โกโธ  สหเต  นรํ  -  องฺ.สตฺตก.  (บาลี)  ๒๓/๖๔/๘๐, องฺ.สตฺตก.  (ไทย)  

๒๓/๖๔/๑๒๘. 

      ๔๑ นตฺถิ  โทสสโม  คโห  -  ขุ.ธ.  (บาลี)  ๒๕/๒๕๑/๖๐,  ขุ.ธ.  (ไทย)  ๒๕/๒๕๑/๑๑๐. 

      ๔๒ โกธโน  ทุพฺพณฺโณ  โหติ  -  องฺ.สตฺตก.  (บาลี)  ๒๓/๖๔/๘๐, องฺ.สตฺตก.  (บาลี)  ๒๓/๖๔/๑๒๗. 



 ๙๒ 

      ๔.  พิจารณาวาความโกรธคือการสรางทุกขใหตัวเองและเปนการลงโทษตัวเองให

สมใจศัตรู   ซึ่งตามธรรมดาแลว  ผูที่เกิดความโกรธขึ้นมาถือไดวาสรางความทุกขใหเกิดแก

ตนเองแลว  และอีกอยางหนึ่ง  ผูที่เปนศัตรูกันยอมปรารถนาราย  ประสงคจะใหเกิดความ

เสื่อมและความพินาศวอดวายแกกันและกัน  และผูที่โกรธนั้นยอมจะสรางความเสื่อมพินาศ

ใหแกตัวเองไดตั้งหลายอยาง  โดยที่ศัตรูไมตองทําอะไรใหลําบากก็ไดสมใจเขา  ดังนั้น  เมื่อ

รูเทาทันเชนนี้แลว  จึงไมควรทํารายตนเองดวยความโกรธ  ใหศัตรูไดสมใจเขาโดยไมตอง

ลงทุนอะไรเลย  ในทางตรงขาม  ถาหากสามารถครองสติได  ถึงจะกระทบกับอารมณที่นา

โกรธก็ไมเกิดความโกรธ  จิตใจไมหวั่นไหว  สีหนาผองใส  กิริยาอาการไมผิดเพี้ยน  สามารถ

ทําการงานธุระของตนไปไดตามปกติ   

      ๕.  พิจารณาความที่สัตวมีกรรมเปนของตน  คือพิจารณาวา  สัตวที่เกิดมาในโลก

นี้  ยอมมีกรรมเปนสมบัติของตน  ทํากรรมอันใดไวยอมจะไดรับผลของกรรมนั้น  เมื่อบุคคล

ใดโกรธแลว  ไมวาจะทําอะไร  การกระทํานั้นเกิดจากโทสะซึ่งเปนกุศลมูล  กรรมนั้นก็ยอม

เปนกรรมชั่วซึ่งกอใหเกิดผลราย  มีแตความเสียหาย  ไมเปนประโยชน  และบุคคลนั้นก็

จะตองไดรับผลกรรมนั้นตอไป  ดังนั้นจึงไมควรใหความโกรธเกิดขึ้นครอบงําจิตใจ  ควรที่จะ

ตั้งหนาตั้งตาทําเฉพาะแตกรรมที่ดีเทานั้น 

      ๖.  พิจารณาพระจริยาวัตรในปางกอนของพระพุทธองค  คือใหพิจารณาวา  กวา

ที่พระพุทธองคจะไดตรัสรูน้ัน  ตองผานการบําเพ็ญบารมีทั้งหลายมาเปนเวลายาวนาน

นักหนา  ไดทรงบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น  โดยยอมเสียสละแมแตพระชนมชีพของพระองค

เอง  แมจะทรงถูกขมเหงเบียดเบียนดวยวิธีการตาง ๆ ก็ไมทรงแคนเคือง  ทรงใชความดีเขา

ตอบแทน  ไมทรงมีจิตประทุษรายตอบุคคลที่เบียดเบียนเลย  บางครั้งแมพระองคจะประสบ

กับเหตุการณรายแรงสักเพียงใด  พระองคก็ยังทรงระงับความโกรธไว  ดังนั้น  เมื่อไดทราบ

พระจริยาวัตรของพระองคดังนี้แลว  จึงควรระงับความโกรธไวไมใหเกิดขึ้นเลย 

      ๗.  พิจารณาถึงความเคยเกี่ยวของกันในสังสารวัฏ  ซึ่งในสังสารวัฏนี้มีการเวียน

วายตายเกิดโดยที่กําหนดจุดเริ่มตนมิไดเลย  บุคคลผูที่ไมเคยเปนมารดาบิดาหรือบุตรธิดา

ของกันและกัน  มิใชหาไดงาย  เมื่อเปนเชนนี้  เมื่อมีเหตุโกรธเคืองกับใคร  ก็พึงพิจารณาวา  

ทานผูนี้  บางทีเคยเปนมารดาหรือบิดาของเรา  หรือแมจะมิไดเปนมารดาบิดา  ก็อาจจะเปน

พี่นองหรือญาติสนิทมิตรสหายซึ่งไดเคยชวยเหลือเกื้อกูลกันมา  ไดรวมทุกขรวมสุขกัน  การที่

จะทําใจรายและแคนเคืองตอบุคคลนั้นจึงเปนการไมสมควรยิ่ง   



 ๙๓ 

      ๘.  พิจารณาอานิสงสของเมตตา  ธรรมที่ตรงขามกับความโกรธก็คือเมตตา  

ความโกรธมีโทษกอผลรายมากมาย  ฉันใด  เมตตาก็มีคุณกอใหเกิดผลดีมาก  ฉันนั้น  เมื่อ

เปนเชนนี้  ก็ควรที่จะระงับความโกรธเสียแลวตั้งจิตเมตตาขึ้นมาแทน  ใหเมตตาชวยกําจัด

และปองกันความโกรธไปในตัว  ผูที่มีเมตตายอมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเปนชัยชนะที่

เด็ดขาด  ไมกลับแพ  ผูที่ตั้งอยูในเมตตาทําใหจิตใจสดชื่น  ผองใส  มีความสุข  สมดังพระ

พุทธพจนที่วา  ผูฆาความโกรธยอมอยูเปนสุข  ผูฆาความโกรธยอมไมเศราโศก ๔๓  และชื่อได

วาทําประโยชนใหทั้งแกตนเองและผูอื่น  

      ๙.  พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ  ใหมองดูชีวิตนี้  มองดูสัตว  บุคคล  ตัวตน  เรา  เขา  

ตามความเปนจริงวา  ที่ถูกที่แทแลว  ก็เปนแตเพียงสวนประกอบทั้งหลายมากมายมาประชุม

กันเขาแลวก็สมมติเรียกกันไปวาเปนคน  เปนสัตว  เปนเรา  เปนเขา  เปนตน  ไมสามารถจะชี้

ชัดลงไปไดวา  ที่ตรงไหนเปนคน  เปนสัตว  เปนเรา  เปนเขา  มีแตสวนที่เปนธาตุแข็งบาง  

ธาตุเหลวบาง  เปนขันธตาง ๆ บาง  หรือเปนอายตนะตาง ๆ บาง  เมื่อพิจารณาไดดังนี้แลว  

ก็จะหาสิ่งที่โกรธไมไดวาที่โกรธเขาอยูนั้นคือโกรธอะไร  จะโกรธผม  โกรธขน  โกรธหนัง  โกรธ

เล็บ  โกรธกระดูก  หรือโกรธธาตุสี่  ก็ไมสามารถจะหาฐานที่ตั้งของความโกรธได  ไมมีที่ยึดที่

เกาะใหความโกรธจับตัว  ดังนั้น  ถาหากเกิดความโกรธขึ้นในสิ่งเหลานี้  เมื่อมองถึงความเปน

จริงแลว  ก็จะเปนการเหลวไหลไรสาระ 

     ๑๐.  ปฏิบัติทาน  คือการใหหรือแบงปนสิ่งของ  ขั้นนี้เปนวิธีการในขั้นลงมือทํา  

เอาสิ่งของของตนใหแกคนที่เปนปรปกษ  หรือรับเอาสิ่งของของคนผูเปนปรปกษมาเพื่อตน  

ถาจะใหดียิ่งขึ้น  ควรจะมีปยวาจาคือถอยคําสุภาพไพเราะเสริมไปดวย  การใหหรือแบงปน

กันนี้  เปนวิธีแกความโกรธที่ไดผลชะงัด  สามารถระงับเวรที่ผูกกันมายาวนานใหสงบลงได  

ทําศัตรูใหกลายเปนมิตร  ดังที่พระพุทธพจนที่วา  ผูใหยอมเปนที่รัก ๔๔  เปนเมตตากรุณาที่

แสดงออกในการกระทํา  เมื่อความโกรธเลือนหาย  ความรักใครก็เขามาแทน  ความเปนศัตรู

                                                  
       ๔๓ โกธํ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ    โกธํ  ฆตฺวา  น  โสจติ  -  สํ.ส.  (บาลี)  ๑๕/๗๑/๔๗, สํ.ส.  (ไทย)  ๑๕/

๗๑/๗๙. 

                     ๔๔ ททมาโน  ปโย  โหติ  -  อง ฺ.ปญ ฺจก.  (บาลี)  ๒๒/๓๕/๓๕, อง ฺ.ปญ ฺจก.  (ไทย)  ๒๒/๓๕/๕๖. 



 ๙๔ 

กลับกลายเปนมิตร  ไฟพยาบาทก็กลายเปนน้ําทิพยแหงเมตตา  ความแผดเผาเรารอนดวย

ทุกขที่เรารุมใจ  ก็กลับกลายเปนความสดชื่นผองใสเบิกบานใจดวยความสุข ๔๕

 

     แตเพราะพระเทวทัตทานไมยอมที่จะทําใจใหละเลิกความโกรธในพระพุทธองคผู

ซึ่งไมเคยโกรธตอบทานเลยแมแตนิดเดียวได  จึงทําใหทานตองประสพกับความฉิบหายอยาง

ใหญหลวง  และพลาดสําหรับสิ่งที่ดี ๆ  ที่จะพึงเกิดขึ้นแกบุคคลที่ประพฤติตามธรรมที่พระ

พุทธองคทรงสั่งสอนไว   

      

       ๒)  กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลที่เขามาเกี่ยวของ 

                  การกระทําของพระเทวทัต  นอกจากจะทําใหเกิดผลเสียหายแกตัวทานเองแลว  

ยังกอใหเกิดผลเสียหายแกบุคคลผูเขามาเกี่ยวของดวย  ซึ่งบุคคลที่เขามาเกี่ยวของแลวไดรับ

ความเสียหายมีดังนี้  คือ 

      ๑)  พระโกกาลิกะ  ทั้งที่ไดบวชเขามาในพระศาสนา  แตเมื่อไดมาสมคบกับพระ

เทวทัตทําสังฆเภท  ทําใหไมมีเจริญกาวหนาในพระธรรมวินัย 

      ๒)  ถูลนันทาภิกษุณี  เปนภิกษุณีบริวารของพระเทวทัต  เพราะมีมิจฉาทิฏฐิที่

เกิดเนื่องจากคบกับบุคคลผูมีมิจฉาทิฏฐิ  จึงเปนผูที่กอใหเกิดสิกขาบทของภิกษุณีมากมาย 

      ๓)  พระเจาอชาตศัตรู  ไดปลงพระชนมพระราชบิดาจนทําใหเสื่อมจากคุณอัน

ประเสริฐก็เพราะมาเกี่ยวของกับทาน   

      ๔)  พระเจาสุปปพุทธะ  เพราะพระเทวทัตเปนตนเหตุทําใหเกิดความอาฆาตใน

พระพุทธองค  ปดหนทางเสด็จของพระองค  ทําใหถูกแผนดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก 

      ๕)  ตระกูลอุปฏฐากของพระเทวทัต  ๕๐๐ ตระกูล  เพราะไดประพฤติตามอยาง

พระเทวทัต  มีมิจฉาทิฏฐิดาภิกษุสงฆ  ถูกแผนดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก 
           
              ๔.๓.๒  กอใหเกิดความเสียหายโดยสวนรวม 
 

      ๑)  กอใหสงฆแตกแยกกัน 

                                                  
       ๔๕ พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุต ฺโต),  ทําอยางไรจะหายโกรธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญ

วิทย,  ๒๕๓๙),  หนา  ๑–๒๖.    



 ๙๕ 

                  พระเทวทัตไดทําความเสียหายใหเกิดแกสวนรวมมากมาย  ขอหนึ่งซึ่งสําคัญมาก  

ก็คือการทําสังฆเภทอันเปนขอหนึ่งในอนันตริยกรรม  เพราะถือไดวาเปนจุดเริ่มตนทําใหเกิด

การแตกแยกนิกายของพระพุทธศาสนาในเวลาตอมา 

       สังฆเภท  คือการกระทําที่ทําใหพระสงฆมีความคิดเห็นแตกแยกกัน  เกิดการแบง

พรรคแบงพวก  แตกความสามัคคีกันในหมูคณะ  การกระทําของภิกษุผูมุงหวังทําลายความ

สงบสุขของหมูคณะหรือทําลายความสามัคคีปรองดองกันของหมูคณะเดิมใหแตกแยกกัน  

โดยมุงหวังผลประโยชนของตนเองหรือพวกพองเปนหลัก  และพระภิกษุที่จะกระทําสังฆเภท

ไดนั้น  ตองเปนพระภิกษุที่ถูกกิเลสครอบงําจิตใจอยางหนัก 

     สังฆเภทนี้  พระพุทธองคทรงเนนเปนอยางมากในการที่ไมใหพระภิกษุทํา  เพราะ

ถือวาเปนโทษอยางใหญหลวง  ดังที่พระองคตรัสไวในสังฆเภทสูตรวา 

    “ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหนึ่ง  เมื่อเกิดขึ้นในโลกยอมเกิดขึ้นเพื่อไมใชเกื้อกูลแก

คนหมูมาก  เพื่อไมใชความสุขแกคนหมูมาก  เพื่อไมใชประโยชนแกคนหมูมาก  แตเกิดขึ้น

เพื่อความทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ธรรมนั้นคือ  สังฆเภท  และสังฆเภทหรือความ

แตกแยกแหงสงฆนี้  เมื่อเกิดขึ้นแลวยอมกอใหเกิดความระหองระแหงแหงสงฆ  ไมมีความสุข  

ความสงบ เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลว  ความบาดหมางกัน  การบริภาษกัน  การดูหมิ่นกัน  ก็จะ

ติดตามมา  ผลท่ีจะเกิดขึ้นแกคณะสงฆก็คือ  ขาดความเคารพนับถือหรือศรัทธาจาก

ประชาชนที่เคยเคารพเลื่อมใสศรัทธา” ๔๖

 

      สังฆเภทจัดเปนอสาธารณะ  คือ  ไมทั่วไปแกผูกระทํา  แตผูที่จะกระทําสังฆเภท

ไดนั้น  จะตองเปนภิกษุในพุทธศาสนาเทานั้น  และจะตองประกอบดวยองคธรรม ๓ อยาง  

คือ 

      ๑. เปนปกตัตตะภิกษุ  หมายถึง  ผูเปนพระภิกษุโดยปกติคือ  พระภิกษุผู

ประกอบดวยสีลสามัญญตา  ความเปนผูมีศีลเสมอกันกับพระภิกษุทั้งหลาย  ประกอบ

ดวยทิฏฐิสามัญญตา  ความเปนผูมีความเห็นเปนอันเดียวกันกับพระภิกษุทั้งหลาย  มีศีล  อา

จาระ  ความประพฤติปฏิบัติเสมอกันกับพระภิกษุทั้งหลายโดยปกติ  เพราะไมตองอาบัติ

                                                  
        ๔๖ ขุ.สุ.  (บาลี)  ๒๕/๑๘/๒๔๒–๒๔๓,  ขุ.สุ.  (ไทย)  ๒๕/๑๘/๒๓๘. 



 ๙๖ 

ปาราชิกหรือถูกสงฆลงอุปเขปนียกรรม  แตกระทําสังฆเภทเพราะอํานาจแหงความโลภคือ

มุงหวังผลประโยชนเพื่อตนเอง 

     ๒.  เปนสมานสังวาส  หมายถึง  ผูมีการอยูรวมเสมอกัน  คือ  พระภิกษุผูมีธรรม

เปนอยูรวมกันเสมอกัน  มีความพรอมเพรียงกัน  ทําสังฆกรรมรวมกันทําอุโบสถรวมกัน  เปน

ตน  เปนผูมีสีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตาเสมอกัน 

     ๓.  อยูในสีมารวมกัน  หมายถึง  พระภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกัน  กลาวคือ  อยูใน

เขตกําหนดของคณะสงฆเดียวกันหรือสถานที่ที่คณะสงฆไดตกลงกันไวสําหรับพระภิกษุ

ทั้งหลาย  ซึ่งอยูภายในเขตกําหนดนั้น  จะตองทําสังฆกรรมรวมกันถาอยูในสีมาเดียวกัน  

หรือจะเรียกวาอยูในวัดเดียวกันก็ได  จะเปนวัดที่เปนพัทธสีมาหรืออพัทธสีมาก็ตาม ๔๗

      ความขัดแยงในดานความคิดเห็น (ทิฏฐิ)  และความขัดแยงในดานความ

ประพฤติปฏิบัติ  (ศีล) ของสงฆ  เปนบอเกิดที่ทําใหสงฆแตกความสามัคคีหรือแตกแยกกัน

เปนหมูเปนคณะ  และในที่สุดก็แยกเปนนิกาย  นอกจากนั้นยังมีบางกรณีที่มีผูทําสงฆ

แตกแยกโดยหวังผลประโยชนสวนตัว   

       ความแตกแยกของสงฆเริ่มครั้งแรกก็เมื่อพระเทวทัตทําสังฆเภทในกรุงราชคฤห  

และในสมัยพุทธกาลมีอีกหนึ่งครั้ง  คือการแตกแยกกันของภิกษุชาวโกสัมพี  แตในครั้งนั้น  

เปนแคนานาสังวาส  ไมถึงขั้นเปนสังฆเภท  เพราะไมไดแยกกันทําสังฆกรรม  สวนในหลัง

สมัยพุทธกาลนั้นมีอยูหลายครั้งหลายคราว  ซึ่งบางคราวเปนแคนานาสังวาส  บางคราวเปน

แคสังฆราชี  แตบางคราวก็เปนถึงสังฆเภท  

 

      การทําสังฆเภทนั้น  มิใชวาจะทําไดโดยงาย   เพราะผูที่จะทําได   ตองมี

องคประกอบครบตามที่ไดกลาวไวแลว  และในบางสถานที่โดยเฉพาะในประเทศไทย  เปน

การยากที่จะเกิดเปนสังฆเภทได  ดังที่  รังษี  สุทนตไดกลาวไวในหนังสือเก็บเพชรใน

พระไตรปฎกวา 

      เร่ืองการกระทําของภิกษุสงฆที่จัดเปนสังฆเภทนั้นมีขอบเขตอยางไร  พระอุบาลี

เถระไดเคยเขากราบทูลถามพระพุทธองควา  สงฆจะแตกกัน  คือเปนสังฆเภทดวยเหตุเทาไร  

                                                  
        ๔๗ อิทธิพล  แกวพิลา, “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องสังฆเภทในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”,  

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (สาขาพุทธศาสนศึกษา  คณะศิลปศาสตร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

๒๕๔๕),  หนา ๒๕. 



 ๙๗ 

พระพุทธองคไดตรัสตอบวา  “ภิกษุทั้งหลายมีความคิดเห็นในธรรมวินัยขัดแยงกัน ๑๘ 

ประการ ๔๘  แยกกันทําอุโบสถ  แยกกันทําปวารณา  แยกกันทําสังฆกรรม  จึงจัดวาสงฆแตก

กัน  คือเปนสังฆเภท  ถายังไมแยกกันทําก็ยังถือวาสงฆเปนผูสามัคคีกัน” 

    การที่สงฆมีความแตกแยกทางความคิดยังไมเปนสังฆเภท พระพุทธองคทรง

กําหนดการเปนสังฆเภทดวยการแยกกันทําอุโบสถ  สังฆกรรม 

      เรื่องนี้  พึงตรวจสอบดูเรื่องที่ทานพระเทวทัตทําสังฆเภท  ครั้งที่พระเทวทัตทํา

สังฆเภทนั้น  ทานไดบอกทานพระอานนท  ขณะพบกันในเวลาบิณฑบาต  ในกรุงราชคฤหวา  

“ทานอานนท  ตั้งแตวันนี้ไป  ผมจะทําอุโบสถแยกจากพระผูมีพระภาค  จะทําสังฆกรรมแยก

จากพระผูมีพระภาค”  แลวทานก็ไดกระทําตามที่บอกทานพระอานนท  การกระทําของพระ

เทวทัตนี้  จัดเปนสังฆเภท  เพราะแยกตัวไปทําอุโบสถสังฆกรรมตางหากจากพระพุทธองค 

 

                  มีปญหาวา  ทานพระเทวทัตแยกทําอุโบสถสังฆกรรมอยางไร  ตอบวา  แยกทํา

ใหเขตสีมาเดียวกัน  ในกรุงราชคฤหนั้น  มหาวิหารทั้ง ๑๘ แหง  รอบกรุงราชคฤหมีสีมา

เดียวกัน  ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเปนผูผูกสีมา 

       คราวหนึ่ง  พระมหากัสสปะเถระพักอยูที่อันธกวินทวิหาร  หางจากกรุงราชคฤห 

๓ คาวุต  เดินทางมาลงอุโบสถที่พระเวฬุวันเพื่อใหความสามัคคีแกสงฆ  ทานขามแมน้ํา  ผา

สังฆาฏิเปยก  ซึ่งเปนเหตุใหพระพุทธองคทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆสมมติติจีวราวิปปวาส  คือ

เขตที่อยูปราศจากไตรจีวรได 

      ภิกษุสงฆ  เกิดความแตกแยกทางความคิด  ทางขอปฏิบัติแลวแยกกันทําอุโบสถ

สังฆกรรมในสีมาเดียวกัน  จึงจัดวาเปนสังฆเภท 

      สีมา  คือเขตแดนที่ภิกษุสงฆกําหนดเปนสถานที่รวมกันทําสังฆกรรม  ในประเทศ

ไทย  ไดกําหนดเปนของเฉพาะวัด  และเขตสีมาของแตละวัด  ก็ยังกําหนดเขตแคบเขาไปอีก  

อยูแคเพียงบริเวณรอบโรงอุโบสถ  เวลาทําอุโบสถสังฆกรรม  ก็ทําวัดไหนวัดนั้น  แมในวัด

เดียวกัน  ภิกษุสงฆกลุมหนึ่งทําอุปสมบทกรรมอยูในอุโบสถ  ภิกษุสงฆอื่นภายในวัดมิไดเขา

รวม  กรรมก็ไมเสีย  เพราะสีมาไมไดครอบคลุมรอบวัด 

                                                  
                      ๔๘ ความขัดแยงกัน ๑๘ ประการ  ดูรายละเอียดใน วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๕๒/๑๕๗–๑๕๘,  วิ.จู.  

(ไทย)  ๗/๓๕๒/๒๑๔–๒๑๕.   



 ๙๘ 

      นี้คือเหตุผลท่ีกลาวขางตนวา  “การกระทําสังฆเภทในสังฆมณฑลสยาม  เกิดขึ้น

ไดยาก  เนื่องดวยสถานที่  คือ  สีมาไมอํานวย ๔๙

 

      ๒)  กอใหเกิดการถกเถียงกันเรื่องมังสวิรัติ 

                  พระเทวทัตไดกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการกับพระพุทธองค  ซึ่งใน ๕ ประการนั้น  

มีขอหนึ่งที่พระเทวทัตขอคือ  หามไมใหภิกษุฉันเนื้อสัตวและปลา  ถารูปใดฉัน  รูปน้ันมีโทษ  

แตพระพุทธองคไมทรงอนุญาต  ในเรื่องนี้  หมอชีวกโกมารภัจ  ทูลถามพระพุทธองควา  ตน

ไดฟงคนเขาพูดกันวา  ชนทั้งหลายฆาสัตวเจาะจงเอาเนื้อปรุงเปนอาหารถวายแดพระองค  

พระองคก็ทราบเร่ืองนั้น  แตก็ยังเสวยอาหารที่ปรุงดวยเนื้อสัตวที่พวกเขาถวายเจาะจง  ที่เขา

พูดกันนั้นตรงกับความจริงหรือไม  ซึ่งพระพุทธองคตรัสตอบวา  ไมตรงกับความจริง  เปนการ

กลาวตูพระองค  แลวทรงแสดงหลักการพิจารณาเนื้อสัตวที่ควรฉันและไมควรฉัน  ทรงแสดง

เหตุ ๕ ประการ  ที่ทําใหประสบสิ่งที่ไมเปนบุญสําหรับผูฆาสัตวเจาะจงถวายพระตถาคตและ

สาวกของพระองค 

 

      ในสมัยตอมา  มังสวิรัติ ๕๐  และการกินเจนี้ ๕๑  ไดแพรหลายเปนวงกวางในอนุชน

รุนหลัง  มีการตั้งเปนชมรมหรือเปนกลุมเพื่อมังสวิรัติหรือการกินเจ  และโดยเฉพาะการกินเจ 

(แบบของจีน) จะมีเปนเทศกาลซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมกันมาก  เรื่องมังสวิริติและการกินเจนี้  

ไดเปนที่ถกเถียงของคนเปนอันมากวาถูกหรือผิดตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธองค  

ซึ่งความเห็นในเรื่องนี้  ผูวิจัยจะยกตัวอยางมากลาวฝายละ ๒ ความเห็น  ดังตอไปนี้ 

 

                                                  
        ๔๙ รังษี  สุทนต,  “การธํารงรักษาพระธรรมวินัยโดยอาศัยพระไตรปฎก”,  ใน  เก็บเพชรในพระ 

ไตรปฎก,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๒), : ๒๙๖–๒๙๘. 

       ๕๐ มังสวิรัติ  การงดเวนกินเนื้อสัตว,  อางใน  พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตโต),  พจนานุกรม     

พุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐),  หนา 

๒๒๗.   

       ๕๑ เจ  อาหารที่ไมมีของสดคาวสําหรับญวนหรือจีนที่ถือศีล,  อางใน  ราชบัณฑิตยสถาน,  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรเจริญทัศน  อจท จํากัด,  

๒๕๓๙), หนา ๒๓๗. 



 ๙๙ 

                  ฝายที่เห็นวาไมผิดตามหลักธรรมวินัย  ก็ใหเหตุผลวา  การหลงผิดวาการฉัน  

มังสวิรัติเปนศิษยเทวทัตนั้น  เรื่องนี้ไดเขาใจผิดกัน  นาจะไดศึกษาวัตถุ ๕ ประการของพระ

เทวทัตใหชัดเจน  ขอวัตรทั้ง ๕ ขอน้ี  พระเทวทัตแกลงหยิบยกขึ้นมาเปนเลศเลหนั้น  เพราะ

พระสงฆสาวกของพระพุทธองคสวนใหญประพฤติตามวัตรทั้ง ๕ ขอน้ันดีอยูแลว   

       พระพุทธองคไมเคยตรัสเปนเชิงหามเลย  ถาพระสาวกรูปใดจะไมฉันเนื้อสัตว  

จึงเปนสิทธิ์ชอบธรรมของพระทุก ๆ รูปท่ีจะไมฉันเนื้อสัตว  พระพุทธองคทรงสรรเสริญดวยซ้ํา   

      การที่พระองคอนุญาตปลาและเนื้อท่ีบริสุทธิ์โดยสวน ๓  นั้น  มิไดแปลวา  

พระองคหามฉันมังสวิรัติ  แตจะใหพระองคบังคับภิกษุทั้งหมดทีเดียวตามคําขอของพระ

เทวทัตนั้นไมได  เพราะเนื่องจากอาจจะมีเหตุจําเปนถึงที่สุดที่จะตองอนุโลมบางครั้งบาง

คราวก็อาจเปนได  พระพุทธองคจึงทรงตั้งเงื่อนไขไวมากขั้นตอน ๕๒   

 

       และมีอีกความเห็นหนึ่งกลาวไววา  “การเสียสละบริโภคเนื้อสัตวเดรัจฉานเสียได  

ยอมเปนการขัดเกลากิเลสตัดความอยากความติดในรสไปไดเปลาะหนึ่ง  และการฝกหัดตน

เชนนี้เปนธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ  ผูอื่นหาขัดเกลาใหไดไม  ในเมื่อเราไมมีศรัทธาสัมมาทิฏฐิ

เกิดขึ้นในตนแลว  แมแตอินทรพรหมยมยักษจะมาบังคับขูเข็ญก็เปนไปไมไดเลย  ฉะนั้น

พระพุทธศาสนา  จึงเปนศาสนาที่ผูปฏิบัติจะพึงพิจารณาดวยเหตุผล  มากกวาเชื่อตําราหรือ

ความเชื่องมงายของตน” ๕๓   

 

        ฝายที่ไมเห็นดวยคัดคานวา  พระพุทธองคทรงเปนบรรพชิตดํารงพระชนมชีพ

ดวยการขออาหารจากชาวบาน  บําเพ็ญตนเปนคนอยูงายกินงาย  เขาใหอะไรก็เสวยสิ่งนั้น  

เพียงเพื่อใหมีชีวิตอยูทําประโยชนแกสังคม  พระพุทธองคเสวยทั้งอาหารที่ปรุงดวยเนื้อสัตว  

และอาหารที่มิใชเนื้อสัตว  ขึ้นอยูกับผูถวาย  ถาผูถวายกินเนื้อสัตวก็คงเอาเนื้อมาถวาย  ถา

กินเจก็คงเอาอาหารเจมาถวาย  และในขณะรับพระองคก็มิไดทรงจําแนกวา  เนื้อสัตวหรือไม

                                                  
      ๕๒  สมณโพธิรักษ,  ไขขอของใจเรื่องมังสวิรัติกับพระเทวทัต,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ    

มูลนิธิธรรมสันติ,   ๒๕๓๑),  หนา ๘–๑๕. 

         ๕๓ จันทิมา  ภิกษุ,  เรื่องมังสวิรัติหรือการกินเจกับลัทธิพระเทวทัตต,  (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพบริษัทไทยหัตถการพิมพ  จํากัด,  ๒๔๙๓),  หนา ๓–๑๔.   



 ๑๐๐ 

เนื้อสัตว  ดําริแตเพียงวารับอาหารเทานั้น  ไมมีไตรปฎกเลมไหนเลยที่บอกวา  พระองค

ปฏิเสธอาหารที่เขานํามาถวายดวยเหตุผลวาปรุงดวยเนื้อสัตว   

     ในวัตถุ ๕ ประการที่พระเทวทัตทูลขอน้ัน  สอความจริงอยูสองประการคือ  

ประการที่หนึ่ง  พระพุทธองคเสวยเนื้อสัตวแนนอน  เพราะถาพระองคไมฉัน  พระเทวทัตคง

ไมยกเอามาเปนเงื่อนไขเพื่อใหพระองคหามพระภิกษุฉัน  อีกประการหนึ่ง  พระเทวทัตผูยื่น

เงื่อนไขเองก็คงปฏิบัติตามไมได  แตที่เสนอขึ้นมาก็เพราะมีความปรารถนาเลวทรามเพื่อให

คนทั้งหลายเห็นวาตนเปนผูเครงครัด  และตองการหาบริวารใหมากขึ้น  เมื่อพระพุทธองคไม

ทรงอนุญาต  ทานจึงประกาศวา  พระพุทธองคทรงสอนใหพระภิกษุสันโดษมักนอย  ไมสะสม  

มีความเพียร  แตพระองคปฏิบัติเครงครัดแตปาก  ถาผูใดชอบปฏิปทาที่เครงครัดก็ใหมาเขา

คณะกับตน  พระภิกษุบวชใหม ๕๐๐ รูปท่ียังไมรูพระธรรมวินัยเห็นวาทานพูดดี  จึงไดไปเขา

เปนบริวารของพระเทวทัต 

        ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา  พระพุทธองคเสวยทั้งเนื้อสัตวและมิใชเนื้อสัตว  ขึ้นอยู

กับบิณฑบาตไดอาหารอยางใดมา  ก็เสวยอยางนั้น  และมิไดเสวยดวยอาการไมยึดมั่นถือมั่น  

แตเสวยเพียงเพื่อยังชีพใหยืนยาวตอไป  และเพื่อมีกําลังบําเพ็ญประโยชนแกมหาชน  มิได

จําแนกวานี้คือเนื้อสัตว  นี้มิใชเนื้อสัตว  ประเด็นที่ควรใสใจอยูตรงนี้  ปญหาไมไดอยูที่วากิน

อะไร  แตอยูที่กินดวยอาการอยางไร ๕๔     

  

        อีกความเห็นหนึ่ง  กลาวไววา  พระเทวทัตซึ่งเปนตนบัญญัติเอง  ก็ไมมีหลักฐาน

วาทานกินเจแตประการใด  เพียงแตทานเสนอขอปฏิบัติเพื่ออวดเกงกวาพระพุทธองคเทา

นั้นเอง  แตทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานจากพระไตรปฎกอันเปนพระพุทธพจนแท  ๆ  อยางชัดเจนเชนน้ี  

พระสงฆบางพวกกลับถือเอาเปนหลักการเดินตามอุบายของพระเทวทัตอยางโจงแจง  ซึ่งเปน

เรื่องที่นาละอายยิ่งนัก   

     ถาการกินเจหรือมังสวิรัติ  จะทําใหกิเลสตัณหาเบาบางหรือหมดไปไดเร็วแลว  

พระพุทธองคจะตองทรงนํามาสอนกอนคนอื่นใดหมด  เพราะพระองคทรงตองการใหภพชาติ

ของสัตวโลกสั้น  จะไดไปนิพพานเร็ว ๆ 

                                                  
         ๕๔ เสฐียรพงษ  วรรณปก,  พุทธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ,  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการ

พิมพ,  ๒๕๒๙),  หนา ๑๑๘–๑๒๑. 



 ๑๐๑ 

                    พระพุทธองคไดตรัสสูตรตัดสินพระธรรมวินัยซึ่งมีขอหนึ่งที่วา  คําสอนและขอ

ปฏิบัติใด  เปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงงาย  (สุภรตา)  ธรรมเหลานี้  เปนคําสอนของพระ

พุทธองคแท  ตรงกันขามจากธรรมเหลานี้  ถือวาเปนธรรมะเทียม 

       พระพุทธองคทรงตระหนักดีวา  พระภิกษุตองฝากปากทองไวกับชาวบาน  กิน

งายอยูงาย  เขากินอยูอยางไร  ที่ไมผิดพระวินัย  ก็ควรที่จะตองคลอยตามเขา  ถาไปบัญญัติ

วาตองฉันสิ่งนี้  ไมฉันสิ่งนั้น  นอกจากจะชื่อวาทําตนใหชาวบานเลี้ยงยาก (ทุพภรตา) แลว  

ยังจะไดชื่อวาทําตนใหเปนปฏิปกษตอคําสอนของพระพุทธองคอีกดวย  พระท่ีกินเจหรือ

อาหารมังสวิรัตินั้น  ไมใชพระสายพระพุทธองคแน ๆ 

         ดังนั้น  จึงไมควรมาทะเลาะกันหรือแยกพวกกันดวยเรื่องเหลานี้เลย  เพราะ

นอกจากจะเปนเรื่องไรสาระแลว  ยังเปนการปฏิบัติตูคําสอนของพระพุทธองคอีกดวย ๕๕

 

       เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผูวิจัยมีความเห็นวา  เปนเรื่องที่มองคนละมุมมอง  ฝายหนึ่ง  

เห็นวา  การกินเจหรือมังสวิรัตินั้น  เปนไปเพื่อละกิเลสหรือทํากิเลสใหเบาบางและถือไดวามี

ความเมตตากรุณาตอสัตวโลก  อีกฝายหนึ่งมองวา  พระมีชีวิตที่ฝากไวกับชาวบาน  ถาไป

กําหนดกฏเกณฑใหชาวบานวาฉันอยางนี้เทานั้น  ฉันอยางอื่นไมได  จะเปนการลําบาก

ชาวบานที่บางคนไมมีสิ่งที่พระตองการ  ดังนั้น  ในเรื่องนี้  ถาหากวาบุคคลใดฉันโดย

อุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่น  ก็ชื่อวาไมบริสุทธิ์  แตรูปใดฉันเนื้อท่ีถูกตองตามพุทธบัญญัติ

และปราศจากอุปาทานมีเจตนาบริสุทธิ์ก็ชื่อวาไมผิด  ดังที่พระพุทธองคตรัสไวกับภิกษุ

ทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม  บุคคลคิดแลว  จึงกระทํากรรมดวย

กาย  ดวยวาจา  ดวยใจ ๕๖

 
๔.๓  กอใหเกิดผลดี 
 
       ๔.๓.๑.  เปนเหตุใหไดเขาเฝาพระพุทธองค 
 

                                                  
        ๕๕   ธรรมรักษา,  บวช,  (กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ,  ๒๕๓๐),  หนา ๙๘–๑๐๑.   

         ๕๖ เจตนาหํ  ภิก ฺขเว  กม ฺมํ  วทามิ  เจตยิตฺวา  กมฺมํ  กโรติ กาเยน วาจาย มนสา  - องฺ.ฉกฺก.  

(บาลี)  ๒๒/๖๓/๓๙๕, องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  ๒๒/๖๓/๕๗๗.      



 ๑๐๒ 

     มิใชวาบทบาทของพระเทวทัตจะกอใหเกิดผลเสียอยางเดียว  แตถามองในอีกแง

หนึ่งแลว  การแสดงบทบาทของทาน  ก็กอใหเกิดผลดีตามมา  คือเปนสาเหตุใหบุคคล

ทั้งหลายเขาเฝาพระพุทธองคแลวทูลถามปญหา  ซึ่งการไดเขาเฝาพระพุทธองคนั้น  ถือไดวา

เปนขอ ๑ ในอนุตตริยะซึ่งมีทั้งหมด ๖ ประการ  คือ   

        ๑)  ทัสสนานุตตริยะ  การเห็นอันยอดเยี่ยม 

        ๒)  สวนานุตตริยะ  การฟงอันยอดเยี่ยม 

        ๓)  ลาภานุตตริยะ  การไดอันยอดเยี่ยม 

        ๔)  สิกขานุตตริยะ  การศึกษาอันยอดเยี่ยม 

        ๕)  ปาริจริยานุตตริยะ  การบํารุงอันยอดเยี่ยม 

        ๖)  อนุสสตานุตตริยะ  การระลึกอันยอดเยี่ยม ๕๗

      ในอนุตริยะ ๖ ประการนั้น  การเห็นรูป  เชนเห็นพระพุทธองค  และพระภิกษุสงฆ

ดวยศรัทธาดวยความรักที่ตั้งมั่น  หรือเห็นอารมณกัมมัฏฐานมีกสิณและอสุภนิมิตเปนตน

อยางใดอยางหนึ่งซึ่งกอใหเกิดความเจริญใจ  จัดเปนทัสสนานุตตริยะ  สวนการเห็นสิ่งที่มีคา

อื่น ๆ  มีชางแกว  มาแกวเปนตน  หาใชทัสสนานุตตริยะไม 

      การไดฟงการพรรณาคุณพระรัตนตรัยดวยศรัทธา  ดวยความรักที่ตั้งมั่น  หรือการ

ไดฟงพระพุทธพจนคือพระไตรปฎกจัดเปน  สวนานุตตริยะ  สวนการฟงพรรณนาคุณของ

บุ

                                                 

คคลอื่นหาใชสวนานุตตริยะไม 

     การไดอริยทรัพย ๗ อยาง  จัดเปน  ลาภานุตตริยะ  สวนการไดแกวมณีเปนตน  

หาใชลาภานุตตริยะไม 

       การบําเพ็ญไตรสิกขา  (คือสีล  สมาธิ  ปญญา)  จัดเปนสิกขานุตตริยะ  สวน

การศึกษาศิลปะอยางอื่น  เชนศิลปะการฝกชาง  หาใชสิกขานุตตริยะไม 

       การบํารุงพระรัตนตรัย  จัดเปนปาริจริยานุตตริยะ  สวนการบํารุงบุคคลอื่น  หาใช

ปาริจริยานุตตริยะไม 

    การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจัดเปน  อนุสสตานุตตริยะ  สวนการระลึกถึงคุณ

บุคคลอื่น  หาใชอนุสสตานุตตริยะไม ๕๘   

 
                ๕๗ อง.ฉกฺก. (บาลี)  ๒๒/๓๐/๓๑๓–๓๑๖,  องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  ๒๒/๓๐/๔๗๑–๔๗๖. 

                      ๕๘ องฺ.ฉกฺก.อ.  ๓/๘-๙/๙๖,  องฺ.ฉกฺก.ฏีกา  ๓/๘/๑๐๗. 



 ๑๐๓ 

 

      ดังนั้นจึงถือวาพระเทวทัตไดมีสวนใหบุคคลไดเขาเฝาพระพุทธองค  ซึ่งผูที่อาศัย

บทบาทของทานแลวไดเขาเฝาพระพุทธองคมีดังนี้คือ 

      ๑)  ทาวสหัมบดีพรหมไดเขาไปเฝาพระพุทธองค ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  กราบทูล

ปรารภพระเทวทัตวา  “สักการะยอมฆาคนชั่ว  เหมือนกับผลกลวยฆาตนกลวย  ขุยไผฆาตน

ไผ  ดอกออฆาไมออ  และลูกมาอัสดรฆาแมมา  ฉะนั้น” ๕๙     

        ๒)  อภัยราชกุมารผูที่นิครนถสงใหเขาไปเฝาพระพุทธองค ณ พระเวฬุวัน  แลวทูล

ถามปญหาเรื่องที่นิครนถใหพระองคโตวาทะกับพระพุทธองคเรื่องพระเทวทัต  เมื่อพระพุทธ

องคแกปญหาแลวแสดงธรรมใหฟง  ก็ทรงเกิดความเลื่อมใสเปนอยางยิ่ง  ทรงถึงพระรัตนตรัย

เปนสรณะอันสูงสุดตลอดชีวิต ๖๐   

      ๓)  นายขมังธนู ๓๒ นายที่พระเทวทัตสงไปเพื่อปลงพระชนมพระพุทธองค  แต

พระพุทธองคไดแสดงธรรมใหฟง  จนกระทั่งไดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบัน  และ

ภายหลังไดออกบรรพชาอุปสมบทจนไดบรรลุพระอรหัตผลทุกคน   

 
       ๔.๓.๒. เปนแงคิดใหอนุชนรุนหลังเรียนรูเปนอุทาหรณ 
 

       การกระทําของพระเทวทัตไดกอใหเกิดผลกระทบตอพระพุทธศาสนาตามมา

หลายประการตั้งแตในสมัยพุทธกาลกระทั่งถึงปจจุบัน  แตเนื่องจากผลกระทบเหลานั้น

บางครั้ง  ก็มิไดรายแรงพอใหเปนที่ถกเถียงหรือวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง  หรือ

บางครั้งก็เปนเรื่องหยุมหยิม  ผูวิจัยจึงมิไดวิจารณถึง  แตก็มีหลายเรื่องที่ไมใชเร่ืองใหญแตวา

ถาหากไมหาทางระงับไวกอน  ก็อาจสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอพุทธศาสนาก็เปนได  

อยางเชน 

       ภิกษุบางรูปบวชในศาสนาของพระพุทธองค  ศึกษาเลาเรียนพระปริยัติ  แตไม

รูจักแกนแทของธรรมะอยางลึกซึ้ง  ติดใจในลาภสักการะ  ทําใหเกิดจิตคิดในอกุศล  ประสงค

จะเปนใหญ  หรือใชธรรมะของพระพุทธองคเพื่อแสวงหาลาภและสักการะที่มากขึ้น  ดังที่พระ

                                                  
                      ๕๙ สํ.ส.  (บาลี)  ๑๕/๑๘๓/๑๘๔–๑๘๕,  สํ.ส.  (ไทย)  ๑๕/๑๘๓/๒๕๔. 

                     ๖๐ ดูรายละเอียดใน  ม.ม.  (บาลี)  ๑๓/๘๓–๘๗/๖๑–๖๕,  ม.ม.  (ไทย)  ๑๓/๘๓–๘๗/๘๔–๘๙. 



 ๑๐๔ 

เทวทัตบวชเปนสาวกของพระพุทธองค  แตมิไดรูรสของพระธรรมของพระองคเลย  และกลับ

ถูกลาภสักการะครอบงํา  ทําใหเกิดความคิดเปนใหญ   

       ภิกษุหรือพุทธศาสนิกชนเปนคนประเภทมือถือสาก  ปากถือศีล  คือพูดในสิ่งที่  

ดี ๆ  ทําในสิ่งที่ดูเปนการเครงครัด  เพื่อคนอื่นศรัทธาตนเอง  แตในใจนั้นมีความปรารถนา

ลามก  ดังพระเทวทัตอาศัยความปรารถนาลามกแตกลับกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการซึ่งเปน

การกระทําที่เปนไปเพื่อขัดเกลากิเลสใหเบาบางกับพระพุทธองค 

      ภิกษุบางรูปทําตัวเทียมพระพุทธองค  พระพุทธองคทรงเปนบุคคลสูงสุดของ

พระพุทธศาสนา  สาวกไมวาระดับใดก็ตาม  ไมควรยกตนเทียมเทาดวยการเขียนหรือถายรูป

ตนเองนั่งบนดอกบัว  หรือการทําใหรัศมีซานออกมาจากหัวหรือท้ังตัวก็ตาม  ดังที่พระเทวทัต

เคยทํากิริยาเลียนแบบพระพุทธองคมาแลว  เปนตน 

 

       ดังนั้น  บุคคลใด ๆ ก็ตามเมื่อไดทราบถึงบทบาทของพระเทวทัตและผลแหงกรรม

ชั่วท่ีทานไดรับแลว  สมควรที่จะศึกษาทานไวเปนอุทาหรณ  เพื่อจะไมตองไดรับผลกรรมอยาง

ทาน  ดงัที่พระพุทธองคไดตรัสไวเปนคาถาวา  

   ใคร ๆ อยาไดเกิดเปนคนปรารถนาชั่ว  ไมวาในกาลไหน ๆ  

ในโลก  เธอทั้งหลายจงรูจักเทวทัตวามีคติเหมือนกับคน 

ปรารถนาชั่ว  เทวทัตเปนที่ยกยองกันวาเปนบัณฑิต   

เปนที่รูกันวา  ไดอบรมตนแลว  เราไดฟงมาวา  เทวทัตดุจ 

รุงเรืองอยูดวยยศ  เทวทัตนั้นสั่งสมความประมาท  เบียดเบียน 

ตถาคตนั้น  จึงตองไปเกิดในนรกอเวจี  มีประตู ๔ ดาน  นากลัว   

ผูใดประทุษรายตอผูไมประทุษรายตอบ  ผูไมกระทํากรรมชั่ว   

บาปยอมถูกตองเฉพาะผูนั้นเทานั้น  ผูมีจิตประทุษราย   

ไมมีความเอื้อเฟอ  ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จไปดี   

มีพระทัยสงบ  ดวยการกลาวตําหนิ  การตําหนิพระองค 

ยอมฟงไมขึ้น  เปรียบเหมือนผูที่ตั้งใจประทุษรายมหาสมุทร   

ดวยยาพิษจํานวนเปนหมอ  เขาไมอาจประทุษรายได   

เพราะมหาสมุทรนากลัว  ภิกษุผูดําเนินตามมรรคาของ 

พระพุทธองคหรือพระสาวก  พึงถึงความสิ้นทุกขได   



 ๑๐๕ 

บัณฑิตทําพระพุทธองคหรือสาวกใหเปนกัลยาณมิตร 

และคบหาทานเหลานั้น  ดังนี้ ฯ  ๖๑                                                                        

                                                  
        ๖๑ วิ.จู.  (บาลี)  ๗/๓๔๘–๓๕๐/๑๔๔–๑๔๖,  วิ.จู.  (ไทย)  ๗/๓๔๘–๓๕๐/๒๐๙–๒๑๒.   



                                                                                                                                                     

บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 

     ในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยไดเริ่มศึกษาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของพระเทวทัตทั้งในอดีตชาติ

และปจจุบันชาติ  ความเปนอยู  ความประพฤติ  ความเกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ รวมไปถึง

ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากบทบาทของพระเทวทัต 

      จากการศึกษา พบวาทานเปนผูมีอุปนิสัยไมดี  ถูกความโลภครอบงํา  เหตุ

เนื่องมาจากทานนอยใจในเหลาอุบาสกอุบาสิกาที่ใหความสนใจแตกับพระอริยสงฆเทานั้น  

ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนแหงการทําสิ่งไมดีในชาติปจจุบัน  และเมื่อทานไดอชาตศัตรูกุมาร

มาเปนอุปฏฐาก  จึงถูกลาภสักการะครอบงํา  แลวความทะเยอทะยาน  ความมักใหญใฝสูงก็

ติดตามมา  จนเปนเหตุทําลายตนเองใหยอยยับ   

      แตในอีกแงหนึ่งนั้น  ทานถือไดวาเปนบุคคลท่ีเกงมากคนหนึ่ง  ดังที่ทานสามารถ

พูดจูงใจอชาตศัตรูกุมาร  นายควาญชาง  รวมไปถึงภิกษุเหลาวัชชีบุตร ๕๐๐ รูปใหหลงเชื่อ

ทานได  และทานยังเปนนักวางแผนชั้นยอดดังไดกลาวแลวในเรื่องของนายขมังธนูในบทที่ ๓  

       ถาหากวาทานไดเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค  ก็คงจะเปนพระ

สาวกที่นาเคารพนับถือรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา   

       อาจกลาวไดวาสาเหตุที่ทําใหทานมีอุปนิสัยในทางไมดีนั้น  เปนเพราะวาใน

อดีตชาติทานมีความเห็นผิด  จึงไดทําแตสิ่งไมดี  จนเปนอุปนิสัยติดอยูในกมลสันดานขาม

ภพขามชาติมาจนถึงชาติปจจุบัน    ยิ่งพิจารณาเฉพาะปจจุบันชาติแลว ทานนับวาเปนบุคคล

ที่นาสงสารเปนยิ่งนัก  เพราะทานไดพบกับพระพุทธองค  ไดฟงธรรม  และประพฤติปฏิบัติ

ธรรมของพระองค  กระทั่งไดบรรลุฌานและไดฤทธิ์ของปุถุชน  แตวาทานกลับถูกความโลภ

ครอบงํา  เปนเหตุใหทําตัวกระดางกระเดื่อง และไมยอมรับความชวยเหลือจากพระพุทธองค  

จนในที่สุด  ก็แพภัยตัวเอง  ตองถูกแผนดินสูบ  แตอยางไรก็ตาม  ทานก็ถือวายังไดทําความดี



 ๑๐๖ 

สงทาย  คือไดถวายกระดูกคางเปนพุทธบูชา  แมวาจะไดไปบังเกิดในอเวจีมหานรก  แตใน

อนาคต  ทานก็จะกลับมาเกิดเปนพระปจเจกพุทธเจา         

      จึงนับไดวา  พระเทวทัตเปนบุคคลหนึ่งในพระพุทธศาสนา  ที่มีความสําคัญยิ่ง  

ถึงแมวาทานจะถูกพุทธศาสนิกชนเห็นวาเปนคนไมดี  แตวาทานก็ทําใหพระพุทธองคและ

พระสาวกมีความดีเดนมากขึ้น  และเปนตัวอยางที่ใหอนุชนรุนหลังรูวาไมควรประพฤติปฏิบัติ

ตาม 

 

       ดังนั้น  บทบาทของพระเทวทัต  ผูวิจัยพอสรุปเปนประเด็นสําคัญได  ดังนี้  คือ 

       ๑.  สําหรับท่ีเกี่ยวกับตัวทานเองนั้น  ถือไดวาทานเกิดในตระกูลสูง  คือไดเกิดใน

ตระกูลกษัตริย  มีกัลยาณมิตรที่ดี  แตทานไมมีโยนิโสมนสิการที่ดี  จึงทําใหทานไดหลงผิดไป

ทางไมดี  ถาหากวาทานไมหลงมัวเมาไปในลาภสักการะหรือความทะเยอทะยานอยากจะ

เปนใหญ  ทานคงก็จะไดประสบกับสิ่งที่ประเสริฐ  สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไดเปน

แน  แตเพราะทานเกิดมิจฉาทิฏฐิ  จึงไดประสบผลดังนี้ 

       ๒.  เกี่ยวกับคนที่เขามาเกี่ยวของนั้น  เพราะทานเกิดมีความเห็นผิดขึ้น  จึงทําให

คนผูที่มาเกี่ยวของกับทานทั้งโดยตรงและโดยออมไดรับผลกระทบมากมาย  ดังเชนพระเจา

อชาตศัตรู  พระราชโอรสของพระเจาพิมพิสารผูเปนถึงพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน  ก็ยังถูก

พระเทวทัตชักจูงไปในทางที่ผิด  จึงทําใหชีวิตตองเปนไปในทางเสื่อม  แมในภายหลัง  จะ

กลับตัวกลับใจได  แตก็สายเกินไปในการที่จะไดบรรลุมรรคผลนิพพาน  หรือแมกระท่ังพระ

เจาพิมพิสารเอง  แมจะไมไดเกี่ยวของกับทานโดยตรง  ก็ยังไดรับผลกระทบในการกระทําของ

ทานถึงขนาดตองสิ้นพระชนม 

       ๓.  เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากบทบาทของทาน  ทําใหเปนที่วิพากษวิจารณกันอยาง

กวางขวาง  ทั้งในเรื่องของการทูลขอวัตถุ ๕ ประการและการทําสังฆเภทเปนตน  และถือได

วาทําใหเกิดเปนจุดเริ่มตนแหงความเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาหลากหลายประการใน

กาลตอมา 

 

       ดังนั้น  เมื่ออนุชนรุนหลังไดศึกษาในประวัติและการประพฤติปฏิบัติตนของทาน

แลว  ก็ควรที่จะเรียนรูเพื่อเปนอุทาหรณวา  ควรจะกระทําเฉพาะในสิ่งที่ดี  มีความเห็นถูก  



 ๑๐๗ 

หลีกเลี่ยงการทําสิ่งไมดี  และไมติดในลาภสักการะ  ไมทะเยอทะยานคิดการใหญเกินตน  

เพื่อจะไดไมเดินซ้ํารอยเดิมตามพระเทวทัต  และไดรับผลดังที่ทานไดรับมา 
๕.๒  ขอเสนอแนะ 
 

      จากผลการศึกษาวิเคราะหบทบาทของพระเทวทัต  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

     ๑.  ควรจะมีการศึกษาวิเคราะหบทบาทของนางรายหรือตัวรายในพระพุทธศาสนา  

เพื่อจะไดทราบถึงความเปนไปของพระศาสนาและปญญาของพระพุทธองคและพระสาวกใน

การแกปญหาที่บุคคลเหลานั้นไดกอขึ้นมา 

    ๒.  ควรจะมีการศึกษาวิเคราะหบทบาทของพระผูเปนตนบัญญัติพระวินัยในหมวด

ตาง ๆ   เชนหมวดปาราชิก  หรือสังฆาทิเสส  เพื่อจะไดทราบถึงเหตุผลและผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการเปนตนบัญญัตินั้น ๆ 

     ๓.  ควรจะมีการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบภิกษุสงฆในสมัยพุทธกาลกับสมัย

ปจจุบันในดานการประพฤติผิดพระวินัยของพระพุทธองค                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาไทย : 
 

      ก.  ขอมูลปฐมภูมิ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ     

                   ๒๕๐๐.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๕. 

_________. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพ   

                   มหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

_________. อรรถกถาภาษาบาลี   ฉบับมหาจุฬาอฏกถา  ๒๕๓๒–๒๕๓๙.  กรุงเทพ  

                   มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  โรงพิมพวิญญาณ,  ๒๕๓๒– 

                   ๒๕๓๙. 

_________.  ฎีกาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาฏีกา  ๒๕๓๙–๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร  : โรง 

                  พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  โรงพิมพวิญญาณ,  ๒๕๓๙–๒๕๔๒. 

_________.  ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส  ๒๕๓๙–๒๕๔๒.  กรุงเทพ  

                   มหานคร  : โรงพิมพวิญญาณ,  ๒๕๓๙–๒๕๔๒. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับสฺยามรฏเตปฏกํ  ๒๕๒๕.   

                  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๕. 

_________.  พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล. ชุด ๙๑ เลม.  กรุงเทพมหานคร : โรง 

                  พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔. 

_________.  อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏเตปฏกอฏกถา ๒๕๓๕.  กรุงเทพ  

                  มหานคร  :  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๕. 

_________.  ธมฺมปทฏกถาภาษาบาลี  ชุด ๘ เลม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

                  มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๓. 



 ๑๐๙ 

_________.  พระธัมมปทัฏฐกถาภาษาไทย  ชุด ๘ เลม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

                  มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔. 

_________.  มงฺคลตถทีปนีภาษาบาลี.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,   
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                  ๒๕๓๖. 
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 ๑๑๐ 
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                  โรงพิมพโอ.เอส.พริ้นติ้ง.เฮาส,  ๒๕๓๓. 

แปลก  สนธิรักษ.  พระเจาสิบชาติ.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพการศาสนา,  ๒๕๓๔. 
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                  กาญจนบุรี : โรงพิมพสหายการพิมพ,  ๒๕๓๙. 

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน.  พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ.  กรุงเทพมหานคร : ศุภวนิช  
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พระธรรมธีรราชมหามุนี  (วิลาศ  ญาณวโร).  โลกทีปนี. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

                  ดอกหญา,  ๒๕๓๕. 

พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  จาริกบุญ-จารึกธรรม,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ  

                  สหธรรมิก,  ๒๕๔๑. 

_________.  จารึกอโศก,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,  ๒๕๔๐. 
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                  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐.   
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พุทธทาสภิกขุ.  พุทธประวัติจากพระโอษฐ.  กรุงเทพมหานคร : การพิมพพระนคร, ๒๕๒๓. 

ไพโรจน  คุมไพโรจน.  ตามรอยบาทพระศาสดา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา,   
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สมณโพธิรักษ.  ไขขอของใจเรื่องมังสวิรัติกับพระเทวทัต.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

                 มูลนิธิธรรมสันติ.  ๒๕๓๑.   

สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ สุวฑฺฒโน).  ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจา เลม ๑.  กรุงเทพ  

                 มหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๒๖. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส.  พระปฐมสมโพธิกถา.  กรุงเทพ  

                 มหานคร : โรงพิมพการศาสนา,  ๒๕๒๓. 
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สมัคร  บุราวาศ.  ปรีชาญาณของสิทธัตถะ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม  บริษัท 

           เคล็ดไทย  จํากัด,  ๒๕๓๗. 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  พระไตรปฎกสําหรับประชาชน. พิมพครั้งที่ ๑๖.  กรุงเทพมหานคร   

            : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 



 ๑๑๒ 

_________.  เชิงผาหิมพานต.  กรุงเทพมหานคร : จักรานุกุลการพิมพ,  ๒๕๓๘. 

เสฐียร  พันธรังษี.  พุทธสถานในชมพูทวีป เลมจบ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
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เสรี  เปรมฤทัย.  ธรรมนิยายเรื่องพระเทวทัตต.  กรุงเทพมหานคร : ร.พ.อักษรบริการ,   

                  ๒๔๕๙.   

อดิศักดิ์ ทองบุญ.  คําใหการของพระเทวทัต.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ  

         ราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐. 

อารโนลด, เซอร  เอดวิน.  ประทีปแหงทวีปเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏ 

                  ราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐.  

 

๒.  วิทยานิพนธ 
 

พระมหาจิตติภัทร  อจลธมฺโม.  “การศึกษาบทบาทของพระอานนทในการเผยแผ 

      พระพุทธศาสนา”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชา  
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 ๑๑๓ 

รังษี สุทนต.  “การศึกษาวิเคราะหบทบาทของอนาถบิณฑิกอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร 

     พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชา 

                  พระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๔. 

พระมหาสุชญา  โรจนาโณ.  “การศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการ 

                  เผยแผพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชา 

                  พระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๐. 

อิทธิพล  แกวพิลา.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองสังฆเภทในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

                  เถรวาท”,  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,   

         ๒๕๔๕. 

 

๒.ภาษาอังกฤษ 
 
Malalasekera,  G.P.  Dictionary  of  Pali  Proper  Nemes.  Vols.  l,  ll,  Pali  Text   

             Socicty  London,  1974. 

_________.  Editors.  Encyclopaedia  of  Buddhism.  Vols  l,  ll,  lll,  lV,  V.   

         Published  By  the  Government  of  Srilanka,  Printed  of  the  State     

           printing  Corporation  Srilanka,  1961,  1966,  1971,  1979,  1990. 

Davids  T.W.  Rhys,  and  W.Stede.  Pali – English  Dictionary.  Motilal   

            Banarsidass,  Reprint;  Delhi,  1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๔ 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 
 

                   พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย  (ปุณขันธ)  เกิดเมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  

๒๕๑๙   ณ  บานเลขที่  ๔   หมูที่  ๓   บานหนองสระพัง   ตําบลหนองหาง   อําเภอ 

กุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  เปนบุตรของนายบอ  นางเครือ  ปุณขันธ  บรรพชาเปน

สามเณรเมื่อ  วันที่ ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ณ อุโบสถวัดศิลาอาสนจิตราษฎรรังสรรค  

ตําบลหนองหาง  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ  สําเร็จการศึกษาเปรียญธรรมเกา

ประโยค  วัดพระงาม  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  เมื่อปการศึกษา  

๒๕๔๒  อุปสมบทเปนนาคหลวงเมื่อ  วันที่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ณ  พระอุโบสถวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม  แขวงพระบรมราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ไดเขาศึกษาท่ี

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เมื่อปการศึกษา  ๒๕๔๓  เปน

นิสิตรุนที่ ๑๓  ระหวางการศึกษาและเขียนวิทยานิพนธเลมน้ี  ไดเปนอาจารยสอนประจํา

โรงเรียนสหศึกษาบาลี  องคพระปฐมเจดีย  และปจจุบัน  พํานักอยู  ณ  วัดพระงาม  ตําบล 

พระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม     
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