งานแปลธรรมใบลาน
เรื่องที่ ๓ ธรรมตาวคําสอน
ผูแปล พระอธิการสาธิต อพฺทปฺโญ
วัดโปงคํา จังหวัดนาน
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
เอวะเมสุตัง เอกังสะมะยังภะคะวา สาวัตถียัง วิหะระติ เชตะวะเนอนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมโก
สาธโว ดูราสัปปุริสตั้งหลาย เอวะเมสุตั๋นติ อธิกังนิตานะวัจจะนัง ความมีตนวา เอวะเมสุตังนี้ นิตานะวัจจะนัง
หากเปนนิตานแหงสูตรตั้งหลาย พรหมะราชาติกัง หมายมีพรหมราชาสูตรเปนตน นิพพานะสูตร มัชเชนิพพาน
นะสูตร เปนทามกลาง กัมโภกันติปริโยสาเน นิโคกันติกาละ สมยะเปนปริโยสาร เอกัง สะมะยัง ยังมีในกาละ
สะมะยะคาบหนึ่ง วันนั้น ภะคะวา อันวาพระพุทะเจา สัตถา เปนครู เตวะมนุสสานัง แหงคนและเตวดาตั้ง
หลาย วิหะระติ พระก็อยูในปา เชตะวันเน ในปาเชตะวันอาราม อันเปนอารามอนาถะปณฑิกะเศรษฐี สาวัตถี
ยัง อันมีตี่ใกล สาวัตถี ยังแหงเรื่องสาวัตถี มีประมาณวา ๕ ooเจนขาธนู ก็มีและ เอกะติวัตสัง ยังมีในวันหนึ่ง
ภิกขุ อันวาภิกษุตั้งหลาย สันนิปะติตฺวา ยังมาประสุมจุมนุม ( ตอนนี้หายไปหนึ่งหนา ) ตอหนาสี่ ละภิปาราณะ
สี สิยังอโหสิ ดั่งนี้ ภิกขเวดูรา ภิกษุตั้งหลาย กิระ ดั่งจักรูมานี้ อะตีเตกาเล ในเมื่อขามลวงปนไปแลว เสี้งจิระ
การวันนั้น เอโกราชา ยังมมีพญาตนหนึ่ง โตระภะโส นามะ ชื่อวาพญาโกรเภายัสสะกาเลสิ ก็ไดเสวยยังราช
สมบัติ เปนพญาปาราณะสี นะกะเร ในเมืองปาราณะสีมหานคร ตี่นั้นอโหสิก็มีแล โสราชา อันวาพยาตนนั้น
เกเลสิ ก็เทาอยูเสวยราชสมบัติบานเมือง สุเขนะจะ อันเปนสุขสําราญ ยะปะริราหัง หาคําเดือดรอนเคืองใจบได
เตาไดกระตําบุญกินตานรักษาศีล ฟงธรรมอยูไจๆ บขาดก็มีวันนั้นแล อะถะ ในกาละเมื่อนั้น เตวะจายะปะติกา
มีสองคนผัวเมีย ตะริโท อันตุกขไรเข็ญใจ วัสสันติ ก็อยู เอกังกาเม ในบานอันหนึ่ง อัตถิ อันมี กะติโต แตนอก
เมืองปาราณสี นั้นหั้นแล โสสามิกะปุริโส อันวาจายผูเปนผัวนั้น อะมันเตสิ ก็ตานเจระจา อัตตะโน ภริเรนะ
สัทธิง กับดวยเมียแหงตน วา ภันเต ดูรานางมีแต มาตาป ตะโร อันวาพอและแมมหากั่งแหงเรา ตั้งสองนี้ ก็
หากเปนคนตุกขไรเข็ญใจ หาขาวของอันเสี้ยงชีวิตบได มีเงินคําก็ปอเสี้ยง ขาวน้ําขาดแลงงายแตและ อันวาเรา
ตั้งสองก็บมีกําหยังสักอัน ก็เอาแลวแตบุญกรรมแดเตอะ แมนวาเราตั้งสอง รองไหเตาใดก็ดี ก็บไดและนา เขา
ตั้งสองผัวเมีย เจรจาสันนี้แลว สุริยะอาทิตยตกต่ําค่ําลับดอย ไปลวขาตั้งสองผัวเมีย ก็นอนอยูหั้นแล คืนนั้นใน
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เมื่อจักใกลรุง ดั่งอั้นไกก็ขัน ตีปกขวี่มานทั่วเมือง ขาตั้งสองผัวเมียก็ลงจากเคหาไปแสวงหากิน ไจๆทุกวันทุก
เดือนเสี้ยงกาละไดหลายปขวบเขา นางผุเปนเมียนั้นในเมือมหาสัตวเจา จักมาเอาปฏิสนธิ นางอยูตี่นั้น ในเมื่อ
สุริยะใกลรุง นางก็ไดเห็นพระจันทรตกลงมาแตตองฟา มาตั๊ดแหงอกตนแลว ก็รุงเรืองไปทั่วจุมปูทวีป จาใสยิ่ง
นัก ตอจากนั้นก็ฝนไปวาตนสองขาผัวเมีย ไดละพระจันทรนั้นแลว ก็หันไปภายหนาก็สดุงตื่นขึ้นมา แลวก็บอก
เลากําฝนแหงตนใหแกผัว วาขาแดผัว อันวาขานอนคืนนี้ ฝนเห็นดังกลาวมาแลว ก็อัศจรรยใจมากนัก ก็บเกย
ฝนสักเตื่อ จะดีหรือรายดังรือ ขอผังจิ่งกลาววา อันวากําฝนนั้นดีนัดแล อยาไดสลั้งตกใจ สักอันสักอยางเตอะ
นางก็จะไดยังบุตรผูประเสริฐ จักมาเกิดจะแลผูผัวก็ลงเรือนไปหากิน ตามทุกวันหั้นแล สวนนางผูเปนเมียก็คนิง
จึงการทรงกับพระวา หนักแตและ พอครบ ๑o เดือนแลวจิ่งไดประสูติ ยังจายผูมีรูปโสมโนมพรรณวรรณะงาม
ลวนถวน ทุกแหง สวนพอและแมก็ตั้งจื่อใหแกลูกวา ตาวคําสอน วาอั้นกรักแปงอุปถัมภ ใหญมามีอายุได ๑ o
ขวบแลว สวนพอก็มีอันตายไปหั้นแล แลวก็เอาตนไปเกิด ในตาวะติงสา ก็คํานึงถึงลูก และบเตาแตนั้น สวนแม
ก็ไดอนิจกรรมไป แลวก็ไปอยูดวยกันตี่จั้นตาวะติงสา ก็ไดคํานึงถึงลูกอันเปนกําพรา ก็เปนตุกขะเวทนามาก ก็
ไดถือกระเบื้องเขาไปขอทานกั๋นไจๆ หาที่พึ่งบไดซึ่งบมีญาติ ก็มาเปนทุกขบหมดกําเวรสันนี้แตหนอ คนิงสันนี้
แลวก็เขาไปหามหาเถรในวิหาร กราบไหว เคารพคบยํามหาเถร แลวปฏิบัติมหาเถรตามกองวัตรเปนอยางดี
มหาเถรก็มีความรักปยา เสมอดั่งตาแหงตน ก็ไดใหโอวาทสั่สอน ทุกอยางใหแกมหาสัตยเจา มหาสัตยเจาก็
เรียนเอาทุกๆอยาง จนบริบูรณดีแลว ในเมื่อเติบโตก็มีใจใครไดยังภริยา จิ่งขอมหาเถรไดแนะนํา วาหญิงใดที่
สมควรแกผูขา มหาเถรก็กลาววา อันหญิงนั้นมีหลายจําพวก ใหเลือกเอาจําพวกที่มีความรู ความสามารถ ก็
ลามหาเถรไป เที่ยวหาตามตองการ มหาเถรก็มอบเงินคํารอย ใหแกมหาสัตยเจา เอาไปเปนทุนคาผานอน แลว
ก็ใหพรแกมหาสัตยเจา มหาสัตยเจาก็กราบลามหาเถร นําเงินรอยคํารอยจากไปวันนั้นและ ตอแตนั้นมหาสัตย
เจาก็อธิฐาน ขอใหเทพไทยมบาล อารักษชวยบันดาลใหแดเตอะ แลวก็เขาไปบานแหงหนึ่ง ไปถามยังแมปาแม
อาทั้งหลาย เรียกมายังลูกหลานมาตี่นั้น หื้อมหาสัตยเจาแลือกเอาตามแบบเบาโบราณ ตี่เคยปฏิบัติมาแต
โบราณ เชนวา การเคารพคบยําซึ่งกันและกัน ความโกธามานะก็อยาไดมี อีกอยางตองมี เรือนสามน้ําสี่ นั้น
เตอะ แตแลว พวกสาวๆหมูนั้นก็หาวา มหาสัตยเจาสังบดูการแตงตัว ของตัวเกาซึ่งมีอันเศราหมอง สวนคําตี่
ตานกลาวมานั้น เราทั้งหลายปฏิบัติบได พอแมเลี้ยงมาแตหนอยยังบปอปานนี้และ ทานจงหลีกไปเสียเตอะ
มหาสัตยเจาก็กลาววาสูตั้งหลาย ยังบรูวาอันใดดีอันใดรายและยังมีอคติอยูในใจกันจูคนๆ แลวหนีไปบาตั้งหนา
ก็กลาววาผูใด มีความสามารถปฏิบัติตามตาวคําสอน ก็จักขอเอาเปนเมีย แตแลวพวกสาวๆพวกนั้น ก็หาวา
มหาสัตยเจาถือทิฐิอันมาก แลวก็ลาจากตี่หั้น แลวก็อธิฐานแถมใหม แลวหลับนอนในตี่นั้น คือศาลาแหงหนึ่ง
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ยังมีหญิงผูหนึ่งเปนคนขอทาน พอแมตายเสียจาก แตมีโสมโนมพรรณวรรณะสวยงามมากนัก ก็จะเดินขอทาน
ไป ถึงศาลาแหงนั้น จวนค่ําก็จะนอนในที่นั้น หั้นและเมื่อนั้น มหาสัตยเจาก็เหลื่อมไปหันใส นางผูนั้นก็ถาม
ความสุขตุกขของนางๆก็ตอบตามคํามีทุกประการ แลวมหาสัตยเจาก็ดูปฏิสัณฐาณ ของนางแลวก็หากจักเปน
แตบุยตี่ขาหากได อธิฐานไวก็เปนไดจิ่งไตถามดูความตั้งหลาย และกลาวกําตาวคําสอนใหฟงดังกลาว มาเมื่อ
ภายหลัง นางก็บขัดจะปฏิบัติตามความตาวคําสอนทุกประการ สวนมหาสัตยเจา ก็กลาวแกลงเพื่อดูใจของนาง
นางก็เดินจากไปหั้นแล สวนมหาสัตยเจาก็ตามหานาง เพราะมีความสิเนหานางยิ่งนัก จิ่งไดตั้งสัจจะอธิฐาน ถึง
มหาเถรตามที่ไดสงสอนนั้นและ และจรเดินไปแถมเลา ก็ไปพบนาง ก็ขอเอานางมาเปนภริยา ตามจารีต
ประเพณีสืบตอไป จบเพียงเทานี้กอนแล ฯ
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