
สัน 31.7 มม 

สัน 31.7 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง +ป้ัมทองแดง เคทองแดง 71i2

ฉบับ ๑๑

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง
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ภพภูมิ

4 สี

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ 
 เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจากควัน

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยคูถ

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ท่ีอันไม่เสมอ 
 มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ท่ีอันเสมอ 
 มีใบอ่อนและใบแก่อันหนา มีเงาหนาทึบ

สารีบุตร !  เปรยีบเหมอืนปราสาท ในปราสาทน้ันมเีรอืนยอด ซ่ึงฉาบทาแล้ว 
 ทั้งภายในและภายนอก หาช่องลมมิได้ มีวงกรอบอันสนิท 
 มีบานประตู และหน้าต่างอันปิดสนิทดี ในเรือนยอดนั้น 
 มีบัลลังก์อันลาดด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว 
 ลาดด้วยเครื่องลาดทำาด้วยขนแกะสีขาว 
 ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเคร่ืองลาดอย่างดีทำาด้วยหนังชะมด 
 มีเพดานกั้นในเบื้องบน มีหมอนแดงวาง ณ ข้างทั้งสอง

สารบีตุร !  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีนำา้อันเย็น ใสสะอาด มีท่าอันดี น่าร่ืนรมย์
 และในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ

ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่ที่นั้นๆ 
โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
“บุรุษผู้เจริญน้ี ปฏิบัติอย่างน้ัน ดำาเนินอย่างน้ัน และข้ึนสู่หนทางน้ัน จักมาถึงท่ีน้ันๆ ทีเดียว”.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.

พุ ท ธ ว จ น
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จุนทะ !  ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ 

พวกเทพจึงปรากฏ พวกมนุษย์จึึงปรากฏ 
หรือว่า สุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ 

นรกย่อมปรากฏ กำาเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ 
หรือว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

ราธะ !  ฉันทะอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด อุปายะและอุปาทานอันใด
อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย 

และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิต
อันมีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ

สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า 

เครื่องนำาไปสู่ภพ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๙๐/๑๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภพทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ 
 กามภพ รูปภพ อรูปภพ.   
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ภพ. 

    ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
    เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
    ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
    เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 
    ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 
    การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 
    ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง
 เราและพวกเธอทั้งหลาย
 จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 
 ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด
    ซึ่งอริยสัจคือทุกข์ 
    อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ 
    อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ 
    และอริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑.  
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.



พุ ท ธ ว จ น
ภพภูมิภพภมิ





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๑
ภพภูมิ



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๑  ภพภูมิ

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทำา หนังสือพุทธวจน 

ฉบับ “ภพภูมิ” ที่มีความตั้งใจและมีเจตนาอันเป็นกุศล 

ในการเผยแผ่คำาสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

ทีอ่อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ทีท่า่นตรสัรูใ้นหลาย

แง่มุม เก่ียวกับการแล่นไป การท่องเท่ียวไปในสังสารวัฏ

ของสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลยืดยาวนาน เป็นสัจจะตาม

หลักพุทธวจน เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำามาปฏิบัติให้

ถึงความพ้นทุกข์

ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ขอให้ผู้มีส่วนร่วมใน

การรวบรวมคำาสอนของตถาคตท่ีบัญญัติเกี่ยวกับภพภูมิ 

จนสำาเร็จมาเป็นหนังสือเล่มนี้ รวมถึงผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา

และได้ปฏิบัติ พึงเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม กระทำาท่ีสุด

เพื่อการละขาดแห่งภพทั้งหลายด้วยเทอญ. 

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค   วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.    สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.   มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.    ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.    มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.    มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.    อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.   สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.   นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.   ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.   สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.   มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.   เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.   ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.   ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.   จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ปญฺจก. อํ.   ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.    ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.   สัตตกนิบาต    อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.   อัฏฐกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
นวก. อํ.    นวกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
ทสก. อํ.    ทสกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.  
เอกาทสก. อํ.  เอกาทสกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.  
ขุ. ขุ.     ขุททกปาฐะ    ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.     ธรรมบท     ขุททกนิกาย.  
อุ. ขุ.     อุทาน      ขุททกนิกาย.  
อิติวุ. ขุ.    อิติวุตตกะ    ขุททกนิกาย.  
สุตฺต. ขุ.    สุตตนิบาต    ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.    วิมานวัตถุ    ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.    เปตวัตถุ     ขุททกนิกาย. 
เถร. ขุ.     เถรคาถา     ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.     เถรีคาถา     ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.     ชาดก      ขุททกนิกาย. 
มหานิ. ขุ.    มหานิทเทส    ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.    จูฬนิทเทส     ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.    ปฏิสัมภิทามรรค   ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.    อปทาน     ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.    พุทธวงส์    ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.    จริยาปิฎก    ขุททกนิกาย

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า 
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕





ค�าน�า

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้น

เบ้ืองปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่าน้ันได้เสวยความทุกข์ ความเผ็ด

ร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาล

นานเหมือนอย่างนั้น

น้ำาตา ที่เราเคยหลั่งไหล น้ำานม ที่เราเคยได้ด่ืม 

เลือด ท่ีเราเคยสูญเสีย เปรียบกับน้ำาในมหาสมุทรท้ัง ๔ แล้ว

ไม่มากกว่าเลย ด้วยเหตุว่าสังสารวัฏน้ันกำาหนดท่ีสุดเบ้ือง

ต้นเบ้ืองปลายไม่ได้ เม่ือเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่

เพียงพอหรือยังที่เราทั้งหลายจะบอกตนเองว่า

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขาร

ท้ังหลาย พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด พอแล้วเพ่ือจะหลุด

พ้นจากสังขารทั้งปวงนี้

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทรงเห็นและ

ทรงแสดงภพภูมิต่างๆ ให้เราได้ทราบแล้ว



ฉะนั้นแผนภูมิชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ! 

เราสามารถกำาหนดได้หรือไม่ ? 

หาคำาตอบด้วยตัวเองจากหนังสือ

พุทธวจน ฉบับ ภพภูมิ เล่มนี้

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

พระองค์ตรัสว่า สังฆเภท (สงฆ์แตกกัน) สังฆเภท (สงฆ์แตกกัน) ดังนี้ 

สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า

อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
๑. ย่อมแสดงส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม 
๒. ย่อมแสดงส่ิงท่ีเป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม 
๓. ย่อมแสดงส่ิงท่ีไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย
๔. ย่อมแสดส่ิงท่ีเป็นวินัย ว่าไม่ใช่วินัย
๕. ย่อมแสดงส่ิงอันตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ 
 ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 
๖. ย่อมแสดงส่ิงอันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 
 ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
๗.  ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา 
 ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมา
๘.  ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมา 
 ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา 
๙.  ย่อมแสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 
 ว่าตถาคตบัญญัติไว้ 

๑๐. ย่อมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้
 
ภิกษุเหล่าน้ัน !  
ย่อมทอดท้ิงกัน ย่อมแยกจากกัน ย่อมทำาสังฆกรรมแยกกัน 
สวดปาติโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุ ๑๐ ประการน้ี 
อานนท์ !  สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล



ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

ก็บุคคลผู้ที่ทำาลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน จะประสบผลอะไร พระเจ้าข้า

อานนท์ !  บุคคลผู้ท่ีทำาลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันน้ัน 
จะประสพผลอันเผ็ดร้อนซ่ึงต้ังอยู่ตลอดกัปหน่ึง 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

ก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกัปหนึ่งคืออะไร พระเจ้าข้า

อานนท์ !  บุคคลผู้ท่ีทำาลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันน้ัน
จะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหน่ึง

คาถาผนวกท้ายพระสูตร 

บุคคลผู้ทำาลายสงฆ์ให้แตกกัน 
ยินดีแล้วในการแตกแยก ต้ังอยู่ในอธรรม 

เป็นผู้เข้าถึงอบาย เข้าถึงนรก 
ต้ังอยู่ในนรกน้ันตลอดกัปหน่ึง 

ย่อมพลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ 
ย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหน่ึง 

เพราะทำาลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้แตกกัน 

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๗๘/๓๗.
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๙๘. การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน  ๓๗๓

๙๙. แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง ๓๗๕

๑๐๐. ความเห็นผิดของพกพรหม ๓๗๗

๑๐๑. เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก    
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 

๓๘๑

๑๐๒. สุคติของเทวดา ๓๘๗

๑๐๓. ความเป็นไปได้ยาก ๓๙๑



ความยาวนาน แห่งสังสารวัฏ ๓๙๕
๑๐๔. ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๑) ๓๙๖

๑๐๕. ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๒)  ๓๙๘

๑๐๖. ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ ๑) ๔๐๐

๑๐๗. ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ ๒) ๔๐๒

๑๐๘. การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน ๔๐๔

๑๐๙. การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน ๔๐๖

๑๑๐. ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก ๔๐๘

๑๑๑. น้ำาตา ที่เคยหลั่งไหล ๔๑๑

๑๑๒. น้ำานม ที่เคยได้ดื่ม ๔๑๔

๑๑๓. ทุกข์ ที่เคยได้รับ ๔๑๖

๑๑๔. สุข ที่เคยได้รับ ๔๑๗

๑๑๕. เลือด ที่เคยสูญเสีย ๔๑๘

๑๑๖. ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ ๔๒๐

๑๑๗. สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๑) ๔๒๒

๑๑๘. สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๒) ๔๒๖

๑๑๙. เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปใน 
สังสารวัฏ 

๔๓๓



นิพพาน ๔๓๗
๑๒๐. อุปมาแห่งนิพพาน ๔๓๘

๑๒๑. ความรู้สึกของปุถุชน ๔๔๐

๑๒๒. นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ ๔๔๓

๑๒๓. ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน ๔๔๔

๑๒๔. นิพพานที่เห็นได้เอง ๔๔๖

๑๒๕. นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำาของพระอานนท ์ ๔๕๐

๑๒๖. การปรินิพพานในปัจจุบัน ๔๕๒

๑๒๗. ความหมายของคำาว่า “ความดับ” ๔๕๔

๑๒๘. ความดับของขันธ์ ๕ คือ ความดับของทุกข์ ๔๕๕

๑๒๙. ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ ๔๖๐

๑๓๐. ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ ๔๖๑

๑๓๑. ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้ ๔๖๓

๑๓๒. ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น ๔๖๕

๑๓๓. เมื่อ “เธอ” ไม่มี ๔๖๖

๑๓๔. สังขตลักษณะ ๔๖๗

๑๓๕. อสังขตลักษณะ ๔๖๘

๑๓๖. “ดิน น้ำา ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน  ๔๖๙

๑๓๗. “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้ ๔๗๒

๑๓๘. สิ่งๆ นั้น มีอยู่ ๔๗๓



๑๓๙. สิ่งนั้น มีแน่ ๔๗๔

๑๔๐. ลำาดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล ๔๗๖

๑๔๑. ลำาดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา ๔๗๘

๑๔๒. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ     
ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 

๔๘๐

ภาคผนวก ๔๘๗
๑๔๓. ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๔๘๘

๑๔๔. บริษัทสมาคม ๘ ๔๙๐

๑๔๕. บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ ๔๙๒

๑๔๖. อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต  ๕๐๑

๑๔๗. ว่าด้วยทักษิณา ๕๐๔

๑๔๘. รัตนะที่หาได้ยาก ๕๑๐

๑๔๙. ผู้มีอุปการะมาก ๕๑๑

๑๕๐. ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ ๕๑๓





ภพ
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภพ เป็นอย่างไร
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑. 

๐๑ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า ? 
ภิกษุท้ังหลาย !  ภพท้ังหลาย ๓ อย่าง เหล่าน้ีคือ 
   กามภพ รูปภพ อรูปภพ.2

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ภพ. 

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน 

ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน  

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ 
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 

ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 
การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

1.	ภพ	=	สถานที่อันวิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้น	หรือเจริญงอกงามต่อไป.
 (ดูเพิ่มเติม ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ น.๑๕ ตรัสภพเปรียบกับดิน วญิญาณ
 เปรยีบกับส่วนของพืชเช่น เมลด็ ท่ีสามารถเจรญิงอกงามต่อไปได้)

2.	กามภพ	=	ที่เกิดอันอาศัย	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	 รูปภพ	=	สถานที่เกิดอันอาศัย
	 สิ่งที่เป็นรูปในส่วนละเอียด	 อรูปภพ	=	สถานที่เกิดอันอาศัยสิ่งที่ไม่ใช่รูป.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

๐๒ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่า 

‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

อานนท ์!  ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี

แล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  ดว้ยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา 
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยาง (สำาหรับหล่อเลี้ยง

เชื้องอก) ของพืช วิญญาณของสัตว์ท้ังหลาย มีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย
ธาตุชั้นทราม (กามธาตุ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป 
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้ 
มีแล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?

หามิได้ พระเจ้าข้า !

1.	กามธาตุ	=	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลมและธาตุไฟ.	
 (ดูเพิ่มเติม ไตรปิฎกไทย นิทาน. สํ. ๑๖/๑๔๘/๓๕๕-๖.)

2.	รปูธาต	ุ=	สิง่ท่ีเป็นรปูในส่วนละเอยีด.	(ดเูพ่ิมเตมิ	“มอีวยัวะน้อยใหญ่ครบถ้วน
	 มีอินทรีย์ไม่ทราม”	ไตรปิฎกไทย	สี.	ที.	๙/๓๒/๔๙.)	
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อานนท์ !  ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา 

วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณ

ของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องก้ัน มีตัณหาเป็น

เครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุช้ันกลาง (รูปธาตุ) การ

บังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ !  ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1เป็นวิบาก จักไม่ได้มี

แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา  

วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณ 

ของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา

เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต (อรูปธาตุ) 

การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ !  ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ีแล.

1.	อรูปธาตุ	=	สิ่งที่ไม่ใช่รูป	เป็นนามธรรม	เช่น	เวทนา	สัญญา	สังขาร.
 (ผู้ได้สมาธิระดับ อากาสานัญจายตนะขึ้นไป)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

๐๓ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่า 

‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มี

แล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา  

วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช (ส�าหรับ 

หล่อเลี้ยงเชื้องอก) ความเจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี 

ของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา

เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นทราม (กามธาตุ) 

การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ !  ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มี

แล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !  ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา 

วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนา

ก็ดี ความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชา

เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย

ธาตุช้ันกลาง (รูปธาตุ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป 

ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มี

แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา 

วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนา

ก็ดี ความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชา

เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย

ธาตุช้ันประณีต (อรูปธาตุ) การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป 

ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ีแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เครื่องน�าไปสู่ภพ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

๐๔ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระองค์ตรัสอยู่ว่า ‘เคร่ืองนำาไปสู่ภพ 

เคร่ืองนำาไปสู่ภพ’ ดังน้ี ก็เคร่ืองนำาไปสู่ภพ เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า ! 

และความดับไม่เหลือของเครื่องนำาไปสู่ภพนั้น เป็นอย่างไรเล่า 

พระเจ้าข้า !

ราธะ !  ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความ

กำาหนัด) ก็ดี นันท ิ(ความเพลิน) ก็ดี ตัณหา (ความอยาก)

ก็ดี อุปายะ (กิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพ) และอุปาทาน 

(ความถือมั่นด้วยอำานาจกิเลส) อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่อง

เข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆ ในรูป 

ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ 

กิเลสเหล่านี้ นี่เราเรียกว่า ‘เครื่องน�าไปสู่ภพ’ 

ความดับไม่เหลือของเครื่องน�าไปสู่ภพ มีได้  

เพราะความดบัไมเ่หลอืของกเิลส มฉีนัทะ ราคะ เปน็ตน้

เหล่านั้นเอง.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

๐๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงส่ิงใดอยู่ ย่อมดำาริ 

(ปกปฺเปติ) ถึงส่ิงใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ) 

ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง

วิญญาณ เม่ืออารมณ์ มีอยู่ ความต้ังข้ึนเฉพาะแห่ง

วิญญาณ ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งข้ึนเฉพาะ เจริญ

งอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี 

เมื่อความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไป มีอยู่ ชาติชรามรณะ

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น

ครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี 

ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ถ้าบคุคลย่อมไม่คดิ (โน เจเตต)ิ ถงึสิง่ใด ย่อมไม่ดำาริ 

(โน ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ) 

ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง

วญิญาณ เม่ืออารมณ์ มอียู ่ ความตัง้ขึน้เฉพาะแห่งวญิญาณ 
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ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว 

ความเกดิข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมม ี เมีอ่ความเกดิขึน้แห่ง

ภพใหม่ต่อไป มีอยู ่ ชาตชิรามรณะโสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสั

อปุายาสทัง้หลาย ย่อมเกดิขึน้ครบถ้วน ความเกดิขึน้พร้อม

แห่งกองทกุข์ทัง้สิน้นี ้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี.้

ภิกษุทั้งหลาย !  

กถ้็าว่าบคุคลย่อมไม่คดิถงึสิง่ใดด้วย ย่อมไม่ดำารถึิง

สิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไป (โน อนุเสติ) ในสิ่ง 

ใดด้วย ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่นัน้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์ 

เพื่อการตั้งอยู ่แห่งวิญญาณได้เลย เมื่ออารมณ์ไม่มี  

ความตัง้ขึน้เฉพาะแห่งวญิญาณ ย่อมไม่ม ี เมือ่วญิญาณนัน้ 

ไม่ตั้งขึ้นเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่ง

ภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่

ต่อไป ไม่มี ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส

อุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์

ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

11

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๑)

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๑-๘๓/๖๕.

๐๖ 

อานนท์ !  วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู ่ของวิญญาณ) 

๗ เหล่านี้ และ อายตนะ ๒ มีอยู่. 

วิญญาณฐิติ ๗ เหล่าไหนเล่า ? 

วิญญาณฐิติ ๗ คือ 

อานนท์ !  สัตว์ท้ังหลาย (สตฺตา) มีกายต่างกัน 

มีสัญญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ท้ังหลาย เทวดาบางพวก 

และวินิบาตบางพวก นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๑.

อานนท์ !  สัตว์ทั้งหลาย มีกายต่างกัน มีสัญญา

อย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหม

ท่ีบังเกิดโดยปฐมภูมิ1 (ปมานิพฺพตฺตา) น้ีคือ วิญญาณฐิติท่ี ๒.2

1.	ปฐมภูมิ	=	ภูมิเบื้องต้น	สามารถเข้าถึงได้หลายทาง	เช่น	ผู้ได้ปฐมฌาน		
	 ผู้เจริญเมตตา	ผู้กระท�ากุศลกรรมบท	๑๐	ผู้ประกอบพร้อมด้วย	ศรัทธา		
	 ศีล	สุตตะ	จาคะ	ปัญญา	เป็นต้น.	(ดูเพิ่มเติม สัตตาวาสที่ ๒ น.๒๙)

2.	ในไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ	เฉพาะในสูตรนี้	วิญญาณฐิติที่	๒	จะพบว่ามีค�าว่า		

	 อบายทั้ง	๔	อยู่เพียงต�าแหน่งเดียวที่เป็นพุทธวจน	แต่ไม่ตรงกับสูตรอื่น	 	

	 ที่กล่าวถึงวิญญาณฐิติ	๗	(คือใน ๒ สตูรของพระสารบีตุรท่ีพระพุทธเจ้ารบัรอง ๑ สตูร  

 และพระสารบีตุรทรงจําเอง ๑ สตูร)	และไม่ตรงกับไตรปิฎกฉบับภาษามอญและ	

	 ภาษายุโรป	ดังนั้น	ค�าว่า	อบายทั้ง	๔	จึงไม่ได้น�ามาใส่ในที่นี้.
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อานนท์ !  สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน 

มีสัญญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพอาภัสสระ นี้คือ 

วิญญาณฐิติที่ ๓.

อานนท์ !  สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน 

มสีญัญาอย่างเดยีวกนั มอียู ่ได้แก่ พวกเทพสภุกณิหะ นีคื้อ 

วิญญาณฐิติที่ ๔.

อานนท์ !  สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้

ซึง่รูปสัญญา1 โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง

ปฏิฆสัญญา2 เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา3 จึงเข้าถึง 

อากาสานัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า “อากาศไม่มีที่สุด” 

ดงันี ้มอียู ่นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๕.

อานนท์ !  สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้

ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึง

วญิญาณญัจายตนะ มกีารทำาในใจว่า “วญิญาณไม่มีทีส่ดุ” 

ดังนี้ มีอยู่ นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๖.

อานนท์ !  สตัว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้

ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึง

1.	รูปสัญญา	=	ความหมายรู้ในรูป.

2.	ปฏิฆสัญญา	=	ความหมายรู้อันไม่น่ายินดีในส่วนรูป.

3.	นานัตตสัญญา	=	ความหมายรู้อันมีประการต่างๆ	ในส่วนรูป.
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อากิญจัญญายตนะ มีการทำาในใจว่า “อะไร ๆ  ไม่มี” ดังนี้ 

มีอยู่ นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๗.

ส่วน อายตนะ ๒ นั้น คือ 

อสัญญีสัตตายตนะที่ ๑ 

เนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒

อานนท์ !  ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ 

๒ (รวมเป็น ๙) นั้น วิญญาณฐิติที่ ๑ อันใด มีอยู่ คือ สัตว์

ท้ังหลาย มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน ได้แก่ มนุษย์ท้ังหลาย 

เทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวก. 

อานนท์ !  ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น รู้ชัด

การเกิด (สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับ (อัตถังคมะ) 

แห่งส่ิงน้ัน รู้ชัดรสอร่อย (อัสสาทะ) แห่งส่ิงน้ัน รู้ชัดโทษ

ต่ำาทราม (อาทีนวะ) แห่งส่ิงน้ัน และรู้ชัดอุบายเป็นเคร่ืองออก 

ไปพ้น (นิสสรณะ) แห่งส่ิงน้ัน ดังน้ีแล้ว ควรหรือหนอท่ีผู้น้ัน 

จะเพลิดเพลินย่ิงซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น ? 

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า !

(ในกรณีแห่ง วิญญาณฐิติท่ี ๒ วิญญาณฐิติท่ี ๓ วิญญาน-
ฐิติท่ี ๔ วิญญาณฐิติท่ี ๕ วิญญาณฐิติท่ี ๖ วิญญาณฐิติท่ี ๗ และ  
อสัญญีสัตตายตนะท่ี ๑ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะอย่างดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 
ก็ได้มีการอธิบาย ตรัสถาม และทูลตอบ โดยข้อความทำานองเดียวกัน
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กับในกรณีแห่งวิญญาณฐิติท่ี ๑ น้ัน ทุกประการ ต่างกันแต่ช่ือแห่ง
สภาพธรรมน้ันๆ เท่าน้ัน ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะท่ี ๒ น้ัน  

จะได้บรรยายด้วยข้อความเต็มอีกคร้ังหน่ึง ดังต่อไปน้ี)

อานนท์ !  ในบรรดาวญิญาณฐติิ ๗ และอายตนะ ๒ 

(รวมเป็น ๙) นัน้ เนวสัญญานาสญัญายตนะ (ความหมายรูว่้า 

มก็ีไม่ใช่ ไม่มกีไ็ม่ใช่) อันใด มีอยู่. 

อานนท์์ !  ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน 

รู้ชัดการเกิดแห่งส่ิงน้ัน รู้ชัดการดับแห่งส่ิงน้ัน รู้ชัดรสอร่อย

แห่งส่ิงน้ัน รู้ชัดโทษอันต่ำาทรามแห่งส่ิงน้ัน และรู้ชัดอุบาย

เป็นเคร่ืองออกแห่งส่ิงน้ัน ดังน้ีแล้ว ควรหรือหนอ ท่ีผู้น้ัน 

จะเพลิดเพลินย่ิงซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน ? 
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  เม่ือใดแล ภิกษุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง  

ซ่ึงการเกิด การดับ รสอร่อย โทษอันตำา่ทราม และอุบายเป็น

เคร่ืองออกแห่งวิญญาณฐิติ ๗ เหล่าน้ี และแห่งอายตนะ ๒ 

เหล่าน้ีด้วยแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดม่ัน.

อานนท์ !  ภิกษุน้ีเรากล่าวว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตติ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๑)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗-๖๘/๑๐๖-๑๐๗.

๐๗ 

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่ิงท่ีใช้เป็นพืชมี ๕ อย่าง เหล่าน้ี.
๕ อย่าง เหล่าไหนเล่า ? ๕ อย่าง คือ 
(๑) พืชจากเหง้าหรือราก (มูลพีช) 
(๒) พืชจากต้น (ขนฺธพีช) 

(๓) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช) 
(๔) พืชจากยอด (อคฺคพีช) 

(๕) พืชจากเมล็ด (พีชพีช)

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าสิง่ทีใ่ช้เป็นพชื ๕ อย่าง เหล่านี้  
ทีไ่ม่ถูกทำาลาย ยงัไม่เน่าเป่ือย ยงัไม่แห้งเพราะลมและแดด 
ยังมีเช้ืองอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยด ี
แต่ดิน นำ้า ไม่มี. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ส่ิงท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่าน้ัน 
จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ ?

หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า !

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าส่ิงท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่าน้ี
แหละ ที่ไม่ถูกทำาลายยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลม
และแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้
ด้วยดี ทั้งดิน น้ำา ก็มีด้วย.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ส่ิงท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่าน้ัน
จะพึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มิใช่หรือ ?

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

ภิกษุทั้งหลาย !  

วิญญาณฐิต ิ ๔ อย่าง (รูป เวทนา สัญญา สังขาร) 

พึงเห็นว่า เหมือนกับ ดิน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นันทิราคะ (ความกำาหนัดด้วยอำานาจแห่งความเพลิน) 

พึงเห็นว่าเหมือนกับ น�้า. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

วิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย พึงเห็นว่า

เหมือนกับ พืชสดทั้ง ๕ นั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป

ต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็น

ท่ีตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ 

งอกงาม ไพบูลย์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาเวทนา 

ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีเวทนาเป็นอารมณ์ 

มีเวทนาเป็นที่ต้ังอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึง

ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญา 

ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ 

มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึง

ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสังขาร 

ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ 

มีสังขารเป็นท่ีตั้งอาศัย มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปส้องเสพ ก็ถึง

ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  

เราจักบัญญัติซึ่งการมา การไป 

การจุติ (การตาย) การอุบัติ (การเกิด)

ความเจริญ ความงอกงาม 

และความไพบูลย์ของวิญญาณ 

โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา 

เว้นจากสัญญา และเว้นจากสังขาร ดังนี้นั้น 

นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ 

ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นส่ิงท่ีภิกษุ

ละได้แล้ว. 
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เพราะละราคะได้ 

อารมณ์ส�าหรับวิญญาณก็ขาดลง 

ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี 

วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงาม 

หลุดพ้นไป เพราะไม่ถูกปรุงแต่ง 

เพราะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น 

เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง 

เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว 

เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน 

ย่อมรู้ชัดว่า 

ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรท�าได้ส�าเร็จแล้ว 

กิจอ่ืนท่ีจะต้องท�าเพ่ือความเป็นอย่างน้ี มิได้มีอีก ดังน้ี.
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ความมีขึ้นแห่งภพ  
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

๐๘ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย !  

สิ่งที่เรียกว่า ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว 

ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.

(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยนำา้ลาย ด้วยหนอง 

ด้วยโลหิต โดยทำานองเดียวกัน เอก. อำ. ๒๐/๔๖/๒๐๔.)





สัตว์
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ท่ีเรียกกันว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังน้ี 

อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงไรเล่า พระเจ้าข้า !

ราธะ !  ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำาหนัด) 

นันท ิ(ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มีอยู่ในรูป 

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในรูปน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่า 

“สัตว์” (ผู้ข้องติดในขันธ์ท้ัง ๕) ดังนี้.

ราธะ !  ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู ่

ในเวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์) เพราะการ

ติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า 

“สัตว์” ดังนี้.

ราธะ !  ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่

ในสัญญา (ความหมายรู้) เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วใน

สัญญานั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี้.

ราธะ !  ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่

ในสังขารท้ังหลาย (ความปรุงแต่ง) เพราะการติดแล้ว 

ข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า 

“สัตว์” ดังนี้.

ความหมายของค�าว่า “สัตว์”
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

๐๙ 
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ราธะ !  ฉนัทะ ราคะ นนัท ิตณัหา ใดๆ มอียูใ่น

วญิญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณน้ัน เพราะ

ฉะน้ัน จึงเรียกว่า “สัตว”์ ดังนี้แล.
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วัจฉะ !  

เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น 

ส�าหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทาน (เชื้อ) อยู่ 

ไม่ใช่ส�าหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน. 

วัจฉะ !  เปรียบเหมือนไฟท่ีมีเช้ือ ย่อมโพลงข้ึนได้ 

ท่ีไม่มีเช้ือ ก็โพลงข้ึนไม่ได้ อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน.

วัจฉะ !  เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น สำาหรับ

สัตว์ผู้ท่ียังมีอุปาทานอยู่ ไม่ใช่สำาหรับสัตว์ผู้ท่ีไม่มีอุปาทาน.
พระโคดมผู้เจริญ !  ถ้าสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัด

หลุดปลิวไปไกล สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซ่ึงอะไรว่าเป็น

เชื้อแก่เปลวไฟนั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ ?

วัจฉะ !  สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล 

เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้น ว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ 

เพราะว่า สมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น.

พระโคดมผู้เจริญ !  ถ้าสมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ และ

ยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น สมัยน้ัน พระโคดมย่อมบัญญัติซ่ึง

อะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ ?

เหตุให้มีการเกิด
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

๑๐ 
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วัจฉะ !  

สมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ 

และยงัไม่บังเกิดข้ึนด้วยกายอ่ืน 

เรากล่าวสัตว์น้ีว่า มีตัณหาน่ันแหละเป็นเช้ือ 

เพราะว่าสมัยน้ัน ตัณหาย่อมเป็นเช้ือของสัตว์น้ัน.
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สารีบุตร !  กำาเนิด ๔ ประการเหล่านี้ มีอยู่. 
๔ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) อัณฑชะก�าเนิด (เกิดในไข่)

(๒) ชลาพุชะก�าเนิด (เกิดในครรภ์)

(๓) สังเสทชะก�าเนิด (เกิดในเถ้าไคล)

(๔) โอปปาติกะก�าเนิด (เกิดผุดขึ้น)

สารีบุตร !  ก็อัณฑชะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า ? 
สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ัน ช�าแรกเปลือกแห่งฟองเกิด 

นี้เราเรียกว่า อัณฑชะก�าเนิด.

สารีบุตร !  ชลาพุชะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า ? 
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ช�าแรกไส้ (มดลูก) เกิด

น้ีเราเรียกว่า ชลาพุชะก�าเนิด. 

สารีบุตร !  สังเสทชะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ย่อมเกิดในปลาเน่า 

ในซากศพเน่า ในขนมบูด หรือในน้�าคร�า ในเถ้าไคล 
(ของสกปรก) นี้เราเรียกว่า สังเสทชะก�าเนิด. 

ลักษณะของการเกิด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๖/๑๖๙.

๑๑ 
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สารีบุตร !  โอปปาติกะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า ? 

เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจำาพวก และเปรต

บางจำาพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะก�าเนิด.

สารีบุตร !  เหล่านี้แล กำาเนิด ๔ ประการ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สัตตาวาส1 ๙ มีอยู่.

สัตตาวาส ๙ อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! 

สัตว์พวกหน่ึง (สตฺตา) มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน 

เหมือนมนุษย์ท้ังหลาย เทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวก 

น้ีเป็นสัตตาวาสที่ ๑ 

สัตว์พวกหน่ึงมีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน 

เหมือนเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหม ผู้เกิดในปฐมภูมิ 

(ปมานิพฺพตฺตา) นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๒ 

สัตว์พวกหน่ึงมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาต่างกัน 

เหมือนพวกเทพอาภัสสระ น้ีเป็นสัตตาวาสท่ี ๓ 

สัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่าง

เดียวกัน เหมือนพวกเทพสุภกิณหะ นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๔ 

สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เหมือน

พวกเทพผู้เป็นอสัญญีสัตว์2 นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๕ 

1.	ที่อยู่	ที่อาศัยของสัตว์.

2.	สตัว์ผูไ้ม่มสีญัญา	ไม่เสวยเวทนา	เข้าถึงโดยผูท้ีไ่ด้สญัญาเวทยิตนโิรธ	เป็นต้น.

กายแบบต่างๆ
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๘.

๑๒ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

30

สัตว์พวกหนึ่ง เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญา

โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา 

เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ1 

มีการทำาในใจว่า “อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด” ดังน้ี น้ีเป็นสัตตาวาส 

ท่ี ๖

สัตว์พวกหน่ึง เพราะก้าวล่วงเสียได้ซ่ึงอากาสานัญ- 

จายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ2 มี

การทำาในใจว่า “วิญญาณไม่มีท่ีสุด” ดังน้ี น้ีเป็นสัตตาวาสท่ี ๗ 

สัตว์พวกหน่ึง เพราะก้าวล่วงเสียได้ซ่ึงวิญญาณัญ-

จายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ3 

มีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ก็ไม่มี” ดังน้ี น้ีเป็นสัตตาวาสท่ี ๘ 

สัตว์พวกหน่ึง เพราะก้าวล่วงเสียได้ซ่ึงอากิญจัญญา- 

ยตนะโดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ4 

ดังนี้ นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๙. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล สัตตาวาส ๙. 

1.	ความหมายรู้ในความไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศ.

2.	ความหมายรู้ในความไม่มีที่สุดของวิญญาณ.

3.	ความหมายรู้ในความไม่มีอะไร.

4.	ความหมายรู้ว่า	สัญญามีก็ไม่ใช่	สัญญาไม่มีก็ไม่ใช่.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

สารีบุตร !  คติ1 ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่.

๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) นรก 

(๒) ก�าเนิดเดรัจฉาน 

(๓) เปรตวิสัย 

(๔) มนุษย์ 

(๕) เทวดา 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงนรก ทางยังสัตว์ให้ถึง

นรก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรก อน่ึง สัตว์ผู้ปฏิบัติ

ประการใด เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก2 เราย่อมรู้ชัดซ่ึงประการน้ันด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงก�าเนิดเดรัจฉาน ทาง

ยังสัตว์ให้ถึงกำาเนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง

กำาเนิดเดรัจฉาน อน่ึง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้า

แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

1.	คติ	=	ทางไปของสัตว์.	(ที่นําไปสู่ภพ)

2.	อบาย	ทุคติ	วินิบาต	นรก	=	ที่เกิดของสัตว์ต�่ากว่ามนุษย์.

คติ ๕ และอุปมา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.

๑๓ 
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สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงเปรตวิสัย ทางยังสัตว์

ให้ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย 

อน่ึง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ ทาง

ยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง

มนุษย์โลก อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่ง

ประการนั้นด้วย. 

สารบุีตร !  เราย่อมรู้ชดัซ่ึงเทวดาทัง้หลาย ทางยงัสตัว์

ให้ถงึเทวโลก และปฏปิทาอนัจะยังสตัว์ให้ถงึเทวโลก อนึง่ 

สตัว์ผูป้ฏบิตัปิระการใด เบือ้งหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก 

ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เราย่อมรูช้ดัซึง่ประการน้ันด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพาน ทางยังสัตว์

ให้ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อน่ึง 

สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 

ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม

รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
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อุปมาการเห็นคติ
สารีบุตร !  เปรยีบเหมอืนหลมุถ่านเพลงิ ลกึยิง่

กว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว 

ปราศจากควนั ลำาดบันัน้ บรุษุผูม้ตีวัอนัความร้อนแผดเผา 

เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงน้ันแหละ 

โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว

อย่างนีว่้า “บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิตัอิย่างนัน้ ดำาเนนิอย่างนัน้ 

และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียว” 

โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุม

ถ่านเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดย

ส่วนเดียว แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกน้ีด้วยใจฉันน้ันเหมือนกันว่า บุคคลน้ีปฏิบัติอย่างน้ัน 

ด�าเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

โดยสมัยต่อมา เราได้เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว 

ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 
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สารีบุตร !  เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกว่า

ช่ัวบรุุษ เตม็ไปด้วยคถู ลำาดบันัน้ บรุษุผู้มตัีวอนัความร้อน

แผดเผา เหนด็เหนือ่ย หวิ ระหาย มุง่มาสูห่ลมุคูถนัน้แหละ 

โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว

อย่างนีว่้า “บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิตัอิย่างนัน้ ดำาเนนิอย่างนัน้ 

และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงหลุมคูถนี้ทีเดียว” โดยสมัย

ต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูถนั้น 

เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อน แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกนีด้้วยใจฉนันัน้เหมอืนกนัว่า บคุคลนีป้ฏบิตัอิย่างนัน้ 

ด�าเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก จักเข้าถงึก�าเนดิเดรจัฉาน โดยสมยัต่อมา 

เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

เข้าถึงแล้วซึง่กำาเนดิเดรจัฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า 

เผ็ดร้อน ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารีบุตร !  เปรยีบเหมอืนต้นไม้เกดิในพืน้ทีอ่นั

ไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง 

ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา เหนด็เหนือ่ย 
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หิว ระหาย มุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว 

บรุษุผูม้จีกัษเุหน็เขาแล้ว พงึกล่าวอย่างนีว่้า “บุรษุผูเ้จริญนี้ 

ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น และข้ึนสู่หนทางน้ัน 

จักมาถึงต้นไม้น้ีทีเดียว” โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น 

พึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้น เสวยทุกขเวทนา

เป็นอันมาก แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกน้ีด้วยใจฉันน้ันเหมือนกันว่า บุคคลน้ีปฏิบัติอย่างน้ัน 

ด�าเนินอย่างน้ัน และข้ึนสู่หนทางน้ัน เบ้ืองหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก จักเข้าถึงเปรตวิสัย โดยสมัยต่อมา 

เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก 

ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารีบุตร !  เปรยีบเหมอืนต้นไม้เกดิในพืน้ทีอ่นั

เสมอ มใีบอ่อนและใบแก่อนัหนา มีเงาหนาทึบ ลำาดับนัน้ 

บรุษุผูมี้ตวัอนัความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนือ่ย หวิ ระหาย 

มุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละ โดยมรรคาสายเดยีว บรุษุผูม้จีกัษุ

เหน็เขาแล้ว พงึกล่าวอย่างนีว่้า “บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏิบตัอิย่างนัน้ 
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ดำาเนนิอย่างนัน้ และข้ึนสูห่นทางนี ้จกัมาถงึต้นไม้นีท้เีดยีว” 

โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือนอน

ในเงาต้นไม้นั้น เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกน้ีด้วยใจฉันน้ันเหมือนกันว่า บุคคลน้ีปฏิบัติอย่างน้ัน 

ด�าเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก จักบังเกิดในหมู่มนุษย์ โดยสมัยต่อมา 

เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

บังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก ด้วย

ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารบีตุร !  เปรยีบเหมอืนปราสาท ในปราสาทนัน้ 

มีเรือนยอด ซึ่งฉาบทาแล้ว ทั้งภายในและภายนอก  

หาช่องลมมิได้ มีวงกรอบอันสนิท มีบานประตู และ

หน้าต่างอนัปิดสนทิด ีในเรอืนยอดนัน้ มีบัลลงัก์อนัลาด

ด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว ลาดด้วยเครือ่งลาดท�าด้วยขนแกะ 

สีขาว ลาดด้วยขนเจยีมเป็นแผ่นทบึ มเีครือ่งลาดอย่างดี

ท�าด้วยหนงัชะมด มเีพดานกัน้ในเบ้ืองบน มหีมอนแดง

วาง ณ ข้างทั้งสอง ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อน
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แผดเผา เหนด็เหนือ่ย หวิ ระหาย มุง่มาสูป่ราสาทนัน้แหละ 

โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว

อย่างนีว่้า “บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิตัอิย่างนัน้ ดำาเนนิอย่างนัน้ 

และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว” โดยสมัย

ต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์

ในเรือนยอด ณ ปราสาทนั้น เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว 

แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกน้ีด้วยใจฉันน้ันเหมือนกันว่า บุคคลน้ีปฏิบัติอย่างน้ัน 

ด�าเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัยต่อมา 

เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

เข้าถึงแล้วซ่ึงสุคติโลกสวรรค์ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว 

ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.

สารบีตุร !  เปรยีบเหมอืนสระโบกขรณ ีมีน�า้อนัเยน็ 

ใสสะอาด มท่ีาอนัด ีน่ารืน่รมย์ และในทีไ่ม่ไกลสระโบกขรณน้ัีน 

มแีนวป่าอันทบึ ลำาดับน้ัน บรุุษผูม้ตีวัอนัความร้อนแผดเผา 

เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่สระโบกขรณีนั้นแหละ 
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โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว

อย่างนีว่้า “บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิตัอิย่างนัน้ ดำาเนนิอย่างนัน้ 

และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงสระโบกขรณีนี้ทีเดียว” โดย

สมัยต่อมา บรุุษผู้มจีกัษนุัน้ พงึเห็นเขาลงสูส่ระโบกขรณนีัน้ 

อาบและดืม่ ระงบัความกระวนกระวาย ความเหนด็เหนื่อย 

และความร้อนหมดแล้ว ข้ึนไปนั่งหรือนอนในแนวป่าน้ัน 

เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกนีด้้วยใจฉนันัน้เหมอืนกนัว่า บคุคลนีป้ฏบัิตอิย่างน้ัน 

ด�าเนินอย่างนั้น และข้ึนสู่หนทางนั้น จักกระท�าให้แจ้ง

ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน 

เข้าถึงอยู่ โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุรุษนั้น กระทำา 

ให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ 

เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ด้วยปัญญาอนัยิง่เองในปัจจุบนั  

เข้าถึงแล้วแลอยู่ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว. 





นรก
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เหตุให้ทุคติปรากฏ
 -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕-๒๘๗, ๓๐๕/๑๖๕, ๑๘๙.

๑๔ 

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง 

ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง 

ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง 

เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้

(๑) เป็นผู้มีปกติท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง หยาบช้า  

มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มี

ความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 

(๒) เป็นผูม้ปีกตถิอืเอาสิง่ของท่ีมเีจ้าของมิได้ให้

คอืวตัถอุปุกรณ์แห่งทรพัย์ของบคุคลอืน่ทีอ่ยูใ่นบ้านหรอืในป่า

กต็าม เป็นผูถื้อเอาสิง่ของทีเ่ขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย

(๓) เป็นผู ้มีปกติประพฤติผิดในกาม (คือ

ประพฤตผิดิ) ในหญงิ ซึง่มารดารกัษา บดิารกัษา พ่ีน้องชาย  

พีน้่องหญงิหรอืญาตริกัษา อนัธรรมรกัษา เป็นหญงิมสีามี 

หญิงอยู่ในสินไหม โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วย

การคล้องพวงมาลยั) เป็นผู้ประพฤตผิิดจารีตในรปูแบบเหล่านัน้ 
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จุนทะ !  อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางกาย 

๓ อย่าง.

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง 

เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เป็นผูม้ปีกตกิล่าวเทจ็ ไปสูส่ภากด็ ีไปสูบ่รษิทั

กด็ ีไปสูท่่ามกลางหมูญ่าติกด็ ีไปสูท่่ามกลางศาลาประชาคม 

ก็ด ีไปสูท่่ามกลางราชสกลุกด็ ีอนัเขานำาไปเป็นพยาน ถามว่า 

“บุรุษผู้เจริญ ! ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น” 

ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ 

เมือ่ไม่เหน็กก็ล่าวว่าเหน็ เมือ่เห็นกก็ล่าวไม่เหน็ เพราะเหตุ

ตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ 

ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 

(๒) เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายนี้แล้ว 

ไปบอกฝ่ายโน้นเพือ่ทำาลายฝ่ายนี ้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว

มาบอกฝ่ายนีเ้พือ่ทำาลายฝ่ายโน้น เป็นผูท้ำาคนทีส่ามคัคีกัน 

ให้แตกกัน หรอืทำาคนทีแ่ตกกนัแล้วให้แตกกนัยิง่ขึน้ พอใจ

ยนิดี เพลดิเพลนิในการแตกกนัเป็นพวก เป็นผูก้ล่าววาจา 

ที่กระทำาให้แตกกันเป็นพวก 
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(๓) เป็นผู้มีวาจาหยาบ อันเป็นวาจาหยาบคาย 

กล้าแขง็ แสบเผด็ต่อผูอ้ืน่ กระทบกระเทยีบผู้อืน่ แวดล้อม

อยูด้่วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพือ่สมาธ ิเขาเป็นผูก้ล่าววาจา

มีรูปลักษณะเช่นนั้น 

(๔) เป็นผูม้วีาจาเพ้อเจ้อ คอืเป็นผูก้ล่าวไม่ถกูกาล 

ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม ไม่อิงวินัย

เป็นผูก้ล่าววาจาไม่มทีีต่ัง้อาศยั ไม่ถกูกาลเทศะ ไม่มจีดุจบ 

ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

จุนทะ !  อย่างน้ีแล เป็นความไม่สะอาดทางวาจา 

๔ อย่าง.

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง 

เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เป็นผู้มากด้วยอภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็ง) 

เป็นผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า 

“สิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้ 

(๒) เปน็ผู้มีจิตพยาบาท มีความดำาริในใจเป็นไป

ในทางประทุษร้าย ว่า “สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเดือดร้อน 

จงแตกทำาลาย จงขาดสญู จงพนิาศ อยา่ไดม้อียูเ่ลย” ดงันี้

เป็นต้น 
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(๓) เป็นผู ้มีความเห็นผิด มีทัสสนะวิปริตว่า 

“ทานทีใ่ห้แล้ว ไม่ม ี(ผล) ยญัทีบ่ชูาแล้ว ไม่ม ี(ผล) การบชูา

ท่ีบชูาแล้ว ไม่ม ี(ผล) ผลวบิากแห่งกรรมทีส่ตัว์ทำาดทีำาชัว่ 

ไม่มี โลกนี้ ไม่มี โลกอื่น ไม่มี มารดา ไม่มี บิดา ไม่ม ี 

โอปปาตกิะสตัว์ ไม่ม ีสมณพราหมณ์ผูด้ำาเนนิไปโดยชอบ  

ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับกระทำาให้แจ้งโลกน้ีและโลกอ่ืน 

ด้วยปัญญาโดยชอบเอง แล้วประกาศให้ผูอ้ืน่รู ้ก็ไม่ม”ี ดังนี้ 

จุนทะ !  อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางใจ 

๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วย

อกุศลกรรมบถทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุ นรกย่อม

ปรากฏ ก�าเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อม

ปรากฏ หรือว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 

๑๐ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกน�าตัว

ไปเก็บไว้ในนรก.
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(สูตรอ่ืนๆ แทนท่ีจะนับจำานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยาย  

ออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาอีกสิบ และทรง 

ขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี 

เมือ่เขาทำาสบิ และทรงขยายออกไปเปน็ ๔๐ คอื ทำาเองสบิ ชกัชวน 

ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดีเมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ  จึงมี

กรรมบถ สบิ ยีส่บิ สามสิบ สีส่บิ. -บาล ีทสก. อำ. ๒๔/๓๕๒–๓๓๒/๑๙๘–๒๐๑. 

ในสตูรอืน่ แสดงผลแหง่การกระทำาแปลกออกไป จากคำา

วา่ “เหมอืนถกูนำาไปเกบ็ไวใ้นนรก” นัน้ ทรงแสดงด้วยคำาว่า “เปน็

ผู้ขุดรากตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปทุคติ” ก็มี  “เป็นพาล” ก็มี.  
-บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒-๓๓๓/๒๐๒–๒๐๓.)
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โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๑/๗๙.

๑๕ 

คหบดีทั้งหลาย !  โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 

๕ ประการเหล่านี้. ๕ ประการ คือ 

คหบดีทั้งหลาย !  

(๑) คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว ย่อมเข้าถึงความเส่ือม

แห่งโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ 

นี้เป็นโทษข้อที่ ๑ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล

(๒) เกียรติศัพท์อันช่ัวของคนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว

ย่อมกระฉ่อนไป นี้เป็นโทษข้อที่ ๒ แห่งศีลวิบัติของ

คนทุศีล

(๓) คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว จะเข้าไปสู่บริษัท1 ใดๆ 

คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท หรือสมณ

บริษัท ย่อมคร่ันคร้าม เก้อเขิน น้ีเป็นโทษข้อท่ี ๓ แห่งศีล

วิบัติของคนทุศีล

(๔) คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว ย่อมหลงกระทำากาละ 

นี้เป็นโทษข้อที่ ๔ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล

1.	กลุ่ม	หมู่คณะ.
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(๕) คนทุศีล มศีีลวิบัติแล้ว เบ้ืองหน้าแต่การตาย

เพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 

นรก นี้เป็นโทษข้อที่ ๕ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล

คหบดีท้ังหลาย !  เหล่านีแ้ล คือ โทษแห่งศลีวบิตัิ

ของคนทุศีล ๕ ประการ.
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ทุคติของผู้ทุศีล
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.

๑๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจกัแสดงธรรมปรยิาย อนัเป็น

เหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม (ของหมู่สัตว์) 

แก่พวกเธอ เธอทัง้หลายจงฟงั จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

ธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไป

ตามกรรม เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  สัตว์ทัง้หลาย เป็นผูม้กีรรมเป็น

ของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มกีรรมเป็นก�าเนดิ มกีรรม

เป็นเผ่าพันธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั กระท�ากรรมใดไว้

ดกี็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มี

ปกติ ทำาปาณาติบาต หยาบช้า มีฝ่ามือเป้ือนด้วยโลหิต มีแต่

การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต เขา

กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) กาย กระเสือกกระสนด้วย 

(กรรมทาง) วาจา กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) ใจ 

กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาคด มโนกรรมของ

เขาคด คติของเขาคด อุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ของเขาคด.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ส�าหรับผู้มคีตคิด มีอปุบัตคิดนัน้ 

เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่าง

แก่เขา คอื เหล่าสตัว์นรก ผูม้ทีกุข์โดยส่วนเดยีว หรอืว่า

สตัว์เดรจัฉานผูม้กี�าเนิดกระเสอืกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง 

ตะขาบ พงัพอน แมว หน ูนกเค้า หรอืสตัว์เดรจัฉานเหล่าอืน่ 

ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี 

คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม

อุปบัติด้วยกรรมน้ัน ผัสสะท้ังหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์น้ัน 

ผู้อุปบัติแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น

ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี ้ดังนี้.

(ในกรณีแห่งบุคคลผู้กระทำาอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 

ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำา

ปาณาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการ และยังได้ตรัสเลยไป

ถึง วจีทุจริตสี่ มโนทุจริตสาม ด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย)
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

วิบากของผู้ทุศีล 

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.

๑๗ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ที่เสพ

ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 

วิบากแห่งปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่า

วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  อทินนาทาน (ลักทรัพย์) ที่เสพ

ท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 

วิบากแห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่า

วิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเป็นไปเพ่ือความเส่ือมแห่งโภคะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิด

ในกาม) ท่ีเสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป

เพ่ือนรก เป็นไปเพ่ือกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพ่ือเปรตวิสัย. 
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วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบา

กว่าวบิากทัง้ปวง คอื วบิากทีเ่ปน็ไปเพือ่กอ่เวรดว้ยศตัรู.

ภิกษุทั้งหลาย !  มุสาวาท (คำาเท็จ) ท่ีเสพท่ัวแล้ว 

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป

เพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 

วิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่า

วิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเป็นไปเพ่ือการถูกกล่าวตู่ด้วย

ค�าไม่จริง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปิสุณวาท (คำายุยงให้แตกกัน) ที่

เสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 

วิบากแห่งปิสุณวาทของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่า

วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผรุสวาท (คำาหยาบ) ท่ีเสพท่ัวแล้ว 

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป

เพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. 
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วิบากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า

วิบากท้ังปวง คือ วิบากท่ีเป็นไปเพ่ือการได้ฟังเสียง

ที่ไม่น่าพอใจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมผัปปลาปะ (คำาเพ้อเจ้อ) ที่

เสพท่ัวแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือนรก 

เป็นไปเพื่อกำาเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.

วิบากแห่งสัมผัปปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ท่ีเบากว่า

วิบากทั้งปวง คือ วิบากท่ีเป็นไปเพ่ือวาจาที่ไม่มีใคร

เชื่อถือ.

ภิกษุทั้งหลาย !  การดืม่น�า้เมาคือสรุาและเมรยั 

ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป

เพือ่นรก เป็นไปเพือ่กำาเนดิเดรจัฉาน เป็นไปเพือ่เปรตวสิยั.

วิบากแห่งการดื่มน้�าเมาคือสุราและเมรัยของ

ผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไป

เพื่อความเป็นบ้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เคราะห์ร้ายอนัใหญ่หลวงของคนพาล 
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๑๙-๓๒๐/๔๘๑-๔๘๓.

๑๘ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษท้ิงแอกท่ีมีรูเดียว 

ลงไปในมหาสมุทร แอกนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทาง

ทิศตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออก 

ถกูลมเหนอืพดัไปทางทศิใต ้ ถกูลมใตพ้ดัไปทางทศิเหนอื 

มีเตา่ตาบอดอยูใ่นมหาสมทุรนัน้ ลว่งไปรอ้ยปีจงึจะผดุขึน้ 

ครั้งหนึ่ง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนั้น

เป็นอย่างไรเล่า ? เต่าตาบอดตัวนั้น จะพึงเอาคอสวมเข้า

ที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอ ?
ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย พระเจ้าข้า !

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ถ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้ง

บางคราว ก็โดยล่วงระยะกาลนานแน่นอน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เตา่ตาบอดตวันัน้จะพงึเอาคอ

สวมเข้าท่ีแอกซ่ึงมีรูเดียวโน้นได้ยังจะเร็วกว่า เรากล่าว

ความเป็นมนุษย์ที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้ว

จะพึงได้ยังยากกว่านี ้นั่นเพราะเหตุไร ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะในตัวคนพาลนี้ไม่มีการ 
ประพฤติธรรม ไม่มีความประพฤติสงบ ไม่มีการทำากุศล  
ไม่มีการทำาบุญ มีแต่การกินกันเอง การเบียดเบียนผู้อ่อนแอ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คนพาลนั้นนั่นแล ถ้าจะมาสู่
ความเปน็มนษุยใ์นบางครัง้บางคราว ไมว่่ากาลไหนๆ โดย 
ลว่งระยะกาลนาน กย็อ่มเกดิในสกลุต่ำา คือ สกลุคนจณัฑาล  
หรือสกุลพราน หรือสกุลคนจักสาน หรือสกุลช่างรถ หรือ
สกลุคนเทขยะ เหน็ปานนัน้ ในบัน้ปลาย อนัเปน็สกุลคนจน 
มีขา้ว น้ำาและอาหารน้อย มชีีวติเป็นไปลำาบาก ซึง่เปน็สกลุ

ท่ีจะได้ของกิน และเคร่ืองนุ่งห่มโดยฝืดเคือง และเขาจะมี 

ผิวพรรณทราม น่าเกลียดชัง ร่างม่อต้อ มีโรคมาก เป็น 
คนตาบอดบ้าง เป็นคนง่อยบ้าง เป็นคนกระจอกบ้าง เป็น
คนเปลี้ยบ้าง ไม่ได้ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 
เครือ่งลบูไล ้ท่ีนอน ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองตามประทีป เขาจะ 
ประพฤติกายทุจริต วจทีจุรติ มโนทจุรติ ครัน้แลว้เมือ่ตายไป  
จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหมือนนักเลงการพนัน เพราะ
เคราะห์ร้ายประการแรกเท่าน้ันจึงต้องเสียลูกบ้าง เสียเมียบ้าง  
เสียสมบัติทุกอย่างบ้างย่ิงข้ึนไปอีก ต้องถึงถูกจองจำา เคราะห์ร้าย 
ของนักเลงการพนันท่ีต้องเสียไปดังน้ัน เพียงเล็กน้อย 
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ที่แท้แลเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้น คือ 

เคราะห์ที่คนพาลนั้นประพฤติกายทุจริต 

วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว 

ตายไป เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นั่นเอง. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.

๑๙ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์เคยได้ยินคำาของ 

นักเต้นรำาผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่า นักเต้นรำาคนใด 

ทำาให้คนหัวเราะ รื่นเริง ด้วยคำาจริงบ้าง คำาเท็จบ้าง ในท่ามกลาง 

สถานเต้นรำา ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป 

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดผู้ร่าเริง ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาค 

ตรัสว่าอย่างไร ?

อย่าเลยคามณิ !  ขอพักข้อน้ีเสียเถิด ท่านอย่าถาม 
ข้อนี้กะเราเลย. 

คามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคร้ังท่ี ๒ และพระผู้มีพระภาค

ตรัสห้าม 

คามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคร้ังท่ี ๓ พระผู้มีพระภาค

จึงตรัสตอบว่า

คามณิ !  เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจาก

ราคะ อนักเิลสเครือ่งผูกคือราคะผูกไว้ นกัเตน้ร�ารวบรวม 

เข้าไว้ซ่ึงธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งความก�าหนัด ในท่ามกลาง 

สถานเต้นรำา ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้น

มากยิ่งขึ้น 
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เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ อัน 
กิเลสเคร่ืองผูกคือโทสะผูกไว้ นักเต้นร�ารวบรวมเข้าไว้ซ่ึง 
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำา 
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 

เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะ อัน
กิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นร�าย่อมรวบรวมไว้ 
ซึง่ธรรมอันเปน็ทีต่ัง้แห่งโมหะ ในทา่มกลางสถานเตน้รำา  
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 

นกัเตน้ร�านัน้ ตนเองก็มัวเมาประมาท ตัง้อยูใ่น 
ความประมาท เมือ่แตกกายตายไป ยอ่มบังเกดิในนรก 
ชื่อปหาสะ

อน่ึง ถ้าเขามีความเห็นอย่างน้ีว่า นักเต้นรำาคนใด 
ทำาให้คนหัวเราะ รื่นเริงด้วยคำาจริงบ้าง คำาเท็จบ้าง 
ในท่ามกลางสถานเต้นรำา ในท่ามกลางสถานมหรสพ 
ผู้นั้นเม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาช่ือปหาสะดังนี้ไซร้ ความเห็นของเขาน้ัน
เป็นความเห็นผิด.

คามณิ !  ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ นรกหรือก�าเนิดเดรัจฉาน ของบุคคล
ผู้มีความเห็นผิด. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๐/๕๙๓.

๒๐ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ได้สดับคำาของ
นักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวกันอย่างน้ีว่า 
นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่นฆ่าผู้นั้นซึ่ง
กำาลังอุตสาหะพยายามให้ถึงความตาย ผู้น้ันเม่ือตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ในข้อนี้พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่าอย่างไร ?

อยา่เลยคามณ ิ!  ขอพักข้อน้ีเสียเถิด ท่านอย่าถาม

ข้อนี้กะเราเลย. 
คามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคร้ังท่ี ๒ และพระผู้มีพระภาค

ตรัสห้าม 

คามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นคร้ังท่ี ๓ พระผู้มีพระภาค
จึงตรัสตอบว่า 

คามณิ !  นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายาม
ในสงคราม ผู้นั้นยึดหน่วงจิตกระท�าไว้ไม่ดี ตั้งจิตไว้
ไม่ดีก่อนว่า สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่า จงถูกแทง จงขาดสูญ 
จงพินาศ หรือว่าอย่าได้มีคนอ่ืนฆ่าผู้น้ันซ่ึงก�าลังอุตสาหะ
พยายามให้ถึงความตาย ผู้น้ันเม่ือตายไป ย่อมเกิดในนรก  
ช่ือสรชิต 
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กถ็า้เขามคีวามเห็นอยา่งนีว่้า นกัรบอาชีพคนใด 

อุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่นฆ่าผู้นั้นซึ่งกำาลัง

อุตสาหะพยายามให้ถึงความตาย ผู้นั้นเมื่อตายไป ย่อม

เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ดังนี้ไซร้ 

ความเห็นของผู้นั้นเป็นความเห็นผิด. 

คามณิ !  ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใด 

อยา่งหนึง่ คอื นรกหรอืก�าเนดิสตัว์เดรจัฉาน ของบคุคล 

ผู้มีความเห็นผิด. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อสทัธรรมทีท่�าให้เกดิในนรกตลอดกปั
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๙๖/๒๖๙.

๒๑ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เทวทัตต์ผู้อันอสัทธรรม ๓ 

ประการ ครอบงำาย่ำายีจิตแล้ว เป็นผู้เกิดในอบาย เกิดในนรก  

ตั้งอยู่ตลอดกัป เยียวยาไม่ได้. 

อสัทธรรม ๓ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?

(๑) เทวทัตต์ผู้อันความเป็นผู้มีความปรารถนา

เลวทรามครอบง�าย่�ายีจิตแล้ว …

(๒) เทวทัตต์ผู้อันความเป็นผู้มีมิตรชั่วครอบง�า

ย่�ายีจิตแล้ว …

(๓) ก็เมื่อมรรคและผลที่ควรกระท�าให้ยิ่งมีอยู่  

เทวทัตต์ถึงความพินาศเสียในระหว่างเพราะการบรรล ุ

คุณวิเศษมีประมาณเล็กน้อย 

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวทัตต์ผู้อันอสัทธรรม ๓ 

ประการนี้แล ครอบง�าย่�ายีจิตแล้ว เป็นผู้เกิดในอบาย 

เกิดในนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป เยียวยาไม่ได้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

62



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

63

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อุปมาความทุกข์ในนรก
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๑๑-๓๑๕/๔๖๘-๔๗๔.

๒๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ลักษณะเคร่ืองหมาย เคร่ืองอ้าง 

ว่าเป็นพาลของคนพาลนี้ มี ๓ อย่าง. 

๓ อย่าง อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  คนพาลในโลกน้ี

มักคิดความคิดที่ชั่ว 

มักพูดค�าพูดที่ชั่ว 

มักท�าการท�าที่ชั่ว 

ถ้าคนพาลจกัไมเ่ป็นผูค้ดิความคดิทีช่ัว่ พดูคำาพดู 

ท่ีช่ัว และทำาการทำาท่ีช่ัว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่า  

ผู้นี้เป็นคนพาล เป็นอสัตบุรุษ เพราะคนพาลมักคิด 

ความคิดที่ช่ัว มักพูดคำาพูดที่ช่ัว และมักทำาการทำาที่ช่ัว  

ฉะนัน้ พวกบณัฑิตจึงรูไ้ด้ว่า น่ีเปน็คนพาล เปน็อสตับรุษุ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คนพาลนั้นนั่นแล ย่อมเสวย

ทุกขโทมนัส ๓ อย่างในปัจจุบัน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าคนพาลน่ังในสภาก็ดี ริมถนน

ก็ดี ริมทางสามแพร่งก็ดี ชนในที่นั้นๆ จะพูดถ้อยคำาที่
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พอเหมาะพอสมแก่เขา ถา้คนพาลมกัเปน็ผูท้ำาชวีติสตัวใ์ห้ 

ตกล่วง มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ มักประพฤติผิด 

ในกาม มกัพดูเทจ็ มปีกตติัง้อยูใ่นความประมาทเพราะดืม่ 

น้ำาเมาคือสุราและเมรัย ในเร่ืองท่ีชนพูดถ้อยค�าท่ีพอเหมาะ

พอสมแก่เขาน้ันแล คนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า 

ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏในธรรม

เหล่านั้นด้วย. 

ภิกษุท้ังหลาย !  คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัส

ข้อที่ ๑ ดังนี้ในปัจจุบัน. 

ภกิษุท้ังหลาย !  ประการอืน่ยงัมีอกี คนพาลเหน็ 

พระราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลง

กรรมกรณ์ต่างชนิด คือ 

 (๑)  โบยด้วยแส้บ้าง

 (๒)  โบยด้วยหวายบ้าง 

 (๓)  ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง

 (๔)  ตัดมือบ้าง

 (๕)  ตัดเท้าบ้าง

 (๖)  ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง

 (๗)  ตัดหูบ้าง
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 (๘)  ตัดจมูกบ้าง
 (๙)  ตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้าง
 (๑๐)  ลงกรรมกรณ์วิธี หม้อเคี่ยวน้ำาส้ม บ้าง1

 (๑๑)  ลงกรรมกรณ์วิธี ขอดสังข์ บ้าง
 (๑๒)  ลงกรรมกรณ์วิธี ปากราหู บ้าง
 (๑๓)  ลงกรรมกรณ์วิธี มาลัยไฟ บ้าง
 (๑๔)  ลงกรรมกรณ์วิธี คบมือ บ้าง
 (๑๕)  ลงกรรมกรณ์วิธี ริ้วส่าย บ้าง
 (๑๖)  ลงกรรมกรณ์วิธี นุ่งเปลือกไม้ บ้าง
 (๑๗)  ลงกรรมกรณ์วิธี ยืนกวาง บ้าง
 (๑๘)  ลงกรรมกรณ์วิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บ้าง
 (๑๙)  ลงกรรมกรณ์วิธี เหรียญกษาปณ์ บ้าง
 (๒๐)  ลงกรรมกรณ์วิธี แปรงแสบ บ้าง
 (๒๑)  ลงกรรมกรณ์วิธี กางเวียน บ้าง
 (๒๒)  ลงกรรมกรณ์วิธี ตั่งฟาง บ้าง
 (๒๓)  ราดด้วยน้ำามันเดือดๆ บ้าง
 (๒๔)  ให้สุนัขทึ้งบ้าง
 (๒๕)  ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆ บ้าง
 (๒๖)  ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง 

1.	วิธีลงกรรมกรณ์	อ่านเพิ่มเติมได้ที่ท้ายบทนี้.	
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ในขณะทีเ่หน็นัน้ คนพาลจะมคีวามรูส้กึอยา่งนีว้า่  

เพราะเหตุแห่งกรรมชัว่ปานใดแล พระราชาทัง้หลายจงึ 

จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว ส่ังลงกรรมกรณ์ต่างชนิด คือ  

โบยด้วยแส้บ้าง … ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ก็ธรรมเหล่าน้ัน  

มอียูใ่นเรา และเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านัน้ด้วย ถ้าแม ้

พระราชาทั้งหลายรู้จักเรา ก็จะจับเราแล้วสั่งลงกรรมกรณ์

ต่างชนิด คือ โบยด้วยแส้บ้าง … ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัส

ข้อที่ ๒ แม้ดังนี้ในปัจจุบัน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก กรรมอันเป็น 

บาปท่ีคนพาลทำาไว้ในกาลก่อน คือ กายทุจริต วจีทุจริต 

มโนทุจริต ย่อมปกคลุม ครอบงำาคนพาลผู้อยู่บนตั่ง หรือ

บนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือน

เงายอดภูเขาใหญ่ ย่อมปกคลุม ครอบงำาแผ่นดินในสมัย

เวลาเย็น ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ฉันน้ันเหมือนกันแล กรรมอันเป็น 

บาปท่ีคนพาลทำาไว้ในก่อน คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  

ย่อมปกคลุม ครอบงำาคนพาลผู้อยู่บนตั่ง หรือบนเตียง 

หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น. 
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ภกิษทุัง้หลาย !  ในสมัยน้ัน คนพาลจะมีความรู้สึก 

อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำาความดี ไม่ได้ทำากุศล ไม่ได้ทำาเครื่อง

ป้องกันความหวาดกลัวไว้ ทำาแต่ความชั่ว ทำาแต่ความร้าย  

ทำาแต่ความเลว ละโลกน้ีไปแล้ว จะไปสู่คติของคนท่ีไม่ได้ 

ท�าความดี ไม่ได้ท�ากุศล ไม่ได้ท�าเคร่ืองป้องกันความ

หวาดกลัวไว้ ท�าแต่ความชั่ว ความร้าย และความเลว  

เป็นก�าหนด คนพาลน้ันย่อมเศร้าโศก ระทมใจ คร่�าครวญ 

ทุบอกร่�าไห้ ถึงความหลงใหลอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัส

ข้อที่ ๓ แม้ดังนี้ในปัจจุบัน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  คนพาลน้ันน่ันแลประพฤติทุจริต  

ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้ว เม่ือตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง  

พึงกล่าวถึงนรกนั้นนั่นแหละว่า เป็นสถานที่ที่ไม่น่า

ปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมา

ถึงความทุกข์ในนรก ก็ไม่ใช่ง่ายนัก. 
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  อาจเปรียบได้. 
ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจร 

ผู้ประพฤติผิดมาแสดงแด่พระราชาว่า “ขอเดชะ ! ผู้น้ีเป็น 
โจรประพฤติผดิตอ่พระองค์ ขอพระองคโ์ปรดลงอาชญาที ่
ทรงพระราชประสงค์แก่มันเถิด” พระราชาทรงสั่งการนั้น 
อย่างน้ีว่า “ท่านผู้เจริญ ! ไปเถิด พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่ม 
แทงบุรษุนีใ้นเวลาเช้า” พวกราชบุรษุจึงเอาหอกรอ้ยเลม่
แทงบรุุษนัน้ในเวลาเชา้ ครัน้เวลากลางวนั พระราชาตรสั 
ถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! บุรุษน้ันเป็นอย่างไร ?” 
พวกราชบุรุษกราบทูลว่า “ขอเดชะ ! ยังเป็นอยู่อย่างเดิม 
พระเจ้าข้า !” พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่า “ท่าน
ผู้เจริญ ! ไปเถิด พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันใน 
เวลากลางวัน” พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษน้ัน 
ในเวลากลางวัน คร้ันเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอย่างนี้
ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! บุรุษน้ันเป็นอย่างไร ?” พวกราชบุรุษ
กราบทูลว่า “ขอเดชะ ! ยังเป็นอยู่อย่างเดิมพระเจ้าข้า !” 
พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ ! ไปเถิด  
พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลาเย็น” 
พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษน้ันในเวลาเย็น. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

69

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ? บุรุษนั้น ถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม 
พึงเสวยทุกขโทมนัสเพราะการที่ถูกแทงนั้นเป็นเหตุบ้าง
หรือหนอ ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บุรุษน้ันถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียว 

ก็เสวยทุกขโทมนัสเพราะเหตุท่ีถูกแทงน้ันได้ ป่วยการกล่าวถึงหอก

ตั้งสามร้อยเล่ม.

คร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆ 

ขนาดเท่าฝ่ามือ แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า  

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ? แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่าฝ่ามือท่ีเราถือน้ี 
กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากัน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่าฝ่ามือ 

ท่ีทรงถือน้ี มีประมาณน้อยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานต์แล้ว  

ย่อมไม่ถึงแม้ความนับ ย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเส้ียว ย่อมไม่ถึง

แม้การเทียบกันได้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ฉันน้ันเหมือนกันแล ทุกขโทมนัส 
ท่ีบุรุษก�าลังเสวยเพราะการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม
เปน็เหตุ เปรียบเทียบทกุขข์องนรกยงัไมถ่งึแม้ความนับ  
ยงัไมถึ่งแมส้ว่นแห่งเส้ียว ยงัไม่ถึงแม้การเทยีบกนัได.้
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๑.หมอ้เคีย่วน้ำาสม้ คอื ใหต้อ่ยกระบานศศีะเลกิออกเสยี 
แล้ว เอาคิมคีบก้อนเหลกแดงใหญ่ใส่ลง ให้มันสะหมองศีศะพลุ่ง
ฟู่ขึ้น ดั่งม่อเคี่ยวน้ำาส้มพะอูม

๒.ขอดสงัข ์คอื ใหต้ดัแตห่นงัจำาระเบือ้งหนา้ ถงึไพรปาก 
เบื้องบนทังสองข้างเปนกำาหนด ถึงหมวกหูทังสองข้างเปนกำาหนด  
ถึงเกลียวฅอชายผมเบ้ืองหลังเปนกำาหนด แล้วให้มุ่นกระหมวดผม 
เข้าทังส้ิน เอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคนโยกถอนคลอนส่ัน เพิกหนัง 
ทังผมนั้นออกเสียแล้ว เอากรวดทรายหยาบขัดกระบานศีศะชำาระ
ให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์

๓.ปากราหู คือ เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้แล้วตามประทีป 
ไวใ้นปาก ไนยหนึง่เอาปากสิว่อนัคมนัน้ แสะแหวะผา่ปากจนหมวก 
หูท้ังสองข้าง แล้วเอาฃอเก่ียวให้อ้าปากไว้ให้โลหิตไหลออกเตมปาก

๔.มาลัยไฟ คือ เอาผ้าชุ่มน้ำามันพันให้ทั่วกายแล้วเอา
เพลิงจุด

๕.คบมือ คอื เอาผา้ชบุน้ำามนัพนันิว้มอืสิน้ทงั ๑๐ น้ิวแลว้ 
เอาเพลิงจุด

๖.ร้ิวสา่ย คอื เชือดเน้ือใหเ้ปนแรง่ เปนริว้ อยา่ใหข้าด ให ้
เน่ืองด้วยหนังต้ังแต่ใต้ฅอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำาให้เดิร 
เหยียบย่ำาร้ิวเน้ือ ร้ิวหนังแห่งตนให้ฉุดคร่าตีจำาให้เดิรไปจนกว่าจะตาย

๗.นุ่งเปลือกไม้ คือ เชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเปนแร่ง 
เปนริ้ว แต่ใต้ฅอลงมาถึงเอวแล้วเชือดแต่เอวให้เปนแร่ง เปนริ้ว 
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ลงมาถึงข้อเท้า กระทำาเนื้อเบ้ืองบนนั้นให้เปนร้ิวตกปกคลุมลงมา
เหมือนนุ่งผ้าคากรอง

๘.ยืนกวาง คอื เอาหว่งเหลกสวมขอ้สอกทังสองขอ้เฃา่ทงั 
สองข้างให้หม้ันแล้วเอาหลักเหลกสอดลงในวงเหลกแย่งขึงตรึงลง 
ไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้ แล้วเอาเพลิงลนให้รอบตัวกว่าจะตาย

๙.เกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือ เอาเบดใหญ่มีคมสองข้างเก่ียว 
ท่ัวกาย เพิกหนังเน้ือแลเอนน้อยใหญ่ ให้หลุดขาดออกมากว่าจะตาย

๑๐.เหรียญกษาปณ์ คือ ให้เอามีดที่คมเชือดเน้ือให้ตก
ออกมาจากกาย แต่ทิละตำาลึงกว่าจะสิ้นมังสะ

๑๑.แปรงแสบ คอื ใหแ้ลส่บัฟนัทัว่กาย แลว้เอาแปรงหวี 
ชุบน้ำาแสบกรีดครูดขุดเซาะหนังแลเนื้อแลเอนน้อยใหญ่ ให้ลอก
ออกมาให้สิ้น ให้อยู่แต่ร่างกระดูก

๑๒.กางเวียน คือ ให้นอนลงโดยข้างๆ หนึ่งแล้ว ให้เอา
หลาวเหลกตอกลงไปโดยช่องหูให้แน่นกับแผ่นดิน แล้วจับเท้าทัง
สองหันเวียนไปดังบุทคลทำาบังเวียน

๑๓.ต่ังฟาง คอื ทำามใิหเ้น้ือพงัหนงัขาด เอาลกูศลีาบดทบุ
กระดูกให้แหลกย่อยแล้วรวบผมเข้าทังสิ้น ยกขึ้นหย่อนลงกระทำา
ใหเ้น้ือเปนกองเปนลอม แลว้พบัหอ่เนือ้หนงักบัทงักระดกูนัน้ทอด
วางไว้ ทำาดั่งตั่งอันทำาด้วยฟางซึ่งไว้เชดเท้า

๑๔.ราดด้วยน้ำามันเดือดๆ คือ เคี่ยวน้ำามันให้เดือดพลุ่ง
พล่าน แล้วรดสาดลงมาแต่ศีศะกว่าจะตาย
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๑๕.ให้สุนัขทึ้ง คือ ให้กักขังสูนักขร้ายทังหลายไว้ ให้อด

อาหารหลายวันให้เตมหยาก แล้วปล่อยออกให้กัดทึ้งเนื้อหนังกิน

ให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า

กฎหมายตราสามดวง เล่ม ๔ 
(พิมพ์ตามต้นฉบับกฎหมายตราสามดวง ฉบับหลวง) 

หมวด พระไอยการกระบดศึก พิมพ์ครั้งที่ ๒ สํานักพิมพ์คุรุสภา 
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
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๒๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมี
ประตูตรงกัน บุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือน ๒ หลังน้ัน  
พึงเห็นมนุษย์กำาลังเข้าเรือนบ้าง กำาลังออกจากเรือนบ้าง 
กำาลังเดินมาบ้าง กำาลังเดินไปบ้าง ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน เราย่อม 
มองเห็นหมู่สัตว์กำาลังจุติ กำาลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไป

ตามกรรมได้ว่า 
สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่าน้ีประกอบด้วยกายสุจริต  

วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ 
เช่ือม่ันกรรมด้วยอำานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไปแล้ว เข้าถึง
สุคติโลกสวรรคก์็มี. 

สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่าน้ี ประกอบด้วยกายสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐ ิ 
เช่ือม่ันกรรมด้วยอำานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไปแล้ว บังเกิดใน
หมู่มนุษย์ก็มี. 
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สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่าน้ี ประกอบด้วยกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เช่ือม่ันกรรมด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไปแล้ว เข้าถึง
เปรตวิสัยก็มี. 

สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่าน้ี ประกอบด้วยกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
เช่ือม่ันกรรมด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไปแล้ว เข้าถึง
ก�าเนิดเดรัจฉานก็มี. 

สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่าน้ี ประกอบด้วยกายทุจริต  

วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

เช่ือม่ันกรรมด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไปแล้ว เข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็มี. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านายนิรยบาลจะจับสัตว์น้ัน 
ท่ีส่วนต่าง  ๆ ของแขนไปแสดงแก่พระยายมว่า “ข้าแต่พระองค์ !  
บุรุษนี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดา ไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ 
ไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุล 
ขอพระองค์จงลงอาชญาแก่บุรุษนี้เถิด”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระยายมจะปลอบโยน เอาอก- 
เอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตท่ี ๑ กะสัตว์น้ันว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! 
ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๑ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”
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สัตว์น้ันทูลอย่างน้ีว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !” 
พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่าน

ไม่ได้เห็นเด็กแดงๆ ยังอ่อน นอนหงาย เปื้อนมูตรคูถ
ของตน อยู่ในหมู่มนุษย์หรือ ?”

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !” 
พระยายมถามอย่างน้ีว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่านน้ัน 

เม่ือรู้ความ มีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้มีความคิดดังน้ีบ้างไหมว่า  
แม้ตัวเราแล ก็มีความเกิดเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเกิด 
ไปได้ ควรท่ีเราจะท�าความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ”

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า ! 

มัวประมาทเสียเจ้าข้า !” 
พระยายมกลา่วอยา่งนีว้า่ “พอ่มหาจำาเรญิ ! ทา่น

ไม่ได้ทำาความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจไว้ เพราะมัว 
ประมาทเสีย ดังน้ัน เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการ 
ทีท่า่นประมาทแล้ว กบ็าปกรรมนีน้ัน่แล ไม่ใชม่ารดาทำาให้ 
ท่าน ไม่ใช่บิดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชายทำาให้ท่าน ไม่ใช ่
พี่น้องหญิงทำาให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำามาตย์ทำาให้ท่าน ไม่ใช ่
ญาติสาโลหิตทำาให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำาให้ท่าน  
ไม่ใช่เทวดาทำาให้ท่าน ตัวท่านเองทำาเข้าไว้ ท่านเท่านั้น

จักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้” 
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ภิกษุท้ังหลาย !  พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอก- 

เอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน 

เอาอกเอาใจ ไต่ถามเทวทูตท่ี ๒ ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! 

ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๒ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”

สัตว์น้ันทูลอย่างน้ีว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่าน

ไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย มีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี  

นับแต่เกิดมา เป็นผู้ชรา ซ่ีโครงคด หลังงอ ถือไม้เท้า งกเง่ิน  

เดินไป กระสบักระสา่ย ล่วงวัยหนุม่สาว ฟันหักผมหงอก  

หนงัเห่ียวย่น ศรีษะล้าน ผิวตกกระในหมู่มนษุย์หรือ ?”

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างน้ีว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่านน้ัน 

รูค้วามมีสต ิเปน็ผูใ้หญแ่ลว้ ไดม้คีวามดำารดิงันีบ้า้งไหมวา่  

แม้ตัวเราแล ก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่

ไปได้ ควรท่ีเราจะท�าความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ” 

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า ! 

มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !” 

พระยายมกล่าวอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ !  

ท่านไม่ได้ทำาดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้ เพราะมัว 
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ประมาทเสีย ดังน้ัน เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการท่ี 

ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมน้ีน่ันแล ไม่ใช่มารดาทำาให้ท่าน 

ไม่ใช่บิดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่พ่ีน้องชายทำาให้ท่าน ไม่ใช่พ่ีน้องหญิง 

ทำาใหท้า่น ไมใ่ชม่ติรอำามาตยท์ำาใหท้า่น ไมใ่ชญ่าติสาโลหติ 

ทำาให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำาให้ท่าน ไม่ใช่เทวดา 

ทำาให้ท่าน ตัวท่านเองทำาเข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบาก

ของบาปกรรมนี้” 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอก- 

เอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๒ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน 

เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๓ ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! 

ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๓ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”

สัตว์น้ันทูลอย่างน้ีว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่าน

ไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย ผู้ป่วย ทนทุกข์ เป็นไข้หนัก 

นอนเป้ือนมูตรคูถของตน มีคนอ่ืนคอยพยุงลุกพยุงเดิน  

ในหมู่มนุษย์หรือ ?” 

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างน้ีว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่านน้ัน 

เม่ือรู้ความ มีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้มีความคิดดังน้ีบ้างไหมว่า 
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แม้ตัวเราแล ก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น

ความเจ็บป่วยไปได้ ควรท่ีเราจะท�าความดี ทางกาย 

ทางวาจา และทางใจ” 

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า ! 

มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !” 

พระยายมกล่าวอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ !  

ท่านไม่ได้ทำาความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้ 

เพราะมัวประมาทเสยี ดงันัน้ เหลา่นายนริยบาลจกัลงโทษ

โดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่

มารดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่บิดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชาย

ทำาให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำาให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำามาตย์

ทำาให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำาให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและ

พราหมณ์ทำาให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาทำาให้ท่าน ตัวท่านเอง

ทำาเข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้” 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอก- 

เอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๓ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน 

เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๔ ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! 

ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๔ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”

สัตว์น้ันทูลอย่างน้ีว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !” 
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พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่าน 

ไม่ได้เห็นพระราชาท้ังหลาย ในหมู่มนุษย์จับโจร

ผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลงกรรมกรณ์ต่างชนิดบ้างหรือ 

คือ  

(๑) โบยด้วยแส้บ้าง … 

(เนื้อความเต็มสามารถศึกษาได้จากหน้า ๖๔-๖๕)

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างน้ีว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่านน้ัน 

เม่ือรู้ความ มีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้มีความคิดดังน้ีบ้างไหมว่า  

จำาเริญละ เป็นอันว่าสัตว์ที่ท�ากรรมอันเป็นบาปไว้นั้น 

ย่อมถูกลงกรรมกรณ์ต่างชนิดเห็นปานนี้ในปัจจุบัน 

จะป่วยกล่าวไปไยถึงชาติหน้า ควรที่เราจะท�าความดี

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ” 

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า ! 

มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !” 

พระยายมกล่าวอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ !  

ท่านไม่ได้ทำาความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้  

เพราะมัวประมาทเสยี ดงันัน้ เหลา่นายนริยบาลจกัลงโทษ



พุทธวจน - หมวดธรรม 

80

โดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่

มารดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่บิดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชาย

ทำาให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำาให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำามาตย์

ทำาให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำาให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและ

พราหมณ์ทำาให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาทำาให้ท่าน ตัวท่านเอง

ทำาเข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้”

ภิกษุท้ังหลาย !  พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอก- 

เอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๔ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน 

เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๕ ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! 

ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”

สัตว์น้ันทูลอย่างน้ีว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่าน

ไม่ได้เห็นหญิงหรือชายท่ีตายแล้ววันหน่ึงหรือสองวัน หรือ 

สามวัน ข้ึนพอง เขียวช้�า มีน้�าเหลืองเย้ิมในหมู่มนุษย์หรือ ?”

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !” 

พระยายมถามอย่างน้ีว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! ท่านน้ัน 

เม่ือรู้ความ มีสติ เป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้มีความคิดดังน้ีบ้างไหมว่า  

แม้ตัวเราแล ก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตาย 

ไปได้ ควรท่ีเราจะท�าความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ” 
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สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า ! 
มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !” 

พระยายมกล่าวอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ ! 
ท่านไม่ได้ทำาความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้  
เพราะมัวประมาทเสยี ดงันัน้ เหลา่นายนริยบาลจกัลงโทษ
โดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่
มารดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่บิดาทำาให้ท่าน ไม่ใช่พ่ีน้องชาย
ทำาให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำาให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำามาตย์
ทำาให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำาให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและ
พราหมณ์ทำาให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาทำาให้ท่าน ตัวท่านเอง
ทำาเข้าไว้ ท่านเท่านั้น จักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้” 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระยายมคร้ันปลอบโยน เอาอก- 
เอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตท่ี ๕ กะสัตว์น้ันแล้ว ก็ทรงน่ิงอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านิรยบาลจะให้สัตว์นั้น
กระทำาเหตุช่ือการจำา ๕ ประการ คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือ 
ข้างท่ี ๑ ข้างท่ี ๒ ท่ีเท้าข้างท่ี ๑ ข้างท่ี ๒ และท่ีทรวงอกตรงกลาง  
สัตว์น้ันจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ในนรกน้ัน 
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านิรยบาล จะจับสัตว์นั้น
ขงึพดืแลว้เอาผ่ึงถาก สัตว์น้ันจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า 
เจ็บแสบอยู่ในนรกน้ัน และยงัไมต่ายตราบเทา่บาปกรรมนัน้ 
ยังไม่สิ้นสุด.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านิรยบาล จะจับสัตว์นั้น
เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพร้า … .

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านิรยบาล จะเอาสัตว์นั้น
เทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินท่ีมีไฟติดทั่ว 
ลุกโพลง โชติช่วง … .

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านิรยบาล จะให้สัตว์นั้น
ปีนข้ึนปีนลงซ่ึงภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ท่ีมีไฟติดท่ัว ลุกโพลง  
โชติช่วง … .

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านิรยบาล จะจับสัตว์น้ันเอา 
เท้าข้ึนข้างบนเอาหัวลงข้างล่าง แล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดง 
ท่ีมีไฟติดท่ัว ลุกโพลง โชติช่วง สัตว์นัน้จะเดือดพล่านเปน็
ฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ จะ
พลา่นขึน้ขา้งบนครัง้หนึง่บา้ง พล่านลงข้างล่างคร้ังหน่ึงบ้าง  
พล่านไปด้านขวางคร้ังหน่ึงบ้าง สัตว์น้ันจะเสวยเวทนาอัน
เป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยู่ในหม้อทองแดงนั้น และยังไม่
ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์น้ัน 
เข้าไปในมหานรก ก็มหานรกน้ันแล มีส่ีมุม ส่ีประตู แบ่งไว้ 
โดยส่วนเท่ากัน มีก�าแพงเหล็ก ล้อมรอบ ครอบไว้ด้วย
แผ่นเหล็ก พื้นของมหานรกนั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล็ก
ลุกโพลง แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์รอบด้าน ต้ังอยู่ทุกเม่ือ. 
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ภกิษทุัง้หลาย !  และมหานรกน้ัน มีเปลวไฟพลุ่ง 
จากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลัง พลุ่งจากฝาด้านหลังจดฝา
ด้านหน้า พลุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้ พลุ่งจาก
ฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือ พลุ่งข้ึนจากข้างล่างจดข้างบน  
พลุ่งจากข้างบนจดข้างล่าง สัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอัน
เปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ อยูใ่นมหานรกนัน้ และยงัไมต่าย 
ตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมมีสมัยท่ีในบางคร้ังบางคราว  
โดยล่วงระยะกาลนาน ประตูด้านหน้าของมหานรกเปิด  
สัตว์นั้นจะรีบว่ิงไปยังประตูน้ันโดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิว 
ไหม้หนัง ไหม้เนื้อ ไหม้เอ็น แม้กระดูกท้ังหลายก็เป็น
ควันตลบ แต่อวัยวะท่ีสัตว์น้ันยกข้ึนแล้วจะกลับคืนรูปเดิม
ทันที และในขณะท่ีสัตว์น้ันใกล้จะถึงประตู ประตนูัน้จะปดิ  
สัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ใน 
มหานรกน้ันและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมน้ันยังไม่ส้ินสุด.

ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมมีสมัยท่ีในบางคร้ังบางคราว  
โดยลว่งระยะกาลนาน ประตดูา้นหลงัของมหานรกเปดิ … 
ประตูด้านเหนือเปิด … ประตูด้านใต้เปิด สัตว์นั้นจะรีบว่ิง
ไปยังประตูน้ันโดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิว ไหม้หนัง ไหมเ้นือ้  
ไหม้เอ็น แม้กระดูกท้ังหลายก็เป็นควันตลบ แต่อวัยวะ 
ท่ีสัตว์น้ันยกข้ึนแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันที และในขณะ 
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ท่ีสัตว์น้ันใกล้จะถึงประตู ประตนูัน้จะปดิ สตัวน์ัน่ย่อมเสวย
เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ในมหานรกน้ันและยัง 
ไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมมีสมัยท่ีในบางคร้ังบางคราว  
โดยล่วงระยะกาลนาน ประตูด้านหน้าของมหานรกน้ันเปิด  
สัตว์นั้นจะรีบว่ิงไปยังประตูน้ันโดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิว 
ไหม้หนัง ไหม้เน้ือ ไหม้เอ็น แม้กระดูกท้ังหลายก็เป็นควันตลบ  
แต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้ว จะกลับคืนรูปเดิมทันที
สัตว์นั้นจะออกทางประตูนั้นได้ แต่ว่ามหานรกนั้นแล 
มีนรกเต็มด้วยคูถใหญ่ ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้น 
จะตกลงในนรกคถูนัน้ และในนรกคูถนัน้แล มีหมูส่ตัวป์าก 
ดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิว แล้วเฉือดเฉือนหนัง แล้วเฉือด 
เฉอืนเนือ้ แลว้เฉอืดเฉอืนเอน็ แลว้เฉอืดเฉอืนกระดกู แลว้ 
กินเย่ือในกระดูก สัตว์น้ันย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า  
เจ็บแสบอยู่ในนรกคูถน้ัน และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมน้ัน 
ยังไม่สิ้นสุด. 

ภกิษทุัง้หลาย !  และนรกคถูนัน้ มนีรกเตม็ด้วย 
เถ้ารึงใหญ่ (ขี้เถ้าร้อน) ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้นจะ 
ตกลงไปในนรกเถ้ารงึน้ัน สตัวน์ัน้ยอ่มเสวยเวทนาอนัเปน็ 
ทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ในนรกเถ้ารึงน้ัน และยังไม่ตายตราบเท่า 
บาปกรรมน้ันยังไม่ส้ินสุด. 
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ภกิษทุัง้หลาย !  และนรกเถ้ารงึนัน้ มปีา่งิว้ใหญ ่
ประกอบอยู่รอบด้าน ต้นสูงชลูดข้ึนไปโยชน์หน่ึง มีหนามยาว  
๑๖ องคลุ ีมไีฟตดิทัว่ลกุโพลง โชตชิว่ง เหลา่นายนริยบาล 
จะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นๆ ลงๆ ที่ต้นงิ้วนั้น สัตว์นั้นย่อม
เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยู่ที่ต้นงิ้วนั้น และ
ยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  และป่าง้ิวน้ัน มีป่าต้นไม้ใบเป็น 
ดาบใหญป่ระกอบอยูร่อบดา้น สตัวน์ัน้จะเขา้ไปในปา่นัน้  
จะถูกใบไม้ที่ลมพัด ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและ
เท้าบ้าง และตัดใบหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดท้ังใบหูและจมูกบ้าง  
สตัวน์ัน้ยอ่มเสวยเวทนาอนัเป็นทกุข์กลา้ เจบ็แสบ อยูท่ีป่า่ 
ต้นไม้มีใบเป็นดาบน้ัน และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมน้ัน 
ยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  และป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้น 
มีแม่น้�าใหญ่ น้�าเป็นด่าง ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้น 
จะตกลงไปในแม่น้ำาน้ัน จะลอยอยู่ในแม่น้ำาน้ัน ตามกระแสบ้าง  
ทวนกระแสบ้าง ทั้งตามและทวนกระแสบ้าง สัตว์นั้นย่อม
เสวยเวทนาอนัเปน็ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ อยูใ่นแมน่้ำานัน้ และ 
ยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านายนิรยบาลพากันเอา
เบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นข้ึนวางบนบก แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 
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“พ่อมหาจำาเริญ ! เจ้าต้องการอะไร” สัตว์นั้นบอกอย่างนี้ 

ว่า “ข้าพเจ้าหิว เจ้าข้า !” เหล่านายนิรยบาลจึงเอาขอ

เหล็กร้อนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติช่วง เปิดปากออก 

แล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติช่วง เข้า

ในปาก ก้อนโลหะน้ันจะไหม้ริมฝีปากบ้าง ไหม้ปากบ้าง 

ไหม้คอบ้าง ไหม้ท้องบ้าง ของสัตว์นั้น พาเอาไส้ใหญ่บ้าง  

ไส้น้อยบ้าง ออกมาทางส่วน เบ้ืองล่าง สัตว์น้ันย่อมเสวย

เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ ณ ท่ีน้ัน และยังไม่ตาย

ตราบเท่าบาปกรรมน้ันยงัไม่สิ้นสุด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านายนิรยบาลกล่าวกะสัตว์น้ัน 

อย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำาเริญ !  เจ้าต้องการอะไร” สัตว์นั้น 

บอกอย่างน้ีว่า “ข้าพเจ้าระหาย เจ้าข้า !” เหล่านายนิรยบาล 

จึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดท่ัว ลุกโพลง โชติช่วง เปิดปาก 

ออกแล้วเอาน้�าทองแดงร้อนมีไฟติดท่ัว ลุกโพลง โชติช่วง  

กรอกเข้าไปในปาก น้ำาทองแดงนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้าง 

ไหม้ปากบา้ง ไหมค้อบา้ง ไหมท้อ้งบา้ง ของสตัวน์ัน้ พาเอา

ไส้ใหญบ่า้ง ไสน้้อยบา้ง ออกมาทางสว่นเบือ้งลา่ง สตัวน์ัน้ 

ย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ ณ ท่ีน้ัน และ

ยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมน้ันยังไม่ส้ินสุด.
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ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์น้ัน 

เข้าไปในมหานรกอีก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรื่องเคยมีมาแล้ว พระยายม

ได้มีความดำาริอย่างนี้ว่า   

“พ่อเจ้าประคุณเอ๋ย ! เป็นอันว่าเหล่าสัตว์ท่ี

ทำากรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยบาลลง

กรรมกรณ์ต่างชนิด เห็นปานนี้. 

โอหนอ ! ขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ 

ขอตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

พึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 

ขอเราพึงได้น่ังใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน 

ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

พึงทรงแสดงธรรมแก่เรา 

และขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรม

ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิด”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็เร่ืองน้ัน เรามิได้ฟังต่อสมณะ 

หรือพราหมณ์อ่ืนๆ แล้วจึงบอก ก็แลเราบอกเร่ืองท่ีรู้เอง 

เห็นเอง ปรากฏเองทั้งนั้น. 
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

นรชนเหล่าใดยังเป็นมาณพ 

อันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่ 

นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงหมู่สัตว์อันเลว 

ถึงความเศร้าโศกสิ้นกาลนาน 

ส่วนนรชนเหล่าใด 

เป็นสัตบุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้ 

อันเทวทูตตักเตือนแล้ว 

ย่อมไม่ประมาทในธรรมของพระอริยะ

ในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมั่น

อันเป็นเหตุแห่งชาติและมรณะ แล้วไม่ถือมั่น 

หลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นชาติและมรณะได้ 

นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษม 

มีสุข ดับสนิทในปัจจุบัน 

ล่วงเวรและภัยทั้งปวง

และเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อายุนรก
-บาลี ทสก.อํ. ๒๔/๑๘๑/๘๙.

๒๔ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  

เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทราม ตกอยู่ในอำานาจแห่งความ

ปรารถนาอันเลวทราม พระเจ้าข้า !

โกกาลิกะ !  เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้. 

โกกาลกิะ !  เธออยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้เธอจงยงัจติ 

ให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบุตรและ

โมคคัลลานะมีศีลเป็นที่รัก.

แม้คร้ังท่ี ๒ โกกาลิกภิกษุได้กราบทูลอีก พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม 

แม้คร้ังท่ี ๓ โกกาลิกภิกษุได้กราบทูลอีก พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม 

ลำาดับน้ันแล โกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มี 

พระภาคกระทำาประทักษิณแล้วหลีกไป …

คร้ันพอล่วงราตรีน้ันไป พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายว่า 
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ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือคืนน้ี เม่ือปฐมยามล่วงไปแล้ว  

ท้าวสหมับดพีรหม มรีศัมอีนังามยิง่ ทำาวหิารเชตวนัทัง้สิน้
ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงท่ีอยู่ อภิวาทแล้วยืนอยู่ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะเราว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ! โกกาลิกภิกษุมรณภาพแล้ว อุบัติในปทุมนรก  
เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ”  
ท้าวสหัมบดีพรหม คร้ันกล่าวดังน้ีแล้ว กระทำาประทักษิณแล้ว  
ได้อันตรธานหายไปในที่นั้นเอง. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  ประมาณอายุในปทุมนรก

นานเพียงใด พระเจ้าข้า ! 

ภิกษุท้ังหลาย !  ประมาณอายใุนปทมุนรกนานนกั 
การนับประมาณอายุในปทุมนรกน้ันว่า เท่าน้ีปี เท่าน้ีร้อยปี 
เท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปี ไม่ใช่ทำาได้ง่าย. 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ !  ก็พระองค์สามารถจะทรงกระทำา

การเปรียบเทียบได้หรือไม่ พระเจ้าข้า ! 

ภิกษุท้ังหลาย !  อาจเปรียบได้.
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ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนเกวียนท่ีบรรทุกงา
ของชาวโกศลมีอัตรา ๒๐ ขารี เม่ือล่วงไปทุกแสนปี บุรุษพึง
หยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ด.

ภิกษุท้ังหลาย !  เกวียนท่ีบรรทุกงาของชาวโกศล 
มีอัตรา ๒๐ ขารีน้ัน จะพึงถึงความส้ินไป หมดไปโดยลำาดับ
น้ียังเร็วเสียกว่า ส่วน ๑ อัพพุทนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไป 
หมดไปได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !
๒๐ อัพพุทนรก เป็น ๑ นิรัพพุทนรก 
๒๐ นิรัพพุทนรก เป็น ๑ อัพพนรก 
๒๐ อัพพนรก เป็น ๑ อหหนรก 
๒๐ อหหนรก เป็น ๑ อฏฏนรก
๒๐ อฏฏนรก เป็น ๑ กุมุทนรก 
๒๐ กุมุทนรก เป็น ๑ โสคันธิกนรก 
๒๐ โสคันธิกนรก เป็น ๑ อุปลกนรก 
๒๐ อุปลกนรก เป็น ๑ ปุณฑรีกนรก 
๒๐ ปุณฑรีกนรก เป็น ๑ ปทุมนรก 

อย่างนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรก เพราะ
จิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ. 
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ก็วาจาหยาบเช่นกับขวาน เกิดในปากของบุรุษแล้ว 
เป็นเหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นพาล 
ผู้กล่าวคำาทุภาษิต 
ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา 
หรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญ 
ผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปาก 
ย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้น 

การแพ้ด้วยทรัพย์เพราะเล่นการพนัน

เป็นโทษเพียงเล็กน้อย 

โทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดี

นี้แลเป็นโทษมากกว่า 

บุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้แล้ว 

เป็นผู้ติเตียนพระอริยเจ้า 

ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาล

ประมาณด้วยการนับปี 

๑๓๖,๐๐๐ นิรัพพุทะ และ ๕ อัพพุทะ.
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การเข้าถงึนรกในภพปัจจุบนั (นัยท่ี ๑)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๒/๑๗๓๑.

๒๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  นรกชื่อว่ามหาปริฬาหะ มีอยู่.

ในนรกนั้น บุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 

ด้วยจักษุ (ตา) แต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียว  

ไม่เห็นรูปท่ีน่าปรารถนาเลย เห็นรูปท่ีไม่น่าใคร่อย่างเดียว  

ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลย เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว 

ไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลย.

ในนรกนั้น บุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้ด้วยโสตะ (หู)… .

ในนรกนั้น บุคคลยังดมกล่ินอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้ด้วยฆานะ (จมูก)… .

ในนรกนั้น บุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้ด้วยชิวหา (ลิ้น)… .

ในนรกนั้น บุคคลยังถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ด้วยกาย… .

ในนรกนั้น บุคคลยังรู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใด 

อยา่งหนึง่ไดด้ว้ยมโน (ใจ) แตไ่ดรู้แ้จง้ธรรมารมณ์ทีไ่มน่า่ 
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ปรารถนาอย่างเดยีว ไมไ่ดรู้แ้จง้ธรรมารมณท์ีน่า่ปรารถนา 

เลย ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีไม่น่าใคร่อย่างเดียว ไม่ได้รู้แจ้ง 

ธรรมารมณ์ท่ีน่าใคร่เลย ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีไม่น่าพอใจ 

อย่างเดียว ไม่ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลย.
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง

ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ความเร่าร้อนน้ันใหญ่หลวงหนอ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ความเร่าร้อนน้ันใหญ่หลวงนักหนอ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มีไหม พระเจ้าข้า ! ความร้อนอ่ืน 

ท่ีใหญ่หลวงกว่า น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนน้ี ?

ภิกษุท้ังหลาย !  มีอยู่ ความเร่าร้อนอ่ืนท่ีใหญ่หลวง 

กว่า น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ความร้อนอ่ืนท่ีใหญ่หลวงกว่า 

น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 

เหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ว่า 

ทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ

เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ
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ข้อปฏิบัติเครื่องท�าสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้

สมณพราหมณ์เหล่าน้ัน ย่อมยินดียิ่งในสังขาร

ท้ังหลาย อันเปน็ไปพรอ้มเพือ่ชาตชิรามรณะโสกะปรเิทวะ  

ทุกขะโทมนัสอุปายาส.

สมณพราหมณ์เหล่าน้ัน คร้ันยินดีย่ิงในสังขาร

ท้ังหลายเช่นนั้นแล้ว ย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลาย 

อันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ

โทมนัสอุปายาส.

สมณพราหมณ์เหล่านั้น ครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขาร

ทั้งหลายเช่นนั้นแล้ว ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน

แห่งชาติ (ความเกิด) บ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน 

แห่งชราบ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะ 

บ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะ

ทุกขะโทมนัสอุปายาสบ้าง.

เรากล่าวว่า “สมณพราหมณ์เหล่าน้ัน ย่อมไม่พ้นจาก 

ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย  

คือ ไม่พ้นจากทุกข ์ดังนี้.
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การเข้าถงึนรกในภพปัจจุบนั (นัยท่ี ๒) 

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๘/๒๑๔.

๒๖ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เป็นลาภของเธอทั้งหลาย. 
ภิกษุท้ังหลาย !  เป็นการได้ท่ีดีของเธอท้ังหลายแล้ว.
ภิกษุท้ังหลาย !  ขณะสำาหรับการประพฤติพรหมจรรย์  

พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นรก ชือ่วา่ ผสัสายตนกิะ ๖ ขมุ เราไดเ้ห็นแลว้. 

ในบรรดานรกเหล่าน้ัน บุคคลเห็นรูปใดๆ ด้วย ตา  
ย่อมเห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่เห็นรูปที่น่า
ปรารถนาเลย เห็นแต่รูปที่ไม่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่เห็นรูป
ที่น่ารักใคร่เลย เห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้น ไม่เห็นรูป
ที่น่าพอใจเลย. 

ในบรรดานรกเหล่าน้ัน บุคคลฟังเสียงใดๆ ด้วยหู … 

ในบรรดานรกเหล่าน้ัน บุคคลดมกล่ินใด  ๆด้วยจมูก … 

ในบรรดานรกเหล่าน้ัน บุคคลล้ิมรสใดๆ ด้วยล้ิน … 

ในบรรดานรกเหล่าน้ัน บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะใดๆ 

ด้วยผิวกาย … 
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ในบรรดานรกเหล่าน้ัน บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ใดๆ  

ด้วยใจ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น 

ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีน่าปรารถนาเลย รู้แจ้งธรรมารมณ์

ที่ไม่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีน่ารักใครเ่ลย 

รู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ท่ีไม่น่าพอใจเท่าน้ัน ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์

ที่น่าพอใจเลย.
ภิกษุท้ังหลาย !  เป็นลาภของเธอทั้งหลาย. 
ภิกษุท้ังหลาย !  เป็นการได้ท่ีดีของเธอท้ังหลายแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  ขณะสำาหรับการประพฤติพรหมจรรย์  

พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว ดังน้ีแล.
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การจองจ�าที่ทารุณเจ็บปวด
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๓/๓๑๖.

๒๗ 

ภิกษทุัง้หลาย !  ความไมม่ศีรทัธา ไมม่หีริิ ไม่มี 

โอตตัปปะ ไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญาในกุศลธรรม มีอยู่แก่ผู้ใด  

เรากล่าวบุคคลผู้นั้น ว่าเป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ

ในอริยวินัย.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนจนชนิดนั้น เมื่อไม่มีศรัทธา 

ไมมี่หริ ิไมม่โีอตตปัปะ ไมม่วีริยิะ ไมม่ปีญัญาในกศุลธรรม  

เขาย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรา

กล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ ว่าเป็นการกู้หนี้. 

เพื่อจะปกปิดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

ของเขา เขาตั้งความปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนา

ไม่ให้ใครรู้จักเขา ดำาริไม่ให้ใครรู้จักเขา พูดจาเพื่อไม่ให้ 

ใครรู้จักเขา ขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา 

เรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ ว่าเป็น

ดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้.
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เพื่อนสพรหมจารีผู้มีศีลเป็นท่ีรัก พากันกล่าว

ปรารภเขาอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุนี้ ทำาอะไรๆ (ทุจริต) 

อย่างนี้ มีปกติประพฤติกระทำาอะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้”  

เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ ว่าเป็นการถูกทวงหนี้. 

เขาจะไปอยู่ปา่ก็ตาม อยูโ่คนไมก้ต็าม อยูเ่รอืนวา่ง 

ก็ตาม อกุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจ  

ย่อมเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจเขา เรากล่าวอาการอย่างนี้ 

ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนจนชนิดนี้ คร้ันประพฤติ

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตาย

เพราะการแตกทำาลายแห่งกาย ย่อมถูกจองจ�าอยู่ในนรกบ้าง  

ในก�าเนิดเดรัจฉานบ้าง.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราไม่มองเห็นการจองจ�าอื่น

แม้อย่างเดียว ท่ีทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้ เป็น

อันตรายอย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มี

ธรรมอื่นยิ่งกว่า เหมือนการถูกจองจ�าในนรก หรือใน

ก�าเนิดเดรัจฉาน อย่างนี้.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ความยากจน และการกู้หนี้ ท่านกล่าวว่า
เป็นความทุกข์ในโลก 

คนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิต ย่อมเดือดร้อน 
เพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้าง เพราะถูกจับกุมบ้าง.

การถูกจับกุมนั้น เป็นความทุกข์ของคนบูชา
การได้กาม

ถึงแม้ในอริยวินัยน้ีก็เหมือนกัน
ผู้ใดไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ สั่งสม

แต่บาปกรรม กระท�ากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
ปกปิดอยู่ด้วยการกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางจิต 
เพ่ือไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขา ผู้น้ันพอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิตย์ 
ในที่นั้นๆ

คนชั่วท�าบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน 
เสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน

ความตรติรึกท่ีเกิดจากวิปฏิสาร1 อนัเปน็เคร่ือง 
ทรมานใจ ย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่า

คนชั่วท�าบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน 
ไปสู่ก�าเนิดเดรัจฉานบางอย่าง หรือว่าถูกจองจ�าอยู่ในนรก 
การถูกจองจ�าน้ันเป็นทุกข์ชนิดท่ีธีรชนไม่เคยประสบเลย. 

1.	ความเดือดร้อนใจ.
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ความเป็นไปได้ยาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๗/๑๗๙๖-๙๗.

๒๘ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถงึซึง่การคำานวณได้ เปรยีบเทยีบได้ ไม่เข้าถงึแม้ซึง่ส่วนเสีย้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน 

สัตว์ท่ีจุติจากนรกไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์ มีน้อย 

โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก 

ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่าโดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน  

สัตว์ท่ีจุติจากนรกไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา มีน้อย  

โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก 

ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่าโดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.

 อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๖-๕๖๗/๑๗๓๙-๑๗๔๒.

๒๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  โลกันตริก (โลกันตนรก) มีแต่ 

ความทุกข์ มืดคลุ้มมัวเป็นหมอก สัตว์ในโลกันตริกนั้น  

ไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์ และพระอาทิตย์ซ่ึงมีฤทธ์ิ

มีอานุภาพมากอย่างนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ความมืดนั้นมาก ความมืดนั้น

มากแท้ๆ ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่า และน่ากลัวกว่าความมืด

นี้ มีอยู่หรือ ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ความมดือยา่งอืน่ทีม่ากกวา่และ

น่ากลัวกว่าความมืดนี้ มีอยู่.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่า

และน่ากลัวกว่าความมืดนี้ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 

เหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ยอ่มยนิดใีนสงัขารทัง้หลาย  

ซึ่งเป็นไปเพ่ือความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก 
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ความร่ำาไร ความทุกข์ ความโทมนัสและความคับแค้นใจ 

ครัน้ยนิดแีลว้ย่อมปรงุแต่ง ครัน้ปรงุแตง่แลว้ ยอ่มตกไป 

สู่ความมืด คือ ความเกิดบ้าง … เรากล่าวว่า สมณะหรือ

พราหมณเ์หลา่นัน้ ยอ่มไมพ่น้ไปจากความเกดิ … ยอ่มไม ่

พ้นไปจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย !  ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 

เหล่าหนึ่ง ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ย่อมไม่ยินดีในสังขารท้ังหลาย  

ซ่ึงเป็นไปเพ่ือความเกิด … คร้ันไม่ยินดีแล้ว ย่อมไม่ปรุงแต่ง  

ครั้นไม่ปรุงแต่งแล้ว ย่อมไม่ตกไปสู่ความมืด คือ ความ

เกิดบ้าง … เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 

ย่อมพ้นไปจากความเกิด … ย่อมพ้นไปจากความทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะฉะน้ันแหละ เธอพึงกระทำา 

ความเพียร เพ่ือรู้ตามความจริงว่า นี้ทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย 

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.





ก�ำเนิดเดรัจฉำน
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เหตุที่ท�าให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๑๗-๓๑๙/๔๗๖-๔๘๐.

๓๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจ�าพวก
มีหญ้าเป็นภักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นย่อมใช้ฟันแทะ
เล็มกินหญ้าสด ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำาพวกมีหญ้าเป็นภักษา  
คืออะไร ? คือ ม้า โค ลา แพะ เนื้อ หรือแม้จำาพวกอื่นๆ 
ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่มีหญ้าเป็นภักษา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในเบ้ืองต้นคนพาลนั้นน่ันแล

เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และท�ากรรมอัน
เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ

เป็นสหายของสัตว์จ�าพวกที่มีหญ้าเป็นภักษาเหล่านั้น. 
ภิกษุทั้งหลาย !  มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจ�าพวก 

มีคูถเป็นภักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่าน้ันได้กล่ินคูถแต่ไกลๆ  
แล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่า จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ 
เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชา
ด้วยตั้งใจว่า จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ฉันน้ันเหมือนกันแล มีเหล่าสัตว์
เดรัจฉานจำาพวกมีคูถเป็นภักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่าน้ัน
ได้กล่ินคูถแต่ไกลๆ แล้ว ย่อมว่ิงไปด้วยหวังว่า จักกินตรงน้ี 
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จักกินตรงนี้ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำาพวกมีคูถเป็นภักษา 

คืออะไร ? คือ ไก่ สุกร สุนัขบ้าน สุนัขป่า หรือแม้จำาพวกอ่ืนๆ 

ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่มีคูถเป็นภักษา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในเบ้ืองต้นคนพาลนั้นน่ันแล

เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และท�ากรรมอัน

เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ

เป็นสหายของสัตว์จ�าพวกมีคูถเป็นภักษาเหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจ�าพวก 

เกิดแก่ตายในท่ีมืด ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำาพวกเกิดแก่ตาย 

ในที่มืด คืออะไร ? คือ ตั๊กแตน มอด ไส้เดือน หรือแม้

จำาพวกอื่นๆ ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในที่มืด.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในเบ้ืองต้นคนพาลนั้นน่ันแล

เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และท�ากรรมอัน

เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ

เป็นสหายของสัตว์จ�าพวกเกิดแก่ตายในที่มืด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจ�าพวก

เกดิแกต่ายในน้�า กเ็หลา่สตัวเ์ดรจัฉานจำาพวกเกดิแกต่าย 

ในน้ำา คอือะไร ? คอื ปลา เตา่ จระเข ้หรอืแมจ้ำาพวกอืน่ๆ  

ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในน้ำา. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในเบ้ืองต้นคนพาลนั้นน่ันแล

เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และท�ากรรมอัน

เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ

เป็นสหายของสัตว์จ�าพวกเกิดแก่ตายในน้�า. 

ภิกษุทั้งหลาย !  มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจ�าพวก

เกิดแก่ตายในของโสโครก ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำาพวก

เกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไร ? คือ เหล่าสัตว์จำาพวก

ท่ีเกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มี ในศพเน่าก็มี ในขนมกุมมาสเก่า 

ก็มี ในน้ำาครำาก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแม้จำาพวกอื่นๆ 

ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในของโสโครก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในเบ้ืองต้นคนพาลนั้นน่ันแล

เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และท�ากรรมอัน

เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ

เป็นสหายของสัตว์จ�าพวกเกิดแก่ตายในของโสโครก. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เรากล่าวเรื่องกำาเนิดเดรัจฉาน

แม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้ จะกล่าวให้ถึงกระทั่ง

ความทุกข์ในกำาเนิดเดรัจฉาน ไม่ใช่ทำาได้ง่าย. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน
-บาลี มหา. วิ. ๔/๑๗๕/๑๒๗

๓๑ 

ก็โดยสมัยน้ันแล นาคตัวหน่ึงอึดอัด ระอา เกลียดกำาเนิดนาค  

นาคน้ันได้มีความดำาริว่า ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพ้นจากกำาเนิดนาค  

และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน. 

คร้ันแล้วได้ดำาริต่อไปว่า สมณะเช้ือสายศากยบุตรเหล่าน้ีแล  

เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่ 

คำาสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเราจะพึงบวชในสำานักสมณะ

เช้ือสายศากยบุตร ด้วยวิธีเช่นน้ี เราก็จะพ้นจากกำาเนิดนาคและ

กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน. 

คร้ันแล้วนาคน้ันจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไปหา 

ภิกษุท้ังหลายขอบรรพชา ภิกษุท้ังหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท 

สมัยต่อมา พระนาคน้ันอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่ง. 

คร้ันปัจจุสสมัยแห่งราตรี ภิกษุรูปน้ัน ต่ืนนอนแล้วออกไป 

เดินจงกรมอยู่ในท่ีแจ้ง คร้ันภิกษุรูปน้ันออกไปแล้ว พระนาคน้ัน 

ก็วางใจจำาวัด วิหารท้ังหลังเต็มไปด้วยงู ขนดย่ืนออกไปทางหน้าต่าง. 

ครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยตั้งใจจักเข้าวิหาร 

ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู เห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง 

ก็ตกใจ จึงร้องเอะอะขึ้น. 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

112

ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปน้ันว่า 

“อาวุโส ท่านร้องเอะอะไปทำาไม ?”

ภิกษุรูปน้ันบอกว่า “อาวุโสท้ังหลาย วิหารน้ีท้ังหลังเต็มไป 

ด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง”

ขณะนั้น พระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น แล้วนั่งอยู่

บนอาสนะของตน.

ภิกษุทั้งหลายถามว่า “อาวุโส ท่านเป็นใคร ?”

น. “ผมเป็นนาค ขอรับ”

ภิ. “อาวุโส ท่านได้ทำาเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไร ?”

พระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาค

ลำาดับน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังให้ประชุมภิกษุสงฆ์  

ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วได้ทรง

ประทานพระพุทธโอวาทนี้แก่นาคนั้นว่า 

“พวกเจ้าเป็นนาค มีความไม่งอกงามในธรรมวินัยน้ี 

เปน็ธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอโุบสถในวันที ่๑๔  

ที ่๑๕ และที ่๘ แหง่ปักษน์ัน้แหละ ดว้ยวิธนีี ้เจา้จกัพน้จาก 

กำาเนิดนาค และจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน”.
คร้ันนาคน้ันได้ทราบว่า ตนมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยน้ี  

เป็นธรรมดา ก็เสียใจหลั่งน้ำาตา ส่งเสียงดังแล้วหลีกไป.
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ลำาดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ภิกษุทัง้หลาย !  เหตแุหง่ความปรากฏตามสภาพ

ของนาค มีสองประการนี้คือ 

เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน ๑ 

เวลาวางใจนอนหลับ ๑ 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล เหตุแห่งความปรากฏ

ตามสภาพของนาค ๒ ประการ.

ภิกษุทัง้หลาย !  อนปุสมับัน คอื สัตวเ์ดรจัฉาน 

ภกิษไุมพึ่งให้อปุสมบท ทีอ่ปุสมบทแลว้ ตอ้งใหส้กึเสยี.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ก�าเนิดนาค ๔ จ�าพวก
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙๘/๕๑๙.

๓๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กำาเนิดของนาค ๔ จำาพวกนี้. 

๔ จำาพวก เป็นอย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) นาคที่เป็นอัณฑชะ (เกิดในไข่) 

(๒) นาคที่เป็นชลาพุชะ (เกิดในครรภ์) 

(๓) นาคที่เป็นสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล) 

(๔) นาคที่เป็นโอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น) 

ในนาค ๔ จำาพวกนั้น 

นาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ 

ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะ. 

นาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะ ประณีตกว่า

นาคที่เป็นอัณฑชะและชลาพุชะ. 

นาคท่ีเป็นโอปปาติกะ ประณีตกว่านาคท่ีเป็นอัณฑชะ  

ชลาพุชะ และสังเสทชะ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีแล กำาเนิดของนาค ๔ จำาพวก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เหตุให้นาครักษาอุโบสถ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙๙-๓๐๐/๕๒๑-๕๒๔.

๓๓ 

ภิกษุ !  นาคบางพวกที่เป็นอัณฑชะในโลกนี้ 

มีความคิดอย่างนี้ว่า  

เม่ือก่อน พวกเราเป็นผู้กระทำากรรมท้ังสอง1 

ดว้ยกาย ด้วยวาจา ดว้ยใจ พวกเรานัน้กระทำากรรมทัง้สอง 

ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เม่ือตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหาย 

ของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติ

สจุรติดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจไซร้ เม่ือเป็นอย่างน้ี เมือ่ 

ตายไป พวกเราจะพึงเข้าถงึสุคติโลกสวรรค ์เชญิพวกเรา 

มาประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจเสียในบัดน้ีเถิด. 

ภิกษุ !  ข้อน้ีแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้นาคท่ีเป็น 

อัณฑชะบางพวกในโลกน้ี รักษาอุโบสถและสละกายได้.

(ตรัสอย่างเดียวกันกับกรณีของนาคที่เป็นชลาพุชะ  

สังเสทชะ และโอปปาติกะ รักษาอุโบสถ)

1.	กรรมท้ังสอง	=	กุศลกรรมและอกุศลกรรม.
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
ของนาค (นัยที่ ๑)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๑-๓๐๒/๕๒๕-๕๒๘.

๓๔ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระท�า

กรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า 

พวกนาคท่ีเป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข 

เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 

 “โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ

เป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ” ครั้นตายไป เขา

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ. 

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล

บางคนในโลกนี ้เม่ือตายไป เขา้ถงึความเปน็สหายของ 

พวกนาคที่เป็นอัณฑชะ.

(ตรัสอย่างเดียวกันกับกรณีของนาคที่เป็นชลาพุชะ  

สังเสทชะ และโอปปาติกะ)
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
ของนาค (นัยที่ ๒)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๓/๕๒๙.

๓๕ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระท�า

กรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า 

พวกนาคท่ีเป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข 

เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 

“โอหนอ !  เม่ือตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น 

สหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ” 

เขาจึงให้ข้าว น้�า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 

เครือ่งลูบไล้ ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งตามประทปี ครัน้ 

ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็น

อัณฑชะ.

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล

บางคนในโลกนี ้เมือ่ตายไป เขา้ถงึความเปน็สหายของ 

พวกนาคที่เป็นอัณฑชะ.

(ตรัสอย่างเดียวกันกับกรณีของนาคที่เป็นชลาพุชะ  

สังเสทชะ และโอปปาติกะ)
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ก�าเนิดครุฑ ๔ จ�าพวก
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๕/๕๓๑.

๓๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  กำาเนิดของครุฑ (สุปณฺณ) 
๔ จำาพวกนี้.

๔ จำาพวก เป็นอย่างไรเล่า ? คือ 
(๑) ครุฑที่เป็นอัณฑชะ (เกิดในไข่) 
(๒) ครุฑที่เป็นชลาพุชะ (เกิดในครรภ์) 
(๓) ครุฑที่เป็นสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล) 

(๔) ครุฑที่เป็นโอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น) 
ในครุฑทั้ง ๔ จำาพวกนั้น 

ครุฑท่ีเป็นอัณฑชะ ย่อมนำานาคท่ีเป็นอัณฑชะไปได้  
นำานาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสทชะและโอปปาติกะไปไม่ได้. 

ครุฑท่ีเป็นชลาพุชะ ย่อมนำานาคท่ีเป็นอัณฑชะและ 
ชลาพุชะไปได้ นำานาคท่ีเป็นสังเสทชะ โอปปาติกะไปไม่ได้. 

ครุฑที่เป็นสังเสทชะย่อมนำานาคท่ีเป็นอัณฑชะ 
ชลาพุชะและสังเสทชะไปได้ นำานาคท่ีเป็นโอปปาติกะไปไม่ได้. 

ครุฑที่เป็นโอปปาติกะ ย่อมนำานาคที่เป็นอัณฑชะ 
ชลาพุชะ สังเสทชะและโอปปาติกะไปได้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีแล ก�าเนิดของครุฑ ๔ จ�าพวก.
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
พวกครุฑ (นัยที่ ๑)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๖/๕๓๒-๕๓๓.

๓๗ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระท�า

กรรมทัง้สอง1 ดว้ยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาไดฟั้งมาวา่  

พวกครุฑท่ีเป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข  

เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า  

โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น

สหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ ครั้นตายไป เขาย่อม

เข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ. 

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล

บางคนในโลกนี ้เมือ่ตายไป เขา้ถงึความเปน็สหายของ 

พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ.

(ตรัสอย่างเดียวกันกับกรณีของครุฑที่เป็นชลาพุชะ  

สังเสทชะ และโอปปาติกะ)

   

1.	กรรมท้ังสอง	=	กุศลกรรมและอกุศลกรรม.
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
พวกครุฑ (นัยที่ ๒)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๗/๕๓๔-๕๓๕.

๓๘ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระท�า
กรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า 
พวกครุฑท่ีเป็นอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข 
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า  

โอหนอ !  เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น
สหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ 

เขาจึงให้ข้าว น้�า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 
เคร่ืองลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีอยูอ่าศยั เครือ่งตามประทปี ครัน้ 
ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็น
อัณฑชะ. 

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล
บางคนในโลกนี ้เม่ือตายไป เขา้ถงึความเปน็สหายของ
พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ.

(ตรัสอย่างเดียวกันกับกรณีของครุฑที่เป็นชลาพุชะ  

สังเสทชะ และโอปปาติกะ)   
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ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค
-บาลี ม. ม. ๑๓/๗๙-๘๒/๘๔-๘๖.

๓๙ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  เสนิยะอเจละน้ี ประพฤติวัตร

ดังสุนัข ทำากรรมยากท่ีผู้อ่ืนจะทำาได้ บริโภคโภชนะท่ีวางไว้ ณ พ้ืนดิน  

เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอย่างบริบูรณ์ สิ้นกาลนาน คติของเขา

จะเป็นอย่างไร ภพหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร ? 

อยา่เลย ปณุณะ !  จงงดขอ้นีเ้สยีเถดิ อยา่ถามเรา 

ถึงข้อนี้เลย. 
ปุณณโกลิยบุตรผู้ประพฤติวัตรดังโค ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค

เป็นครั้งที่ ๒ และพระผู้มีพระภาคตรัสห้าม 

ปุณณโกลิยบุตรผู้ประพฤติวัตรดังโค ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค

เป็นคร้ังท่ี ๓ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า

ปุณณะ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีบ�าเพ็ญกุกกุรวัตร  
บ�าเพ็ญปกติของสุนัข บ�าเพ็ญกิริยาการของสุนัขให้บริบูรณ์  
ไม่ขาดสาย ครั้นแล้วเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสุนัข อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า เรา
จักเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หน่ึง ด้วยศีล วัตร ตบะ 
หรือพรหมจรรย์น้ี ความเห็นของเขาน้ันเป็นความเห็นผิด.

ปุณณะ !  เรากล่าวคติของผู้เห็นผิดว่ามี ๒ อย่าง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นรกหรือก�าเนิดเดรัจฉาน. 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

124

ปุณณะ !  กุกกุรวัตรเม่ือถึงพร้อม ย่อมนำาเข้าถึง 
ความเป็นสหายของสุนัข เม่ือวิบัติย่อมนำาเข้าถึงนรก 
ด้วยประการฉะนี้. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว เสนิยะอเจละ 

ผู้ประพฤติวัตรดังสุนัข ร้องไห้น้ำาตาไหล.

  … … … … 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ปุณณโกลิยบุตร ประพฤติวัตรดังโค  

เขาสมาทานโควัตรนั้นอย่างบริบูรณ์มาช้านาน คติของเขาจะเป็น

อย่างไร ภพหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร ?

อย่าเลย เสนิยะ !  จงงดข้อน้ันเสียเถิด อย่าถามเรา 

ถึงข้อนั้นเลย.
เสนิยะอเจละผูป้ระพฤติวตัรดงัสนุขั ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค

เป็นครั้งที่ ๒ และพระผู้มีพระภาคตรัสห้าม 

เสนิยะอเจละผูป้ระพฤติวตัรดงัสนุขั ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค

เป็นคร้ังท่ี ๓ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า

เสนิยะ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีบ�าเพ็ญโควัตร  
บ�าเพ็ญปกติของโค บ�าเพ็ญกิริยาการของโคอย่างบริบูรณ์  
ไม่ขาดสาย คร้ันแล้วเม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย 
ของโค อน่ึง ถ้าเขามีความเห็นอย่างน้ีว่า เราจักเป็นเทวดาหรือ
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เทพองค์ใดองค์หน่ึง ด้วย ศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์น้ี 
ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิด. 

เสนิยะ !  เรากล่าวคติของผู้เห็นผิดว่ามี ๒ อย่าง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นรกหรือก�าเนิดเดรัจฉาน. 

เสนิยะ !  โควัตรเม่ือถึงพร้อม ย่อมนำาเข้าถึงความ

เป็นสหายของโค เม่ือวิบัติย่อมนำาเข้าถึงนรก ด้วยประการฉะน้ี. 
เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ปุณณโกลิยบุตร 

ผู้ประพฤติวัตรดังโค ร้องไห้น้ำาตาไหล.

ลำาดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเสนิยะอเจละ 

ผู้ประพฤติวัตรดังสุนัขว่า 

เสนิยะ !  เราไม่ได้คำาน้ีจากท่านว่า อย่าเลยเสนิยะ 

จงงดข้อนั้นเสียเถิด อย่าถามเราถึงข้อนั้นเลย ดังนี้. 
ปุณณโกลิยบุตรทูลว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพเจ้ามิได้ร้องไห้ถึงการ 

พยากรณ์น้ัน ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสกะข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าสมาทาน 

โควัตรนี้อย่างบริบูรณ์มาช้านาน. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพเจ้าเล่ือมใสในพระผู้มีพระภาค 

อย่างน้ีว่า พระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการที่ 

ให้ข้าพเจ้าพึงละโควัตรน้ีได้ และเสนิยะอเจละผู้ประพฤติวัตรดังสุนัข  

พึงละกุกกุรวัตรนั้นได้.
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สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๙.

๔๐ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรยีบเหมอืนบุรษุ ตดัหญา้ ไม ้ 

กิ่งไม้ และใบไม้ในชมพูทวีปนี้ นำามารวมไว้ในที่เดียวกัน  

ครั้นนำามารวมไว้ในที่เดียวกันแล้ว กระทำาให้เป็นหลาว  

ครั้นกระทำาให้เป็นหลาวแล้ว ก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆ ใน 

มหาสมุทร ด้วยหลาวขนาดใหญ่ เสียบสัตว์ขนาดกลางๆ  

ในมหาสมุทร ด้วยหลาวขนาดกลาง เสยีบสตัวข์นาดเลก็ๆ  

ในมหาสมุทร ด้วยหลาวขนาดเล็ก. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรยัง

ไม่ทันจะหมด แต่หญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ในชมพูทวีปนี ้

ก็หมดเสียแล้ว. 

ภิกษทุัง้หลาย !  สตัวต์วัเลก็ในมหาสมทุรขนาดที่

เสียบด้วยหลาวได้โดยยากนั้น มีมากกว่านั้นมากนัก.

ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะมันมาก โดยตัวมันเล็ก 

ข้อนี้ฉันใด. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  อบายก็กว้างใหญ่อย่างนั้น

เหมือนกัน จากอบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้น ก็มีทิฏฐิ-

สัมปันนบุคคล (บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) หลุดพ้นออกมาได้  

เขารู้ตามเป็นจริงว่า “นี้ ความทุกข์ นี้ เหตุให้เกิดขึ้นแห่ง

ทุกข์ นี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ ทางดำาเนินให้ถึง

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.
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การจองจ�าที่ทารุณเจ็บปวด
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๓/๓๑๖.

๔๑ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มี
โอตตัปปะ ไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญาในกุศลธรรม มีอยู่แก่ผู้ใด  
เรากล่าวบุคคลผู้น้ันว่า เป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ  
ในอริยวินัย.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนจนชนิดนั้น เม่ือไม่มีศรัทธา 
ไม่มีหิร ิไม่มีโอตตัปปะ ไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญาในกุศลธรรม 
เขาย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรา
กล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ ว่าเป็นการกู้หนี้. 

เพ่ือจะปกปิดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตของเขา  
เขาต้ังความปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขา  
ดำาริไม่ให้ใครรู้จักเขา พูดจาเพ่ือไม่ให้ใครรู้จักเขา ขวนขวาย 
ทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา เรากล่าวการปกปิด
ความทุจริตอย่างน้ีของเขาน้ี ว่าเป็นดอกเบ้ียท่ีเขาต้องใช้.

เพื่อนสพรหมจารีผู้มีศีลเป็นท่ีรัก พากันกล่าว
ปรารภเขาอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุนี้ ทำาอะไรๆ (ทุจริต) 
อย่างนี้ มีปกติประพฤติกระทำาอะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้” 
เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ ว่าเป็นการถูกทวงหนี้. 
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เขาจะไปอยู่ปา่ก็ตาม อยูโ่คนไมก้ต็าม อยูเ่รอืนวา่ง 

ก็ตาม อกุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจ 

ย่อมเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจเขา เรากล่าวอาการอย่างนี้ 

ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  คนจนชนิดนี้ ครั้นประพฤติ  

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตาย  

เพราะการแตกทำาลายแห่กาย ย่อมถูกจองจ�าอยู่ในนรกบ้าง  

ในก�าเนิดเดรัจฉานบ้าง.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราไม่มองเห็นการจองจ�าอื่น 

แม้อย่างเดียว ท่ีทารุณอย่างน้ี เจ็บปวดอย่างน้ี เป็นอันตราย 

อย่างน้ี ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า  

เหมือนการถูกจองจ�าในนรกหรือในก�าเนิดเดรัจฉานอย่างน้ี.
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ความเป็นไปได้ยาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๗-๕๘๘/๑๗๙๘-๙๙.

๔๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน 

สัตว์ที่จุติจากก�าเนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดใน 

หมู่มนุษย์ มีน้อย โดยท่ีแท้ สัตว์ท่ีจุติจากก�าเนิด

เดรัจฉานไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน 

เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน 
สัตว์ที่จุติจากก�าเนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดใน 
หมู่เทวดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากก�าเนิด
เดรัจฉานไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน 
เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  
อริยสัจคือทุกข์ 
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  
ทุกข์ เป็นอย่างนี้ 
เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 
ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.





เปรตวิสัย
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เปรตวิสัย
-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๒๑๐/๒๙๕.

๔๓ 

๑. อัฏฐิสังขลิกเปรต
ท่านพระโมคคัลลานะกล่าวว่า 

อาวุโส !  ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร

ราชคฤห์นี้ ได้เห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต มีแต่ร่างกระดูก ลอยไปใน

เวหาส ์ฝูงแรง้ เหยีย่ว และนกตะกรุม พากนัโฉบอยูข่วกัไขว ่จิก

สบัโดยแรง จกิทึง้ ยือ้แยง่ตามชอ่งซีโ่ครง สะบดัซึง่เปรตนัน้อยู่

ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง.

อาวุโส !  ผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอ 

น่าประหลาดจริงหนอ ที่สัตว์แม้เห็นปานนี้ ยักษ์แม้เห็นปานนี้ 

เปรตแม้เห็นปานนี้ การได้อัตภาพแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่.

ภิกษุท้ังหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 

ท่านพระโมคคัลลานะอวดอุตริมนุสธรรม.
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คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุท้ังหลาย !  สาวกท้ังหลายย่อมเป็นผู้มีจักษุอยู่  

ย่อมเป็นผู้มีญาณอยู่ เพราะสาวกได้รู้ได้เห็น หรือได้ทำาสัตว์ 

เช่นนี้ให้เป็นพยานแล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือกาลก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์น้ัน  

แต่เราไม่ได้พยากรณ์ ถ้าเราพยากรณ์สัตว์นั้นและคนอื่น 

ไม่เช่ือเรา ข้อน้ันก็จะพึงเป็นไปเพ่ือไม่เป็นประโยชน์เก้ือกูล 

เพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นสิ้นกาลนาน 

ภิกษุท้ังหลาย !  สัตว์น้ันเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ใน 

พระนครราชคฤห์น่ีเอง ด้วยวิบากแห่งกรรมน้ัน เขาหมกไหม้ 

อยู่ในนรกหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี  

แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นน้ี ด้วยวิบากแห่งกรรมน้ันแหละ 

ที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  โมคคัลลานะพูดจริง 

   โมคคัลลานะไม่ต้องอาบัติ.

  … … … … 
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๒. มังสเปสิเปรต
…ได้เห็นมังสเปสิเปรต มีแต่ชิ้นเนื้อ ลอยไปในเวหาส์ 

ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับ 

โดยแรง จิกท้ึง ย้ือแย่ง สะบัดซ่ึงเปรตน้ันอยู่ไปมา เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโค 

อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๓. มังสปิณฑเปรต
…ได้เห็นมังสปิณฑเปรต มีแต่ก้อนเน้ือ ลอยไปใน

เวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไขว่ 

จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ย้ือแย่ง สะบัดซ่ึงเปรตน้ันอยูไ่ปมา เปรตนัน้ 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุท้ังหลาย !  … สัตว์นัน้เคยเปน็คนฆ่านกอยู่

ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 
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๔. นิจฉวิเปรต
…ไดเ้หน็นจิฉวิเปรตชาย ไมม่ผีวิหนัง ลอยไปในเวหาส ์

ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับ

โดยแรง จิกท้ึง ย้ือแย่ง สะบัดซ่ึงเปรตน้ันอยู่ไปมา เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะ

อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๕. อสิโลมเปรต
…ได้เห็นอสิโลมเปรตชาย มีขนเป็นดาบ ลอยไปใน

เวหาส์ ดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงท่ีกาย

ของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .`

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าสุกร

อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 
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๖. สัตติโลมเปรต
…ได้เห็นสัตติโลมเปรตชาย มีขนเป็นหอก ลอยไปใน

เวหาส์ หอกเหล่านั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กาย

ของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าเนื้อ

อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๗. อุสุโลมเปรต
…ได้เห็นอุสุโลมเปรตชาย มีขนเป็นลูกศรลอยไปใน 

เวหาส์ ลูกศรนั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กายของ 

มันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌฆาต

อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 
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๘. สูจิโลมเปรต
…ได้เห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเป็นเข็ม ลอยไปใน 

เวหาส์ เข็มเหล่านั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้ว ตกลงท่ีกาย 

ของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฝึกม้า

อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๙ สูจกเปรต
…ได้เห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเป็นเข็ม ลอยไปใน

เวหาส์ เข็มเหล่าน้ันของมันท่ิมเข้าไปในศีรษะ แล้วออกทางปาก 

ท่ิมเข้าไปในปาก แล้วออกทางอก เข็มออกทางอก ท่ิมเข้าไปในอก  

แล้วออกทางปาก ท่ิมเข้าไปในปาก แล้วออกทางอก ท่ิมเข้าไป 

ในอก แล้วออกทางท้อง ท่ิมเข้าไปในท้อง แล้วออกทางขาท้ังสอง 

ท่ิมเข้าไปในขาท้ังสอง แล้วออกทางแข้งท้ังสอง ท่ิมเข้าไปในแข้ง

ท้ังสอง แล้วออกทางเท้าท้ังสอง เปรตน้ันร้องครวญคราง … .



พุทธวจน - หมวดธรรม 

142

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุท้ังหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นคนชอบ

พูดจาส่อเสียด อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๑๐. กุมภัณฑเปรต
…ไดเ้ห็นกมุภัณฑเปรตชาย มอีณัฑะโตเทา่หมอ้ ลอยไป 

ในเวหาส ์ เปรตน้ันแมเ้ม่ือเดนิไปย่อมยกอณัฑะเหลา่นัน้แหละ

ขึ้นพาดบ่าเดินไป แม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอัณฑะเหล่าน้ันแหละ  

ฝูงแร้งเหย่ียว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับ 

โดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้น

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นผู้พิพากษา

ตัดสินคดีไม่เป็นธรรม อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๑๑. คูถนิมุคคเปรต
…ได้เห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถท่วม

ศีรษะ … .
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คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภกิษทุัง้หลาย !  … สตัวน์ัน้เคยเปน็ชูก้บัภรรยา 

ของผู้อื่น อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๑๒. คูถขาทิเปรต
…ได้เห็นคูถขาทิเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถท่วม

ศีรษะ กำาลังเอามือทั้งสองกอบคูถกินอยู ่… .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นพราหมณ์ 

ผู้ชั่วช้า อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ครั้งศาสนาพระ 
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พราหมณ์น้ันนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 
ด้วยภัตตาหารแล้ว เทคูถลงในรางจนเต็ม ส่ังคนให้ไปบอก 
ภัตตกาล แล้วได้กล่าวค�าน้ีว่า “ขอท่านผู้เจริญท้ังหลาย !   
จงฉันอาหารและน�าไปให้พอแก่ความต้องการจาก
สถานทีน่ี”้ ดว้ยวิบากแห่งกรรมนัน้ เขาหมกไหมใ้นนรก  
หลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี แล้วได้
ประสบอัตภาพเช่นนี้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละซึ่ง
ยังเป็นส่วนเหลืออยู่ … .

  … … … … 
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๑๓. นิจฉวิตถีเปรต
…ได้เห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไม่มีผิวหนัง ลอยไปใน

เวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ 

จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตหญิงน้ันอยู่ไปมา 

เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … เปรตหญิงนั้นเคยเป็นหญิง

ประพฤตินอกใจสามี อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ด้วย

วิบากแห่งกรรมน้ัน เขาหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปี หลาย

ร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นน้ี  

ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่. . 
  … … … … 

๑๔. มังคุลิตถีเปรต

…ได้เห็นมังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปร่างน่าเกลียด  

มีกลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม  

พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกท้ึง ยื้อแย่ง สะบัด 

ซึ่งเปรตหญิงนั้นอยู่ไปมา เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง … .
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คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … เปรตหญิงน้ันเคยเป็นหญิง
หมอดู (อิกฺขณิกา) อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๑๕. โอกิลินีเปรต

…ได้เห็นโอกิลินีเปรตหญิง มีร่างกายถูกไฟลวก  

มีหยาดเหงื่อไหลหยด มีถ่านเพลิงโปรยลง ลอยไปในเวหาส์ 

เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … เปรตหญิงนั้นเคยเป็น
อัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะ นางเป็นคนขี้หึง ได้เอา
กระทะเต็มด้วยถ่านเพลิงคลอกสตรีร่วมพระสวามี … .

  … … … … 

๑๖. อสีสกพันธเปรต

…ไดเ้หน็อสสีกพนัธเปรต มศีรีษะขาดลอยไปในเวหาส ์

ตาและปากของมันอยูท่ีอ่ก ฝูงแรง้ เหยีย่ว และนกตะกรมุ พากนั 

โฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้น

อยู่ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง … .
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คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌฆาต
ผู้ฆ่าโจร ชื่อทามริกะ อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .

  … … … … 

๑๗. ภิกษุเปรต
…ได้เห็นภิกษุเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร  

ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … ภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุ
ผู้ช่ัวช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า … .

  … … … … 

๑๘. ภิกษุณีเปรต

…ได้เห็นภิกษุณีเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร  

ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุท้ังหลาย !  … ภิกษุณีเปรตน้ันเคยเป็นภิกษุณี
ผู้ช่ัวช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า … .

  … … … … 
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๑๙. สิกขมานาเปรต
…ได้เห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร  

ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษทุัง้หลาย !  … สกิขมานาเปรตนัน้เคยเป็น 

สิกขมานาผู้ช่ัวช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  

… .

  … … … … 

๒๐. สามเณรเปรต
…ไดเ้หน็สามเณรเปรต ลอยไปในเวหาส ์สงัฆาฏิ บาตร  

ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สามเณรเปรตนั้น เคยเป็น

สามเณรผู้ช่ัวช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า … .

  … … … … 
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๒๑. สามเณรีเปรต
…ไดเ้หน็สามเณรเีปรต ลอยไปในเวหาส ์สงัฆาฏิ บาตร  

ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น 

ร้องครวญคราง … .

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  … สามเณรีเปรตนั้น เคยเป็น

สามเณรีผู้ช่ัวช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  

… .

(ในสตูรอืน่กม็ตีรสัถงึเรือ่งนีเ้ชน่กนั แตม่ตีา่งกนัตรงทีใ่น

บาลีไม่มีคำาว่า เปโต (เปรต) นิทาน. สำ.๑๖/๒๙๘/๖๓๗.)
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ภพภูมิที่บริโภคทานได้
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๙๐/๑๖๖.

๔๔ 

พระโคดมผู้เจริญ !  พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์  
ยอ่มใหท้าน ยอ่มทำาความเช่ือว่า ทานนีต้้องสำาเรจ็แกญ่าตสิาโลหติ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้.

พระโคดมผู้เจริญ !  ทานน้ันย่อมสำาเร็จแก่ญาติสาโลหิต  
ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่าน้ัน ย่อมได้ 
บริโภคทานนั้นหรือ ?

พราหมณ ์!  ทานนัน้ ยอ่มส�าเรจ็ในฐานะ1 และ  
ย่อมไม่ส�าเร็จในอฐานะ.2 

พระโคดมผู้เจริญ !  ฐานะ เป็นอย่างไรเล่า ? อฐานะ

เป็นอย่างไรเล่า ?

พราหมณ ์!  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ฆ่าสัตว์  
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด
คำาหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผู้อ่ืน มีจิตปองร้าย  
มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก 
เขาย่อมเล้ียงอัตภาพอยู่ในนรกน้ัน ย่อมต้ังอยู่ในนรกน้ัน 
ด้วยอาหารของสัตว์นรก. 

พราหมณ์ !  ฐานะอันเป็นท่ีไม่เข้าไปสำาเร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอฐานะ. 

1.	โอกาสที่เป็นได้. (สถานภาพในภพนั้นท่ียังความสําเร็จประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้)

2.	โอกาสที่เป็นไปไม่ได้.	(สถานภาพในภพนัน้ทียั่งความสําเรจ็ประโยชน์ให้เกิดข้ึนไม่ได้)
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พราหมณ ์!  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ฆ่าสัตว์  
… มีความเห็นผิด บุคคลน้ันเม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงก�าเนิด 
เดรัจฉาน เขาย่อมเล้ียงอัตภาพอยู่ในก�าเนิดเดรัจฉานน้ัน  
ย่อมต้ังอยู่ในก�าเนิดเดรัจฉานนั้น ด้วยอาหารของ
สัตว์เดรัจฉาน. 

พราหมณ์ !  แม้ฐานะอันเป็นท่ีไม่เข้าไปสำาเร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล กเ็ป็นอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เว้นขาด 
จากการฆ่าสัตว์ … มคีวามเหน็ชอบ บคุคลนัน้เมือ่ตายไป  
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ เขาย่อมเลี้ยง 
อัตภาพอยู่ในมนุษยโลกน้ัน ย่อมต้ังอยู่ในมนุษยโลกน้ัน 
ด้วยอาหารของมนุษย์.

พราหมณ์ !  แม้ฐานะอันเป็นท่ีไม่เข้าไปสำาเร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล กเ็ป็นอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เว้นขาด 
จากการฆ่าสตัว ์… มคีวามเหน็ชอบ บคุคลนัน้เมือ่ตายไป  
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อมเล้ียงอัตภาพ 
อยู่ในเทวโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้น ด้วยอาหาร
ของเทวดา.

พราหมณ์ !  แม้ฐานะอันเป็นท่ีไม่เข้าไปสำาเร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล กเ็ป็นอฐานะ. 
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พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 
… มีความเห็นผิด บุคคลน้ันเม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย  
เขาย่อมเล้ียงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยน้ัน ด้วยอาหารของสัตว์ 
ผู้เกิดในเปรตวิสัย หรือว่ามิตร อ�ามาตย์ หรือญาติสาโลหิต 
ของเขา ย่อมอุทิศทานให้ เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ใน
เปรตวิสัยนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้น. 

พราหมณ์ !  ฐานะอันเป็นท่ีเข้าไปสำาเร็จแห่งทาน 
แก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นฐานะ. 

ท่านโคดมผู้เจริญ !  ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วน้ัน  

ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น ?

พราหมณ์ !  ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอ่ืน 
ของทายกนัน้ทีเ่ขา้ถงึฐานะนัน้ มอียู ่ญาตสิาโลหติเหลา่นัน้ 
ย่อมบริโภคทานนั้น. 

ท่านโคดมผู้เจริญ !  ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วน้ัน  

ไม่เข้าถึงฐานะนั้น และญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอ่ืน

ของทายกนั้น ก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น ?

พราหมณ์ !  ฐานะท่ีจะพึงว่างจากญาติสาโลหิต 
ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านานเช่นนี้ มิใช่ฐานะ มิใช่
โอกาสท่ีจะมีได้. 
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พราหมณ์ !  อีกประการหนึ่ง แม้ทายกก็เป็น

ผู้ไม่ไร้ผล. 
ท่านโคดมผู้เจริญ !  ย่อมตรัสกำาหนดแม้ในอฐานะหรือ ?

พราหมณ์ !  เรากล่าวกำาหนดแม้ในอฐานะ. 

พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ฆ่าสัตว์  

… มีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ 

ของหอม เครื่องลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองตาม

ประทีป แก่สมณพราหมณ์ บุคคลน้ันเม่ือตายไป ย่อมเขา้ถงึ 

ความเป็นสหายของช้าง แต่เขายังได้ข้าว น้ำา มาลา และ

เครื่องประดับต่างๆ ในกำาเนิดช้างนั้น. 

พราหมณ์ !  ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ … มี

ความเห็นผิด ด้วยกรรมนั้น เม่ือตายไป ย่อมเข้าถึง

ความเป็นสหายของช้าง และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าว … 

เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ ด้วยกรรมนั้น

เขาย่อมได้ข้าว น้�า มาลาและเคร่ืองประดับต่างๆ ใน

ก�าเนิดช้างน้ัน. 

… ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของม้า … .

… ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโค … .

… ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัข … .
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พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้เว้นขาด 

จากการฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ และเขายังให้ข้าว … 

เคร่ืองตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ บุคคลน้ันเม่ือตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และเขาย่อมได้

เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์นั้น.

พราหมณ์ ! ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ

ฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เม่ือตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และข้อท่ีผู้น้ันเป็น 

ผูใ้ห้ข้าว … เครือ่งตามประทีป แกส่มณพราหมณ ์ดว้ย

กรรมน้ัน เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์น้ัน. 

พราหมณ์ !  อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ 

เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ และเขายังให ้

ข้าว … เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ บุคคลนั้น 

เม่ือตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อม 

ได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้น. 

พราหมณ์ !  ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ

ฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป 

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา และข้อที่ผู้น้ัน
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เป็นผู้ให้ข้าว … เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ 

ด้วยกรรมนั้น เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ใน

เทวโลกนั้น. 

พราหมณ์ !  (ด้วยเหตุอย่างนี้) แม้ทายกก็เป็น

ผู้ไม่ไร้ผล. 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีแล้ว.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  ข้อท่ีแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลน้ี  

เป็นของควรเพ่ือให้ทานโดยแท้ เป็นของควรเพ่ือกระทำาศรัทธาโดยแท้. 

พราหมณ์ !  ข้อนี้เป็นอย่างนี้ๆ. 

พราหมณ์ !  แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล. 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก  

… ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำาข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสก

ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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ความเป็นไปได้ยาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๘/๑๘๐๐-๑๘๐๑.

๔๕ 

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้นี ้

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บนี้ กับ 

มหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน  

สัตว์ท่ีจุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์  

มน้ีอย โดยทีแ่ท ้สตัวท์ีจ่ตุจิากเปรตวสิยัไปแลว้ กลบัไป 

เกิดในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน  

สัตว์ท่ีจุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา  

มีน้อย โดยท่ีแท้ สัตว์ท่ีจุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิด 

ในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.





มนุษย์
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เหตุให้สุคติปรากฏ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๙๐, ๓๐๖/๑๖๕, ๑๘๙.

๔๖ 

จุนทะ !  
ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง 
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง 
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  ความสะอาดทางกาย มี ๓ อย่างน้ัน
เป็นอย่างไรเล่า ?

จุนทะ !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) ละการท�าสตัว์มีชวิีตใหต้กลว่ง เวน้ขาดจาก 

ปาณาติบาต วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอายถึง
ความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 

(๒) ละการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ เว้นขาด 
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และ 
อุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี 
ด้วยอาการแห่งขโมย

(๓) ละการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการ 
ประพฤติผิดในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิง 
ซ่ึงมารดารกัษา บดิารกัษา พีน่อ้งชาย พีน่อ้งหญิงหรอืญาติ 
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รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม 
โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) 
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น

จุนทะ !  อย่างน้ี แล เป็นความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง.

จุนทะ !  ความสะอาดทางวาจา มี ๔ อย่างนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?

จุนทะ !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปสู่สภาก็ดี  

ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลาง
ศาลาประชาคมก็ดี ไปสูท่า่มกลางราชสกลุกด็ ีอันเขานำาไป 
เป็นพยาน ถามว่า “บุรุษผู้เจริญ ! ท่านรู้อย่างไร ท่านจง
กล่าวไปอย่างนั้น” ดังนี้ บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ 
เม่ือรู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมื่อเห็น
ก็กล่าวว่าเห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อ่ืน หรือ
เพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่

(๒) ละค�าส่อเสียด เว้นขาดจากคำาส่อเสียด ได้ฟัง
จากฝ่ายน้ีแล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพ่ือแตกจากฝ่ายน้ีหรือ
ได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายน้ี เพ่ือแตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนท่ีแตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน  
อุดหนุนคนท่ีพร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันย่ิงข้ึน  
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เป็นคนชอบในการพร้อมเพรียง เป็นคนยินดีในการ

พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่

วาจาที่ทำาให้พร้อมเพรียงกัน 

(๓) ละการกลา่วค�าหยาบเสยี เว้นขาดจากกลา่ว 

คำาหยาบ กล่าวแต่วาจาท่ีไม่มีโทษ เสนาะโสตให้เกิดความรัก  

เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร ่

ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 

(๔) ละค�าพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำาพูดเพ้อเจ้อ  

กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำาจริง เป็นประโยชน์ 

เป็นธรรม เปน็วนิยั กลา่วแต่วาจามทีีต่ัง้ มหีลกัฐานทีอ้่างอิง  

มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา 

จุนทะ !  อย่างน้ีแล เป็นความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.

จุนทะ !  ความสะอาดทางใจ มี ๓ อย่างนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า ?

จุนทะ !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ 

(๑) เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา คือเป็นผู้ไม่โลภ  

เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อ่ืน ว่า “ส่ิงใดเป็นของ 

ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้ 
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(๒) เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำาริแห่งใจ
อันไม่ประทุษร้ายว่า “สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเป็นผู้ไม่มีเวร 
ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์ มีสุข บริหารตนอยู่เถิด” ดังน้ี 
เป็นต้น

(๓) เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง มีทัสสนะไม่วิปริต  
ว่า “ทานท่ีให้แล้ว มี (ผล) ยัญท่ีบูชาแล้ว มี (ผล) การบูชา
ที่บูชาแล้ว มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำาดีทำาชั่ว มี  
โลกน้ี มี โลกอ่ืน มี มารดา มี บิดา มี โอปปาติกะสัตว์ มี  
สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับ 
กระทำาให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง 
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้ 

จุนทะ !  อย่างน้ีแล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศล- 
กรรมบถท้ังสิบประการเหล่าน้ีเป็นเหตุ พวกเทพจึงปรากฏ  
พวกมนุษย์จึงปรากฏ หรือว่าสุคติใดๆ แม้อ่ืนอีก ย่อมมี.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 
๑๐ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกน�าตัว
ไปเก็บไว้ในสวรรค์.
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(สูตรอื่นๆ แทนที่จะนับจำานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรง

ขยายออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาอีกสิบ และ 

ทรงขยายออกไปเปน็ ๓๐ คอื ทำาเองสบิ ชกัชวนผูอ้ืน่ใหท้ำาสบิ ยนิดี 

เมือ่เขาทำาสบิ และทรงขยายออกไปเปน็ ๔๐ คอื ทำาเองสบิ ชกัชวน 

ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดีเมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ  จึงมี 

กรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๕๒–

๓๓๒/๑๙๘-๒๐๑.

ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำาแปลกออกไป จาก 

คำาว่า “เหมือนถูกนำาไปเก็บไว้ในสวรรค์” นั้น ทรงแสดงด้วยคำาว่า 

“ผูไ้ม่ขุดรากตนเอง” กม็ ี“ตายแลว้ไปสคุต”ิ กม็ ี“เปน็บณัฑติ” กม็.ี  

-บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒-๓๓๓/๒๐๒–๒๐๓.)
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อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๒/๘๐.

๔๗ 

คหบดีท้ังหลาย !  อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคน 

มีศีล ๕ ประการเหล่านี้. ๕ ประการ คือ 

คหบดีทั้งหลาย !  

(๑) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมมีโภคทรัพย์ 

เปน็อนัมาก ซึง่มคีวามไมป่ระมาทเปน็เหต ุนีเ้ปน็อานสิงส ์

ข้อที่ ๑ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล.

(๒) เกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีล ถึงพร้อมแล้ว 

ดว้ยศีล ย่อมขจรไป นีเ้ปน็อานสิงสข์อ้ที ่๒ แหง่ศลีสมบตั ิ

ของคนมีศีล.

(๓) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล จะเข้าไปสู่

บรษัิทใดๆ คอื ขัตตยิบรษิทั พราหมณบรษิทั คหบดบีรษิทั  

หรือสมณบริษัท ย่อมองอาจ ไม่เก้อเขิน นี้เป็นอานิสงส์

ข้อที่ ๓ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล.

(๔) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมไม่หลง

ทำากาละ น้ีเป็นอานิสงส์ข้อท่ี ๔ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล.
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(๕) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบื้องหน้าแต่

การตายเพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลก

สวรรค์ น้ีเป็นอานิสงส์ข้อท่ี ๕ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล.

คหบดีท้ังหลาย !  เหล่านี้แล คือ อานิสงส์แห่ง

ศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการ.
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สุคติของผู้มีศีล
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓.

๔๘ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กระท�ากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม 

จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  

ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต วาง

ทอ่นไม ้วางศสัตรา มีความละอาย ถงึความเอน็ดกูรณุา 

เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย เขาไม่กระเสือกกระสนด้วย 

(กรรมทาง) กาย ไมก่ระเสอืกกระสนดว้ย (กรรมทาง) วาจา  

ไมก่ระเสอืกกระสนดว้ย (กรรมทาง) ใจ กายกรรมของเขา

ตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติ

ของเขาตรง อุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ของเขาตรง.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ส�าหรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงน้ัน  

เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหน่ึง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา  

คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง คือ  

ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือ

ตระกลูคหบดมีหาศาล อนัมัง่คัง่ มทีรพัยม์าก มโีภคะมาก  

มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภูตสัตว์ ย่อมมีด้วยอาการ

อย่างนี้ คือ อุปบัติ ย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาท�ากรรมใดไว้  

เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมน้ัน ผัสสะท้ังหลายย่อมถูกต้อง 

ภูตสัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น

ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

(ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำาอทินนาทาน ไม่กระทำา

กาเมสมุจิฉาจาร กไ็ด้ตรสัไวด้้วยขอ้ความอยา่งเดยีวกนักบัในกรณ ี

ของผู้ไม่กระทำาปาณาติบาต ดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ 

และยังได้ตรัสเลยไปถึง วจีสุจริตสี่ มโนสุจริตสาม ด้วยข้อความ

อย่างเดียวกันอีกด้วย)
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ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ 
เทวดาชั้นดาวดึงส์

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๘/๒๒๕.

๔๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐ 

กว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป 

ด้วยฐานะ ๓ ประการ. 

๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) ไม่มีทุกข์

(๒) ไม่มีความหวงแหน 

(๓) มีอายุแน่นอน 

ภิกษุท้ังหลาย !  มนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐ 

กว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป

ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐ 

กว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาช้ันดาวดึงส์  

ด้วยฐานะ ๓ ประการ. 
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๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) เป็นผู้กล้า 

(๒) เป็นผู้มีสติ 

(๓) เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม 

ภิกษุท้ังหลาย !  มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่า 

พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาช้ันดาวดึงส์ 

ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล. 
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เหตุแห่งการเกิดในครรภ์
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕-๔๘๗/๔๕๒-๔๕๓.

๕๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ 

ย่อมมีได้ เพราะการประชุมพร้อมของสิ่ง ๓ อย่าง.

ในสัตว์โลกนี้ แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน 

แต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดู และคันธัพพะ (สัตว์ท่ีจะเข้าไป 

ปฏิสนธิในครรภ์นั้น) ก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย 

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อน. 

ในสัตว์โลกน้ี แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันและ 

มารดาก็ผ่านการมีระดู แต่คันธัพพะยังไม่เข้าไปต้ังอยู่โดยเฉพาะ  

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเอง.

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่เมื่อใด 

มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วย 

มารดาก็ผ่านการมีระดดู้วย 

คันธัพพะก็เข้าไปต้ังอยู่โดยเฉพาะด้วย 

การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ย่อมส�าเร็จได้ 

เพราะการประชุมพร้อมกันของส่ิง ๓ อย่าง 

ด้วยอาการอย่างน้ี.
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ภิกษุท้ังหลาย !  มารดา ย่อมบริหารสัตว์ท่ีเกิดใน 

ครรภ์น้ัน ด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก 

ตลอดเวลาเก้าเดือนบ้าง สิบเดือนบ้าง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือน  

มารดา ย่อมคลอดบุตรน้ันด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง  

เป็นภาระหนัก ได้เล้ียงซ่ึงบุตรอันเกิดแล้วน้ัน ด้วยโลหิต

ของตนเอง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในอริยวินัย ค�าว่า “โลหิต” นี้ 

หมายถึงน้�านมของมารดา.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทารกนั้น เจริญวัยขึ้น มีอินทรีย์

อันเจริญเต็มที่แล้ว เล่นของเล่นสำาหรับเด็ก เช่น เล่นไถ

น้อยๆ เล่นหม้อข้าวหม้อแกง เล่นของเล่นชื่อโมกขจิกะ 

เล่นกังหันลมน้อยๆ เล่นตวงของด้วยเครื่องตวงท่ีทำาด้วย

ใบไม้ เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทารกนั้น ครั้นเจริญวัยขึ้นแล้ว  

มีอินทรีย์อันเจริญเต็มท่ีแล้ว เป็นผู้เอิบอ่ิมเพียบพร้อมด้วย 

กามคุณ ๕ ให้เขาบำาเรออยู่ ทางตาด้วยรูป ทางหูด้วยเสียง 

ทางจมูกด้วยกล่ิน ทางล้ินด้วยรส และทางกายด้วยโผฏฐัพพะ  
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ซ่ึงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ 

ยวนตา ยวนใจให้รัก เป็นท่ีเข้าไปต้ังอาศัยอยู่แห่งความใคร่  

เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัดย้อมใจ และเป็นท่ีต้ังแห่งความรัก.

ทารกนั้น ครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมกำาหนัด

ยินดีในรูป ที่ยั่วยวนให้เกิดความรัก ย่อมขัดใจในรูป ที่

ไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความรัก ไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติ อันเป็นไป

ในกาย มีใจเป็นอกุศล ไม่รู้ตามท่ีเป็นจริง ซ่ึงเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาป

อกุศลทั้งหลาย.

ทารกนั้น ครั้นได้ยินเสียงด้วยหู… ดมกล่ินด้วย 

จมูก … ลิ้มรสด้วยลิ้น … ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย …  

รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ย่อมกำาหนัดยินดีในธรรมารมณ์  

ท่ีย่ัวยวนให้เกิดความรัก ย่อมขัดใจในธรรมารมณ์ท่ีไม่เป็น 

ที่ต้ังแห่งความรัก ไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกาย  

มใีจเปน็อกุศล ไมรู่ต้ามทีเ่ปน็จรงิซึง่เจโตวิมตุติ1 ปญัญา-

วิมุตติ2 อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศล

ทั้งหลาย.

1.	เจโตวิมุตติ	=	การหลุดพ้นอันอาศัยสมถะ	(สมาธิ).

2.	ปัญญาวิมุตติ	=	การหลุดพ้นอันอาศัยวิปัสสนา	(ปัญญา).
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กุมารน้อยน้ัน เมื่อประกอบด้วยความยินดีและ

ความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยเฉพาะซ่ึงเวทนาใดๆ

เปน็สุขก็ตาม ทุกขก์ต็าม ไมใ่ชท่กุขไ์มใ่ชส่ขุกต็าม เขายอ่ม 

เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนานั้นๆ.

เมื่อเป็นอยู่เช่นนั้น
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมบังเกิดขึ้น
ความเพลินใดในเวทนาทั้งหลาย มีอยู่
ความเพลินอันนั้น เป็นอุปาทาน

เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัย 

จึงเกิดมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัย 
จึงเกิดมีชาติ

เพราะชาติเป็นปัจจัย 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส 
จึงเกิดมีพร้อม

ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐๓/๘๐๑-๘๐๓.

๕๑ 

อินทกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแล้ว 

ได้กราบทูลด้วยคาถาว่า 

(ถ้า) ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า รูปหาใช่ชีพไม่ สัตว์นี้จะ 

ประสพร่างกายน้ีได้อย่างไรหนอ กระดูกและก้อนเน้ือ จะมาแต่ไหน  

สัตว์นี้จะติดอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร ?

รูปนี้เป็นกลละ1 ก่อนจากกลละเป็นอัพพุทะ2 

จากอัพพุทะเกิดเป็นเปสิ (ชิ้นเนื้อ) จากเปสิเกิดเป็นฆนะ 

(ก้อน) จากฆนะเกิดเป็นปัญจสาขา3 ต่อจากน้ัน มีผมขน

และเลบ็ (เปน็ตน้) เกดิขึน้ มารดาของสตัวใ์นครรภบ์รโิภค

ข้าวน้ำาโภชนาหารอย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาก็ยัง

อัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์นั้น. 

1.	กลละ	=	รูปเริ่มแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา.

2.	ยังไม่พบความหมายโดยนัยแห่งพุทธวจน.

3.	ปัญจสาขา	=	กิ่งห้า	คือ	แขน	๒	 ขา	๒	 หัว	๑	 ของทารกที่อยู่ในครรภ์.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุแห่งการด�ารงอยู่ของชีวิต
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๔/๖๐.

๕๒ 

อานนท์ !  ก็คำานี้ว่า “นามรูปมี เพราะปัจจัย คือ

วิญญาณ” ดังนี้ เช่นนี้แล เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว. 

อานนท์ !  ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบาย โดย

ปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า   

“นามรูปมี เพราะปัจจัยคือวิญญาณ”. 

อานนท์ !  ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่ก้าวลงในท้อง 

แห่งมารดาแล้วไซร้ นามรูปจักปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่ง

มารดาได้ไหม ? 
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่ง

มารดาแล้ว จักสลายลงเสียแล้วไซร้ นามรูปจักบังเกิดขึ้น 

เพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม ? 
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !  ถา้หากวา่วญิญาณของเด็กออ่น ทีเ่ป็น 

ชายก็ตาม เป็นหญิงก็ตาม จักขาดลงเสียแล้วไซร้ นามรูป 

จักถึงซึ่งความเจริญ งอกงาม ความไพบูลย์บ้างหรือ ?
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ นั่นแหละ

คือเหตุ นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละ

คือปัจจัยของนามรูป นั้นคือวิญญาณ.

อานนท์ !  ก็คำานี้ว่า “วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือ

นามรูป” ดังนี้ เช่นนี้แล เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว. 

อานนท์ !  ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบายโดย

ปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า   

“วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือนามรูป”.

อานนท์ !  ถ้าหากว่าวิญญาณ จักไม่ได้มีที่ตั้งที่

อาศัยในนามรูปแล้วไซร้ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ คือ 

ชาติ ชรา มรณะ ต่อไป จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหม ? 
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ นั่นแหละ

คือเหตุ นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละ

คือปัจจัยของวิญญาณ นั้นคือนามรูป.

อานนท์ !  

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ 

สัตว์โลก จึงเกิดบ้าง จึงแก่บ้าง 

จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง 

คลองแห่งการเรียก (อธิวจน) ก็มีเพียงเท่านี้ 

คลองแห่งการพูดจา (นิรุตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้

คลองแห่งการบัญญัติ (ปญฺญตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้

เร่ืองท่ีจะต้องรู้ด้วยปัญญา (ปญฺญาวจร) ก็มีเพียงเท่าน้ี

ความเวียนว่ายในวัฏฏะ ก็มีเพียงเท่านี้ 

นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่ 

เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้ 

(ของนามรูปกับวิญญาณ นั่นเอง).
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เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๘/๔๘.

๕๓ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็น 

ความเก่ียวข้อง (สญฺโญค) และความไม่เกี่ยวข้อง 

(วิสญฺโญค) แก่เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟัง จงใส่ใจให้

ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ธรรมปริยายอันเป็นความ

เกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็หญิงย่อมสนใจสภาพแห่งหญิง 

ในภายใน กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง

และเครือ่งประดบัของหญงิ เขายอ่มยนิด ีพอใจในสภาพ 

ของตนนั้นๆ เขายินดี พอใจในสภาพของตนนั้นๆ แล้ว 

ย่อมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก กิริยา ท่าทาง 

ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย 

ย่อมยินดี พอใจในสภาพของชายนั้นๆ เขายินดี พอใจ

ในสภาพของชายน้ันๆ แล้ว ย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับชาย  

และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่ง

หญิงก็ถึงความเกี่ยวข้องในชาย ด้วยอาการอย่างนี้แล 

หญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ชายย่อมสนใจสภาพแห่งชาย

ในภายใน กิริยา ท่าทางความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและ  

เครือ่งประดบัของชาย เขายอ่มยนิด ีพอใจในสภาพนัน้ๆ  

ของตน เขายินดี พอใจในสภาพนั้นๆ ของตนแล้ว 

ย่อมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอก กิริยา ท่าทาง 

ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของหญิง 

ยอ่มยนิด ีพอใจในสภาพของหญงินัน้ๆ แลว้ ยอ่มมุง่หวงั 

การสมาคมกับหญิง และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการสมาคม 

กับหญิงเป็นเหตุ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่งชาย 

ก็ถึงความเกี่ยวข้องในหญิง ด้วยอาการอย่างนี้แล 

ชายจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความเก่ียวข้อง ย่อมมี ด้วย

อาการอย่างนี้แล. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร ? 
ภิกษุท้ังหลาย !  หญิงย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งหญิง 

ในภายใน กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและ 
เครือ่งประดบัของหญงิ เขาไม่ยินดี ไม่พอใจในสภาพแหง่ 
หญิงน้ันๆ แล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งชายในภายนอก  
กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและเคร่ืองประดับ 
แหง่ชาย เขาไมย่นิด ีไม่พอใจในสภาพแหง่ชายนัน้ๆ แลว้  
ย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับชาย และสุขโสมนัสท่ีเกิด
เพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สัตว์ผู้ไม่พอใจในสภาพแห่งหญิง
ก็ถึงความไม่เก่ียวข้องในชาย ด้วยอาการอย่างนี้แล 
หญิงจึงล่วงพ้นสภาพแห่งหญิงไปได้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ชายย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งชาย
ในภายใน กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและ 
เครือ่งประดบัของชาย เขาไมย่นิด ีไมพ่อใจในสภาพแหง่ 
ชายน้ันๆ แล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งหญิงในภายนอก  
กิริยาท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและเคร่ืองประดับ 
ของหญิง เขาไม่ยินดี ไม่พอใจในสภาพแห่งหญิงน้ันๆ แล้ว  
ย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับหญิง และสุขโสมนัสที่เกิด
เพราะการสมาคมกับหญิงเป็นเหตุ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  สัตว์ผู้ไม่พอใจในสภาพแห่งชาย 

ก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในหญิง ด้วยอาการอย่างน้ีแล 

ชายจึงล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความไม่เก่ียวข้อง ย่อมมี 

ด้วยอาการอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล ช่ือว่า ธรรมปริยายอัน

เป็นทั้งความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง. 
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เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

๕๔ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย 

ให้พวกมนุษย์ท่ีเกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต  

คือ มนุษย์ท้ังหลายย่อมปรากฏมีอายุส้ัน มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย  

มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย  

มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำา เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา. 

มาณพ !  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็น

ทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมยอ่มจ�าแนกสตัวใ์หเ้ลวและ 

ประณีตได้. 
ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศ 

ท่ีพระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำาแนกเน้ือความโดยพิสดารน้ีได้  

ขอพระโคดมผู้เจริญ ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการ 

ท่ีข้าพระองค์จะพึงทราบเน้ือความแห่งอุเทศน้ีโดยพิสดารด้วยเถิด.

มาณพ !  ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี 

เราจักกล่าว.
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  

บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทำาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเห้ียมโหด  

มีมือเป้ือนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดู

ในเหล่าสัตว์มีชีวิต เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม 

สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 

นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็น 

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้น.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีอายุส้ันน้ี 

คือ เป็นผู้มักท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเห้ียมโหด 

มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดู

ในเหล่าสัตว์มีชีวิต.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  

บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต 

วางท่อนไม้ วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู 

กรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ท้ังหลายอยู่ เพราะกรรมนั้น อันเขา

ใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไวอ้ยา่งนี ้เมือ่ตายไปจะเข้าถงึสคุติ 

โลกสวรรค ์หากตายไป ไมเ่ขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์ถา้มาเปน็ 

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุยืน.
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มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีอายุยืนน้ี 
คือ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต 
วางท่อนไม้ วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู 
กรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือ
ก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เพราะกรรมน้ัน อันเขา
ให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น
คนมีโรคมาก.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีโรคมากน้ี 
คอื เปน็ผูม้ปีกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝา่มือ หรอืกอ้นดิน  
หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ 
หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เพราะกรรมน้ัน อัน
เขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงสคุติ 
โลกสวรรค ์หากตายไป ไมเ่ข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์ ถา้มาเปน็ 
มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคน้อย.
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มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีโรคน้อยน้ี 
คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน 
หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา. 

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง 
ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย 
ทำาความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ 
เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ 
เมื่อตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หากตายไป 
ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ 
ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีผิวพรรณ 
ทรามนี้ คือ เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง 
ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย 
ทำาความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บรุุษกต็าม เปน็คนไมม่กัโกรธ ไมม่ากดว้ยความแคน้เคอืง  
ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย 
ไม่ทำาความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ 
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เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ 

เม่ือตายไป จะเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์หากตายไป ไมเ่ขา้ถึง 

สคุตโิลกสวรรค ์ถา้มาเป็นมนษุยเ์กดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั  

จะเป็นคนน่าเลื่อมใส.

มาณพ !  ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่า

เล่ือมใสน้ี คือ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง  

ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย 

ไม่ทำาความโกรธ ความร้าย ความข้ึงเคียดให้ปรากฏ.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  

บรุษุก็ตาม มใีจรษิยา ยอ่มรษิยา มุง่รา้ย ผกูใจอิจฉาในลาภ 

สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชา

ของคนอ่ืน เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้ 

อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หาก

ตายไป ไมเ่ขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ถา้มาเปน็มนษุย ์

เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดาน้อย.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีศักดาน้อยน้ี  

คือ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ 

ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอ่ืน.
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มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  

บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย 

ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ 

การไหว้ และการบูชาของคนอื่น เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้

พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงสุคติโลก

สวรรค์ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น

มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดามาก.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีศักดามากน้ี  

คือ มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉา

ในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และ

การบูชาของคนอื่น.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  

บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้ให้ ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม  

เครือ่งลูบไล้ ท่ีนอน ทีอ่ยูอ่าศยั และเครือ่งตามประทปี แก่

สมณะหรือพราหมณ์ เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม 

สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 

นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามา 

เป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคะน้อย.
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มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีโภคะน้อยน้ี  

คือ ไม่ให้ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ท่ีนอน  

ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บรุษุกต็าม ยอ่มเป็นผู้ให้ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม ้ของหอม  
เครือ่งลูบไล้ ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั และเครือ่งตามประทปี แก ่
สมณะหรือพราหมณ์ เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม 
สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถงึสุคตโิลกสวรรค ์หาก 
ตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ 
ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคะมาก.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีโภคะมากน้ี  
คือ ให้ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ท่ีนอน  
ท่ีอยู่อาศัย และเคร่ืองตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม เป็นคนกระด้างเย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คน
ที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่
คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง 
ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ 
ไม่นับถือคนท่ีควรนับถือ ไม่บูชาคนท่ีควรบูชา เพราะกรรมน้ัน  
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อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึง
อบาย ทุคต ิวนิบิาต นรก หากตายไป ไมเ่ขา้ถงึอบาย ทคุต ิ
วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง 
จะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำา.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเกิดในสกุลต่�า 
น้ี คือ เป็นคนกระด้าง เย่อหย่ิง ย่อมไม่กราบไหว้คนท่ีควร 
กราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่ 
สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนท่ีสมควรแก่ทาง 
ไม่สักการะคนท่ีควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ 
ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชา.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้
คนทีค่วรกราบไหว ้ลกุรบัคนทีค่วรลกุรบั ใหอ้าสนะแกค่น 
ท่ีสมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนท่ีสมควรแก่ทาง สักการะ  
คนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควร 
นับถือ บูชาคนท่ีควรบูชา เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม  
สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หาก
ตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ 
ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง.
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มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเกิดในสกุลสูง 
น้ี คือ เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหย่ิง ย่อมกราบไหว้คนท่ีควร
กราบไหว้ ลุกรับคนท่ีควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนท่ีสมควรแก่
อาสนะ ให้ทางแก่คนท่ีสมควรแก่ทาง สักการะ คนท่ีควรสักการะ  
เคารพคนท่ีควรเคารพ นับถือคนท่ีควรนับถือ บูชาคนท่ีควรบูชา.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว 
สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษ  
อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำา  
ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์ส้ินกาลนาน  
หรือว่าอะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือ
ความสุขสิ้นกาลนาน เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม 
สมาทานไว้อย่างน้ี เม่ือตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามา 
เป็นมนุษย์เกิด ณ ท่ีใดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาทราม.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาทรามน้ี  
คือ ไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถาม
ว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ  

อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไป



พุทธวจน - หมวดธรรม 

194

เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า
อะไรเมือ่ทำายอ่มเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 
สิ้นกาลนาน.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรีก็ตาม  
บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 
อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไมค่วรเสพ อะไรเมือ่ทำา 
ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า 
อะไรเม่ือทำาย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข 
สิน้กาลนาน เพราะกรรมน้ัน อันเขาให้พร่ังพร้อม สมาทานไว้ 
อย่างนี้ เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไป 
ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ 
ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญามาก.

มาณพ !  ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญามาก 
นี ้คอื เปน็ผูเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณแ์ลว้สอบถาม 
ว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ  
อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไป
เพ่ือความไม่เกื้อกูล เพ่ือความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า
อะไรเมือ่ทำายอ่มเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 
สิ้นกาลนาน.
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มาณพ !  ด้วยประการฉะนี้แล 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้น 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืน 

ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมาก 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณทราม 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณทราม 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใส 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อย 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อย 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามาก 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามาก 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อย 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อย 
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ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมาก 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมาก

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเกิดในสกุลต่�า 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่�า 

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความเกิดในสกุลสูง 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูง

ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือความมีปัญญาทราม 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาทราม 

ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามาก.

มาณพ !  

สัตว์ทั้งหลาย 

มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม 

มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ให้เลวและประณีต.
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ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๖๔/๓๕.

๕๕ 

ตรัสเล่าถึงพระเจ้าจักรพรรดิในกาลก่อน โดยเป็นการ

สนทนาระหว่างพระราชฤาษีที่เป็นบิดา กับพระราชาที่เป็นบุตร 

เกีย่วกบัข้อปฏิบัติเพือ่ความเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิ(จกกฺวตตฺวิตฺต)

ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เป็นอย่างไร ?

ลูกเอ๋ย !  ถ้าเช่นนั้น เจ้าจงอาศัยธรรมเท่านั้น 

จงสักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม 

ยำาเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม

เป็นใหญ่ 

จงจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดยชอบธรรม 

ในหมู่ชน ในราชสำานัก ในหมู่พล ในพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จ 

ในพวกพราหมณ์และคหบดี ในราษฎรชาวนิคมและชาว

ชนบททั้งหลาย ในพวกสมณะและพราหมณ์ ในเหล่าเนื้อ

และนกทั้งหลาย. 

ลูกเอ๋ย !  การอธรรมอย่าให้มีได้ในแว่นแคว้น

ของเจ้าเลย. 
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ลูกเอ๋ย !  อน่ึง บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของเจ้า  

ไม่มีทรัพย์ เจ้าพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย.

ลกูเอย๋ !  อน่ึง สมณพราหมณ์เหล่าใด ในแว่นแคว้น 

ของเจ้า เป็นผู้งดเว้นจากความมัวเมาและความประมาท 

ตั้งมั่นอยู่ในขันติ (อดทน อดกลั้น) และโสรัจจะ (ความสงบ) 

ฝึกตนอยู่แต่ผู้เดียว สงบตนอยู่แต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลส

อยูแ่ตผู่เ้ดยีว พงึเขา้ไปหาสมณพราหมณเ์หลา่นัน้โดยกาล 

อันควร แล้วไต่ถามสอบถามว่า “ท่านขอรับ ! อะไรเป็น

กุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไร

ควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำาย่อมเป็นไปเพื่อ

ความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า อะไร

เมื่อทำาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข

ส้ินกาลนาน” เจ้าได้ฟงัคำาของสมณพราหมณเ์หลา่นัน้แลว้  

สิ่งใดเป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศล 

พึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้น. 

ลูกเอ๋ย !  น้ีแลคือ จักกวัตติวัตรอันประเสริฐน้ัน.
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กรรมก�าหนด
-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๔๔/๗๐๗.

๕๖ 

วาเสฏฐะ !  ก็ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการรักษาโค 
เล้ียงชีวิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นชาวนา ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเล้ียงชีวิตด้วยศิลปะ 
มากอย่าง ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นศิลปิน ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการค้าขาย
เล้ียงชีวิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นพ่อค้า ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเล้ียงชีวิตด้วยการ
รับใช้ผู้อ่ืน ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นคนรับใช้ ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยของท่ีเขา 
ไม่ให้เล้ียงชีวิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ีเป็นโจร ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยศาตราวุธ  
เล้ียงชีวิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นทหาร ไม่ใช่พวกพราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเล้ียงชีวิตด้วย 
การงานของปุโรหิต ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ันเป็นเจ้าหน้าท่ี 
การบูชา ไม่ใช่พราหมณ์

วาเสฏฐะ !  อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดปกครองบ้าน 
และเมือง ท่านจงรู้อย่างน้ีว่า ผู้น้ีเป็นพระราชา ไม่ใช่พราหมณ์

และเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้เกิดในกำาเนิดไหนๆ หรือเกิด 
จากมารดาว่าเป็นพราหมณ์ บุคคลถึงจะเรียกกันว่าท่านผู้เจริญ 
ผู้น้ันก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเคร่ืองกังวลอยู่น่ันเอง
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เราเรียก บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเคร่ืองกังวล ผู้ไม่ยึดม่ันน้ันว่า  
เป็นพราหมณ์ ผู้ใดแลตัดสังโยชน์ท้ังปวงได้แล้วไม่สะดุ้ง เราเรียก  
ผู้น้ันผู้ล่วงกิเลสเคร่ืองข้อง ไม่ประกอบด้วยสรรพกิเลส ว่าเป็น
พราหมณ์… 

บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะชาติ (กำาเนิด) ก็หามิได้ 
จะมิใช่พราหมณ์ เพราะชาติ (กำาเนิด) ก็หามิได้
บุคคลเป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม
บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม

บณัฑติทัง้หลาย ยอ่มเหน็ซึง่กรรมนัน้ ตามทีเ่ปน็จรงิ 
อย่างนี้ ชื่อว่า เป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาดใน
เรื่องวิบากแห่งกรรม. 

โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ ย่อมเป็นไป
ตามกรรม สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด เหมือน
ลิ่มสลักขันยึดรถที่ก�าลังแล่นไปอยู่.

สัตวท์ัง้หลาย เปน็ผูม้กีรรมเปน็ของตน เป็นทายาท
แหง่กรรม มกีรรมเป็นก�าเนดิ มีกรรมเปน็เผ่าพนัธุ ์มกีรรม 
เปน็ทีพ่ึ่งอาศยั กระท�ากรรมใดไว้ดกีต็าม ชัว่ก็ตาม จกัเปน็
ผู้รับผลของกรรมนั้น.
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เหตุส�าเร็จความปรารถนา
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘-๓๒๐.

๕๗ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงเหตุส�าเร็จความ

ปรารถนาแก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟังเหตุสำาเร็จ

ความปรารถนานั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี 

ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว  

พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้  

ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตน้ัน 

ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้ว 

อย่างน้ี ท�าให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือความส�าเร็จ

ในภาวะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพ่ือ

ความส�าเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษเุป็นผู้

ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี
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ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว 

พงึเขา้ถึงความเปน็สหายแหง่พราหมณม์หาศาลเถดิ” ดังนี ้ 

ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น 

ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้ว 

อย่างน้ี ท�าให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือความส�าเร็จ

ในภาวะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อ

ความส�าเร็จในความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ 

ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี 

ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว  

พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาลเถิด” ดังนี้  

ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตน้ัน 

ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้ว 

อย่างน้ี ท�าให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือความส�าเร็จ

ในภาวะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อ

ความส�าเร็จในความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาล.
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การเกิดสังคมมนุษย์
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๒-๑๐๗/๕๖-๗๒.

๕๘ 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ มสีมยัซึง่ในกาลบางครัง้ 

บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ท่ีโลกน้ีจะพินาศ  

เม่ือโลกกำาลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิด

ในอาภัสสระ (อาภสฺสร) สัตว์เหล่านั้น ได้สำาเร็จทางใจ 

มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ 

ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาล

ยืดยาวช้านาน. 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ มสีมยัซึง่ในกาลบางครัง้ 

บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ท่ีโลกนี้จะกลับ

เจริญข้ึน เม่ือโลกกำาลังเจริญข้ึนอยู่ โดยมาก เหล่าสัตว์พากัน 

จุติ (เคลื่อน) จากอาภัสสระ (อาภสฺสรกายา) ลงมาเป็น 

อย่างนี ้และสตัวเ์หลา่นัน้ ไดส้ำาเรจ็ทางใจ มปีตีเิปน็อาหาร 

มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ใน 

วมิานอันงาม สถติอยูใ่นภพนัน้สิน้กาลยดืยาวชา้นาน ก็ใน 

สมัยน้ันจักรวาลท้ังส้ินน้ี เป็นน้ำาท้ังน้ัน มืดมนแลไม่เห็นอะไร  

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฎ ดาวนักษัตรและ 
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ดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฎ กลางวันและกลางคืนก็ยัง

ไม่ปรากฎ เดือนและปักษ์ก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยัง

ไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฎ สัตว์ท้ังหลาย  

ถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตว์ (สตฺต) เท่านั้น 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันต่อมา โดยการล่วงไป 

แห่งกาลนานไกล ได้เกิดมีง้วนดิน (รสปวี) ขึ้นปรากฏแก่

สัตว์เหล่านั้น ง้วนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำา เหมือนนมสด

ทีบ่คุคลเคีย่วใหง้วด แลว้ตัง้ไวใ้หเ้ยน็ จบัเป็นฝาอยูข่า้งบน  

ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส หรือ

เนยข้นอย่างดี มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก อันหาโทษมิได้ 

เม่ือสัตว์เหล่าน้ัน พากันเอาน้ิวช้อนง้วนดินข้ึนลอง 

ล้ิมดูอยู่ รสของง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้น

จึงเกิดความอยากขึ้น ต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้น 

ง้วนดินให้เป็นคำาๆ ด้วยมือแล้วบริโภค ในคราวที่พากัน 

บริโภคง้วนดินอยู่ รัศมีกายของสัตว์เหล่าน้ันก็ได้หายไป  

เม่ือรัศมีกายหายไป ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏ  

เม่ือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏ ดาวนักษัตรและดาว 

ท้ังหลายย่อมปรากฏ เม่ือดาวนักษัตรและดาวท้ังหลายปรากฏ 

กลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏ เม่ือกลางคืนและกลางวัน 
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ปรากฏ เดือนและปักษ์ย่อมปรากฏ เมื่อเดือนและปักษ์

ปรากฏ ฤดูและปีย่อมปรากฏ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีแล โลกน้ี

จึงกลับเจริญขึ้นอีก 

คร้ันต่อมา สัตว์เหล่านั้น พากันบริโภคง้วนดิน 

รบัประทานงว้นดิน มงีว้นดินเปน็อาหาร ดำารงอยูไ่ดส้ิน้กาล 

ช้านาน ด้วยเหตุท่ีสัตว์เหล่าน้ัน มัวเพลิดเพลินบริโภคง้วนดิน  

รับประทานง้วนดิน มีง้วนดินเป็นอาหาร ดำารงอยูไ่ด้สิน้กาล 

ช้านาน สัตว์เหล่าน้ันจึงมีร่างกายแข็งกล้าข้ึนทุกที ท้ังผิวพรรณ

ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม  

สัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ท้ังสองพวกน้ัน สัตว์ 

พวกท่ีมีผิวพรรณงาม ได้พากันดูหม่ินสัตว์พวกท่ีมีผิวพรรณ 

ไม่งาม เมื่อสัตว์ท้ังสองพวกนั้น เกิดมีการไว้ตัวดูหม่ินกัน 

เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนดินจึงหายไป 

เม่ือง้วนดินหายไปแล้ว ก็ได้เกิดมีกระบิดิน (ภูมิปปฺ- 

ปฏิก) ขึ้น สัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดินเป็นอาหาร ดำารงอยู ่

ส้ินกาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป ด้วย 

เพราะมีการไว้ตัวดูหม่ินกัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณ 

เป็นปัจจัย กระบิดินจึงหายไป เมื่อกระบิดินหายไปแล้ว 

ก็ได้เกิดมีเครือดิน (ปทาลตา) ข้ึน สัตว์เหล่าน้ันได้ใช้เครือดิน 
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เป็นอาหาร ดำารงอยู่สิ้นกาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏ

ว่าแตกต่างกันออกไป ด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน 

เพราะทะนงตัวปรารถผิวพรรณเป็นปัจจัย เครือดินจึงหายไป  

เม่ือเครือดินหายไปแล้ว ก็ได้เกิดมีข้าวสาลีเกิดข้ึน ในท่ีท่ีไม่

ต้องไถ เป็นข้าวไม่มีรำา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด มีกล่ินหอม มี 

เมล็ดเป็นข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่าน้ัน นำาเอาข้าวสาลีใดมา 

เพ่ือบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีน้ัน ก็มีเมล็ดสุกแล้ว 

งอกขึ้นแทนที่ ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้น นำาเอาข้าวสาลีใดมา

เพ่ือบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีน้ัน ก็มีเมล็ดสุกแล้ว 

งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย สัตว์เหล่านั้น 

จึงได้บริโภคข้าวสาลีน้ันเป็นอาหาร ดำารงอยู่ส้ินกาลช้านาน  

ด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหาร ดำารงอยู่ 

ส้ินกาลช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าข้ึนทุกที  

ท้ังผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สตรีก็มีเพศหญิง 

ปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ ด้วยว่า สตรีก็เพ่งดูบุรุษ 

อยูเ่สมอ และบรุษุก็เพง่ดูสตรอียูเ่สมอ เมือ่คนทัง้สองเพศ  

ต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกำาหนัด เกิด 

ความเร่าร้อนข้ึนในกาย เพราะความเร่าร้อนเหล่าน้ันเป็นปัจจัย  

เขาท้ังสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน
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ในสมัยน้ัน สัตว์พวกใด เห็นสัตว์พวกอ่ืนเสพเมถุน- 

ธรรมกันอยู่ ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้าง โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโค 

ใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า “คนชาติชั่วจงฉิบหาย คนชาติชั่ว 

จงฉิบหาย” ดังนี้ แล้วพูดต่อไปว่า “ก็ทำาไมขึ้นชื่อว่าสัตว์  

จงึทำาแก่สตัวเ์ชน่น้ีเลา่” ข้อทีว่า่มานัน้ จงึไดเ้ปน็ธรรมเนยีม 

มาจนถึงทุกวันน้ีว่า ในชนบทบางแห่ง คนท้ังหลาย โปรยฝุ่น

ใส่บ้าง โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโคใส่บ้าง ในระหว่างที่เขา

จะนำาสัตว์ผู้ประพฤติช่ัวร้ายไปสู่ท่ีประหาร พวกพราหมณ์

มาระลึกถึงอักขระท่ีรู้กันว่าเป็นของดี อันเป็นของโบราณน้ัน

เท่านั้น แต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย

ในสมัยนั้น การโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้น สมมติ

กันว่าไม่เป็นธรรม มาในบัดนี้ กลับสมมติกันว่าเป็นธรรม 

ก็สมัยนั้น สัตว์พวกใดเสพเมถุนธรรมกัน สัตว์พวกนั้น

เข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้ สิ้นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง 

เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัทธรรมนั่นอยู่เสมอ 

เมื่อนั้น จึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้น เพื่อเป็นที่กำาบัง

อสัทธรรมนั้น 

คร้ังน้ัน สัตว์ผู้หน่ึงเกิดความเกียจคร้าน จึงได้เก็บ

ข้าวสาลีมาไว้เพ่ือบริโภคเสียคราวเดียวท้ังเวลาเช้าและเวลาเย็น
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ต่อมาสัตว์พวกอ่ืนก็ถือเอาแบบอย่างของสัตว์ผู้น้ัน  
โดยเก็บข้าวสาลีมาไว้เพ่ือบริโภคเสียคราวเดียวท้ังเวลาเช้า 
และเวลาเย็นบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๒ วันบ้าง เก็บไว้
เพื่อบริโภคสิ้น ๔ วันบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๘ วันบ้าง 

เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น พยายามเก็บสะสม
ขา้วสาลไีวเ้พือ่บรโิภค เมือ่นัน้ขา้วสาลนีัน้จงึกลายเปน็ขา้ว 
ทีมี่รำาหอ่เมลด็บา้ง มแีกลบหุม้เมลด็บา้ง ตน้ทีถ่กูเก่ียวแลว้ 
ก็ไม่กลับงอกข้ึนแทนท่ี ปรากฏความบกพร่องให้เห็น จึงได้มี
ข้าวสาลีเป็นหย่อมๆ 

(ต่อมาสัตว์เหล่าน้ันพากันจับกลุ่มและได้ปรับทุกข์แก่กัน
และกัน ถึงเร่ืองท่ีมีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาป ทำาให้
สัตว์เหล่าน้ีจากท่ีเคยเป็นผู้ได้สำาเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมี
ซ่านออกจากกายตน แล้วก็ได้มีการเปล่ียนแปลงมาเร่ือยๆ จน
กระท่ังมาถึงในสมัยท่ีดำารงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลี ท่ีมีรำาห่อ
เมล็ด มีแกลบหุ้มเมล็ด ต้นท่ีถูกเก่ียวแล้วก็ไม่กลับงอกข้ึนแทนท่ี 
ปรากฏความบกพร่องให้เห็น จากน้ันจึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลี
และปักปันเขตแดนกัน)

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้หนึ่ง
เป็นคนโลภ สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขา
ไม่ได้ให้มาบริโภค สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้น้ัน 
ครั้นแล้ว ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่า “แน่ะสัตว์ผู้เจริญ ก็ท่าน
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กระทำากรรมช่ัวช้านัก ท่ีสงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอ่ืน  
ทีเ่ขาไมไ่ดใ้หม้าบรโิภค ทา่นอยา่ไดก้ระทำากรรมชัว่ชา้เห็น 
ปานนี้อีกเลย” สัตว์ผู้นั้นได้รับคำาของสัตว์เหล่านั้นแล้ว 

แมค้รัง้ที ่๒ สตัวผ์ูน้ัน้ก็ยงัขนืทำาเชน่เดมิและรบัคำา 
สัตว์ท้ังหลายว่าจะไม่ทำาอีก แม้คร้ังท่ี ๓ สัตว์ผู้น้ันก็ยังขืนทำา 
เช่นเดิมอีก สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้น ครั้นแล้ว  
ไดต้กัเตอืนวา่ “แนะ่สตัวผ์ูเ้จรญิ ทา่นทำากรรมอนัช่ัวชา้นกั  
ท่ีสงวนส่วนของตนไว้ ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภค 
ท่านอย่าได้กระทำากรรมอันช่ัวช้าเห็นปานนี้อีกเลย” สัตว์
พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือบ้าง สัตว์พวกหนึ่งประหาร
ด้วยก้อนดินบ้าง พวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้าง ใน
เพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมา การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จจึง
ปรากฏ การถือท่อนไม้จึงปรากฏ 

ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ท่ีเป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกัน  
คร้ันแล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กันว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอา 
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ 
การพูดเท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป
เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ท้ังหลาย อย่ากระนั้นเลย 
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พวกเราจกัสมมต ิ(แตง่ตัง้) สตัว์ผูห้นึง่ใหเ้ป็นผูว่้ากลา่วผูท้ี ่

ควรวา่กลา่ว ใหเ้ป็นผูต้เิตยีนผูท้ีค่วรตเิตยีน ให้เปน็ผูขั้บไล ่

ผู้ท่ีควรขับไล่โดยชอบ ส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลี 

ให้แก่ผู้นั้น” ดังน้ี ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหา

สัตว์ที่สวยงามกว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า และน่า 

เกรงขามกว่า แล้วจึงแจ้งเร่ืองนี้ว่า “มาเถิดท่านผู้เจริญ 

ขอทา่นจงวา่กลา่วผูท้ีค่วรวา่กลา่ว จงตเิตยีนผูท้ีค่วรติเตียน  

จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิด ส่วนพวกข้าพเจ้าจัก

แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่าน”

สัตว์ผู้นั้นรับคำาแล้ว จึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว 

ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ ส่วน

สัตว์เหลา่นัน้ก็แบง่สว่นขา้วสาลใีหแ้กส่ตัวท์ีเ่ปน็หวัหน้าน้ัน 

เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า อันมหาชนสมมติ (แต่งตั้ง) นั้น  

อักขระว่า มหาชนสมมติ มหาชนสมมติ (มหาสมฺมต) จึงเกิดข้ึน 

เป็นอันดับแรก เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่ง

แห่งเขตท้ังหลายน้ัน อักขระว่า กษัตริย์ กษัตริย์ (ขตฺติย) 

จึงเกิดขึน้เปน็อันดับที ่๒ เพราะเหตทุีผู้่เปน็หวัหนา้ ยงัชน 

เหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรม อักขระว่า ราชา ราชา (ราช) 

จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓ 
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ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ การบังเกิดขึ้นแห่งพวก
กษัตริย์น้ันจึงมีข้ึนได้ เพราะอักขระท่ีรู้กันว่าเป็นของดี เป็น 
ของโบราณอย่างนี้ เรื่องของสัตว์เหล่านั้น จะต่างกันหรือ 
เหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็ด้วยธรรม
เท่านัน้ ไม่ใชน่อกไปจากธรรม ความจรงิ ธรรมเทา่นัน้เปน็ 
ของประเสริฐสุดในหมู่มหาชน ท้ังในปัจจุบัน (ทิฏธรรม) 
และภายหน้า (อภิสัมปราย)

คร้ังน้ันแล สัตว์บางจำาพวก ได้มีความคิดข้ึนอย่างน้ี 
ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ 
จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จจักปรากฏ 
การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป
เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ท้ังหลาย อย่ากระนั้นเลย 
พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปน้ีเถิด” ดังนี้ 
คร้ันแล้ว สัตว์เหล่าน้ันจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ทิ้งไป เพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอัน
เป็นบาปอยู่ดังนี้ อักขระว่า พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ 
(พฺราหฺมณ) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 

พราหมณ์เหล่านั้น พากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุง
และบังด้วยใบไม้ในราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและ
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บังด้วยใบไม้นั้น พวกเขาไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการตำาข้าว

ท้ังในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงได้พากันเที่ยวแสวงหา

อาหาร ตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็น 

และเวลาเชา้ เขาเหลา่นัน้ครัน้ไดอ้าหารแลว้ จงึพากนักลบั 

ไปเพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก  

คนทั้งหลายเห็นการกระทำาของพวกพราหมณ์นั้นแล้ว จึง

พากันพูดอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย สัตว์พวกนี้พากัน

มาสรา้งกระทอ่มซ่ึงมงุและบงัดว้ยใบไมใ้นราวปา่ แลว้เพง่ 

อยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้ม 

ไม่มีการตำาข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงพากันเที่ยว

แสวงหาอาหาร ตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภค

ในเวลาเย็นและเวลาเช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้ว 

จงึพากนักลบัไปเพง่อยู่ในกระท่อม ซึง่มุงและบงัดว้ยใบไม ้

ในราวป่าอีก” ดังน้ี เพราะเหตุน้ัน อักขระว่า พวกเจริญฌาน 

พวกเจริญฌาน (ฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ 

บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจ

สำาเร็จฌานได้ ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า 

จึงเท่ียวไปยังบ้านและนิคมท่ีใกล้เคียง แล้วก็จัดทำาคัมภีร์อยู่  

คนท้ังหลายเห็นการกระทำาของพวกพราหมณ์นี้น้ันแล้ว  
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จึงพูดอย่างน้ีว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย ก็สัตว์เหล่าน้ี ไม่อาจสำาเร็จ 

ฌานได้ท่ีกระท่อมซ่ึงมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า เท่ียวไป

ยังบ้าน และนิคมที่ใกล้เคียง จัดทำาคัมภีร์อยู่ บัดนี้พวกชน 

เหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่” ดังนี้ 

เพราะเหตุน้ัน อักขระว่า อัชฌายิกา อัชฌายิกา (อชฺฌายิกา) 

จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓ 

กส็มยันัน้การทรงจ�า การสอน การบอกมนต ์ถกู 

สมมตวิา่เลว มาในบัดนี ้สมมตกัินว่าประเสรฐิ ดว้ยเหต ุ

ดังท่ีกล่าวมาน้ี การเกิดข้ึนแห่งพวกพราหมณ์น้ันจึงมีข้ึนได้

บรรดาสัตว์เหล่าน้ัน สัตว์บางจำาพวกยึดม่ันเมถุนธรรม  

แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ เพราะเหตุท่ีสัตว์เหล่าน้ัน 

ยึดม่ันเมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ น้ันแล  

อักขระว่า เวสสา เวสสา (เวสฺสา) จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังที่

กล่าวมานี้ การเกิดขึ้นของแพศย์นั้น จึงมีขึ้นได้.

บรรดาสตัวเ์หลา่นัน้ สตัวบ์างจำาพวกประพฤตติน 

โหดรา้ย ทำางานต่ำาต้อย เพราะเหตุท่ีสัตว์เหล่านัน้ประพฤต ิ

ตนโหดร้าย ทำางานต่ำาต้อยนั้นแล อักขระว่า สุททา สุททา  

(สทุทฺา) จึงเกิดข้ึน ดว้ยเหตดุงัท่ีกลา่วมานี ้การเกดิขึน้แหง่ 

พวกศูทรนั้น จึงมีขึ้นได้. 
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มีสมัยที่กษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง แพศย์บ้าง 

ศูทรบ้าง ตำาหนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรือนบวชเป็น 

บรรพชิต ด้วยประสงค์ว่า เราจักเป็นสมณะ ด้วยประการ

ดังที่กล่าวมานี้ พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้ จากวรรณะทั้งสี่  

เหล่านี้. 

กษตัรยิก์ด็ ีพราหมณก์ด็ ีแพศย์กด็ ีศทูรกดี็ สมณะ 

กด็ ีประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุริต มโนทจุริต เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ 

ย่อมยดึถือกรรมดว้ยอำานาจมจิฉาทฏิฐ ิเพราะยดึถอืกรรม 

ด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ

กายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทั้งสิ้น 

กษตัรยิก์ด็ ีพราหมณก์ด็ ีแพศย์กด็ ีศทูรกดี็ สมณะ 

กด็ ีประพฤตกิายสุจรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ เป็นสมัมาทฏิฐ ิ 

ยอ่มยึดถือกรรมดว้ยอำานาจสมัมาทฏิฐิ เพราะยดึถอืกรรม 

ดว้ยอำานาจสมัมาทิฏฐิเป็นเหต ุเบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกาย 

แตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

กษตัรยิก์ด็ ีพราหมณก์ด็ ีแพศย์กด็ ีศทูรกดี็ สมณะ 

กด็ ีมปีกติกระทำากรรมทัง้สอง (คอืสจุรติและทจุรติ) ด้วยกาย 

มีปกติกระทำากรรมทั้งสองด้วยวาจา มีปกติกระทำากรรม 

ท้ังสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทำาด้วย
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อำานาจความเหน็ปนกนั เพราะยดึถอืการกระทำาดว้ยอำานาจ

ความเหน็ปนกนัเปน็เหต ุเบือ้งหนา้แตต่ายเพราะกายแตก 

ย่อมเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง 

กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพศย์ก็ดี ศูทรก็ดี 

สำารวมกาย สำารวมวาจา สำารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิ- 

ปกัขยิธรรมทัง้ ๗ แล้ว ย่อมปรนิพิพานในปัจจุบนันีท้เีดียว 

ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ วรรณะใด เป็นภิกษุ  

สิ้นอาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรท�า 

ท�าเสรจ็แลว้ วางภาระเสียได้แลว้ บรรลุถงึประโยชนข์อง

ตนแล้ว หมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นแล้ว  

เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั้นปรากฏว่า เป็นผู้เลิศกว่า

คนท้ังหลายโดยธรรมแท้จรงิ มใิชน่อกไปจากธรรมเลย  

ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่

มหาชน ทั้งในปัจจุบัน และภายหน้า

กษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจ 

ด้วยโคตร ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้

ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๗๐-๘๐/๓๙-๔๗.

๕๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือพระราชา มีการกระท�าชนิด 
ท่ีเป็นไปแต่เพียงเพ่ือการคุ้มครองอารักขา แต่มิได้เป็นไป 
เพ่ือการกระท�าให้เกิดทรัพย์ แก่บุคคลผู้ไม่มีทรัพย์ท้ังหลาย 
ดงันัน้แล้ว ความยากจนขัดสน ก็เปน็ไปอยา่งกว้างขวาง 
แรงกล้าถึงที่สุด

เพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
แรงกล้าถึงท่ีสุด อทินนาทาน (ลักทรัพย์) ก็เป็นไปอย่าง
กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด

เพราะอทินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า 
ถึงที่สุด การใช้ศัสตราวุธโดยวิธีการต่างๆ ก็เป็นไปอย่าง 
กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด

เพราะการใช้ศัสตราวุธโดยวิธีการต่างๆ เป็นไป
อย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด ปาณาติบาต (ซึ่งหมายถึง

การฆ่ามนุษย์ด้วยกัน) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงท่ีสุด
เพราะปาณาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงท่ีสุด มุสาวาท (การหลอกลวงคดโกง) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง 
แรงกล้าถึงท่ีสุด
(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาจาก ๘ หม่ืนปี เหลือเพียง ๔ หม่ืนปี)
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เพราะมุสาวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงท่ีสุด  
ปิสุณาวาท  (การพูดจายุแหย่เพ่ือการแตกกันเป็นพวก เป็นหมู่ ทำาลาย 

ความสามัคคี) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงท่ีสุด
(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒ หม่ืนปี)

เพราะปิสุณาวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า 
ถึงท่ีสุด กาเมสุมิจฉาจาร (การทำาชู้ การละเมิดของรักของบุคคลอ่ืน)  
ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด

(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๑ หม่ืนปี)

เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงท่ีสุด ผรุสวาทและสัมผัปปลาปะ (การใช้คำาหยาบ  

และคำาพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำาราญ) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงที่สุด

(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕ พันปี)

เพราะผรุสวาทและสัมผัปปลาปะเป็นไปอย่าง 
กวา้งขวางแรงกลา้ถึงทีสุ่ด อภชิฌาและพยาบาท (แผนการ 

กอบโกยและการทำาลายล้าง) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า 
ถึงที่สุด
(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒,๕๐๐-๒,๐๐๐ ปี)
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เพราะอภิชฌาและพยาบาทเป็นไปอย่างกว้างขวาง 

แรงกล้าถึงท่ีสุด มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักรเป็น

ดอกบัว นิยมความช่ัว) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงท่ีสุด

(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๑,๐๐๐ ปี)

เพราะมิจฉาทิฏฐเิป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า

ถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งสาม คือ อธัมมราคะ (ความยินดี

ที่ไม่เป็นธรรม) วิสมโลภะ (ความโลภไม่สิ้นสุด) มิจฉาธรรม 

(การประพฤติตามอำานาจกิเลส) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า 

ถึงที่สุด (อย่างไม่แยกกัน)

(ในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕๐๐ ปี)

เพราะ (อกุศล) ธรรม ทัง้สาม … นัน้เปน็ไปอยา่ง 

กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งหลาย คือ  

ไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดา บิดา สมณะพราหมณ์ 

ไม่มีกุลเชฏฐาปจายนธรรม (ความอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่ำา)  

ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด.

(ในสมัยน้ี มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐ ปี)
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สมยันัน้ จกัมสีมยัทีม่นษุยม์อีายขุยัลดลงมาเหลอื 

เพียง ๑๐ ปี (จักมีลักษณะแห่งความเส่ือมเสียมีประการต่างๆ 

ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า) หญิงอายุ ๕ ปี ก็มีบุตร รสทั้งห้า คือ 

เนยใส เนยข้น น้ำามัน น้ำาผ้ึง น้ำาอ้อย และรสเค็ม ก็ไม่ปรากฏ  

มนุษย์ท้ังหลาย กินหญ้าท่ีเรียกว่า กุท๎รูสกะ แทนการกินข้าว  

กศุลกรรมบถหายไป ไมม่รีอ่งรอย อกศุลกรรมบถ รุง่เรอืง 

ถึงท่ีสุด ในหมู่มนุษย์ ไม่มีคำาพูดว่ากุศล จึงไม่มีการทำากุศล  

มนษุยส์มยันัน้ จกัไมย่กยอ่งสรรเสรญิ ความเคารพเก้ือกูล 

ต่อมารดา (มัตเตยยธรรม) ความเคารพเกื้อกูลต่อบิดา 

(เปตเตยยธรรม) ความเคารพเก้ือกูลต่อสมณะ (สามัญญธรรม)  

ความเคารพเกื้อกูลต่อพราหมณ์ (พรหมัญญธรรม) และ  

ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล (กุลเชฏฐา-

ปจายนธรรม) เหมือนอย่างท่ีมนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยน้ี  

ไม่มีคำาพูดว่า แม่ น้าชาย น้าหญิง พ่อ อา ลุง ป้า ภรรยา 

ของอาจารย์ และคำาพดูวา่ เมยีของคร ู สตัวโ์ลกจกักระทำา

การสมัเภท (สมสู่สำาสอ่น) เชน่เดยีวกนักับแพะ แกะ ไก ่สกุร  

สุนัข สุนัขจ้ิงจอก ความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย  

ความคิดฆ่า เป็นไปอย่างแรงกล้า แม้ในระหว่างมารดากับบุตร  
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บุตรกับมารดา บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พี่กับน้อง น้อง

กบัพีท่ัง้ชายและหญงิ เหมอืนกับทีน่ายพรานมคีวามรูส้กึตอ่ 

เนื้อทั้งหลาย.

ในสมัยนั้น จักมี สัตถันตรกัปป์ (การใช้ศัสตราวุธ 

ติดต่อกันไม่หยุดหย่อน) ตลอดเวลา ๗ วัน  สัตว์ทั้งหลาย

เหล่าน้ันจักมีความส�าคัญแก่กันและกัน ราวกะว่าเนื้อ 

แต่ละคนมีศัสตราวุธในมือ ปลงชีวิตซึ่งกันและกัน

ราวกะว่า ฆ่าปลา ฆ่าเนื้อ.

(มีมนุษย์หลายคน ไม่เข้าร่วมวงสัตถันตรกัปป์ด้วยความกลัว  

หนไีปซอ่นตวัอยู่ในทีท่ีพ่อจะซอ่นตวัไดต้ลอด ๗ วนั แลว้กลบัออก

มาพบกันและกัน ยินดีสวมกอดกัน กล่าวแก่กันและกันในที่นั้นว่า 

มีโชคดีที่รอดมาได้ แล้วก็ตกลงกันในการต้ังต้นประพฤติธรรม

กันใหม่ต่อไป ชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้น จาก ๑๐ ปี ตามลำาดับๆ 

จนถึงสมัย ๘ หมื่นปี อีกคร้ังหนึ่ง จนกระทั่งเป็นสมัยแห่งศาสนา

ของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า เมตเตยยสัมมาสัมพุทธะ)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๙๗/๗๐.

๖๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
สมัยใด ราชา (ผู้ปกครอง) ท้ังหลายไม่ต้ังอยู่ในธรรม  

สมัยนั้น ราชยุตต์ (ข้าราชการ) ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 
เม่ือ ราชยุตต์ท้ังหลาย ไม่ต้ังอยู่ในธรรม พราหมณ์ 

และคหบดีทั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เม่ือ พราหมณ์และคหบดีท้ังหลาย ไม่ต้ังอยู่ในธรรม 

ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เม่ือ ชาวเมืองและชาวชนบทท้ังหลาย ไม่ต้ังอยู่ใน 

ธรรม ดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติย ์กม็ปีรวิรรต (การเคลือ่นที ่

การหมุนเวียน) ไม่สม่ำาเสมอ
เม่ือ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ มีปริวรรต

ไม่สม่ำาเสมอ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย ก็มีปริวรรต
ไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย มีปริวรรต
ไม่สม่ำาเสมอ คืนและวัน ก็มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ

เม่ือ คืนและวัน มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ เดือน
และปักษ์ ก็มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ
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เมื่อ เดือนและปักษ์ มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ  
ฤดูและปี ก็มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ

เมื่อ ฤดูและปี มีปริวรรตไม่สม่ำาเสมอ ลม 
(ทุกชนิด) ก็พัดไปไม่สม่ำาเสมอ

เม่ือ ลม (ทุกชนิด) พัดไปไม่สม่ำาเสมอ ปัญชสา 
(ระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้อง) ก็แปรปรวน

เม่ือ ปัญชสา แปรปรวน เทวดาทั้งหลาย ก็
ระส่ำาระสาย

เมื่อ เทวดาทั้งหลาย ระส่ำาระสาย ฝนก็ตกลงมา
อย่างไม่เหมาะสม

เมื่อ ฝนตก ลงมาอย่างไม่เหมาะสม พืชพรรณ
ข้าวทั้งหลาย ก็แก่และสุกไม่สม่ำาเสมอ

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อมนุษย์ทั้งหลาย บริโภค
พืชพรรณ ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำาเสมอ 
ก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้น ผิวพรรณทราม ทุพพลภาพและ
มีโรคภัยไข้เจ็บมาก.

(ข้อความต่อไปน้ี ได้ตรัสถึงภาวะการณ์ท่ีตรงกันข้าม ผู้ศึกษา 

พึงทราบโดยนัยตรงกันข้าม ตลอดสาย)
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เหตุที่ท�าให้มนุษย์จ�านวนลดลง
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๐๓/๔๙๖.

๖๑ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ได้สดับมาต่อ

บุรพพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวไว้ว่า 

ได้ยินว่า แต่ก่อนโลกนี้ ย่อมหนาแน่นด้วยหมู่มนุษย์เหมือนอเวจี 

บ้าน นิคม ชนบท และราชธานี มีทุกระยะไก่บินตก ดังนี้.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย  

เคร่ืองทำาให้มนุษย์ทุกวันน้ีหมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็ไม่ 

เปน็บา้น แมน้คิมกไ็มเ่ปน็นิคม แมน้ครกไ็มเ่ปน็นคร แมช้นบท 

ก็ไม่เป็นชนบท ?

พราหมณ์ !  ทุกวันนี้ มนุษย์ก�าหนัดแล้วด้วย

ความก�าหนัดผิดธรรม ถูกความโลภอย่างแรงกล้า 

ครอบง�า ประกอบด้วยมิจฉาธรรม มนุษย์เหล่านั้น 

กำาหนัดแล้วด้วยความกำาหนัดผิดธรรม ถูกความโลภ

อย่างแรงกล้าครอบงำา ประกอบด้วยมิจฉาธรรม ต่างก็

ฉวยศัสตราอันคมเข้าฆ่าฟันกันและกัน เพราะฉะนั้น 

มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก. 
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พราหมณ ์!  แมข้อ้นีก้เ็ปน็เหต ุเปน็ปจัจัย เครือ่ง 

ทำาให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็

ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร 

แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท. 

พราหมณ์ !  อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษย์

กำาหนดัแลว้ ด้วยความกำาหนดัผดิธรรม ถกูความโลภอยา่ง 

แรงกล้าครอบงำา ประกอบด้วยมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์

เหล่านั้น ก�าหนัดแล้วด้วยความก�าหนัดผิดธรรม ถูก 

ความโลภอย่างแรงกล้าครอบง�า ประกอบด้วยมิจฉาธรรม  

ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกิดทุพภิกขภัย 

ข้าวกล้าเสียหาย เป็นเพล้ีย ไม่ให้ผล เพราะเหตุน้ัน 

มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก. 

พราหมณ ์!  แมข้อ้นีก้เ็ปน็เหต ุเปน็ปจัจัย เครือ่ง 

ทำาให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็

ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร 

แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท. 
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พราหมณ์ !  อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษย์

กำาหนัดแล้วดว้ยความกำาหนดัผดิธรรม ถกูความโลภอยา่ง 

แรงกล้าครอบงำา ประกอบด้วยมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์ 

เหล่านั้น ก�าหนัดแล้วด้วยความก�าหนัดผิดธรรม ถูก 

ความโลภอย่างแรงกล้าครอบง�า ประกอบด้วยมิจฉาธรรม  

พวกยักษ์ได้ปล่อยอมนุษย์ที่ร้ายกาจลงไว้ เพราะฉะนั้น 

มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก. 

พราหมณ ์!  แมข้อ้นีก้เ็ปน็เหต ุเปน็ปจัจยั เครือ่ง 

ทำาให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็

ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร 

แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท. 
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เครื่องผูกพันสัตว์
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๑๐/๒๕๕.

๖๒ 

ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  อะไรเป็นเคร่ืองผูกพันเทวดา  

มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ท้ังหลาย อันมีอยู่เป็นหมู่ๆ (ซ่ึงแต่ละหมู่)  

ปรารถนาอยูว่า่ เราจกัเปน็คนไมม่เีวร ไมม่อีาชญา ไมม่ขีา้ศกึ ไมม่ี 

การเบียดเบียนแก่กันและกัน แต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่าง 

ผูไ้มม่เีวร ไมม่อีาชญา ไมม่ข้ีาศึก ไมมี่เบยีดเบยีนแกก่นัและกนัเลา่  

พระเจ้าข้า ?

จอมเทพ !  ความอิจฉา (อิสสา) และความตระหน่ี  

(มัจฉริยะ) นั่นแล เป็นเครื่องผูกพันเทวดา มนุษย์ อสูร 

นาค คนธรรพ์ทั้งหลาย อันมีอยู่เป็นหมู่ๆ (ซ่ึงแต่ละหมู่) 

ปรารถนาอยู่ว่า เราจักเป็นคนไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีข้าศึก  

ไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกัน แต่แล้วก็ไม่สามารถ

จักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีข้าศึก ไม่มี

การเบียดเบียนแก่กันและกันได้.
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  ก็ความอิจฉาและความตระหน่ี 

นั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ (นิทาน) มีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้น (สมุทัย) 

มีอะไรเป็นเคร่ืองทำาให้เกิด (ชาติกะ) มีอะไรเป็นแดนเกิด (ปภวะ) ?  
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เม่ืออะไรมีอยู่ ความอิจฉาและความตระหน่ีจึงมี ? เม่ืออะไรไม่มีอยู่ 

ความอิจฉาและความตระหนี่จึงไม่มี พระเจ้าข้า !  

จอมเทพ !  ความอิจฉาและความตระหนี่นั้น 

มสีิง่อนัเปน็ทีร่กัและส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรกั (ปยิาปปฺยิ) นัน่แล 

เปน็ตน้เหต ุ… เมือ่สิง่เปน็ทีร่กัและสิง่ไมเ่ปน็ทีร่กัไมม่อียู ่

ความอิจฉาและความตระหนี่ก็ไม่มี.
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  ก็ส่ิงเป็นที่รักและส่ิงไม่เป็น

ทีร่กันัน้เลา่ มีอะไรเปน็ตน้เหต ุ… ? เมือ่อะไรมอียู ่สิง่เป็นที่รักและ 

สิ่งไม่เป็นที่รักจึงมี ? เมื่ออะไรไม่มีอยู่ สิ่งเป็นที่รักและส่ิงไมเ่ปน็ 

ที่รักจึงไม่มีพระเจ้าข้า !  

จอมเทพ !  ส่ิงเป็นท่ีรักและส่ิงไม่เป็นท่ีรักน้ัน 

มีฉันทะ (ความพอใจ) เป็นต้นเหตุ … เมื่อฉันทะ ไม่มีอยู่ 

สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มี.
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เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย 
บางพวกไม่กลัวตาย 

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๕/๑๘๔.

๖๓ 

พราหมณ ์!  สตัว์ผู้มคีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่ม 

กลัวถึงความสะดุ้งต่อความตาย มีอยู่ สัตว์ผู้มีความตาย

เป็นธรรมดา ไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย มีอยู่. 

พราหมณ์ !  ก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดา 

ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย เป็นอย่างไรเล่า ?

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ยังไม่ปราศจาก 

ความก�าหนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจ ยังไม่ปราศจาก 

ความรกั ยงัไมป่ราศจากความกระหาย ยงัไม่ปราศจาก 

ความเร่าร้อน ยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในกาม 

ทั้งหลาย มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขา 

มีโรคหนักอย่างใดอย่างหน่ึงถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตก 

อย่างนี้ว่า กามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอ และ

เราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไป เขาย่อมเศร้าโศก 

ระทมใจ คร่ำาครวญ ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความหลงใหล.
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พราหมณ์ !  บุคคลน้ีแล ผู้มีความตายเป็นธรรมดา  

ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

(๒) บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ยังไม่ปราศจาก 

ความก�าหนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจ ยังไม่ปราศจาก 

ความรกั ยงัไมป่ราศจากความกระหาย ยงัไม่ปราศจาก 

ความเร่าร้อน ยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในกาย  

มีโรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูต้องเขา เมือ่เขามโีรคหนกั 

อย่างใดอย่างหน่ึงถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างน้ีว่า 

กายอนัเปน็ทีรั่กจกัละเราไปละหนอ และเราก็จักละกาย 

อันเป็นที่รักไป เขาย่อมเศร้าโศก… . 

พราหมณ์ !  แม้บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น

ธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

(๓) บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ไม่ได้ท�าความดีไว้  

ไม่ได้ท�ากุศลไว้ ไม่ได้ท�าความป้องกันความกลัวไว้ ท�า

แต่บาป ท�าแต่กรรมท่ีหยาบช้า ท�าแต่กรรมท่ีเศร้าหมอง มี

โรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขามีโรคหนัก

อย่างใดอย่างหน่ึงถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างน้ีว่า  

เราไม่ได้ทำาความดีไว้ ไม่ได้ทำากุศลไว้ ไม่ได้ทำาความป้องกัน
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ความกลัวไว ้ทำาแตบ่าป ทำาแตก่รรมทีห่ยาบช้า ทำาแตก่รรม 
ท่ีเศร้าหมอง คติของคนไม่ได้ท�าความดี ไม่ได้ท�ากุศล 
ไมไ่ดท้�าความปอ้งกันความกลวั ท�าแตบ่าป ท�าแตก่รรม 
ที่หยาบช้า ท�าแต่กรรมที่เศร้าหมองมีประมาณเท่าใด 
เราละไปแล้วย่อมไปสู่คติน้ัน เขาย่อมเศร้าโศก… . 

พราหมณ์ !  แม้บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความสงสัย

เคลอืบแคลง ไม่ถงึความตกลงใจในพระสัทธรรม มโีรค 
หนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขามีโรคหนัก
อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้
ว่า เรามีความสงสัยเคลือบแคลง ไม่ถึงความตกลงใจ
ในพระสัทธรรม เขาย่อมเศร้าโศก… . 

พราหมณ์ !  แม้บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น 
ธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

พราหมณ์ !  บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีความตาย
เป็นธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย.

พราหมณ์ !  บุคคลมีความตายเป็นธรรมดา ย่อม 
ไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย เป็นอย่างไรเล่า ?
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(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ปราศจาก

ความก�าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรกั  

ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่าร้อน  

ปราศจากความทะยานอยากในกามท้ังหลาย มีโรคหนัก 

อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขามีโรคหนักอย่างใด

อย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มีความปริวิตกอย่างนี้ว่า  

กามทั้งหลายอันเป็นท่ีรักจักละเราไปเสียละหนอ และ

เราก็จักละกามอันเป็นที่รักไป เขาย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ 

ระทมใจ ไม่คร่ำาครวญ ไม่ทุบอกร่ำาไห้ ไม่ถึงความหลงใหล.

พราหมณ์ !  บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น

ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

(๒) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ปราศจาก

ความก�าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรกั  

ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่าร้อน  

ปราศจากความทะยานอยากในกาย มีโรคหนักอย่างหน่ึง 

ถูกต้องเขา เม่ือเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหน่ึงถูกต้องแล้ว 

ย่อมไม่มีปริวิตกอย่างนี้ว่า กายอันเป็นที่รักจักละเราไป

ละหนอ และเราก็จักละกายอันเป็นที่รักนี้ไป เขาย่อม

ไม่เศร้าโศก… . 
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พราหมณ์ !  บุคคลแม้นี้แล มีความตายเป็น

ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

(๓) บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ไม่ได้กระท�าบาป  

ไม่ได้ท�ากรรมที่หยาบช้า ไม่ได้ท�ากรรมที่เศร้าหมอง 

เป็นผู้ท�าความดีไว้ ท�ากุศลไว้ ท�ากรรมเครื่องป้องกัน

ความกลัวไว ้มโีรคหนกัอย่างใดอยา่งหนึง่ถกูตอ้งเขา เมือ่ 

เขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความ

ปริวิตก อย่างนี้ว่า เราไม่ได้ทำากรรมอันเป็นบาป ไม่ได้

ทำากรรมหยาบช้า ไม่ได้ทำากรรมที่เศร้าหมอง เป็นผู้

ท�ากรรมดีไว้ ท�ากุศลไว้ ท�ากรรมเครื่องป้องกันความ

กลัวไว้ คติของบุคคลผู้ไม่ได้ท�าบาปไว้ ไม่ได้ท�ากรรม

หยาบช้า ไม่ได้ท�ากรรมท่ีเศร้าหมอง ท�ากรรมดีไว้ ท�า

กศุลไว ้ท�ากรรมเครือ่งปอ้งกันความกลวัไวเ้พยีงใด เรา 

ละไปแล้วจักไปสู่คตินั้น เขาย่อมไม่เศร้าโศก… . 

พราหมณ์ !  แม้บุคคลนั้นแลมีความตายเป็น

ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

(๔) บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้ไม่มีความสงสัย  

ไม่มีความเคลือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม  
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มีโรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึง่ถกูต้องเขา เมือ่เขามโีรคหนกั 

อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ 

วา่ เราไมม่คีวามสงสัย ไม่มีความเคลอืบแคลงถงึความ 

ตกลงใจในพระสัทธรรม เขาย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ระทมใจ 

ไม่คร่ำาครวญ ไม่ทุบอกร่ำาไห้ ไม่ถึงความหลงใหล. 

พราหมณ์ !  แม้บุคคลน้ีแล มีความตายเป็น

ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 

พราหมณ์ !  บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีความตาย

เป็นธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย. 
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โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.

๖๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่

หลวงนี้ มีน้ำาท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด บุรุษคนหนึ่ง 

ท้ิงแอก ซ่ึงมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำาน้ัน ลมตะวันออก 

พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก ลมตะวันตกพัดให้ลอยไป

ทางทิศตะวันออก ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ 

ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ อยู่ดังน้ี ในน้ำาน้ัน มีเต่า 

ตัวหน่ึง ตาบอด ล่วงไปร้อยๆ ปี มันจะผุดข้ึนมาคร้ังหน่ึงๆ.

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลาย จะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้ไหม ท่ีเต่าตาบอด ร้อยปีจึงจะผุดข้ึน 

สักครั้งหนึ่ง จะพึงย่ืนคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว

ในแอกนั้น ?
ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า !  ที่เต่าตาบอดน้ัน  

ร้อยปีผุดข้ึนเพียงคร้ังเดียว จะพึงย่ืนคอเข้าไปในรูซ่ึงมีอยู่เพียงรูเดียว 

ในแอกนั้น.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ยากท่ีจะเป็นไปได้ ฉันเดียวกันท่ี 

ใครๆ จะพึงได้ความเป็นมนุษย์ ยากท่ีจะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน  

ท่ีตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกิดข้ึนในโลก ยากท่ี 

จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ท่ีธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว 

จะรุ่งเรืองไปทั่วโลก.

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ว่า บัดนี้ ความเป็นมนุษย์ 

ก็ได้แล้ว ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้น 

ในโลกแล้ว และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว  

ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ 

พวกเธอพึงกระท�าโยคกรรม เพื่อให้รู้ว่า 

นี้ ทุกข์

นี้ เหตุให้เกิดทุกข์

นี้ ความดับแห่งทุกข์

นี้ หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ดังนี้ เถิด.
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ความเป็นไปได้ยาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๖/๑๗๙๒-๙๓.

๖๕ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน 

สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์ 

มนีอ้ย โดยทีแ่ท้ สตัว์ท่ีจตุจิากมนษุยไ์ปแลว้ กลบัไปเกดิ 

ในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 

มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน  

สัตว์ท่ีจุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา มีน้อย  

โดยทีแ่ท ้สัตวท์ีจ่ตุจิากมนษุยไ์ปแลว้ กลบัไปเกิดในนรก  

ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.





เทวดำ
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ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๘/๒๒๕.

๖๖ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เทวดาช้ันดาวดึงส์ ประเสริฐกว่า 

พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป 

ด้วยฐานะ ๓ ประการ. 

๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ  

(๑) อายุทิพย์ 

(๒) วรรณะทิพย์ 

(๓) สุขทิพย์ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เทวดาช้ันดาวดึงส์ ประเสริฐกว่า 

พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป

ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล. 
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ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๑๗/๔๘๓.

๖๗ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
สตัวบ์างพวกในโลกน้ี เขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต และนรก ภายหลงั 
แต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย 
เพราะการทำาลายแห่งกาย ?

พราหมณ์และคหบดี !  สัตว์บางพวกในโลกนี้  
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก1 ภายหลังแต่ 
การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย เพราะเหตุประพฤติ
ไม่เรียบร้อย คือ ไม่ประพฤติธรรม. 

พราหมณ์และคหบดี !  สัตว์บางพวกในโลกนี้ 
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย เพราะการ 
ทำาลายแห่งกาย เพราะเหตุประพฤติเรียบร้อย คือ 
ประพฤติธรรม.

พวกข้าพระองค์ไม่ทราบเน้ือความอย่างพิสดารแห่งธรรม  
ท่ีพระโคดมตรัสโดยย่อ มิได้ทรงจำาแนกความให้พิสดาร ขอพระโคดม 
ผู้เจริญโปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์ โดยอาการท่ีพวกข้าพระองค์ 
จะพึงรู้เน้ือความอย่างพิสดารแห่งธรรมท่ีพระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อ 
มิได้ทรงจำาแนกความให้พิสดารเถิด.

1.อบาย	ทุคติ	วินิตบาต	นรก	=	ภพที่ต�่ากว่ามนุษย์.	
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พราหมณ์และคหบดี !  ถ้าเช่นน้ันพวกท่านจงฟัง 

จงทำาไว้ในใจให้ดี เราจักกล่าว.

พราหมณ์และคหบดี !  ความประพฤติไม่เรียบร้อย 

คือ ความไม่ประพฤติธรรมทางกายมี ๓ อย่าง ทางวาจามี  

๔ อย่าง ทางใจมี ๓ อย่าง. 

พราหมณ์และคหบดี !  ความประพฤติเรียบร้อย คือ  

ความประพฤติธรรมทางกายมี ๓ อย่าง ทางวาจามี ๔ อย่าง 

ทางใจมี ๓ อย่าง.

(รายละเอียดอกุศลกรรมบท ๑๐ และกุศลกรรมบท ๑๐ 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ๔๒-๔๖ และ ๑๖๐-๑๖๔ ของ
หนังสือเล่มนี้)

พราหมณ์และคหบดี !  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติ

เรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม พึงหวังว่า  

“โอหนอ !  ภายหลังแต่การตาย เพราะการ 

ทำาลายแห่งกาย เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์ 

มหาศาลเถิด” 

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ 

คือ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย  

บุคคลน้ันพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาล.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
เพราะวา่บคุคลนัน้ เปน็ผู้ประพฤตเิรียบรอ้ย คอื  

เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแล.

พราหมณ์และคหบดี !  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติ
เรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม พึงหวังว่า 

“โอหนอ !  ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ทำาลายแห่งกาย เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง 
พราหมณ์มหาศาล … คหบดีมหาศาล … เทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกา … เทวดาเหล่าดาวดึงส์ … เทวดาเหล่ายามา  
… เทวดาเหล่าดุสิต … เทวดาเหล่านิมมานรดี … เทวดา
เหลา่ปรนมิมติวสวตัต ี… เทวดาท่ีนบัเนือ่งในหมู่พรหม …  
เทวดาเหลา่อาภา … เทวดาเหลา่ปริตตาภา … เทวดาเหลา่ 
อัปปมาณาภา … เทวดาเหล่าอาภัสสรา … เทวดาเหล่า
ปริตตสุภา … เทวดาเหล่าอัปมาณสุภา … เทวดาเหล่า
สุภกิณหกะ … เทวดาเหล่าเวหัปผละ … เทวดาเหล่าอวิหา …  
เทวดาเหลา่อตปัปา … เทวดาเหลา่สทุสัสา … เทวดาเหลา่ 
สุทัสส ี… เทวดาเหลา่อกนฏิฐะ … เทวดาผู้เข้าถงึอากาสา- 
นัญจายตนภพ … เทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ …  
เทวดาผูเ้ขา้ถึงอากิญจญัญายตนภพ … เทวดาผูเ้ข้าถงึเนว-
สัญญานาสัญญายตนภพ … .
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พราหมณ์และคหบดี !  ถ้าบุคคลผู้ประพฤติ
เรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม พึงหวังว่า 

“เราพึงท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 

อันหาอาสวะมิได้ เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย  

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่เถิด” 

ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ 

บุคคลน้ันพึงทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ  

อันหาอาสวะมิได้ เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะวา่บคุคลนัน้ เปน็ผู้ประพฤตเิรียบรอ้ย คอื  

เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้แล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

248

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

๖๘ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย  

เคร่ืองให้ทานเช่นน้ันน่ันแล ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี ให้แล้ว มีผลมาก  

ไม่มีอานิสงส์มาก ? อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เคร่ืองให้ทานเช่นน้ัน 

น่ันแล ทีบ่คุคลบางคนในโลกนี ้ใหแ้ลว้ มผีลมาก มอีานสิงสม์าก ?

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
มคีวามหวังผล ใหท้านโดยมีจติผกูพนัในผล ใหท้านโดย 
มุง่การส่ังสม (บญุ) ใหท้านโดยคดิว่า “เราตายไปจกัได ้
เสวยผลของทานนี้” เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำา ผ้า ยาน 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และ
เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้ทาน 
นั้นแล้ว เม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ 
หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็น 
อย่างนี้. 

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดย
ไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผล ให้ทาน
โดยไม่มุ่งการส่ังสม (บุญ) ให้ทานโดยไม่คิดว่า “เราตายไป 
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จักได้เสวยผลของทานนี้” แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่า 
“การให้ทานเป็นการดี” เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … 
แก่สมณะหรอืพราหมณ ์… เขาใหท้านนัน้แลว้ เมือ่ตายไป 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส ์ 
เขาสิ้นกรรม ส้ินฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว 
ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดย
ไม่มีความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า “การให้
ทานเป็นการดี” แต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่า 
ตายาย เคยให้เคยท�ามา เราก็ไม่ควรทำาให้เสียประเพณี 
เขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขา
ให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่ายามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมด
ความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็น
อย่างนี้.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดย
ไม่มีความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา 
ปู่ย่า ตายาย เคยให้เคยท�ามา เราก็ไม่ควรทำาให้เสีย
ประเพณี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะหรือ
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พราหมณ์เหล่าน้ี ไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้
ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร เขา
ให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้
ทานนัน้แลว้ เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถึงความเปน็สหายแหง่
เทวดาเหล่าดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างน้ี.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคีวามหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคดิว่า เราหุงหากินได้  
สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านีหุ้งหากินไม่ได้ เราหุงหากนิได้ 
จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ 
ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จ�าแนก
แจกทาน เหมอืนฤาษแีต่ครัง้ก่อน คือ อฏัฐกฤาษ ีวามก
ฤาษ ีวามเทวฤาษ ีเวสสามติรฤาษี ยมทคัคิฤาษ ีอังครีสฤาษี  
ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชา
มหายญั เขาให้ทาน คอื ข้าว นำา้ … แก่สมณะหรอืพราหมณ์ 
… เขาให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ 
สิน้ยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยงัเป็นผูก้ลบัมา คอื มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มีความหวงัผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็น
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ผู้จ�าแนกแจกทาน เหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ 
อัฏฐกฤาษี … ภคุฤาษี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เม่ือเราให้
ทานอย่างนี ้จติจะเล่ือมใส เกดิความปลืม้ใจและโสมนสั  
เขาให้ทาน คือ ข้าว นำ้า … แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขา
ให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัสด ี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ 
ส้ินยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยงัเป็นผู้กลบัมา คอื มาสู ่
ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดย
ไม่มีความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เม่ือเราให้ 
ทานอย่างน้ี จติจะเลือ่มใส เกิดความปลืม้ใจและโสมนัส  
แต่ให้ทานเป็นเคร่ืองปรุงแต่งจิต เขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … 
แก่สมณะหรอืพราหมณ ์… เขาใหท้านนัน้แลว้ เมือ่ตายไป 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา  
เขาสิ้นกรรม ส้ินฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว 
เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

สารีบุตร !  นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ทาน
เช่นนั้นท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก ไม่มี
อานิสงส์มาก และเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคล

บางคนในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
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ผลของการต้อนรับบรรพชิต 
ด้วยวิธีที่ต่างกัน

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๓/๒๒๓.

๖๙ 

ภกิษทุัง้หลาย !  กใ็นราตรนีี ้เมือ่ปฐมยามลว่งไป 
แล้ว เทวดาเป็นอันมากมีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวัน
ทั้งสิ้น ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะเราว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บรรพชิตทั้งหลาย
เขา้มายังเรือนของขา้พระองคท้ั์งหลายเมือ่เปน็มนษุยอ์ยู ่
ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ แต่ไม่กราบไหว้ 
ข้าพระองค์เหล่านั้น มีการงานยังไม่บริบูรณ์ มีความ
กินแหนงใจ มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึง
หมู่เทวดาชั้นเลว”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก 
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บรรพชิตท้ังหลายเข้ามายัง 
เรือนของข้าพระองค์ท้ังหลายเม่ือเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน  
ข้าพระองค์เหล่าน้ัน ลุกรับ กราบไหว้ แต่ไม่ให้อาสนะ 
ข้าพระองค์เหล่าน้ันมีการงานไม่บริบูรณ์ มีความกินแหนงใจ 
มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาช้ันเลว”. 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

254

“…ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้และ
ให้อาสนะ แต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามก�าลัง …”. 

“…ข้าพระองค์เหล่าน้ัน ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ  
และแบง่ปนัของใหต้ามสามารถ ตามก�าลงั แตไ่มเ่ขา้ไป 
นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม …”.

“…ข้าพระองค์เหล่าน้ัน ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ  
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำาลัง และเข้าไปน่ังใกล้
เพื่อฟังธรรม แต่ไม่เงี่ยโสตลงฟังธรรม …”.

“…ข้าพระองค์เหล่าน้ัน ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ  
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำาลัง เข้าไปน่ังใกล้เพื่อ
ฟังธรรม และเงี่ยโสตลงฟังธรรม แต่ฟังแล้วไม่ทรงจ�า
ธรรมไว้ …”.

“…ข้าพระองค์เหล่าน้ัน ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ  
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำาลัง เข้าไปนั่งใกล้เพื่อ
ฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม และฟังแล้วทรงจ�าธรรม
ไว้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ …”.

“…ข้าพระองค์เหล่าน้ัน ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ  
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำาลัง เข้าไปนั่งใกล้เพ่ือ
ฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจำาธรรมไว้ และ
พิจารณาเน้ือความแห่งธรรมท่ีทรงจำาไว้ แต่ไม่รู้ท่ัวถึงอรรถ 
ไม่รู้ท่ัวถึงธรรม และไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
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ข้าพระองค์เหล่าน้ันมีการงานไม่บริบูรณ์ มีความกินแหนงใจ 
มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาช้ันเลว”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก 
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บรรพชิตทั้งหลาย
เข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์
ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่าน้ันลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ  
แบง่ปันสิง่ของใหต้ามสามารถ ตามก�าลงั เขา้ไปน่ังใกล ้
เพ่ือฟังธรรม เง่ียโสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจ�าธรรมไว้  
พิจารณาเน้ือความแห่งธรรมท่ีทรงจ�าไว้ และรู้ท่ัวถึงอรรถ  
รู้ท่ัวถึงธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์ 
เหล่านั้นมีการงานบริบูรณ์ ไม่มีความกินแหนงใจ ไม่มี
ความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาช้ัน
ประณีต”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
นั่น โคนไม้ทั้งหลาย นั่น เรือนว่างทั้งหลาย 
พวกเธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส 
อย่าได้ประมาท 
อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลัง 
เหมือนเทวดาพวกต้นๆ เหล่านั้น. 
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เหตุส�าเร็จความปรารถนา
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘.

๗๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เราจักแสดงเหตุสำาเร็จความปรารถนาแก่เธอ

ท้ังหลาย พวกเธอจงฟังเหตุสำาเร็จความปรารถนานั้น 

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี

ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว 

พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้

ก็มี … ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความ

เป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี … ว่า 

“โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย

แห่งคหบดีมหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้น 

อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน ความปรารถนาและวิหาร-

ธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�าให้มากแล้ว

อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�าเร็จในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า 

เทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข  

เธอมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า “โอหนอ ! เราเม่ือตายไปแล้ว  

พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกาเถิด”  

เธอจึงต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน ความปรารถนา 

และวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้วอย่างน้ี ทำาให้มาก

แล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือความสำาเร็จในภาวะน้ันๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า 

เทวดาช้ันดาวดึงส์ … เทวดาช้ันยามา … เทวดาช้ันดุสิต … 

เทวดาช้ันนิมมานรดี … เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี มีอายุยืน  

มวีรรณะ มากด้วยความสขุ เธอมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่  

“โอหนอ ! เราเม่ือตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย

แห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสด ีเถิด” เธอจึงต้ังจิตน้ัน 

อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน ความปรารถนาและวิหารธรรม

เหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำาให้มากแล้วอย่างน้ี 

ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า 

สหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.

ภิกษุท้ังหลาย !  สหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ไป 

ตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายท่ีเกิดแล้วใน

สหสัสพรหมนัน้ ก็นอ้มจติแผไ่ปอยูไ่ด ้เปรยีบเหมอืนบรุษุ 

มีนัยน์ตาดี วางมะขามป้อมผลหน่ึงในมือแล้วพิจารณาดูได้ 

ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย !  สหัสสพรหมก็ฉันน้ันเหมือนกันแล  

ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุพันหน่ึงอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลาย

ที่เกิดแล้วในสหัสสพรหมนั้น ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เธอมี

ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว 

พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสหัสสพรหมเถิด” เธอจึง

ตัง้จตินัน้ อธษิฐานจิตนัน้ เจรญิจตินัน้ ความปรารถนาและ 

วิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้วอย่างน้ี ทำาให้มากแล้ว 

อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า  
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ทวิสหัสสพรหม … ติสหัสสพรหม … จตุสหัสสพรหม … 

ปัญจสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปัญจสหัสสพรหมย่อมน้อมจิต

แผ่ไปตลอดโลกธาตุห้าพันอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลายที่เกิดแล้ว

ในปัญจสหัสสพรหมนั้น ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เปรียบ

เหมอืนบรุษุมนัียนต์าดี วางผลมะขามป้อม ๕ ผลในมอืแลว้  

พิจารณาดูได้ ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย !  ปัญจสหัสสพรหมก็ฉันน้ันเหมือน 

กันแล ย่อมน้อมจิตแผ่ไปสู่โลกธาตุห้าพันอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลาย

ท่ีเกิดแลว้ในปญัจสหสัสพรหม กน็อ้มจติ แผไ่ปอยูไ่ด ้เธอ 

มคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ “โอหนอ ! เราเมือ่ตายไปแลว้  

พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งปัญจสหัสสพรหมเถิด” เธอ 

จึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา  

และวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้วอย่างน้ี ทำาให้มาก 

แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป เพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า  

ทสสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ทสสหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ 

ไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลายท่ีเกิดแล้ว 

ในทสสหัสสพรหมน้ัน ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เปรียบเหมือน 

แก้วไพฑูรย์ งามโชติช่วง แปดเหล่ียมอันเขาเจียระไนดีแล้ว  

วางไว้บนผ้ากัมพลเหลือง ย่อมส่องแสงเรือง ไพโรจน์ 

ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย !  ทสสหัสสพรหมก็ฉันน้ันเหมือน 

กันแล ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุหม่ืนหนึ่งอยู่ 

แม้สัตวท์ัง้หลายทีเ่กดิแลว้ในทสสหสัสพรหมนัน้ กน้็อมจิต 

แผไ่ปอยูไ่ด ้เธอมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ “โอหนอ ! เรา 

เมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งทสสหัสส-

พรหมเถิด” เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น  

ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว 

อย่างนี ้ทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความสำาเรจ็  

ในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟัง

ว่าสตสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  สตสหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ 

ไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้ว 

ในสตสหัสสพรหมน้ัน ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เปรียบเหมือน 

แท่งทองชมพูนุท ที่เขาหลอมด้วยความชำานาญดี ในเบ้า

ของช่างทองผู้ฉลาดแล้ว วางไว้บนผ้ากัมพลสีเหลือง ย่อม

ส่องแสงเรืองไพโรจน์ ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย !  สตสหัสสพรหมก็ฉันน้ันเหมือน 

กันแล ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่ 

แมส้ตัวท์ัง้หลายทีเ่กดิแลว้ในสตสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้มจิต 

แผ่ไปอยู่ได้ เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ “โอหนอ ! เรา

เมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสตสหัสส 

พรหมเถิด” เธอจึงต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน  

ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว 

อยา่งนี ้ทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความสำาเรจ็ 

ในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า  

เทวดาชั้นอาภา … เทวดาชั้นปริตตาภา … เทวดาชั้น
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อัปปมาณาภา … เทวดาชั้นอาภัสสรา … เทวดาชั้นสุภา… 

เทวดาช้ันปริตตสุภา… เทวดาช้ันอัปปมาณสุภา … เทวดาช้ัน 

สุภกิณหา … เทวดาชั้นเวหัปปผลา … เทวดาชั้นอวิหา … 

เทวดาช้ันอตัปปา … เทวดาช้ันสุทัสสา … เทวดาช้ันสุทัสสี 

… เทวดาช้ันอกนิฏฐา มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข  

เธอมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า “โอหนอ ! เราเม่ือตายไปแล้ว  

พงึเข้าถงึความเปน็สหายแห่งเทวดาช้ันอกนฏิฐาเถดิ” เธอ 

จึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา

และวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้วอย่างน้ี ทำาให้มาก

แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้

ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา

ว่า เทวดาผูเ้ขา้ถึงอากาสานญัจายตนภพ … เทวดาผูเ้ขา้ถงึ

วิญญาณัญจายตนภพ … เทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ  

… เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอายุยืน 

ดำารงอยู่นาน มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างน้ี 

ว่า “โอหนอ !  เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็น 
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สหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเถิด”  

เธอจึงต้ังจิตน้ัน อธิษฐานจิตน้ัน เจริญจิตน้ัน ความปรารถนา 

และวิหารธรรมเหล่าน้ัน อันเธอเจริญแล้วอย่างน้ี ทำาให้มาก 

แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู ้

ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความ

ปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่ง

อาสวะท้ังหลาย ด้วยปัญญาอนัยิง่เองในปจัจบุนั เขา้ถงึแลว้ 

แลอยู่” เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา

อาสวะมิได ้เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ด้วยปัญญา 

อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุน้ี ย่อมไม่เกิดในท่ีไหนๆ.  
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เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการ
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๓/๑๒๕.

๗๑ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เหตุเกิดข้ึนแห่งทาน ๘ ประการน้ี. 
๘ ประการ อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทาน  

คือ ขา้ว น้ำา ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน  
ท่ีอยูอ่าศยั และเครือ่งตามประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ ์ 
เขาให้สิ่งใด ย่อมหวังส่ิงนั้น เขาเห็นกษัตริย์มหาศาล 
พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล ผู้เอิบอ่ิมพร่ังพร้อม 
ถูกบำาเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ เขาจึงมีความปรารถนาอย่างน้ี 
วา่ “โอหนอ ! เม่ือตายไป ขอเราพงึเข้าถงึความเป็นสหาย 
แห่งกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดี
มหาศาล” เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น 
จิตของเขานกึนอ้มไปในทางเลว ไมเ่จริญยิง่ข้ึน ภายหลงั 
แต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึง 
ความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล 
หรือคหบดีมหาศาล แต่ข้อน้ันเรากล่าวว่า เป็นของผู้มีศีล  
ไม่ใช่ของผู้ทุศีล. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ 
ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … เครื่องตามประทีปแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ เขาให้ส่ิงใด ย่อมหวังส่ิงน้ัน เขาได้ฟังมาว่า 
เทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข  
เขาจงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ “โอหนอ ! เมือ่ตายไป  
ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา”  
เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขา
นึกน้อมไปในทางท่ีเลว ไม่เจริญย่ิงข้ึน ภายหลังแต่การตาย  
เพราะการทำาลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย 
แห่งเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา แต่ข้อน้ันเรากล่าวว่าเป็น 
ของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้  
ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … เครื่องตามประทีปแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ เขาให้ส่ิงใด ย่อมหวังส่ิงน้ัน เขาได้ฟังมาว่า  
เทวดาชัน้ดาวดึงส ์… เทวดาช้ันยามา … เทวดาชัน้ดสุติ …  
เทวดาช้ันนิมมานรดี … เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยืน  
มีวรรณะ มากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างน้ี 
ว่า “โอหนอ ! เม่ือตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง 
เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี” เขาต้ังจตินัน้ อธษิฐานจตินัน้  
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เจริญจิตน้ัน จิตของเขานึกน้อมไปในทางท่ีเลว ไม่เจริญ 
ย่ิงข้ึน ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย เขาย่อม 
เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 
แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ 
ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำา … เครื่องตามประทีปแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ เขาให้ส่ิงใด ย่อมหวังส่ิงน้ัน เขาได้ฟังมาว่า 
เทวดาช้ันพรหมกายิกา มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข 
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างน้ีว่า “โอหนอ ! เม่ือตายไป 
ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันพรหมกายิกา”  

เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขา 
นึกน้อมไปในทางท่ีเลว ไม่เจริญย่ิงข้ึน ภายหลังแต่การตาย  
เพราะการทำาลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกา แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็น
ของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.

ภิกษุท้ังหลาย !  ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมส�าเร็จได้ เพราะจิตปราศจากราคะ. 

ภิกษุท้ังหลาย ! เหตุเกิดข้ึนแห่งทาน ๘ ประการน้ีแล. 
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สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๕/๑๒๖.

๗๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ 

๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) บุญกิริยาวัตถุส�าเร็จด้วยทาน 

(๒) บุญกิริยาวัตถุส�าเร็จด้วยศีล 

(๓) บุญกิริยาวัตถุส�าเร็จด้วยภาวนา 

ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-

กิริยาวัตถุท่ีส�าเร็จด้วยทานนิดหน่อย ทำาบุญกิริยาวัตถุ

ท่ีสำาเร็จด้วยศีลนิดหน่อย ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำาเร็จ

ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น

ผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์.

ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ- 

กิริยาวัตถุท่ีส�าเร็จด้วยทานพอประมาณ ทำาบุญกิริยาวัตถุ 

ท่ีสำาเร็จด้วยศีลพอประมาณ ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสำาเร็จ 

ด้วยภาวนาเลย เม่ือตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น

ผู้มีส่วนดีในมนุษย์.
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ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-
กิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำาบุญกิริยา-
วัตถุที่สำาเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถ ุ
ท่ีสำาเร็จด้วยภาวนาเลย เม่ือตายไป เขาย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา. 

ภิกษุท้ังหลาย !  มหาราชท้ัง ๔ น้ัน เพราะทำาบุญ- 
กิริยาวัตถุที่สำาเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำาบุญกิริยาวัตถท่ีุ 
สำาเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ 
วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ 

เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-
กิริยาวัตถุท่ีส�าเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำาบุญกิริยา
วัตถุที่สำาเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถ ุ
ทีส่ำาเรจ็ดว้ยภาวนาเลย เม่ือตายไป เขาย่อมเขา้ถงึความ 
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ท้าวสักกะจอมเทพในดาวดึงส์น้ัน  
กระทำาบุญกิริยาวัตถุที่สำาเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำาบุญ-
กิริยาวัตถุท่ีสำาเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดา 
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เหล่าดาวดึงส์โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ 
วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ 
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-
กิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานมีประมาณย่ิง ทำาบุญกิริยา
วัตถุที่สำาเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถ ุ
ทีส่ำาเรจ็ดว้ยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเขา้ถงึความ 
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสยามเทพบุตรในยามาน้ัน  
ทำาบุญกิริยาวัตถุท่ีสำาเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำาบุญกิริยาวัตถุ 
ท่ีสำาเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามา 
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์  
ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์  
รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-
กิริยาวัตถุท่ีส�าเร็จด้วยทานมีประมาณย่ิง ทำาบุญกิริยาวัตถุ
ที่สำาเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่
สำาเร็จด้วยภาวนาเลย เม่ือตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิต. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสันดุสิตเทพบุตรในดุสิตน้ัน  

ทำาบุญกิริยาวัตถุท่ีสำาเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำาบุญกิริยาวัตถุ 

ท่ีสำาเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดุสิต 

โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์  
ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์  

รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.

ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-

กิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานมีประมาณย่ิง ทำาบุญกิริยา

วัตถุที่สำาเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถ ุ

ท่ีสำาเรจ็ดว้ยภาวนาเลย เมือ่ตายไป เขาย่อมเขา้ถงึความ 

เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสุนิมมิตเทพบุตรใน 

นิมมานรดีน้ัน ทำาบุญกิริยาวัตถุท่ีสำาเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก  

ทำาบุญกิริยาวัตถุที่สำาเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วง

พวกเทวดาเหล่านิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ  

อายุทพิย ์วรรณทพิย ์สขุทพิย ์ยศทพิย ์อธิปไตยทพิย ์รปูทพิย ์ 

เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
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ภิกษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ท�าบุญ-

กิริยาวัตถุท่ีส�าเร็จด้วยทานมีประมาณย่ิง ทำาบุญกิริยาวัตถุ

ที่สำาเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่

สำาเร็จด้วยภาวนาเลย เม่ือตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ

เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตี. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตร

ในปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ทำาบุญกิริยาวัตถุที่สำาเร็จด้วยทาน
เป็นอดิเรก ทำาบุญกิริยาวัตถุที่สำาเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก 
ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ 
๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ 
อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ 
โผฏฐัพพทิพย์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ. 
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ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๔/๓๑.

๗๓ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ขอประทานพระวโรกาส สาวก
ของพระผู้มีพระภาค ๒ คน มีศรัทธา มีศีล มีปัญญาเท่าๆกัน 
คนหน่ึงเปน็ผูใ้ห ้คนหนึง่เปน็ผูไ้มใ่ห ้คนทัง้สองนัน้ เมือ่ตายไปแลว้ 
พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ แต่คนท้ังสองน้ัน ท้ังท่ีเป็นเทวดาเหมือนกัน 
จักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  คนท้ังสองน้ันจักมีความพิเศษแตกต่างกัน  
คือ ผู้ให้ท่ีเป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ 
๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยท่ีเป็นทิพย์. 

สุมนา !  ผู้ให้ท่ีเป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ถ้าเทวดาทั้งสองน้ันจุติจาก
เทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นมนุษย์ แต่คนทั้งสองนั้น ทั้งที่เป็น
มนุษย์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  คนท้ังสองน้ันพึงมีความพิเศษแตกต่างกัน  
คือ ผู้ให้ท่ีเป็นมนุษย์ ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ 
๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยท่ีเป็น
ของมนุษย์.

สุมนา !  ผู้ให้ท่ีเป็นมนุษย์ ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวช 
แต่คนทั้งสองนั้น ทั้งท่ีเป็นบรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษ
แตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  คนท้ังสองน้ันพึงมีความพิเศษแตกต่างกัน  
คือ ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ 
๕ ประการ คือ 

(๑) เธอใช้สอยจีวร ส่วนมากเพราะถูกเขา
อ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย 

(๒) เธอฉันบิณฑบาต ส่วนมากเพราะถูกเขา
อ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย 

(๓) เธอใช้สอยเสนาสนะ ส่วนมากเพราะถูกเขา
อ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย

(๔) เธอบริโภคยากับเคร่ืองใช้ในการรักษาโรค 
ส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอน ท่ีไม่ถูกใครอ้อนวอนให้
บริโภคน้ัน เป็นส่วนน้อย 

(๕) เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เหล่าใด  
เพ่ือนพรหมจรรย์เหล่าน้ันก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรม เป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก ไม่เป็นท่ีพอใจ
เป็นส่วนน้อย ย่อมนำาสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมาก ย่อม
นำาสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อย 

สุมนา !  ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิต
ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุเป็น
พระอรหันต์ แต่คนท้ังสองน้ัน ท้ังท่ีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน 
พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  ข้อนี้ เราไม่กล่าวว่า มีความพิเศษ
แตกต่างกันใดๆ ในวิมุตติ กับวิมุตติ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  
ไม่เคยมี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้อนี้กำาหนดได้ว่า บุคคลควร
ให้ทาน ควรทำาบุญ เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์  
แม้แก่บรรพชิต.

อย่างนั้น สุมนา !  อย่างนั้น สุมนา !  
บุคคลควรให้ทาน ควรท�าบุญ เพราะบุญเป็น

อุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน เดินไปในอากาศย่อม
สว่างกว่าหมู่ดาวท้ังปวงในโลกด้วยรัศมี ฉันใด บุคคล 
ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มีศรัทธา ก็ฉันน้ัน ย่อมไพโรจน์กว่า 
ผู้ตระหน่ีท้ังปวงในโลกด้วยจาคะ (การบริจาค)

เมฆท่ีลอยไปตาม อากาศ มีสายฟ้าปลาบแปลบ  
มีช่อต้ังร้อย ตกรดแผ่นดินเต็มท่ีดอนและท่ีลุ่ม ฉันใด สาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัสสนะ เป็นบัณฑิต 
ก็ฉันน้ัน ย่อมข่มผู้ตระหน่ีได้ด้วยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ 
วรรณะ สุข ยศ และเป่ียมด้วยโภคะ ละโลกน้ีไปแล้ว ย่อม
บันเทิงใจในสวรรค์ ดังน้ี.
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อุปมาความสุขบนสวรรค์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๒๔-๓๓๓/๔๘๘-๕๐๓.

๗๔ 

ภิกษุท้ังหลาย !  บัณฑิตน้ันน่ันแล ประพฤติสุจริต 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ

โลกสวรรค์. 

ภกิษทุัง้หลาย !  บคุคลเมือ่จะกลา่วให้ถกูตอ้ง พึง

กล่าวถึงสวรรค์นั้นนั่นแหละว่า เป็นสถานที่ที่น่าปรารถนา 

น่ารักใคร่ น่าพอใจโดยส่วนเดียว. 

ภิกษุทัง้หลาย !  เพยีงเทา่นีแ้มจ้ะเปรยีบอปุมาถึง

ความสุขในสวรรค์ ก็ไม่ใช่ง่ายนัก. 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อาจเปรียบอุปมาได้หรือไม ่? 

ภิกษุทั้งหลาย !  อาจเปรียบได้ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ  

ทรงประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการและความสมัฤทธผิล  

๔ อย่าง จึงเสวยสุขโสมนัสอันมีส่ิงเหล่าน้ันเป็นเหตุได้. 

พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ  

อย่างไรเล่า ?
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(๑) ภิกษุท้ังหลาย !  พระราชามหากษัตริย์ในโลกน้ี 

ผู้ทรงได้มุรธาภิเษกแล้ว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษา 

อุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถ เมื่อประทับ

อยู่ในมหาปราสาทชั้นบน ย่อมปรากฏจักรแก้วทิพย์มีก�า 

ต้ังพัน พร้อมดว้ยกงและดมุ บรบิรูณด์ว้ยอาการทกุอยา่ง  

ครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำาริดังนี้ว่า  

“ก็เราได้สดับมาดังนี้แล พระราชาพระองค์ใด  

ผู้ทรงได้มุรธาภิเษกแล้ว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษา 

อุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถ เมื่อประทับ

อยู่ในมหาปราสาทชั้นบน ย่อมปรากฏจักรแก้วทิพย์

มีกำาต้ังพัน พร้อมด้วยกงและดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง 

พระราชานั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เราเป็นพระเจ้า

จักรพรรดิหรือหนอ” 

ภิกษุทั้งหลาย !  ต่อนั้น พระองค์เสด็จลุกจาก

ราชอาสน ์ทรงจบัพระเตา้น้ำาดว้ยพระหตัถซ์า้ย ทรงหลัง่รด 

จักรแก้วด้วยพระหัตถ์ขวา รับสั่งว่า “จงพัดผันไปเถิด

จักรแก้วผู้เจริญ จักรแก้วผู้เจริญจงพิชิตให้ยิ่งเถิด” 

ลำาดับน้ัน จักรแก้วน้ันก็พัดผันไปทางทิศตะวันออก  

พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็เสด็จตามไป 
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จักรแก้วประดิษฐานอยู่ ณ ประเทศใด พระเจ้าจักรพรรดิ

ก็เสด็จเข้าประทับ ณ ประเทศน้ัน พร้อมด้วยจตุรงคินีเสนา 

บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออก  

เข้ามาเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วทูลอย่างน้ีว่า “เชิญเสด็จเถิด  

มหาราช ! พระองค์เสด็จมาดีแล้ว มหาราช ! ข้าแต่มหาราช !  

แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ ขอพระองค์จงสั่งการเถิด” 

พระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่า  

“ท่านทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ ไม่ควรลักทรัพย์ที่

เจ้าของมิได้ให้ ไม่ควรประพฤติผิดในกาม ไม่ควรพูดเท็จ 

ไม่ควรด่ืมน้ำาเมา และท่านท้ังหลายจงครอบครองบ้านเมือง

กันตามสภาพที่เป็นจริงเถิด” 

บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออก

เหล่านั้นแล ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิ 

ต่อนั้น จักรแก้วนั้นได้พัดผันไปจดสมุทรด้านทิศ 

ตะวันออก แล้วกลับข้ึนพัดผันไปทิศใต้ … พัดผันไป

จดสมุทรด้านทิศใต้ แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศตะวันตก …  

พดัผนัไปจดสมทุรดา้นทศิตะวนัตก แลว้กลบัขึน้พดัผันไป 

ทิศเหนือ …
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ภิกษุทั้งหลาย !  ครั้งนั้นแล จักรแก้วนั้นพิชิตยิ่ง 

ตลอดแผ่นดินมีสมุทรเป็นขอบเขต แล้วกลับมาสู่ราชธานีเดิม  

ประดิษฐานอยู่เป็นเสมือนล่ิมสลักพระทวาร ภายในพระราชวัง 

ของพระเจ้าจักรพรรดิ ทำาให้งดงามอย่างม่ันคงอยู่ .

ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมปรากฏจักรแก้วเห็นปานน้ี 

แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

(๒) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 

จักรพรรดิย่อมปรากฏช้างแก้วอันเป็นช้างหลวงช่ืออุโบสถ  

เผือกทั่วสรรพางค์กาย มีที่ตั้งอวัยวะทั้งเจ็ดถูกต้องดี ม ี

ฤทธ์ิเหาะได้ คร้ันพระเจ้าจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแล้ว 

ย่อมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานว่า “จะเป็นยานช้างท่ีเจริญหนอ  

พ่อมหาจำาเริญ ถ้าสำาเร็จการฝึกหัด” ต่อน้ัน ช้างแก้วน้ัน จึง

สำาเร็จการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาไนยตัวเจริญ ท่ีถูกฝึกปรือดี  

แล้วเป็นเวลานาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ 

เมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วนั้น จึงเสด็จข้ึนทรงในเวลาเช้า 

เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเป็นขอบเขต เสด็จกลับมา

ราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลา. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมปรากฏช้างแก้วเห็นปานน้ี 
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

(๓) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 
จักรพรรดิย่อมปรากฏม้าแก้วอันเป็นอัสวราชช่ือวลาหก  
ขาวปลอด ศีรษะด�าเหมือนกา เส้นผมสลวยเหมือน
หญ้าปล้อง มีฤทธิ์เหาะได้ ครั้นพระเจ้าจักรพรรดิทอด
พระเนตรเห็นแล้ว ย่อมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานว่า 
“จะเป็นยานม้าที่เจริญหนอ พ่อมหาจำาเริญ ถ้าสำาเร็จการ
ฝึกหัด” ต่อนั้น ม้าแก้วนั้นจึงสำาเร็จการฝึกหัดเหมือน
ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ที่ถูกฝึกปรือดีแล้วเป็นเวลานาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ 
เมื่อจะทรงทดลองม้าแก้วนั้น จึงเสด็จข้ึนทรงในเวลาเช้า 
เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเป็นขอบเขต เสด็จกลับมา
ราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ย่อมปรากฏม้าแก้วเห็นปานนี้
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

(๔) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 
จักรพรรดิย่อมปรากฏมณีแก้วอันเป็นแก้วไพฑูรย์ งาม
โชติชว่ง แปดเหลีย่ม อนัเจียระไนไว้อยา่งด ีมีแสงสวา่ง 
แผ่ไปโยชน์หนึ่งโดยรอบ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ 
เม่ือจะทรงทดลองมณีแก้วน้ัน จึงส่ังให้จตุรงคินีเสนายกมณีข้ึน
เป็นยอดธง แล้วให้เคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรี 
ชาวบ้านท่ีอยู่รอบๆ พากันประกอบการงานด้วยแสงสว่างน้ัน 
สำาคัญว่าเป็นกลางวัน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมปรากฏมณีแก้วเห็นปานน้ี 
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

(๕) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 
จักรพรรดิย่อมปรากฏนางแก้วรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส 
ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง ไม่สูงนัก  
ไม่ต่ำานัก ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดำานัก ไม่ขาวนัก ล่วง
ผิวพรรณของมนุษย์ แต่ยังไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ มีสัมผัส
ทางกายปานประหน่ึง สัมผัสปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย นางแก้วน้ัน 
มีตัวอุ่นในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวร้อน มีกลิ่นดัง 
กลิ่นจันทน์ฟุ้งไปแต่กาย มีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุ้งไปแต่ปาก  
นางแก้วน้ันมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยฟังบรรหารใช้  
(ตรสัสัง่) ประพฤตถิกูพระทยั ทลูปราศรัยเปน็ทีโ่ปรดปราน 
ต่อพระเจ้าจักรพรรดิ และไม่ประพฤติล่วงพระเจ้าจักรพรรดิ
แม้ทางใจ ไฉนเล่า จะมีการประพฤติล่วงทางกายได้. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ย่อมปรากฏนางแก้วเห็นปานน้ี 

แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

(๖) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 

จักรพรรดิย่อมปรากฏ คหบดีแก้ว ผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์

เกิดแต่วิบากของกรรมปรากฏ ซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็น

ทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของ ทั้งที่ไม่มีเจ้าของได้ 

เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างน้ีว่า  

“ขอเดชะ ! พระองค์จงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด 

ข้าพระองค์จักทำาหน้าที่การคลังให้พระองค์” 

ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ 

เมื่อจะทรงทดลองคหบดีแก้วนั้น จึงเสด็จลงเรือพระที่นั่ง

ให้ลอยล่องกระแสน้ำากลางแม่น้ำาคงคา แล้วรับส่ังกะคหบดีแก้ว 

ดังนี้ว่า “คหบดี ! ฉันต้องการเงินและทอง” 

คหบดีแก้วกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช ! ถ้าเช่นน้ัน 

โปรดเทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิด” 

พระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่า “คหบดี ! ฉันต้องการ

เงินและทองตรงนี้แหละ” 
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ทันใดนั้น คหบดีแก้วจึงเอามือทั้ง ๒ หย่อนลง
ในน้ำา ยกหม้อเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมา แล้วกราบทูล
พระเจ้าจักรพรรดิดังนี้ว่า “ข้าแต่มหาราช ! พอหรือยัง
เพียงเท่าน้ี ใช้ได้หรือยังเพียงเท่าน้ี บูชาได้หรือยังเพียงเท่าน้ี” 

พระเจ้าจักรพรรดิจึงรับส่ังอย่างนี้ว่า “คหบดี ! 
พอละ ใช้ได้แล้ว บูชาได้แล้วเพียงเท่านี้” 

ภิกษุทั้ งหลาย !  ย่อมปรากฏคหบดีแก้ว
เห็นปานนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

(๗) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 
จักรพรรดิย่อมปรากฏ ปริณายกแก้ว ปริณายกนั้นเป็น
บัณฑิต ฉลาด มีปัญญา สามารถถวายข้อแนะน�าให้
พระองค์ทรงบ�ารุงผู้ที่ควรบ�ารุง ทรงถอดถอนผู้ที่ควร
ถอดถอน ทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้ง 

เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างน้ีว่า  
“ขอเดชะ ! ขอพระองค์จงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิด 
ข้าพระองค์จักสั่งการถวาย” 

ภิกษุทั้งหลาย !  ย่อมปรากฏปริณายกแก้ว
เห็นปานนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรง
ประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการนี้. 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

284

พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยความสัมฤทธิผล  

๔ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ?

(๑) ภิกษุท้ังหลาย !  พระเจ้าจักรพรรดิในโลกน้ี 

ย่อมทรงพระสริิโฉมงดงาม นา่ดนูา่เลือ่มใส ประกอบด้วย 

พระฉวีวรรณอันงดงามอย่างยิ่งเกินมนุษย์อื่นๆ

ภิกษุทั้งหลาย !  พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ

ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๑ ดังนี้. 

(๒) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 

จักรพรรดิย่อมทรงพระชนมายุยืน ทรงดำารงอยู่นานเกิน

มนุษย์อื่นๆ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ

ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๒ ดังนี้. 

(๓) ภิกษุท้ังหลาย !  ประการอ่ืนยังมีอีก พระเจ้า 

จักรพรรดิย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ไม่ทรงลำาบาก ทรง

ประกอบด้วยพระเตโชธาตุย่อยพระกระยาหารสม่ำาเสมอ 

ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เกินมนุษย์อื่นๆ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ

ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๓ ดังนี้. 
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(๔) ภกิษท้ัุงหลาย !  ประการอืน่ยังมอีกี พระเจา้ 

จักรพรรดิย่อมทรงเปน็ทีร่ักใคร่พอใจ ของพราหมณ์และ 

คหบดี เหมือนบิดาเป็นที่รักใคร่พอใจของบุตรฉะนั้น 

พราหมณ์และคหบดีก็เป็นที่ทรงโปรดปรานพอพระราช-

หฤทัยของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนบุตรเป็นที่รักใคร่

พอใจของบิดาฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้า

จักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาออกประพาสพระราช

อุทยาน ทันทีน้ัน พราหมณ์และคหบดีเข้าไปเฝ้าพระองค์

แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า  

“ขอเดชะ ! ขอพระองค์อย่ารีบด่วน โปรดเสด็จ

โดยอาการที่พวกข้าพระองค์ได้ชมพระบารมีนานๆ เถิด” 

แม้พระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีว่า  

“สารถี ท่านอย่ารีบด่วน จงขับไปโดยอาการที่ฉัน

ได้ชมบรรดาพราหมณ์และคหบดีนานๆ เถิด” 

ภิกษุทั้งหลาย !  พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ

ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๔ ดังนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้ว 

๗ ประการ และความสัมฤทธิผล ๔ อย่างดังนี้ พึงเสวย

สุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุบ้างไหมหนอ ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ 

ด้วยแก้วแม้ประการหน่ึงๆ ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีแก้วประการน้ัน 

เป็นเหตุได้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงแก้วท้ัง ๗ ประการ และความสัมฤทธิผล 

ทั้ง ๔ อย่าง. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆ 

ขนาดเท่าฝ่ามือ แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนั้น

เป็นอยา่งไรเลา่ แผ่นหินยอ่มๆ ขนาดเทา่ฝา่มอืทีเ่ราถือนี ้

กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอแลมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่า

ฝ่ามือที่ทรงถือนี้มีประมาณน้อยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวง

หิมพานต์แล้ว ย่อมไม่ถึงแม้ความนับ ย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเส้ียว  

ย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันนั้นเหมือนกันแล พระเจ้า

จักรพรรดินี้ ทรงประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการและ

ความสัมฤทธิผล ๔ อย่าง ย่อมทรงเสวยสุขโสมนัสอันมี 

สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุได้ สุขโสมนัสนั้นเปรียบเทียบ

สุขอนัเปน็ทพิยแ์ลว้ ยอ่มไมถ่งึแมก้ารนับ ยอ่มไมเ่ขา้ถงึ 

แม้ส่วนแห่งเสี้ยว ย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บัณฑิตนั้นนั่นแล ถ้ามาสู่ความ

เป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราว ไม่ว่ากาลไหนๆ โดยล่วง 

ระยะกาลนาน ก็ย่อมเกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริย์

มหาศาล หรือสกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดี

มหาศาล เห็นปานนั้น อันเป็นสกุลมั่งค่ัง มีทรัพย์มาก 

มีโภคะมาก มีทองและเงิน อุปกรณ์เครื่องปลื้มใจ และ

ทรัพย์ธัญญาหารอย่างเพียงพอ และเขาจะเป็นผู้มีรูปงาม 

น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณ

อย่างยิ่ง มีปกติได้้ข้าว น้ำา ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีป 

เขาจะประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ ครัน้แลว้ 

เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เหมือนนักเลงการพนัน เพราะ

ฉวยเอาชัยชนะได้ประการแรกเท่านั้น จึงบรรลุโภคสมบัติ

มากมาย การฉวยเอาชัยชนะของนักเลงการพนันที่บรรลุ

โภคสมบัติมากมายได้นั้นแลเพียงเล็กน้อย 

ทีแ่ทแ้ล การฉวยเอาชัยชนะใหญ่หลวงกว่านัน้ คอื  

การฉวยเอาชัยชนะท่ีบัณฑิตนั้น ประพฤติกายสุจริต 

วจีสุจริต มโนสุจริต แล้วตายไป เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

นั่นเอง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้ภูมิของบัณฑิตครบถ้วนบริบูรณ.์ 
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อานิสงส์การรักษาอุโบสถ
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๖๓/๕๑๐.

๗๕ 

วิสาขา !  อุโบสถ1 มี ๓ อย่าง. 
๓ อย่าง เป็นไฉน ? คือ 
(๑) โคปาลกอุโบสถ 
(๒) นิคัณฐอุโบสถ 
(๓) อริยอุโบสถ 

วิสาขา !  กโ็คปาลกอุโบสถ เป็นอย่างไร ? 
วิสาขา !  เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโค เวลาเย็น

มอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้ว พิจารณาดังนี้ว่า “วันนี้โค
เท่ียวไปในประเทศโน้นๆ ด่ืมน้ำาในประเทศโน้นๆ พรุ่งน้ีโค
จักเท่ียวไปในประเทศโน้นๆ จักด่ืมน้ำาในประเทศโน้นๆ” 
แม้ฉันใด. 

วิสาขา !  ฉันนั้นเหมือนกัน คนรักษาอุโบสถ
บางคนในโลกนี้ พิจารณาดังนี้ว่า “วันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยว
ชนิดน้ีๆ กินของชนิดน้ีๆ พรุ่งน้ีเราจะเค้ียวของเค้ียวชนิดน้ีๆ 
จักกินของกินชนิดนี้ๆ เขามีใจประกอบด้วยความโลภ
อยากได้ของเขา ทำาวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้น”. 

1.	อุโบสถ	=	รูปแบบหนึ่งของการประพฤติพรหมจรรย์.
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วิสาขา !  โคปาลกอุโบสถเป็นเช่นนี้แล.

วิสาขา !  โคปาลกอุโบสถ ที่บุคคลเข้าจำาแล้ว

อย่างนีแ้ล ไมมี่ผลมาก ไมม่อีานสิงสม์าก ไมรุ่ง่เรอืงมาก  

ไม่แผ่ไพศาลมาก. 

วิสาขา !  กน็ิคัณฐอุโบสถ เป็นอย่างไร ?

วิสาขา !  มีสมณนิกายหนึ่ง มีนามว่านิครนถ์ 

นิครนถ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า “มาเถอะพ่อคุณ 

ท่านจงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบูรพา ในท่ีเลย

ร้อยโยชน์ไป จงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศปัจจิม

ในทีเ่ลยรอ้ยโยชนไ์ป จงวางทอ่นไมใ้นหมูสั่ตวท์ีอ่ยูท่างทศิ 

อุดรในท่ีเลยร้อยโยชน์ไป จงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ท่ีอยู่ทาง 

ทิศทักษิณในที่เลยร้อยโยชน์ไป” นิครนถ์เหล่านั้นชักชวน

เพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่า ไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณา

สัตว์บางเหล่า ด้วยประการฉะนี้ นิครนถ์เหล่านั้นชักชวน

สาวกในอุโบสถเช่นนั้นอย่างนี้ว่า “มาเถอะพ่อคุณ ท่านจง 

ท้ิงผ้าเสียทุกช้ิน” แล้วพูดอย่างน้ีว่า “เราไม่เป็นท่ีกังวลของ 

ใครๆ ในท่ีไหนๆ และตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคล

และส่ิงของใดๆ ในที่ไหนๆ” ดังนี้ แต่ว่ามารดาและบิดา
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ของเขารู้อยู่ว่า ผู้นี้เป็นบุตรของเรา แม้เขาก็รู้ว่า ท่านเหล่า 

นี้เป็นมารดาบิดาของเรา อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รู ้

อยู่วา่ ผูน้ีเ้ปน็บดิาและสามขีองเรา แมเ้ขากร็ูอ้ยูว่า่ ผูน้ีเ้ปน็ 

บุตรภรรยาของเรา พวกทาสและคนงานของเขารู้อยู่ว่า 

ทา่นผูน้ีเ้ป็นนายของเรา ถงึตวัเขากรู็ว่้า คนเหลา่นีเ้ปน็ทาส 

และคนงานของเรา เขาชกัชวนในการพดูเทจ็ ในสมยัทีค่วร 

ชักชวนในคำาสัตย์ ด้วยประการฉะนี้ เรากล่าวถึงกรรมของ 

ผู้นั้นเพราะมุสาวาท พอล่วงราตรีนั้นไป เขาย่อมบริโภค 

โภคะเหล่าน้ันท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ เรากล่าวถึงกรรมของผู้น้ัน 

เพราะอทินนาทาน. 

วิสาขา !  นิคัณฐอุโบสถเป็นเช่นนี้แล. 

วิสาขา !  นิคัณฐอุโบสถ ที่บุคคลเข้าจำาแล้ว

อย่างนี้ ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่รุ่งเรืองมาก 

ไม่แผ่ไพศาลมาก. 

วิสาขา !  ก็อริยอุโบสถ เป็นอย่างไร ?

วิสาขา !  จิตท่ีเศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้ด้วย 

ความเพียร ก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้ด้วย

ความเพียรอย่างไร ?



พุทธวจน - หมวดธรรม 

292

วิสาขา !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง
ตถาคตวา่ แมเ้พราะเหตนุี้ๆ  พระผู้มพีระภาคพระองคน์ัน้  
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ 
จรณะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นผู้สามารถฝึกคนที ่
ควรฝึก อย่างไม่มีใครยิง่กวา่ เป็นครขูองเทวดาและมนษุย ์
ท้ังหลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม เม่ือเธอหม่ัน 
ระลกึถงึตถาคตอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกิดความปราโมทย ์
ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 

วิสาขา !  เปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำาให้ 
สะอาดได้ด้วยความเพียร ก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำาให้สะอาด 
ได้ด้วยความเพียรอย่างไร ? จะทำาให้สะอาดได้เพราะอาศัย 
ข้ีตะกรัน ดินเหนียว น้ำา และความพยายามอันเกิดแต่เหตุน้ัน
ของบุคคล. 

วิสาขา !  ศีรษะที่เปื้อนย่อมทำาให้สะอาดได้ด้วย
ความเพียรอย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้
ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉันนั้นเหมือนกัน. 

วิสาขา !  อริยสาวกน้ีเรียกว่าเข้าจ�าพรหมอุโบสถ  
อยู่ร่วมกับพรหม และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหม 
เกิดความปราโมทย์ ละเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 

วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.
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วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียร ก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างไร ?

วิสาขา !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง 
ธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อันบุคคล 
ผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู 
ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน เมื่อเธอหมั่น
ระลึกถึงธรรมอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ 
ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 

วิสาขา !  เปรียบเหมือนกายท่ีเปื้อนจะทำาให้
สะอาดได้ด้วยความเพียร ก็กายที่เป้ือนย่อมทำาให้สะอาด
ได้ด้วยความเพียรอย่างไร ? จะทำาให้สะอาดได้เพราะอาศัย
เชือกจุรณสำาหรับอาบน้ำา และความพยายามอันเกิดแต่เหตุน้ัน 
ของบุคคล.

วิสาขา !  กายที่เปื้อนย่อมทำาให้สะอาดได้ด้วย
ความเพียรอย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้
ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน. 

วิสาขา !  อริยสาวกน้ีเรียกว่าเข้าจำาธรรมอุโบสถอยู่  
อยู่ร่วมกับธรรม และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรม 

เกิดความปราโมทย์ ละเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
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วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล. 

วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้วได้
ดว้ยความเพยีร ก็จติทีเ่ศรา้หมองจะทำาให้ผอ่งแผว้ไดด้ว้ย 
ความเพียรอย่างไร ?

วิสาขา !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง 
พระสงฆ ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ 
ปฏิบัตดิแีลว้ เปน็ผู้ปฏบิตัติรงแลว้ เปน็ผูป้ฏบิตัเิปน็ธรรม  
เป็นผู้ปฏิบัติสมควร นี้คือคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวได้  
๘ บรุษุ นีพ้ระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผูค้วรแก ่
ของสักการะ เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ เป็นผู้ควรของ
ทำาบุญ เป็นผู้ควรทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญ 
อื่นยิ่งกว่า เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ จิตย่อม
ผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่ง
จิตเสียได้. 

วิสาขา !  เปรียบเหมือนผ้าที่ เปื้อนจะทำาให้
สะอาดได้ด้วยความเพียร ก็ผ้าท่ีเป้ือนจะทำาให้สะอาดได้
ด้วยความเพียรอย่างไร ? จะทำาให้สะอาดได้เพราะอาศัย
เกลือ น้ำาดา่ง โคมัย น้ำา และความพยายามอันเกิดแต่เหตุน้ัน 
ของบุคคล. 
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วิสาขา !  ผ้าที่เป้ือนย่อมทำาให้สะอาดได้ด้วย
ความเพียรอย่างน้ีแล ฉันใด จิตท่ีเศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้ว
ได้ด้วยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน.

วิสาขา !  อริยสาวกนี้เรียกว่า เข้าจำาสังฆอุโบสถ 
อยู่ร่วมกับสงฆ์ และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์ เกิด
ความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 

วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล. 

วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้วได้
ดว้ยความเพยีร กจ็ติทีเ่ศรา้หมองจะทำาให้ผอ่งแผว้ไดด้ว้ย 
ความเพียรอย่างไร ?

วิสาขา !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง 
ศีลของตนอันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทแก่
ตัณหา ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฐิลูบคลำา เป็นไป
เพื่อสมาธิ เมื่อเธอหม่ันระลึกถึงศีลอยู่ จิตย่อมผ่องใส 
เกิดความปราโมทย์ ละเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 

วิสาขา !  เปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำาให้
ใสได้ด้วยความเพียร ก็กระจกเงาท่ีมัวจะทำาให้ใสได้ด้วย
ความเพียรอย่างไร ? จะทำาให้ใสได้เพราะอาศัยน้ำามัน เถ้า 
แปรง และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุคคล.
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วิสาขา !  กระจกเงาท่ีมัวจะทำาให้ใสได้ด้วยความ 
เพียรอย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้ว
ได้ก็ด้วยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน.

วิสาขา !  อริยสาวกน้ีเรียกว่าเข้าจำาศีลอุโบสถ อยู่ 
ร่วมกับศีล และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีล เกิดความ
ปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.

วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองย่อมทำาให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.

วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้วได้

ดว้ยความเพยีร ก็จติทีเ่ศรา้หมองจะทำาให้ผอ่งแผว้ไดด้ว้ย 
ความเพียรอย่างไร ?

วิสาขา !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง 
เทวดาว่า เทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกามีอยู่ เทวดาเหล่า 
ดาวดงึสม์อียู ่เทวดาเหลา่ยามามอียู ่เทวดาเหลา่ดสุติมอียู ่ 
เทวดาเหล่านิมมานรดีมีอยู่ เทวดาเหล่าปรินิมมิตวสวัตตี
มีอยู่ เหล่าเทวดาผู้นับเน่ืองในหมู่พรหมมีอยู่ เทวดาเหล่าท่ี 
สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่ เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วยศรัทธา 
เช่นใด จุติจากภพน้ีไปเกิดในภพน้ัน ศรัทธาเช่นน้ันแม้ของเรา 
ก็มี เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด จุติจากภพนี้ 
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ไปเกิดในภพนั้น ศีลเช่นนั้นแม้ของเราก็มี เทวดาเหล่านั้น 

ประกอบด้วยสุตตะเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพน้ัน 

สุตตะเช่นน้ันแม้ของเราก็มี เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วย 

จาคะเชน่ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกิดในภพนัน้ จาคะเชน่นัน้แม้

ของเราก็มี เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุติ

จากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ปัญญาเช่นนั้นแม้ของเราก็มี 

เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ และ 

ปัญญาของตนกับของเทวดาเหล่าน้ันอยู่ จิตย่อมผ่องใส  

เกิดความปราโมทย์ ละเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 

วิสาขา !  เปรียบเหมือนทองท่ีหมองจะทำาให้สุกได้ 

ก็ด้วยความเพียร ก็ทองท่ีหมองจะทำาให้สุกได้ด้วยความเพียร 

อย่างไร ? จะทำาให้สุกได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมทอง เกลือ 

ยางไม้ คีม และความพยายามอันเกิดแต่เหตุน้ันของบุคคล.

วิสาขา !  ทองท่ีหมองจะทำาให้สุกได้ด้วยความเพียร 

อย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้วได้ด้วย

ความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน. 

วิสาขา !  อริยสาวกเช่นนี้เรียกว่า เข้าจ�าเทวดา

อุโบสถ อยู่ร่วมกับเทวดา มีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดา  

เกิดความปราโมทย์ ละเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้. 
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วิสาขา !  จิตที่เศร้าหมองจะทำาให้ผ่องแผ้วได้

ด้วยความเพียรอย่างนี้แล. 

วิสาขา !  อริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า 
(๑) พระอรหันต์ท้ังหลาย ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาด 

จากการฆา่สตัว ์วางทอ่นไม ้วางศสัตราแลว้ มคีวามละอาย  
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง
อยูจ่นตลอดชวีติ แมเ้ราก็ไดล้ะการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจาก 
การฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตราแล้ว มีความละอาย 
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ท้ังปวงอยู่ 
ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันน้ี แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก ็
ช่ือว่าได้ท�าตามพระอรหันต์ท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเป็น 
อันเราเข้าจ�าแล้ว 

(๒) พระอรหันต์ท้ังหลาย ละการลักทรัพย์ เว้นขาด 
จากการลักทรัพย์ รับแต่ของท่ีเขาให้ ต้องการแต่ของท่ีเขาให้  
ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิต  
แม้เราก็ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับ 
แต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตน 
เปน็คนขโมย เปน็ผูส้ะอาดอยู ่ตลอดคนืหนึง่กบัวนัหนึง่ใน 
วันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ท�าตามพระอรหันต์
ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจ�าแล้ว 
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(๓) พระอรหันต์ทั้งหลาย ละกรรมเป็นข้าศึก

แก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย ์ประพฤติห่างไกล 

เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านจนตลอดชีวิต 

แม้เราก็ได้ละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติ

พรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอัน

เป็นกิจของชาวบ้าน ตลอดคืนหนึ่งกับวันหน่ึงในวันน ี้  

แม้ด้วยองค์อันน้ี เราก็ช่ือว่าได้ท�าตามพระอรหันต์ท้ังหลาย  

ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจ�าแล้ว 

(๔) พระอรหันต์ท้ังหลาย ละการพูดเท็จ เว้นขาด 

จากการพูดเท็จ พูดแต่คำาจริง ดำารงคำาสัตย์ พูดเป็นหลักฐาน  

ควรเช่ือได้ไม่พูดลวงโลกจนตลอดชีวิต แม้เราก็ได้ละ

การพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำาจริง 

ดำารงคำาสัตย์ พูดเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก  

ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ 

เราก็ช่ือว่าได้ท�าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถ

ก็จักเป็นอันเราเข้าจ�าแล้ว 

(๕) พระอรหันต์ทั้งหลาย ละการด่ืมน้ำาเมา คือ

สุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท เว้นขาดจากการ 

ด่ืมน้�าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท
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แมจ้นตลอดชวีติ แมเ้ราก็ละการดืม่น้�าเมา คือ สรุาและ 

เมรยัอนัเปน็ทีต่ัง้แห่งความประมาท เวน้ขาดจากการดืม่ 

น้ำาเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี ้แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก ็

ช่ือว่าได้ท�าตามพระอรหันต์ท้ังหลาย ท้ังอุโบสถก็จักเป็น 

อันเราเข้าจ�าแล้ว

(๖) พระอรหันต์ท้ังหลายเป็นผู้ฉันอาหารวันหน่ึง

เพียงหนเดียว เว้นจากการฉันในราตรแีละวกิาลจนตลอด

ชีวิต แม้เราก็เป็นผู้บริโภคอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว 

เวน้จากการบริโภคในราตรแีละวกิาล ตลอดคนืหนึง่กบั 

วันหนึ่งในวันน ี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ท�าตาม 

พระอรหันต์ท้ังหลาย ท้ังอุโบสถจักเป็นอันเราเข้าจ�าแล้ว 

(๗) พระอรหันต์ท้ังหลาย เว้นขาดจากฟ้อนร�า 

ขับร้อง การประโคมดนตรี และการดูการเล่นอันเป็น

ข้าศึกแก่กุศล เว้นขาดจากการทัดทรงประดับและ

ตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องประเทืองผิว 

อันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิต แม้เราก็เว้นขาด 

จากการฟ้อนร�า ขับร้อง การประโคมดนตรี และดูการเล่น 

อันเป็นข้าศึกแก่กุศล เว้นขาดจากการทัดทรงประดับ
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ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม และเคร่ืองประเทืองผิว 

อนัเปน็ฐานะแหง่การแตง่ตวั ตลอดคนืหนึง่กับวันหน่ึงใน 

วันน้ี แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ท�าตามพระอรหันต์

ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจ�าแล้ว 

(๘) พระอรหนัตท์ัง้หลาย ละการนัง่และนอนบน 

ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เว้นขาดจากการนั่งและนอนบน 

ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ ส�าเร็จการนอนบนที่นอนอันต่�า 

จนตลอดชีวิต แม้เราก็ได้ละการนั่งและนอนบนที่นั่ง

ที่นอนอันสูงใหญ่ เว้นขาดจากการนั่งและนอนบนที่นั่ง 

ทีน่อนอนัสงูใหญ ่ส�าเรจ็การนอนบนทีน่อนอันต่�า ตลอด 

คืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันน้ี เราก็ชื่อว่า

ได้ท�าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอัน

เราเข้าจ�าแล้ว

วิสาขา !  อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แล อริยอุโบสถ 

อันบุคคลเข้าจำาแล้วอย่างน้ีแล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  

มีความรุ่งเรืองมาก มีความแผ่ไพศาลมาก 

อริยอุโบสถมีผลมากเพียงไร ? มีอานิสงส์มากเพียงไร ?  

มีความรุ่งเรืองมากเพียงไร ? มีความแผ่ไพศาลมากเพียงไร ?

วิสาขา !  เปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชย์เป็น
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อิศราธิบดีแห่งชนบทใหญ่ ๑๖ แคว้นเหล่านี้ อันสมบูรณ์

ด้วยรัตนะ ๗ ประการ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี  

มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี  

คันธาระ กัมโพชะ การครองราชย์ของผู้น้ันยังไม่ถึงเส้ียวท่ี ๑๖  

แห่งอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๘ ข้อน้ันเพราะเหตุไร ?  

เพราะราชสมบัติท่ีเป็นของมนุษย์ เม่ือน�าเข้าไปเปรียบเทียบ 

กับสุขที่เป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย. 

วสิาขา !  ๕๐ ป ีอนัเปน็ของมนษุย ์เปน็คืนหน่ึง 

กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา โดยราตรีนั้น  

๓๐ ราตรีเป็นหน่ึงเดือน โดยเดือนน้ัน ๑๒ เดือนเป็นหน่ึงปี  

โดยปีนั้น ๕๐๐ ปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของ

เทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา. (ประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)

วิสาขา !  ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ สตรีหรือ

บุรุษบางคนในโลกน้ี เข้าจำาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว  

ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย พึงเข้าถึง

ความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา.

วิสาขา ! เราหมายเอาความข้อนี้แล จึงกล่าวว่า 

ราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์ เมื่อจะนำาเข้าไปเปรียบเทียบ

กับสุขอันเป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย. 
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วสิาขา !  ๑๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหน่ึง 
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์ โดยราตรีนั้น ๓๐ 
ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหน่ึงปี  
โดยปีนั้น ๑,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ

ของเทวดาช้ันดาวดึงส์ … . (ประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)

วสิาขา !  ๒๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหน่ึง 
กับวันหนึ่งของเทวดาช้ันยามา โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตร ี
เป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี 
โดยปีนั้น ๒,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ

ของเทวดาช้ันยามา … .(ประมาณ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)

วสิาขา !  ๔๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหน่ึง 
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรี
เป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี 
โดยปีน้ัน ๔,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ

ของเทวดาชัน้ดุสิต … . (ประมาณ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ปมีนษุย)์

วสิาขา !  ๘๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหน่ึง 
กับวันหน่ึงของเทวดาช้ันนิมมานรดี โดยราตรีน้ัน ๓๐ 
ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี 
โดยปนีัน้ ๘,๐๐๐ ปี อนัเป็นทพิย ์เปน็ประมาณของอาย ุ

ของเทวดาช้ันนิมมานรดี … . (ประมาณ ๒,๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)
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วิสาขา !  ๑ ๖๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็น

คืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี 

โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น 

๑๒ เดือนเป็นหน่ึงปี โดยปีน้ัน ๑๖,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์  

เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี. 

(ประมาณ ๙,๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)

วสิาขา !  ก็ข้อน้ีเป็นฐานะท่ีจะมีได้ คือ สตรีหรือบุรุษ 

บางคนในโลกนี ้เขา้จำาอโุบสถอนัประกอบดว้ยองค ์๘ แลว้  

ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย พึงเข้าถึง

ความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี. 

วิสาขา !  เราหมายความเอาข้อนี้แล จึงกล่าวว่า  

ราชสมบติัอนัเปน็ของมนษุย์ เมือ่น�าเขา้ไปเปรยีบเทยีบ 

กับสุขอันเป็นทิพย์ จึงเป็นของเล็กน้อย.
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เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๙/๕๓๖.

๗๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับ
เนือ่งในหมู่คนธรรพ ์(คนธฺพพฺกายกิา เทวา) แกเ่ธอทัง้หลาย  
เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่
คนธรรพ์ เป็นอย่างไรเล่า ? 

พวกเทวดาซ่ึงอาศัยอยู่ท่ีต้นไม้มีกล่ินท่ีรากก็มี (มูลคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มี (สารคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพี้ก็มี (เผคฺคุคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มี (ตจคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะเทาะก็มี (ปปฏิกคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มี (ปตฺตคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มี (ปุปฺผคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มี (ผลคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มี (รสคนฺธ อธิวตฺถ)

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มี (คนฺธคนฺธ อธิวตฺถ) 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกนี้เราเรียกว่า พวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 
(นัยที่ ๑)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๙/๕๓๗.

๗๗ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต

ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า พวกเทวดา

ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วย

ความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 

“โอหนอ !  เม่ือตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ

เป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์” 

ครัน้ตายไป เขายอ่มเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา 

ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์. 

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคล 

บางคนในโลกน้ี เม่ือตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 

พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์.

(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสถึงการสร้างเหตุอย่างเดียวกัน 

แต่ว่าลงรายละเอียดไปในแต่ละประเภทของเทวดาเหล่านี้)
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 
(นัยที่ ๒)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๒-๓๑๓/๕๔๐-๕๔๑.

๗๘ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต

ดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ เขาไดฟ้งัมาวา่ พวกเทวดาซึง่ 

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วย

ความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า  

“โอหนอ !  เม่ือตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ

เป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก” 

เขาจึงให้ข้าว น้�า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 

เครือ่งลูบไล้ ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งตามประทปี ครัน้ 

ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่ง

อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก. 

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล

บางคนในโลกนี ้เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหาย 

ของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

309

(ตรัสอย่างดียวกันกับกรณีของเทวดาซ่ึงอาศัยอยู่ท่ีต้นไม้ 

มีกลิ่นที่แก่น มีกลิ่นที่กระพี้ มีกลิ่นที่เปลือก มีกลิ่นที่กะเทาะ 

มีกลิ่นที่ใบ มีกลิ่นที่ดอก มีกลิ่นที่ผล มีกลิ่นที่รส มีกลิ่นที่กลิ่น)
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เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๔/๕๔๒.

๗๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่ง

นบัเนือ่งในหมูว่ลาหก1 (วลาหกกายกิา เทวา) แกเ่ธอทัง้หลาย  

เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่

วลาหก เป็นอย่างไรเล่า ? 

พวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหกก็มี (เก่ียวเน่ืองกับความหนาว)

พวกเทวดาท่ีเป็นอุณหวลาหกก็มี (เก่ียวเน่ืองกับความร้อน)

พวกเทวดาที่เป็นอัพภวลาหกก็มี (เก่ียวเน่ืองกับหมอก)

พวกเทวดาที่เป็นวาตวลาหกก็มี (เก่ียวเน่ืองกับลม)

พวกเทวดาที่เป็นวัสสวลาหกก็มี (เก่ียวเน่ืองกับฝน) 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกนี้เราเรียกว่า พวกเทวดา

ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก.

1.	วลาหก	=	เมฆ.	
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๔/๕๔๓.

๘๐ 

ภิกษุ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต

ดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ เขาไดฟ้งัมาวา่ พวกเทวดาซึง่ 

นบัเนือ่งในหมูว่ลาหก มอีายยุนื มวีรรณะ มากด้วยความสขุ  

เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า  

“โอหนอ !  เม่ือตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ

เป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก” 

เขาจึงให้ข้าว น้�า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป 

ครัน้ตายไป เขายอ่มเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา 

ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก. 

ภิกษุ !  ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคล

บางคนในโลกนี ้เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหาย 

ของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก.
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(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสถึงการสร้างเหตุอย่างเดียวกัน 

แต่ว่าลงรายละเอียดไปในแต่ละประเภทของเทวดาเหล่านี้ 

และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในการเข้าถึงความเป็นสหายของ 

เทวดาเหล่านี้ ไม่ได้มีพุทธวจนที่กล่าวถึงการสร้างเหตุ ที่มีเพียง 

การกระทำา กายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติและการตัง้ความปรารถนา  

เหมือนอย่างท่ีพบในเทวดาซ่ึงนับเน่ืองในหมู่คนธรรพ์ -ผู้รวบรวม)
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เทวดาเหล่ามนาปกายิกา
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๖๙/๑๓๖.

๘๑ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ขอประทานวโรกาส วันนี้ 

ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ ครั้งนั้นแล เทวดา 

เหล่ามนาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงท่ีอยู่ อภิวาทแล้ว 

ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วกล่าวกะข้าพระองค์ว่า 

ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญ !  ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็น

เทวดาชื่อว่า มนาปกายิกา มีอิสระและอำานาจในฐานะ ๓ ประการ 

คือ 

(๑) ข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวรรณะเช่นใด ก็ได้วรรณะ 

เช่นนั้นโดยพลัน 

(๒) หวังเสียงเช่นใด ก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลัน 

(๓) หวังความสุขเช่นใด ก็ได้ความสุขเช่นน้ันโดยพลัน

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไร 

เม่ือตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา. 

อนรุทุธะ !  มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ  

เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

มนาปกายิกา. 
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ธรรม ๘ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?

อนุรุทธะ !  

(๑) มาตุคามในโลกน้ี ท่ีมารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์

แสวงหาความเก้ือกูล อนุเคราะห์ เอ้ือเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใด 

ผู้เป็นสามีสำาหรับชายน้ัน เธอต้องต่ืนก่อน นอนภายหลัง 

คอยฟังรับใช้ ประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถ้อยคำาเป็นท่ีรัก 

(๒) ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือ มารดา 

บดิาหรือสมณพราหมณ ์เธอสกัการะเคารพนบัถอืบชูาชน 

เหล่านั้น และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะ

และน้ำา 

(๓) การงานใดเป็นงานในบ้านของสามี คือ เธอ

เป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานน้ัน ประกอบด้วย

ปัญญาอันเป็นอุบายในการงานน้ัน สามารถจัดทำาได้ 

(๔) ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามี คือ 

ทาส คนใช้ หรือกรรมกร ย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้น

ท�าแล้วและยังไม่ได้ท�า 

(๕) ย่อมรู้อาการของคนภายในบ้านผู้เป็นไข้ว่า 

ดีขึ้นหรือทรุดลง 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

315

(๖) ย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขา

ตามควร 

(๗) สิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ ข้าว เงิน

หรือทอง ย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้ และไม่เป็นนักเลง

การพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ผลาญทรัพย์

ให้พินาศ 

(๘) เป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ ์วา่เปน็สรณะ เปน็ผูม้ศีลี งดเวน้จากปาณาติบาต 

อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และการดื่มน้ำาเมา

คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็น

ผู้มีการบริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ 

อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดี

ในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจำาแนกทาน 

อนุรุทธะ !  มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ 

ประการนี้แล เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย

ของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา. 
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

สุภาพสตรีผู้มีปรีชา ย่อมไม่ดูหมิ่นสามี 

ผู้หมั่นเพียร ขวนขวายอยู่เป็นนิตย์ 

เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ทั้งให้ความปรารถนาทั้งปวง 

ไม่ยังสามีให้ขุ่นเคือง ด้วยถ้อยคำาแสดงความหึงหวง 

และย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามี 

เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน 

สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี 

ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี 

รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 

นารีใด ย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้ 

นารีน้ัน ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา. 
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เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๓/๘๒.

๘๒ 

อานนท์ !  ใครหนอจะสร้างเมืองในปาฏลิคาม ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  สุนีธะและวัสสการะอำามาตย์

ผู้ใหญ่ในมคธรัฐ จะสร้างเมืองปาฏลิคาม เพ่ือป้องกันพวกเจ้าวัชชี. 

อานนท์ !  สุนีธะและวัสสการะอำามาตย์ผู้ใหญ่ใน 

มคธรัฐจะสร้างเมืองในปาฏลิคาม เพ่ือป้องกันพวกเจ้าวัชชี  

ก็เปรียบเหมือนท้าวสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้น

ดาวดึงส์ ในที่น้ีเราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆ 

เขา้ถอืเอาพ้ืนที ่(ปรคิคฺณหฺ) ในปาฏลคิามดว้ยทพิยจักษอัุน 

บริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ เทวดาผู้มีศักด์ิใหญ่เข้าถือเอา

พ้ืนท่ีในส่วนใด จิตของพระราชาและราชมหาอ�ามาตย์

ผูม้ศีกัด์ิใหญก็่นอ้มไปเพ่ือสรา้งนเิวศนใ์นส่วนนัน้ เทวดา 

ช้ันกลางเข้าถือเอาพ้ืนท่ีในส่วนใด จิตของพระราชาและ 

ราชมหาอ�ามาตยช์ัน้กลาง กน็อ้มไปเพือ่สรา้งนิเวศน์ใน 

ส่วนนั้น เทวดาชั้นต่�าเข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใด จิตของ 

พระราชาและราชมหาอ�ามาตย์ช้ันต่�า ก็น้อมไปเพ่ือสร้าง 

นิเวศน์ในส่วนนั้น. 
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อานนท์ !  ที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐ เป็นทาง

ค้าขาย เปน็นครอนัเลศิ ช่ือว่าปาฏลบีตุร เป็นทีแ่กห่้อสนิค้า  

แต่นครปาฏลีบุตรจักมีอันตราย ๓ ประการ คือ ไฟ น้ำา 

หรือการยุให้แตกพวก. 
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เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๓๖-๓๓๗/๙๐๙-๙๑๐.

๘๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็น

มนษุยอ์ยูใ่นกาลกอ่น เปน็มาณพชือ่วา่มฆะ เพราะเหตุนัน้  

จึงถูกเรียกว่า ท้าวมฆวา

…ได้ให้ทานมาก่อน เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่า 

ท้าวปุรินททะ 

…ได้ให้ทานโดยเคารพ เพราะเหตุน้ัน จึงถูกเรียกว่า  

ท้าวสักกะ 

…ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า

ท้าววาสวะ 

…ย่อมทรงคิดเนื้อความได้ต้ังพันโดยครู่เดียว

เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า ท้าวสหัสนัยน์ 

…ทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นปชาบดี 

เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า ท้าวสุชัมบดี

…เสวยรัชสมบัติเป็นอิสราธิบดีของเทวดาเหล่า

ดาวดึงส์ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า เทวานมินทะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ท้าวสักกะจอมเทพเม่ือยังเป็น

มนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้สมาทานวัตรบท ๗ ประการ

บริบูรณ์ เพราะเป็นผู้สมาทานวัตรบท ๗ ประการ จึงได้ถึง

ความเป็นท้าวสักกะ.

วัตรบท ๗ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ   

(๑) เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต 

(๒) เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ใน

ตระกูลจนตลอดชีวิต 

(๓) เราพึงพูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 

(๔) เราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิต 

(๕) เราพึงมีใจปราศจากความตระหน่ีอันเป็น 

มลทิน อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยแล้ว 

มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดี

ในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 

(๖) เราพึงพูดค�าสัตย์ตลอดชีวิต 

(๗) เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธ 

พึงเกิดขึ้นแก่เรา เราพึงกำาจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว. 
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การบูชาเทวดา
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๕/๘๔.

๘๔ 

ตรัสแก่สุนีธะและวัสสการะมหาอำามาตย์ภายหลังจากที ่

พระองค์ได้ฉันของเค้ียวและของฉันอันประณีตท่ีท้ัง ๒ ได้ถวายด้วย 

มือของตนแล้ว ด้วยคาถาว่า 

บุรุษชาติบัณฑิต ย่อมสำาเร็จการอยู่ในประเทศใด 

พึงเ ชิญท่านผู้มีศีล ผู้สำ ารวมและประพฤติ

พรหมจรรย์ ให้บริโภคในประเทศนั้น 

ควรอุทิศทักษิณา เพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆ 

เทวดาเหล่าน้ันอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้ว  

ย่อมนับถือบูชาตอบ 

แต่น้ันย่อมอนุเคราะห์บุรุษชาติบัณฑิตน้ัน ประหน่ึง 

มารดาอนุเคราะห์บุตร

บุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้ว ก็ย่อมเห็นความเจริญ 

ทุกเมื่อ.1

1.	สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษิณาได้ที่ภาคผนวก.
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การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๕๙-๖๐/๑๒๘-๙.

๘๕ 

อานนท์ !  เธอจงจดัตัง้ทีน่อน ระหวา่งตน้สาละคู ่

มีศีรษะทางทิศเหนือ เราลำาบากกายนัก จักนอน. 
(ประทับสีหไสยยาแล้ว มีอัศจรรย์ ดอกสาละผลิผิดฤดูกาล 

โปรยลงบนพระสรีระ ดอกมัณฑารพ จุรณ์ไม้จันทน์ ดนตรี ล้วนแต่ 

ของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้น เพื่อบูชาตถาคตเจ้า).

อานนท์ !  การบูชาเหล่านี้ หาชื่อว่า ตถาคตเป็น

ผู้ที่ได้รับสักการะ เคารพนับถือ บูชาแล้วไม่.

อานนท์ !  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด 

ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบย่ิง ปฏิบัติ 

ตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมสักการะ เคารพนับถือ

บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด.

อานนท์ !  เพราะฉะนั้นเธอพึงกำาหนดใจว่า 

“เราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติ

ชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่” ดังนี้.
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ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม
-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๖๔/๗๓๐.

๘๖ 

มาณพ !  ก็ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 

เป็นอย่างไรเล่า ?

มาณพ !  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้มจิีตประกอบด้วย 

เมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน

อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป

ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน  

ดว้ยจิตอันประกอบดว้ยเมตตา เปน็จติไพบลูย ์ใหญห่ลวง  

ไมม่ปีระมาณ ไม่มเีวร ไม่มีพยาบาทแลว้แลอยู่ เม่ือเมตตา 

เจโตวิมตุติ1อนัภกิษนุัน้เจรญิแลว้อยา่งนี ้กรรมชนดิทีท่ำา 

อย่างมีขีดจำากัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ต้ังอยู่ในน้ัน ก็ฉันน้ัน. 

มาณพ !  เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้มีกำาลัง ย่อม 

เป่าสังข์ให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในเมตตา

เจโตวิมุตติท่ีเจริญแล้วอย่างน้ี กรรมชนิดท่ีทำาอย่างมีขีดจำากัด

ย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ต้ังอยู่ในน้ัน ก็ฉันน้ัน แม้ข้อน้ี ก็เป็นทาง 

เพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม. 

1.	เมตตาเจโตวิมุตติ	=	การหลุดพ้นโดยการเจริญเมตตา	แล้วเห็นอริยสัจ	๔.
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มาณพ !  อีกประการหน่ึง ภิกษุมีจิตประกอบด้วย 

กรุณา … .

มาณพ !  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้มจิีตประกอบด้วย 

มุทิตา … .

มาณพ !  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้มจิีตประกอบด้วย 

อุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน

อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป

ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน  

ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง  

ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ เม่ืออุเบกขา 

เจโตวิมตุติ1อนัภกิษนุัน้เจรญิแลว้อยา่งนี ้กรรมชนดิทีท่ำา 

อย่างมีขีดจำากัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ต้ังอยู่ในน้ัน ก็ฉันน้ัน. 

มาณพ !  เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้มีกำาลัง ย่อม 

เป่าสังข์ให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในอุเบกขา

เจโตวิมุตติท่ีเจริญแล้วอย่างน้ี กรรมชนิดท่ีทำาอย่างมีขีดจำากัด 

ย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ต้ังอยู่ในน้ัน ก็ฉันน้ัน แม้ข้อน้ี ก็เป็นทาง 

เพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม. 

1.	อเุบกขาเจโตวิมตุติ	=	การหลดุพ้นโดยการเจรญิอเุบกขา	แล้วเห็นอรยิสจั	๔.
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ความแตกต่างระหว่างปุถุชน 
กับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๘-๑๗๑/๑๒๓.

๘๗ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก. 

๔ จำาพวก อย่างไรเล่า ? คือ  

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกาม

และอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลุปฐมฌาน อนัมวีติก มวีจิาร  

มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ 

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ

ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

พรหมกายิกา. 

ภิกษุท้ังหลาย !  กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าพรหมกายิกา ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน 

ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น 

ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
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เปรตวสิยับา้ง ส่วนสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 

ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 

เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็น

เคร่ืองผ่องใสแห่งจิตในภายใน สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดข้ึน  

ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิ แล้วแลอยู่

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ

ไปในธรรมนัน้ อยู่มากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

อาภัสสระ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันอาภัสสระ 

ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
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ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 

ช้ันอาภัสสระน้ัน ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้  

เพราะความจางไปแห่งปีต ิจงึอยูอ่เุบกขา มสีติสมัปชญัญะ 

และยอ่มเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลตุตยิฌาน อันเปน็ฌาน 

ที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ

อยู่เป็นสุข 

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ

ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

สุภกิณหะ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น

ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น

ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

เปรตวสิยับา้ง ส่วนสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 

ชัน้สภุกิณหะนัน้ ตราบเทา่ตลอดอาย ุยงัประมาณอายขุอง 

เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้  

เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง 

โสมนัสและโทมนัสท้ังหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน  

อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความท่ีมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ 

เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ 

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ
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ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

เวหัปผละ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นเวหัปผละนั้น 

ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น

ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 

ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
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ผลของการเจริญรูปสัญญา 
แล้วเห็นความไม่เที่ยง

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๑/๑๒๔.

๘๘ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก. 
๔ จำาพวก อย่างไรเล่า ? คือ   
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกาม

และอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลุปฐมฌาน อนัมวีติก มวีจิาร  
มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี 
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น  
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง 
หวัฝี เปน็ดงัลูกศร เปน็ของทนไดย้าก เปน็ของเบยีดเบยีน  
เป็นของไม่เช่ือฟัง เป็นของต้องทำาลายไป เป็นของว่างเปล่า  
เปน็ของไมใ่ชต่น บคุคลนัน้เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความ 
เป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความอุบัติน้ีแล ไม่ท่ัวไปด้วยปุถุชน.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน … .
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(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เพราะความจางไปแหง่ปีต ิจงึอยูอ่เุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน … .

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้  
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง 
โสมนัสและโทมนัสท้ังหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน  
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความท่ีมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี 
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น  

โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หวัฝ ีเปน็ดงัลูกศร เปน็ของทนไดย้าก เปน็ของเบยีดเบยีน  
เป็นของไม่เช่ือฟัง เป็นของต้องทำาลายไป เป็นของว่างเปล่า  
เป็นของไมใ่ชต่น บคุคลนัน้เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความ 
เป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความอุบัติน้ีแล ไม่ท่ัวไปด้วยปุถุชน.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
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ความแตกต่างระหว่างปุถุชน 
กับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๒-๑๗๕/๑๒๕-๑๒๖.

๘๙ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก. 

๔ จำาพวกอย่างไรเล่า ? คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี มีจิตประกอบด้วย

เมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน

อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป

ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน 

ดว้ยจิตอันประกอบดว้ยเมตตา เปน็จติไพบลูย ์ใหญห่ลวง  

ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ

ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

พรหมกายิกา. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าพรหมกายิกา ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกา 

น้ัน ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน 

ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

เปรตวสิยับา้ง ส่วนสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 

ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๒) อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลก

นี้ มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง 

ที่สาม ท่ีสี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ

เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว ์

ท้ังหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา 

เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี

พยาบาทแล้วแลอยู่
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เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 
อาภัสสระ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันอาภัสสระนั้น 
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 
ชัน้อาภสัสระน้ัน ตราบเทา่ตลอดอาย ุยงัประมาณอายขุอง 
เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลก
นี้ มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง 
ท่ีสาม ท่ีสี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
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เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว ์
ท้ังหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ 

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยู่มากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 
สุภกิณหะ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวสิยับา้ง ส่วนสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
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(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 

มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หน่ึง ทิศที่สอง 

ท่ีสาม ท่ีสี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ

เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว ์

ท้ังหลายท่ัวหนา้เสมอกนั ดว้ยจติอนัประกอบดว้ยอเุบกขา  

เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี

พยาบาทแล้วแลอยู่

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ

ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า 

เวหัปผละ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นเวหัปผละนั้น 

ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น

ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่น 

ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ

เทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพน้ันเอง. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

339339

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการเจริญพรหมวิหาร 
แล้วเห็นความไม่เที่ยง

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๕/๑๒๖.

๙๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก. 
๔ จำาพวกอย่างไรเล่า ? คือ 
(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี มีจิตประกอบด้วย

เมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน  
ดว้ยจิตอันประกอบดว้ยเมตตา เปน็จติไพบลูย ์ใหญห่ลวง  
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี 
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หวัฝี เปน็ดงัลูกศร เปน็ของทนไดย้าก เปน็ของเบยีดเบยีน 
เปน็ของไม่เชือ่ฟงั เป็นของตอ้งทำาลายไป เป็นของวา่งเปลา่  
เป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนั้นเม่ือตายไปย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความอุบัติน้ีแล ไม่ท่ัวไปด้วยปุถุชน.
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(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
มีจิตประกอบด้วยกรุณา … .

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา … .

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง 
ที่สาม ท่ีสี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว ์
ทัง้หลายท่ัวหนา้เสมอกนั ดว้ยจติอนัประกอบดว้ยอเุบกขา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หัวฝีเป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน 
เปน็ของไม่เชือ่ฟงั เปน็ของตอ้งทำาลายไป เป็นของวา่งเปลา่  
เป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนั้นเม่ือตายไปย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
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ความแตกต่างระหว่างปุถุชน 
กับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

๙๑ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๓ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก. 
๓ จำาพวก อย่างไรเล่า ? คือ 
(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา 

เสียได้โดยประการท้ังปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา  
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสา-
นัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้ 
แล้วแลอยู่

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยู่มากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา 
ที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่าเทวดาท่ีเข้าถึงช้ันอากาสา- 
นัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป ปุถุชนดำารงอยู่ 
ในช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณ 
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อายุของเทวดาเหลา่นัน้ให้สิน้ไปแล้ว ยอ่มเขา้ถงึนรกบา้ง  

กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มี- 

พระภาคดำารงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นตราบเท่า

สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว 

ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้  

เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง  

จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “วิญญาณ 

ไม่มีท่ีส้ินสุด” 

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ

ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ

ไปในธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  

เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา 

ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่าเทวดาท่ีเข้าถึงช้ันวิญญา- 
ณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่หมื่นกัป ปุถุชนดำารงอยู่ใน 
ช้ันวิญญาณัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุ 
ของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง 
กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มี- 
พระภาคดำารงอยู่ในช้ันวิญญานัญจายตนะน้ันตราบเท่า
ส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว 
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้  
เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง  
จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อะไรๆไม่มี” 

เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยู่มากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา 
ที่เข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่าเทวดาท่ีเข้าถึงช้ันอากิญ-  

จญัญายตนะมอีายปุระมาณหกหมืน่กปั ปถุชุนดำารงอยูใ่น 

ช้ันอากิญจัญญายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุ 

ของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง 

กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มี- 

พระภาคดำารงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเท่า

สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว 

ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  

เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 

กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 

ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  

บุคคล ๓ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก. 
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ผลของการเจริญอรูปสัญญา 
แล้วเห็นความไม่เที่ยง

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๒๔๑/๒๔๐.

๙๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วง
รปูสญัญาเสยีได้โดยประการทัง้ปวง เพราะความดบัไปแหง่ 
ปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึง 
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด”  
ดังนี้ แล้วแลอยู่.

ในอากาสานัญจายตนะน้ัน มีธรรมคือ เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เธอนั้น ตามเห็นซึ่งธรรมเหล่า
นัน้ โดยความเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัว
ฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน 
เป็นของไม่เช่ือฟัง เป็นของต้องทำาลายไป เป็นของว่างเปล่า 
เป็นของไม่ใช่ตน

เธอดำารงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไป

สู่อมตธาตุ ด้วยการกำาหนดว่า “นั่นสงบระงับ นั่นประณีต 
นั่นคือธรรมชาติเป็นท่ีสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็น
ที่สลัดคืนซ่ึงอุปธิทั้งปวง เป็นท่ีสิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน” ดังนี้ 
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เธอดำารงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนะ 

เป็นบาทน้ัน ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึงความส้ินไป 

แห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะอนาคามี ผู้ปรินิพพานในภพน้ัน  

มีการไม่เวียนกลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะความส้ินไป 

แห่งสังโยชน์มีในเบ้ืองต่ำาห้าประการ และเพราะอำานาจแห่ง  

ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือ 

ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุ่นคนที่ทำาด้วย

หญ้าบ้าง กะรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนู

ผู้ยิงไกล ยิงเร็ว ทำาลายหมู่พลอันใหญ่ได้. 

(ในกรณีแห่งวิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ  

ก็ได้ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะน้ี  

ผิดกันแต่ชื่อแห่งสมาธิเท่านั้น

ในกรณีของปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน  

ก็ได้ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันน้ี แต่มีต่างกันตรงท่ีให้เห็นความไม่เท่ียง 

ในขันธ์ท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ -ผู้รวบรวม)
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เทวดาชั้นสุทธาวาส
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗-๖๓/๕๕-๕๖.

๙๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยหนึ่ง เมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่ 
ในที่ลับ เกิดความรำาพึงในใจว่า ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเรามิได้
เคยอยู่เลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ นอกจากเทวดา
เหล่าสุทธาวาสแล้ว ไม่ใช่โอกาสที่ใครๆ จะได้โดยง่าย 
ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทธาวาสจนถึงที่อยู่. 

ภิกษุทัง้หลาย !  ทนัใดนัน้ เราไดห้ายไปท่ีควงไม ้
พญาสาลพฤกษ์ ในป่าสุภวันใกล้อุกกัฏฐนคร ไปปรากฏ
ในพวกเทวดาเหล่าอวิหา ชั่วเวลาสักว่า บุรุษแข็งแรง
เหยียดแขนหรือคู้แขนเท่านั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย 

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้ว ได้กล่าวกะเราว่า  
“ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข์ !  นบัแตน่ี ้ไป ๙๑ กปั  

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี  
ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้ัน ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าวิปัสสี คลาย
ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี”. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้ว ได้กล่าวกะเราว่า  

“ขา้แตพ่ระองค์ผู้นริทกุข์ !  นบัแตน่ีไ้ป ๓๑ กปั  

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี  

ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้ัน ประพฤติ

พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี คลาย

ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า  

“ขา้แตพ่ระองค์ผู้นริทุกข์ !  ในกปัที ่๓๑ นัน้เอง  

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู  

ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้ัน ประพฤติ

พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าเวสสภู คลาย

ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า  
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  ในภัททกัปน้ีเอง  

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันธะ  
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ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้ัน ประพฤติ

พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากกุสันธะ คลาย

ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี”.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย 

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  ในภัททกัปน้ีเอง 

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า

โกนาคมนะ ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์

นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า

โกนาคมนะ คลายความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้

บังเกิดในท่ีน้ี”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย 

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  ในภัททกัปน้ีเอง  

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ  

ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้ัน ประพฤติ

พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสสปะ คลาย

ความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี”. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ในหมู่เทวดาน้ันแล เทวดานับร้อย

นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  ในภัททกัปน้ีเอง 

บัดนี้ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้เสด็จ

อุบัติข้ึนในโลก พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เสด็จ

อุบัติขึ้นในขัตติยสกุล เป็นโคตมะโดยพระโคตร พวก

ข้าพระองค์น้ัน ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

คลายความพอใจในกามท้ังหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในท่ีน้ี”. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ครัง้นัน้แล เราพรอ้มดว้ยเทวดา 

เหล่าอวิหาได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตัปปา เราพร้อมด้วย 

เทาวดาท้ังสองพวกน้ัน ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัสสา  

เราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสามพวกนั้น ได้เข้าไปหาเทวดา

เหล่าสุทัสสี เราพร้อมด้วยเทวดาท้ังหมดน้ัน ได้เข้าไปหา

เทวดาเหล่าอกนิฏฐาแล้ว.

(เทวดาเหล่าน้ัน ได้กล่าวเล่าข้อความกราบทูลพระองค์ 

ถึงเร่ืองพระพุทธเจ้าบรรดาท่ีล่วงไปแล้ว และเล่าถึงการประพฤติ

พรหมจรรย์ของตนในชาตทิีพ่บพระพทุธเจา้ โดยทำานองเดยีวกนั)
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ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุท่ีธรรมธาตุน้ี ตถาคต 

แทงตลอดแล้วอย่างดีด้วยประการดังน้ี พระพุทธเจ้าท่ีล่วง 

ไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุให้เน่ินช้าได้แล้ว  

ตดัวฏัฏะไดแ้ลว้ ครอบงำาวฏัฏะไดแ้ลว้ ลว่งสรรพทกุขแ์ลว้  

ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ แม้โดยพระนาม 

แมโ้ดยพระโคตร แมโ้ดยประมาณแห่งพระชนมาย ุแมโ้ดย 

คู่แห่งพระสาวก แม้โดยการประชุมกันแห่งพระสาวกว่า 

แม้ด้วยเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคเหล่าน้ันจึงมีพระชาติอย่างน้ี 

จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมีพระโคตรอย่างน้ี จึงมีศีลอย่างน้ี 

จึงมีธรรมอย่างน้ี จึงมีปัญญาอย่างน้ี จึงมีวิหารธรรมอย่าง

นี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความน้ี

แก่ตถาคต ซ่ึงเป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซ่ึงพระพุทธเจ้า

ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว.
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ชุมนุมเทวดา
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๒๘๗-๒๙๖/๒๓๕-๒๔๖.

๙๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเทวดาในโลกธาตุทั้ง ๑๐ 

ประชุมกันมาก เพื่อทัศนาตถาคตและภิกษุสงฆ ์

พวกเทวดาประมาณเท่าน้ีแหละ ได้ประชุมกัน เพ่ือ 

ทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงได้มี

แล้วในอดีตกาล เหมือนท่ีประชุมกันเพ่ือทัศนาเราในบัดน้ี 

พวกเทวดาประมาณเท่าน้ีแหละ จักประชุมกัน เพ่ือ 

ทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงจักมี

ในอนาคตกาล เหมือนท่ีประชุมกันเพ่ือทัศนาเราในบัดน้ี 

เราจักบอกนามพวกเทวดา เราจักระบุนามพวก

เทวดา เราจกัแสดงนามพวกเทวดา พวกเธอจงฟงัเรือ่งน้ัน 

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ยักษ์เจ็ดพันเป็นภุมมเทวดาอาศัยอยู่ในพระนคร

กบิลพัสด์ุ ยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวตา ยักษ์สามพันอยู่ที่ 

เขาสาตาครี ียักษเ์หลา่นัน้รวมเปน็หนึง่หมืน่หกพนั มรีศัมี

ต่างๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่า

อันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 
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ยกัษ์หา้รอ้ยอยูท่ีเ่ขาเวสสามติตะ มรีศัมตีา่งๆ กนั  
มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่
ประชุมของภิกษุ 

ยักษ์ช่ือกุมภีระอยู่ในพระนครราชคฤห์ เขาเวปุลละ  
เป็นท่ีอยู่ของยักษ์น้ัน ยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ช่ือกุมภีระน้ัน  
ยักษ์ช่ือกุมภีระอยู่ในพระนครราชคฤห์แม้น้ัน ก็ได้มายังป่า 
อันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

ท้าวธตรัฏฐ อยู่ด้านทิศบูรพา ปกครองทิศนั้น 
เป็นอธิบดีของพวกคนธรรพ์ เธอเป็นมหาราช มียศ 
แม้บุตรของเธอก็มาก มีนามว่าอินทะ มีกำาลังมาก มีฤทธิ์ 
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุม
ของภิกษุ 

ท้าววิรุฬหก อยู่ด้านทิศทักษิณ ปกครองทิศนั้น 
เป็นอธิบดีของพวกกุมภัณฑ์ เธอเป็นมหาราช มียศ 
แม้บุตรของเธอก็มาก มีนามว่าอินท มีกำาลังมาก มีฤทธ์ิ มี
อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นท่ีประชุมของภิกษุ 

ท้าววิรูปักษ์ อยู่ด้านทิศปัจจิม ปกครองทิศน้ัน 
เป็นอธิบดีของพวกนาค เธอเป็นมหาราช มียศ แม้บุตรของ 
เธอก็มาก มีนามว่าอินท มีกำาลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ 

มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 
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ท้าวกุเวร อยู่ด้านทิศอุดร ปกครองทิศนั้น 

เป็นอธิบดีของพวกยักษ์ เธอเป็นมหาราช มียศ แม้บุตร 

ของเธอกม็าก มนีามว่าอนิท มีกำาลังมาก มีฤทธิ ์มีอานภุาพ  

มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ

ท้าวมหาราชท้ัง ๔ นั้น ยังทิศท้ัง ๔ โดยรอบ

ให้รุ่งเรือง ได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิลพัสดุ์ 

พวกบา่วของทา้วมหาราชทัง้ ๔ นัน้ มมีายา ลอ่ลวง  

โออ้วด เจา้เลห่ ์มาด้วยกนั มช่ืีอคือ กเุฏณฑ ุ๑ เวเฏณฑุ ๑  

วิฏ ๑ วิฏฏะ ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑  

นิฆัณฑุ ๑ และท้าวเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะ ๑  

โอปมัญญะ ๑ เทพสารถีมีนามว่า มาตลิ ๑ จิตตเสนะ 

ผู้คนธรรพ์ ๑ นโฬราชะ ๑ ชโนสภะ ๑ ปัญจสิขะ ๑ ติมพรู ๑  

สุริยวัจฉสาเทพธิดา ๑ มาท้ังน้ัน ราชาและคนธรรพ์พวกน้ัน 

และพวกอื่น กับเทวราชทั้งหลาย ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็น

ที่ประชุมของภิกษุ
อน่ึง เหล่านาคท่ีอยู่ในสระช่ือนภสะบ้าง อยู่ในเมือง 

เวสาลีบ้าง พร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัจฉกะ กัมพลนาค 
และอัสสตรนาค ก็มา นาคผู้อยู่ในท่าช่ือปายาคะกับญาติ 
ก็มา นาคผู้อยู่ในแม่น้ำายมุนา เกิดในสกุลธตรัฏฐ ผู้มียศ 
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ก็มา เอราวัณเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่ แม้นั้นก็มายังป่า
อันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

ปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์ มีนัยน์ตาบริสุทธิ์ นำา 
นาคราชไปได้โดยพลันน้ันมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่า  
ช่ือของปักษีน้ันว่าจิตรสุบรรณ ในเวลาน้ัน นาคราชท้ังหลาย 
ไม่ได้มีความกลัว พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำาให้ปลอดภัย
จากครฑุ นาคกับครฑุเจรจากนั ดว้ยวาจาอนัไพเราะ กระทำา 
พระพุทธเจ้าให้เป็นสรณะ พวกอสูรอาศัยสมุทรอยู่ อัน
ท้าววชิรหันถ์รบชนะแล้ว เป็นพี่น้องของท้าววาสพ มีฤทธิ์ 
มียศ เหล่านี้คือพวกกาลกัญชอสูรมีกายใหญ่น่ากลัว ก็มา  
พวกทานเวฆสอสูร ก็มา เวปจิตติอสูร สุจิตติอสูร ปหาราทอสูร  
และนมุจีพระยามาร ก็มาด้วยกัน บุตรของพลิอสูรหน่ึง
รอ้ย มชีือ่วา่ไพโรจนท์ัง้หมดผูกสอดเครือ่งเสนาอันมกีำาลงั 
เข้าไปใกล้อสุรินทราหู แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ! บัดนี้ 
เป็นสมัยท่ีจะประชุมกัน” ดังนี้แล้ว เข้าไปยังป่าอันเป็น
ที่ประชุมของภิกษุ 

ในเวลานั้น เทวดาท้ังหลาย ช่ืออาโป ชื่อปฐวี ชื่อ
เตโช ชือ่วาโย ไดพ้ากนัมาแลว้ เทวดา ชือ่วรณุะ ชือ่วารณุะ  
ชือ่โสมะ ชือ่ยสสะ กม็าดว้ยกนั เทวดาผูบ้งัเกดิในหมูเ่ทวดา 
ดว้ยเมตตาและกรณุาฌาน เปน็ผูม้ยีศ กม็า หมูเ่ทวดา ๑๐  
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เหล่านี้เป็น ๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ 
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุม
ของภิกษุ 

เทวดาช่ือเวณฑู ช่ือสหลี ช่ืออสมา ช่ือยมะ ท้ังสองพวก  
ก็มา เทวดาผู้อาศัยพระจันทร์ กระทำาพระจันทร์ไว้ในเบ้ืองหน้า  
ก็มา เทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์ กระทำาพระอาทิตย์ไว้ใน
เบื้องหน้า ก็มา เทวดากระทำานักษัตรไว้ในเบื้องหน้า ก็มา  
มันทพลาหกเทวดา ก็มา แม้ท้าวสักกปุรินททวาสวะซ่ึงประเสริฐ 
กวา่สเุทวดาทัง้หลายกเ็สด็จมา หมูเ่ทวดา ๑๐ เหลา่นี ้เปน็ 
๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ 
มีรัศมี ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

อนึ่งเทวดาชื่อสหภู ผู้รุ่งเรืองดุจเปลวไฟ ก็มา 
เทวดาชื่ออริฏฐกะ ชื่อโรชะ มีรัศมีดังสีดอกผักตบ ก็มา 
เทวดาช่ือวรุณะ ช่ือสหธรรม ช่ืออัจจุตะ ช่ืออเนชกะ ช่ือสุเลยยะ  
ช่ือรุจิระ ก็มา เทวดาช่ือวาสวเนสี ก็มา หมู่เทวดา ๑๐ เหล่าน้ี  
เป็น ๑๐ พวก ท้ังหมด ล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ  
มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

เทวดาชื่อสมานะ ช่ือมหาสมานะ ช่ือมานุสะ ชื่อ

มานุสุตตมะ ชื่อขิฑฑาปทูสิกะ ก็มา เทวดาชื่อมโนปทูสิกะ 

ก็มา อนึ่ง เทวดาช่ือหริ เทวดาช่ือโลหิตวาสี ช่ือปารคะ 
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ชื่อมหาปารคะ ผู้มียศ ก็มา หมู่เทวดา ๑๐ เหล่านี้ เป็น 

๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ 

มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

เทวดาชื่อสุกกะ ชื่อกรุมหะ ชื่ออรุณะ ชื่อเวฆนสะ

ก็มาด้วยกัน เทวดาชื่อโอทาตคัยหะ ผู้เป็นหัวหน้าเทวดา

ชือ่วจิกัขณะ ก็มา เทวดาช่ือสทามตัตะ ช่ือหารคชะ และชือ่ 

มิสสกะผู้มียศ ก็มา ปชุนนเทวบุตร ซ่ึงคำารามให้ฝนตกท่ัวทิศ  

ก็มา หมู่เทวดา ๑๐ เหล่านี้ เป็น ๑๐ พวก ทั้งหมดล้วน

มีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี 

มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ

เทวดาชื่อเขมิยะ เทวดาชั้นดุสิต เทวดาช้ันยามะ 

และเทวดาช่ือกัฏฐกะ มียศ เทวดาช่ือลัมพิตกะ ช่ือลามเสฏฐะ 

ชื่อโชตินามะ ชื่ออาสา และเทวดาชั้นนิมมานรดี ก็มา อนึ่ง 

เทวดาช้ันปรนิมมิตะ ก็มา หมู่เทวดา ๑๐ เหล่าน้ี เป็น ๑๐ พวก  

ท้ังหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ 

ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

หมู่เทวดา ๖๐ เหล่าน้ี ท้ังหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน 

มาแล้วโดยกำาหนดช่ือและเทวดาเหล่าอ่ืนผู้เช่นกัน มาพร้อมกัน 

ด้วยคิดว่า “เราท้ังหลายจักเห็นพระนาค ผู้ปราศจากชาติ  
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ไม่มีกิเลสดุจตะปู มีโอฆะอันข้ามแล้ว ไม่มีอาสวะข้ามพ้นโอฆะ  

ผู้ล่วงความยึดถือได้แล้ว ดุจพระจันทร์พ้นจากเมฆฉะน้ัน”  

สุพรหมและปรมัตตพรหม ซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า

ผู้มีฤทธิ์ ก็มาด้วยสนังกุมารพรหมและติสสพรหม แม้นั้น 

ก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ 

ท้าวมหาพรหมย่อมปกครองพรหมโลกพันหน่ึง  

ท้าวมหาพรหมนั้นบังเกิดแล้วในพรหมโลก มีอานุภาพ 

มีกายใหญ่โต มียศ ก็มา พรหม ๑๐ พวก ผู้เป็นอิสระใน

พวกพรหมพันหน่ึง มีอำานาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่าง ก็มา  

มหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดล้อมแล้ว มาใน

ท่ามกลางพรหมเหล่านั้น 
เมื่อมารและเสนามาถึง พระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพ 

พร้อมทั้งพวกพรหมทั้งหมดผู้มุ่งมานั้นว่า 

ท่านจงดูความเขลาของมาร 
พญามารได้กล่าวว่า 

“พวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่าน้ีผูกไว้ ความผูกด้วยราคะ  

จงมีแก่ท่านท้ังหลาย พวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบ อย่าปล่อยใครๆ ไป”  

พญามารบังคับเสนามาร ในที่ประชุมนั้นดังน้ีแล้ว เอาฝ่ามือตบ

แผ่นดิน กระทำาเสียงน่ากลัว เหมือนเมฆยังฝนให้ตก คำารามอยู่ 
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พร้อมทั้งฟ้าแลบ เวลานั้น พญามารนั้นไม่อาจยังใครให้เป็นไปใน

อำานาจได้ โกรธจัด กลับไปแล้ว

พระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงพิจารณาทราบเหตุน้ัน

ทั้งหมด แต่นั้น จึงตรัสแก่สาวกผู้ยินดีในพระศาสนาว่า   

ภิกษุทั้งหลาย !  

มารและเสนามาแล้ว พวกเธอจงรู้จักเขาไว้ 
ภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำารัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 

ได้กระทำาความเพียร พญามารและเสนามารหลีกไป จากภิกษุ 

ผู้ปราศจากราคะ ไม่ยังแม้ขนของท่านเหล่านั้นให้ไหว 

พญามารกล่าวสรรเสริญว่า 

“พวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้ว ล่วง 

ความกลัวได้แล้ว มียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้า  

ผู้เกิดแล้วในพระศาสนา” ดังนี้แล. 
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เทวดาเคยรบกับอสูร
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๘-๕๕๙/๑๗๒๕-๑๗๒๗.

๙๕ 

ภิกษุท้ังหลาย !  มีเร่ืองราวในกาลก่อน บุรุษผู้หน่ึง  

ต้ังใจว่าจะคิดซ่ึงความคิดเร่ืองโลก จึงออกจากนครราชคฤห์

ไปสู่สระบัวชื่อสุมาคธา แล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสระ บุรุษนั้น

ได้เห็นแล้ว ซึ่งหมู่เสนาประกอบด้วยองค์สี่ (คือช้าง ม้า รถ 

พลเดินเทา้) ท่ีฝ่ังสระสุมาคธาน้ัน เข้าไปอยู่ๆ  สูเ่หงา้รากบวั  

คร้ันเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่า “เราน้ีบ้าแล้ว 

เรานีว้กิลจริตแล้ว สิง่ใดไมม่ใีนโลก เราไดเ้หน็สิง่นัน้แลว้”  

ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่นครแล้ว  

ป่าวร้องแก่มหาชน ว่า “ท่านผู้เจริญ !  ข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้ว  

ขา้พเจา้วกิลจรติแลว้ เพราะว่าส่ิงใดไม่มีอยู่ในโลก ขา้พเจา้ 

มาเห็นแลว้ซึง่สิง่น้ัน” ดงันี ้มเีสยีงถามวา่ “เหน็อะไรมา ?”  

เขาบอกแล้วตามท่ีเห็นทุกประการ มีเสียงรับรองว่า “ถูกแล้ว  

ท่านผู้เจริญเอ๋ย ! ท่านเป็นบ้าแล้ว ท่านวิกลจริตแล้ว”.

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ว่าบุรุษนั้น ได้เห็นสิ่งที่มีจริง 

เป็นจริง หาใช่เห็นสิ่งไม่มีจริง ไม่เป็นจริงไม่. 
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ภิกษุทั้ งหลาย !  ในกาลก่อนดึกดำาบรรพ์  
สงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้ว 
ในสงครามครัง้นัน้ พวกเทพเปน็ฝา่ยชนะ อสรูเปน็ฝา่ยแพ้  
พวกอสูรกลัว แล้วแอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทาง 
เหง้ารากบัว หลอกพวกเทพให้หลงค้นอยู่ (เร่ืองของโลกย่อม 

พิสดารไม่สิ้นสุดถึงเพียงนี้). 
ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ 
พวกเธอท้ังหลาย จงอย่าคิดเร่ืองโลก โดยนัยว่า  
โลกเที่ยงหรือ ? โลกไม่เที่ยงหรือ ? 
โลกมีที่สุดหรือ ? โลกไม่มีที่สุดหรือ ? 
ชีพก็ดวงนั้น ร่างกายก็ร่างนั้นหรือ ? 
ชีพก็ดวงอื่น ร่างกายก็ร่างอื่นหรือ ? 
ตถา คตตายแล้ว ย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้น  

อีกหรือ ? 
ตถา คตตายแล้ว ไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้น  

อีกหรือ ? 
ตถา คตตายแล้ว เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มี  

ไม่เป็นก็มีหรือ ? 
ตถา คตตายแล้ว เป็นอย่างท่ีเป็นมาแล้วอีกก็ไม่เชิง   

ไม่เป็นก็ไม่เชิงหรือ ?
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เพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่า ? 
เพราะความคิดนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ 
ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ 
ความคลายกำาหนัด ความดับ ความรำางับ 
ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่อพวกเธอจะคิด จงคิดว่า  
เช่นนี้ๆ เป็นทุกข์ 
เช่นนี้ๆ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 
เช่นนี้ๆ เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ 
เช่นนี้ๆ เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ
ของทุกข์ ดังนี้. 

เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่า ? 
เพราะความคิดนี้ ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ 
เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ 
เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ 
ความคลายก�าหนัด ความดับ ความร�างับ 
ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ 

พวกเธอพึงท�าความเพียรเพ่ือให้รู้ตามเป็นจริงว่า  

นี้เป็นทุกข์ 

นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

นี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ดังนี้เถิด.
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ต�าแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗๒/๒๔๕.

๙๖ 

อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ 

สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ 

และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ 

บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

นั่นเป็นฐานะที่มีได้ 

ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ 

สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ 

และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ 

บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

นั่นเป็นฐานะที่มีได้ 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

367

ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ 
สตรีพึงส�าเร็จเป็นท้าวสักกะ 
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ 
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ 
บุรุษพึงสำาเร็จเป็นท้าวสักกะ 
นั่นเป็นฐานะที่มีได้

ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ 
สตรีพึงส�าเร็จเป็นมาร 
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ 
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ 
บุรุษพึงสำาเร็จเป็นมาร 
นั่นเป็นฐานะที่มีได้ 

ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ 
สตรีพึงส�าเร็จเป็นพรหม 
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได ้
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ 
บุรุษพึงสำาเร็จเป็นพรหม 
นั่นเป็นฐานะที่มีได้. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗๒/๒๔๕.

๙๗ 

ภิกษุทั้งหลาย !  อานิสงส์ ๔ ประการแห่งธรรม
ท้ังหลายท่ีบุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ข้ึนใจ แทงตลอด
ด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้ 

อานิสงส์ ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อม
เลา่เรยีนธรรม คอื สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน  
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ธรรมเหล่านั้น 
เป็นธรรมอันภิกษุน้ันฟังเนืองๆ คล่องปาก ข้ึนใจ แทงตลอด 
ด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม เมื่อกระท�ากาละ  
ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หน่ึง บทแห่งธรรมท้ังหลาย 
ย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพน้ัน สติบังเกิดข้ึนช้า 
แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอานิสงส์ประการท่ี ๑ 
แห่งธรรมท้ังหลายที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 
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(๒) ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ 
ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก 
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 
เมื่อกระทำากาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง 
บทแห่งธรรมท้ังหลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุข
อยู่ในภพน้ันเลย แต่ภิกษุผู้มีฤทธ์ิ ถึงความช�านาญแห่งจิต  
แสดงธรรมแก่เทพบริษัท เธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่า 
ในกาลกอ่น เราไดป้ระพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยใด  
นี้คือธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดข้ึนช้า แต่ว่าสัตว์นั้นย่อม
เป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลอง 
เขาเดนิทางไกล พงึไดย้นิเสยีงกลอง เขาไมพ่งึมคีวามสงสยั  
หรือเคลือบแคลงว่าเสียงกลองหรือไม่ใช่หนอ ท่ีแท้เขาพึงถึง 
ความตกลงใจว่า เสียงกลองทีเดียว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ 
ธรรมเหล่านั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก  
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น … สติบังเกิดขึ้นช้า 
แต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒ 
แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 
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(๓) ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ  
ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก 
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 

เมื่อกระทำากาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง 

บทแห่งธรรมท้ังหลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุข

อยู่ในภพนัน้เลย ทัง้ภกิษผูุ้มฤีทธิถ์งึความช�านาญแหง่จติ  

ก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัท แต่เทพบุตรย่อมแสดง 

ธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ในกาลก่อน  

เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใด น้ีคือธรรมวินัย 

นั้นเอง สติบังเกิดขึ้นช้า แต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุ

คุณวิเศษเร็วพลัน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงสังข์ เขา

เดินทางไกลพึงได้ฟังเสียงสังข์เข้า เขาไม่พึงมีความสงสัย

หรอืเคลอืบแคลงวา่เสยีงสงัขห์รอืมใิชห่นอ ทีแ่ทเ้ขาพึงถึง 

ความตกลงใจว่า เสียงสังข์ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  

ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ ธรรมเหล่านั้น  

เป็นธรรมอันภิกษุน้ันฟังเนืองๆ คล่องปาก ข้ึนใจ แทงตลอด 

ด้วยดีด้วยความเห็น … สติบังเกิดข้ึนช้า แต่ว่าสัตว์นั้น

ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓ 

แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 

(๔) ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ  
ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก 
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม 

เมื่อกระทำากาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง 

บทแห่งธรรมท้ังหลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุข 

อยู่ในภพน้ันเลย แม้ภิกษุผู้มีฤทธ์ิถึงความช�านาญแห่งจิต  

ก็มิได้แสดงธรรมในเทพบริษัท แม้เทพบุตรก็ไม่ได้

แสดงธรรมในเทพบริษัท แต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนเตือน

เทพบุตรผู้เกิดทีหลังว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ย่อมระลึกได้หรือว่า  

เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในกาลก่อน” เธอกล่าวอย่างน้ีว่า  

“เราระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์ เราระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์” 

สติบงัเกดิขึน้ช้า แต่ว่าสัตว์นัน้ย่อมเปน็ผูบ้รรลคุณุวเิศษ 

เร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สหายสองคนเล่นฝุ่นด้วยกัน 

เขามาพบกัน บางคร้ังบางคราว ในท่ีบางแห่ง สหายคนหน่ึง 

พงึกลา่วกะสหายคนนัน้อยา่งนีว้า่ “สหาย ทา่นระลกึกรรม 
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แม้น้ีได้หรือ” เขาพึงกล่าวอย่างน้ีว่า “เราระลึกได้ เราระลึกได้”  

ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ 

สตุตะ … เวทลัละ ธรรมเหลา่นัน้ เปน็ธรรมอนัภกิษนุัน้ฟัง 

เนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 

… สตบิงัเกดิขึน้ชา้ แตว่า่สตัวน์ัน้ยอ่มเปน็ผูบ้รรลคุุณวเิศษ 

เร็วพลัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔ 

แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.

ภิกษุท้ังหลาย !  นี้แลอานิสงส์ ๔ ประการ 

แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังแล้วเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ 

แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

373

พุทธวจน - หมวดธรรม 

การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๕. 

๙๘ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ลาภของเธอท้ังหลาย. 
ภิกษุท้ังหลาย !  เป็นการได้ท่ีดีของเธอท้ังหลายแล้ว.
ภิกษุท้ังหลาย !  ขณะสำาหรับการประพฤติพรหมจรรย์  

พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  
สวรรค์ ชื่อ ผัสสายตนิกะ ๖ ชั้น เราได้เห็นแล้ว 
ในบรรดาสวรรค์เหล่าน้ัน บุคคลเห็นรูปใดๆ ด้วย 

ตา ย่อมเห็นแต่รูปท่ีน่าปรารถนาเท่านั้น ไม่เห็นรูป
ท่ีไม่นา่ปรารถนาเลย เหน็แตร่ปูทีน่า่รกัใครเ่ทา่นัน้ ไมเ่หน็ 
รูปที่ไม่น่ารักใคร่เลย เห็นแต่รูปที่น่าพอใจเท่านั้น ไม่เห็น
รูปที่ไม่น่าพอใจเลย. 

ในบรรดาสวรรคเ์หลา่น้ัน บคุคลฟงัเสียงใดๆ ดว้ย 
หู … .

ในบรรดาสวรรคเ์หลา่น้ัน บคุคลดมกลิน่ใดๆ ดว้ย 

จมูก … .
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ในบรรดาสวรรค์เหล่าน้ัน บุคคลล้ิมรสใดๆ ด้วย 

ลิ้น … .

ในบรรดาสวรรค์เหล่าน้ัน บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะ 

ใดๆ ด้วยผิวกาย … .

ในบรรดาสวรรค์เหล่าน้ัน บุคคลรู้แจ้งธรรมารมณ์ 

ใดๆ ด้วยใจ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ท่ีน่าปรารถนาเท่าน้ัน  

ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนาเลย รู้แจ้งธรรมารมณ์ 

ท่ีน่ารักใคร่เท่าน้ัน ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ท่ีไม่น่ารักใคร่เลย 

รู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ท่ีน่าพอใจเท่าน้ัน ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์

ท่ีไม่น่าพอใจเลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ลาภของเธอท้ังหลาย. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เป็นการได้ท่ีดีของเธอท้ังหลายแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  ขณะสำาหรับการประพฤติพรหมจรรย์  

พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว ดังนี้แล.
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แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๒/๓๓.

๙๙ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พญาสัตว์ชื่อสีหะ ออกจากถ้ำาที ่
อาศัยในเวลาเย็น เหยียดกายแล้วเหลียวดูทิศท้ังส่ีโดยรอบ  
บันลือสีหนาทสามคร้ังแล้วก็เท่ียวไปเพ่ือหาอาหาร บรรดา 
สัตวเ์ดรัจฉานเหลา่ใดทีไ่ดย้นิสหีนาท สตัวเ์หลา่นัน้กส็ะดุง้ 
กลัวเหี่ยวแห้งใจ พวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรง ที่อาศัยน้ำา
ก็ลงน้ำา พวกอยู่ป่าก็เข้าป่า ฝูงนกก็โผข้ึนสู่อากาศ เหล่าช้าง
ของพระราชาในหมู่บ้าน นิคมและเมืองหลวง ท่ีเขาผูกล่ามไว้ 
ดว้ยเชอืกอนัเหนยีว กพ็ากนักลวั กระชากเชือกใหข้าด แลว้ 
ถ่ายมูตรและกรีสพลาง แล่นหนีไปพลางข้างโน้นและข้างน้ี. 

ภิกษุท้ังหลาย !  พญาสัตว์ช่ือสีหะ เป็นสัตว์มีฤทธ์ิ 
มาก มีศักดิ์มาก มีอานุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉาน 
ด้วยอาการอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น ในกาลใด 
ตถาคตอุบัติข้ึนในโลก เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยตนเอง  
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกบุรุษ 
ท่ีพอฝึกได้ไม่มีใครย่ิงไปกว่า เป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์  
เป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ต่ืน เป็นผู้จำาแนกธรรม. 
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ตถาคตนั้นแสดงธรรมว่า   

สักกายะ (คือทุกข์) เป็นเช่นน้ี 

เหตุให้เกิดสักกายะ เป็นเช่นน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ เป็นเช่นนี้ 

ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ เป็นเช่นน้ี.

พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนาน มีวรรณะ 

มากด้วยความสุข ดำารงอยู่นมนานมาแล้วในวิมานชั้นสูง 

พวกเทพนัน้ๆ โดยมาก ไดฟ้งัธรรมเทศนาของตถาคตแลว้ 

ก็สะดุ้งกลัว เหี่ยวแห้งใจ สำานึกได้ว่า   

ท่านผู้เจริญเอ๋ย !  

พวกเราเม่ือเป็นผู้ไม่เท่ียง ก็มาส�าคัญว่าเป็นผู้เท่ียง 

เมื่อไม่ยั่งยืน ก็มาส�าคัญว่ายั่งยืน 

เมื่อไม่มั่นคง ก็มาส�าคัญว่าเราเป็นผู้มั่นคง.

พวกเราท้ังหลายเป็นผู้ไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน ไม่ม่ันคง  

และถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะ คือ ความทุกข ์ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ตถาคตเป็นผู้มีฤทธ์ิมาก ศักด์ิมาก  

อานุภาพมาก กว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลก ด้วยอาการ

อย่างนี้แล.
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ความเห็นผิดของพกพรหม
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๘/๕๕๒.

๑๐๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลครั้งหนึ่ง เราพักอยู่ ณ 
ควงพญาไม้สาละ ป่าสุภควัน ในเขตอุกกัฏฐนคร. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น พกพรหมมีความเห็น
อันชั่วร้ายอย่างนี้ว่า “พรหมสภาวะเช่นนี้ เป็นของเที่ยง 
(นิจฺจำ) ยั่งยืน (ธุวำ) มีอยู่เสมอ (สสฺสตำ) เป็นของอย่างเดียว
ตลอดกาล (เกวลำ) มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา (อจวน

ธมฺมำ) เพราะว่าพรหมสภาวะเช่นนี้ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย 
ไม่เคลื่อน ไม่อุบัติ ก็แหละไม่มีสภาวะอื่นที่เป็นนิสสรณะ 
(อุบายเคร่ืองออกไปพ้นจากทุกข์) อ่ืนย่ิงไปกว่าพรหมสภาวะน้ี”  
ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ครั้งนั้นแล เรารู้ปริวิตกของ
พกพรหมในใจด้วยใจแล้ว ละจากควงแห่งพญาไม้สาละ 
ไปปรากฏตัวในพรหมโลกนั้น ชั่วเวลาสักว่า บุรุษแข็งแรง
เหยียดแขนหรือคู้แขนเท่านั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  พกพรหมได้เห็นเราผู้มาอยู่จาก 
ที่ไกล แล้วได้กล่าวกับเราว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ ! เข้ามาเถิด 
ท่านผู้นิรทุกข์ ! ท่านมาดีแล้ว ท่านผู้นิรทุกข์ ! ต่อนานๆ 
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ท่านถึงจะมาถึงที่นี้ ท่านผู้นิรทุกข์ ! พรหมสภาวะเช่นนี้ 

เป็นของเท่ียง ย่ังยืน มีอยู่เสมอ เป็นของอย่างเดียวตลอดกาล  

มีความไม่เคล่ือนเป็นธรรมดา เพราะว่าพรหมสภาวะเช่นน้ี 

ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่เคล่ือน ไม่อุบัติ ก็แหละไม่มีสภาวะอ่ืน  

ท่ีเป็นนิสสรณะเคร่ืองออกไปจากทุกข์ย่ิงไปกว่าพรหมสภาวะน้ี”  

ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อพกพรหมกล่าวอย่างนี้ เรา

ได้กล่าวกะเขาว่า “พกพรหมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้ว 

หนอ ! พกพรหมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้วหนอ ! คือ  

ขอ้ทีท่า่นกล่าวส่ิงทีไ่มเ่ทีย่งเลย วา่เปน็ของเทีย่ง กลา่ว 

สิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลย ว่ายั่งยืน กล่าวสิ่งที่ไม่มีอยู่เสมอ ว่า 

เป็นของมีอยู่เสมอ กล่าวส่ิงท่ีไม่เป็นของเดียวตลอดกาล  

ว่าเป็นของอย่างเดียวตลอดกาล กล่าวส่ิงมีความเคล่ือน 

เป็นธรรมดา ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดา 

และขอ้ทีก่ล่าวส่ิงทีเ่กดิ ทีแ่ก ่ทีต่าย ทีเ่คลือ่น ทีอ่บุตั ิวา่ 

เป็นส่ิงทีไ่มเ่กดิ ไมแ่ก่ ไม่ตาย ไม่เคลือ่น ไม่อบัุต ิ และ 

กล่าวนิสสรณะอันย่ิงอ่ืนท่ีมีอยู่ ว่าไม่มีนิสสรณะอ่ืนท่ีย่ิงกว่า”  

ดังนี้.
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(หมายเหตุ: ข้อความท่ีตรัสต่อจากน้ี ยังมีอีกยืดยาว กล่าว 

ถึงมารมาช่วยพวกพรหมโต้กับพระองค์ เพ่ือให้พระองค์ทรงยอม 

ตามพวกพรหม แม้พกพรหมก็ยังยืนยันและอธิบายลัทธินั้นด้วย

อปุมาทีน่า่คลอ้ยตาม ทรงแกค้ำาของพรหมดว้ยอาการต่างๆ เช่นว่า  

พกพรหมยังไม่รู้จักพรหมท่ีเหนือข้ึนไปจากตน เช่นพรหมพวก

อาภสัระ-สภุกณิหะ-เวหปัผละ และทรงแสดงขอ้ทีพ่ระองคไ์มท่รง 

ยึดถือ ดิน น้ำา ลม ไฟ เป็นต้น ในท่ีสุด มีการท้าให้มีการเล่นซ่อนหากัน 

และทรงชนะ แลว้ตรสัคาถาทีเ่ปน็หวัใจแห่งพุทธศาสนาทีเ่หนอืกวา่ 

พรหมโดยประการท้ังปวงกล่าวคือความรู้สึกท่ีอยู่เหนือภพและวิภพ  

ซึ่งพุทธบริษัททุกคนควรสนใจอย่างยิ่ง พวกพรหมยอมแพ้ มารก็ 

ยอมรับแต่ก็ยังแค่นขอร้องอย่าให้พระองค์ ทรงสอนลัทธิของ 

พระองค์เลย ตรัสตอบมารว่า น่ันมันไม่เป็นความเก้ือกูลแก่สัตว์โลก  

สัมมาสัมพุทธะที่มารอ้างมานั้น ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะที่แท้จริง 

ข้อความที่เป็นรายละเอียดพึงดูได้จากบาลี พรหมนิมันตนิกสูตร 

ม.ู ม. เลม่ ๑๒ ตัง้แตห่นา้ ๕๘๙ เป็นตน้ไป หรอืตัง้แต่บรรพ ๕๕๓  

เป็นต้นไปจนจบสูตร. - ผู้รวบรวม) 

เราเห็นภัยในภพ และเห็นภพของสัตว์ผู้แสวงหา 

ที่ปราศจากภพแล้ว ไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลย ทั้งไม่

ยังนันทิ (ความเพลิน) ให้เกิดขึ้นด้วย ดังนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย !  คร้ังน้ัน พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัท 

ก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ได้มีความแปลกประหลาด

อัศจรรย์จิตว่า   

“ท่านผู้เจริญ ! น่าอัศจรรย์ แปลกประหลาดหนอ 

พระสมณโคดม มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ก่อนแต่น้ีพวกเรา

ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน สมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มาก 

มีอานุภาพมาก เหมือนพระสมณโคดมนี้ ผู้ออกผนวช

แต่ศากยสกุล ถอนภพพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมย์

ยินดีในภพ เมาหมกในภพ”.
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เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก 
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง

-บาลี สี. ที. ๙/๒๒-๒๘/๓๑-๓๔.

๑๐๑ 

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงมีทิฏฐิ 

ว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง จึงบัญญัติอัตตาและ 

โลกว่า บางอย่างเท่ียง บางอย่างไม่เท่ียง ด้วยเหตุ ๔ ประการ.

(๑) ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือโลกกำาลังพินาศอยู่ 

โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอาภัสสระ สัตว์เหล่าน้ัน  

ได้สำาเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง  

สัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพน้ัน  

สิ้นกาลยืดยาวช้านาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยบางคร้ังบางคราว โดยระยะ 

กาลยืดยาวช้านาน ท่ีโลกน้ีกลับเจริญ เม่ือโลกกำาลังเจริญอยู่  

วิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่า คร้ังน้ัน สัตว์ผู้ใดผู้หน่ึง 

จุติจากชั้นอาภัสสระ เพราะสิ้นอายุหรือเพราะส้ินบุญ  

ย่อมเข้าถึงวิมานพรหมท่ีว่างเปล่า สัตว์ผู้น้ันอยู่ในวิมานน้ัน

แต่ผู้เดียวเป็นเวลานาน จึงเกิดความกระสัน ความด้ินรนข้ึน 
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ว่า “โอหนอ !  แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็พึงมาเป็นอย่างน้ีบ้าง ต่อมา 

สัตว์เหล่าอ่ืนก็จุติจากช้ันอาภัสสระ เพราะส้ินอายุหรือเพราะ

สิ้นบุญ ย่อมเข้าถึงวิมานพรหม เป็นสหายของสัตว์ผู้นั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  บรรดาสัตว์จำาพวกน้ัน ผู้ใดเกิดก่อน  

ผู้น้ันย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหม เรา

เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ 

เปน็ผูก้มุอ�านาจ เป็นอสิระ เปน็ผูส้รา้ง เป็นผูน้ริมิต เปน็ 

ผูป้ระเสริฐ เปน็ผูบ้งการ เปน็ผู้ทรงอ�านาจ เปน็บิดาของ 

หมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและก�าลังเป็น สัตว์เหล่านี้เรานิรมิต 

แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 

ท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ 

ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอ�านาจ เป็นอิสระ 

เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ 

เป็นผู้ทรงอ�านาจ เป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและ

ก�าลังเป็น พวกเราอันพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  บรรดาสัตว์จำาพวกน้ัน ผู้ใดเกิดก่อน  

ผู้น้ันมีอายุยืนกว่า มีผิวพรรณกว่า มีศักด์ิมากกว่า ส่วนผู้ท่ีเกิด 

ภายหลังมีอายุน้อยกว่า มีผิวพรรณทรามกว่า มีศักด์ิน้อยกว่า.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ก็เป็นฐานะท่ีจะมีได้แล ท่ีสัตว์ผู้ใด 
ผู้หน่ึงจุติจากช้ันน้ันแล้วมาเป็นอย่างน้ี เม่ือมาเป็นอย่างน้ีแล้ว 
ก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เม่ือบวชแล้ว อาศัยความเพียร 
เป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ 
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบแลว้ บรรลเุจโตสมาธอินัเป็นเครือ่งตัง้มัน่แหง่จติ  
ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลัง
แต่น้ันไประลึกไม่ได้ เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า พรหม 
ผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืน คงทน มีอันไม่แปรผันเป็น
ธรรมดา จักต้ังอยู่เท่ียงเสมอไปเช่นน้ันทีเดียว ส่วนพวกเรา 
ท่ีพรหมผู้เจริญน้ันนิรมิตแล้วน้ัน เป็นผู้ไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน 
มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นฐานะท่ี ๑ ซ่ึงสมณพราหมณ์ 
พวกหน่ึง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง.

(๒) ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเทวดาช่ือว่าขิฑฑาปโทสิกะ  
มีอยู่ พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมย์ คือ 
การสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืม 
เพราะสติหลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ก็เป็นฐานะท่ีจะมีได้แล ท่ีสัตว์ผู้ใด 
ผู้หน่ึงจุติจากช้ันน้ันแล้วมาเป็นอย่างน้ี เม่ือมาเป็นอย่างน้ีแล้ว  
จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต แล้วบรรลุเจโตสมาธิ
อันเป็นเคร่ืองต้ังม่ันแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ท่ีเคยอาศัยอยู่ 
ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าขิฑฑาปโทสิกะ ย่อม 
ไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมย์ พวกเหล่านั้นจึง 
ไมจุ่ตจิากชัน้นัน้ เปน็ผูเ้ทีย่ง ยัง่ยนื คงทน มอีนัไมแ่ปรผนั 
เป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วน 
พวกเราเหล่าขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุ่นอยู่แต่ในความร่ืนรมย์  
พวกเราจึงพากันจุติจากช้ันนั้นเป็นผู้ไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน 
มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นฐานะท่ี ๒ ซ่ึงสมณพราหมณ์ 
พวกหน่ึง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง 
บางอย่างไม่เท่ียง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง.

(๓) ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเทวดาช่ือว่ามโนปโทสิกะ  
มีอยู่ พวกน้ันมักเพ่งโทษกันและกันเกินควร เม่ือมัวเพ่งโทษกัน 
เกินควร ย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกัน เม่ือต่างคิดมุ่งร้ายกันและกัน  
จึงลำาบากกายลำาบากใจ พากันจุติจากช้ันน้ัน. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ก็เป็นฐานะท่ีจะมีได้แล ท่ีสัตว์ผู้ใด 
ผู้หน่ึงจุติจากช้ันน้ันแล้วมาเป็นอย่างน้ี เม่ือมาเป็นอย่างน้ีแล้ว  
จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต แล้วบรรลุเจโตสมาธิ
อันเป็นเครื่องตั้งม่ันแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัย
อยูใ่นกาลกอ่นนัน้ได ้หลังแตน่ัน้ไประลึกไม่ได ้เขาจงึกลา่ว 
อยา่งนีว้า่ ทา่นพวกเทวดาผูม้ใิชเ่หลา่มโนปโทสกิะ ยอ่ม
ไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร จึงไม่จุติจากชั้นนั้น 
เปน็ผูเ้ทีย่ง ยัง่ยนื คงที ่มอีนัไมแ่ปรผนัเปน็ธรรมดา จัก 
ตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วนพวกเราได้เป็น
พวกมโนปโทสิกะ มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร พวกเรา 
จึงพากันจุติจากช้ันน้ัน เป็นผู้ไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน มีอายุน้อย  
ยังต้องจุติมาเป็นอย่างน้ีเช่นน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นฐานะท่ี ๓ ซ่ึงสมณพราหมณ์ 
พวกหน่ึง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง.

(๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง บางอย่าง 
ไมเ่ทีย่ง บญัญตัอิตัตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ง บางอยา่ง 
ไม่เที่ยง ? 
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ภิกษุท้ังหลาย !  สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกน้ี  

เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิภาณของตนตาม 

ที่ตรึกได้ ตามที่ค้นคิดได้ อย่างนี้ว่า สิ่งที่เรียกว่าจักษุก็ดี 

โสตะก็ดี ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายก็ดี นี้ได้ชื่อว่าอัตตา  

เป็นของไม่เท่ียง ไม่ย่ังยืน ไม่คงทน มีอันแปรผันเป็นธรรมดา  

สว่นส่ิงทีเ่รยีกวา่จติ หรอืใจ หรอืวญิญาณ นีช้ือ่วา่อตัตา  

เป็นของเทีย่งยัง่ยนื คงทน มีอนัไม่แปรผันเปน็ธรรมดา  

จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว. 

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเป็นฐานะท่ี ๔ ซ่ึงสมณพราหมณ์ 

พวกหน่ึง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง  

บางอย่างไม่เท่ียง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง  

บางอย่างไม่เท่ียง.
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สุคติของเทวดา
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๘๙/๒๖๑-๒๖๒.

๑๐๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือใด เทวดาเป็นผู้จะต้องจุติ

จากเทพนิกาย เมื่อนั้น นิมิตร ๕ ประการ ย่อมปรากฏแก ่

เทวดานั้น คือ  
(๑) ดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง 
(๒) ผ้าย่อมเศร้าหมอง 
(๓) เหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้ 
(๔) ผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย 
(๕) เทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาสน์ของตน 

ภิกษุท้ังหลาย !  เทวดาท้ังหลายทราบว่า เทพบุตรน้ี  

จะต้องเคล่ือนจากเทพนิกาย ย่อมพลอยยินดีกะเทพบุตรน้ัน 

ด้วยถ้อยคำา ๓ อย่างว่า แน่ะท่านผู้เจริญ !  

 (๑) ขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติ

 ครั้นไปสู่สุคติแล้ว 
 (๒) ขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว  
 ครั้นได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว 
 (๓) ขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดี 
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอแล เป็นส่วนแห่งการไปสู่ 

สุคติของเทวดาทั้งหลาย อะไรเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาท้ังหลาย

ได้ดีแล้ว อน่ึง อะไรเป็นส่วนแห่งการต้ังอยู่ด้วยดีของเทวดาท้ังหลาย

พระเจ้าข้า !

ภิกษุทั้งหลาย !  

ความเป็นมนุษย์ นี้แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติ

ของเทวดาท้ังหลาย 

เทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมได้ศรัทธาในธรรม

วินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว นี้แลเป็นส่วนแห่งลาภ

ที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้ว 

ศรัทธาของเทวดาใดน้ันต้ังม่ันแล้ว มีรากหย่ังลง

มั่นแล้ว อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือ

ใครๆ ในโลก พงึน�าไปไมไ่ด้ นีแ้ลเป็นสว่นแหง่การต้ังอยู่ 

ด้วยดีของเทวดาทั้งหลาย 

ภิกษุท้ังหลาย !  เมือ่ใด เทวดาจะต้องจตุจิากเทพ 

นิกายเพราะความส้ินอายุ เม่ือน้ัน เสียง ๓ อย่างของเทวดา

ท้ังหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่า   

“แน่ะท่านผู้เจริญ ! ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว 

จงถึงสุคติ จงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิด  
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เม่ือท่านเป็นมนุษย์แล้ว จงได้ศรัทธาอย่างย่ิงในพระสัทธรรม  

ศรัทธาของท่านนั้นพึงตั้งลงมั่น มีรากหยั่งลงมั่นใน

พระสัทธรรมท่ีพระตถาคตประกาศดีแล้ว อันใครๆ พึงนำาไป 

มิได้ตลอดชีพ ท่านจงละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 

และอย่ากระทำาอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษ 

กระทำากุศลด้วยกาย ด้วยวาจาให้มาก กระทำากุศลด้วยใจ 

หาประมาณมิได้ หาอุปธิมิได้ แต่นั้นท่านจงกระทำาบุญอัน

ให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทาน แล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่น

ให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรม ในพรหมจรรย์” 

เมื่อใด เทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติ เมื่อนั้น 

ย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นี้ว่า “แน่ะเทวดา ! 

ท่านจงมาบ่อยๆ”. 
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ความเป็นไปได้ยาก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๗/๑๗๙๔-๙๕.

๑๐๓ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 
มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน 
สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา 
มนีอ้ย โดยท่ีแท ้สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดาไปแลว้ กลับไปเกิด 
ในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  
อริยสัจคือทุกข์ 
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  
ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 
ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหน่ึงท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บน้ี กับ 
มหาปฐพีน้ัน ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ 

เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี 

ย่อมไม่ถึงซ่ึงการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซ่ึงส่วนเส้ียว.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

393

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน
สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์ 
มนีอ้ย โดยท่ีแท ้สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดาไปแลว้ กลับไปเกิด 
ในนรก ก�าเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.





ควำมยำวนำน
แห่งสังสำรวัฏ
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๑)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๕/๔๒๙-๔๓๐. 

๑๐๔ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  กัปหน่ึง นานเพียงไรหนอแล ? 

ภกิษ ุ!  กปัหนึง่นานแล มใิชง่า่ยทีจ่ะนบักปันัน้วา่  

เท่าน้ีปี เท่านี้ ๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือว่าเท่านี้ 

๑๐๐,๐๐๐ ปี.
ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า !

อาจอุปมาได้ ภิกษ ุ! 

ภิกษุ !  เหมือนอย่างว่า ภูเขาหินลูกใหญ่ยาว 

โยชน์1 หน่ึง กว้างโยชน์หน่ึง สูงโยชน์หน่ึงไม่มีช่อง ไม่มีโพรง  

เป็นแท่งทึบ บุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้ว ปัดภูเขาน้ัน  

๑๐๐ ปีต่อครั้ง ภูเขาหินลูกใหญ่นั้น พึงถึงการหมดไป 

ส้ินไป เพราะความพยายามน้ี ยังเร็วกว่าแล ส่วนกัปหน่ึง

ยังไม่ถึงการหมดไป สิ้นไป กัปนานอย่างนี้แล บรรดา

กปัทีน่านอย่างนี ้พวกเธอท่องเท่ียวไปแลว้ มิใชห่นึง่กปั  

มิใช่ร้อยกัป มิใช่พันกัป มิใช่แสนกัป. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
1.	๑	โยชน์	=	๑๖	กิโลเมตร
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เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุ !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะ

เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๒)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๖/๔๓๑-๔๓๒.

๑๐๕ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  กัปหน่ึง นานเพียงไรหนอแล ? 

ภกิษ ุ!  กปัหนึง่นานแล มใิชง่า่ยทีจ่ะนบักปันัน้วา่  

เท่าน้ีปี เท่านี้ ๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือว่าเท่านี้ 

๑๐๐,๐๐๐ ปี.
ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า !

อาจอุปมาได้ ภิกษุ 

ภิกษุ !  เหมอืนอยา่งวา่ นครท่ีท�าดว้ยเหล็ก ยาว 

โยชน์ ๑ กว้างโยชน์ ๑ สูงโยชน์ ๑ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์

ผักกาด มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน บุรุษ

พึงหยิบเอาเมล็ดพันธ์ุผักกาดเมล็ดหน่ึงๆ ออกจากนครน้ัน  

โดยล่วงไปหน่ึงร้อยปีต่อเมล็ด เมล็ดพันธ์ุผักกาดกองใหญ่

นั้น พึงถึงความสิ้นไป หมดไป เพราะความพยายามนี้ 

ยังเร็วกว่าแล ส่วนกัปหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไป หมดไป  

กัปนานอย่างนี้แล บรรดากัปที่นานอย่างนี้ พวกเธอ

ท่องเท่ียวไปแล้ว มิใช่หนึ่งกัป มิใช่ร้อยกัป มิใช่พันกัป 

มิใช่แสนกัป.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุ !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะ

เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ 
(นัยที่ ๑)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๗/๔๓๓-๔๓๔.

๑๐๖ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  กัปท้ังหลายท่ีผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว  

มากเท่าไรหนอ ?

ภิกษุท้ังหลาย !  กัปท้ังหลายท่ีผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว  
มีมาก มิใช่ง่ายท่ีจะนับกัปเหล่าน้ันว่า เท่าน้ีกัป เท่าน้ี ๑๐๐ กัป 
เท่าน้ี ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ กัป.

ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า !

อาจอุปมาได้ ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสาวก ๔ รูป เป็นผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี 
มีชีวิต ๑๐๐ ปี หากว่าท่านเหล่าน้ันพึงระลึกถอยหลังไปได้
วันละแสนกัป กัปท่ีท่านเหล่าน้ันระลึกไม่ถึงพึงยังมีอยู่อีก 
สาวก ๔ รูปของเรา ผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต ๑๐๐ ปี พึงทำา
กาละโดยล่วงไป ๑๐๐ ปีๆ โดยแท้แล กัปที่ผ่านไปแล้ว 
ล่วงไปแล้ว มีจำานวนมากอย่างนี้แล มิใช่ง่ายที่จะนับกัป
เหล่านั้น ว่า เท่านี้กัป เท่านี้ร้อยกัป เท่านี้พันกัป หรือว่า
เท่านี้แสนกัป. 
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ 
(นัยที่ ๒)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๗-๒๑๘/๔๓๕-๔๓๗.

๑๐๗ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว 

ล่วงไปแล้ว มากเท่าไรหนอ ?

พราหมณ์ !  กัปท้ังหลายท่ีผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว  

มากแล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่าน้ันว่า เท่านี้กัป เท่านี้ 

๑๐๐ กัป เท่าน้ี ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่าน้ี ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
ก็พระโคดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหม ?

อาจอุปมาได้ พราหมณ ์!  

พราหมณ ์!  แมน่้�าคงคานีย้อ่มเกดิแตท่ีใ่ด และ 

ย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็น

ของง่ายที่จะก�าหนดได้ว่าเท่านี้เม็ด เท่านี้ ๑๐๐ เม็ด 

เท่านี้ ๑,๐๐๐ เม็ด หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด. 

พราหมณ์ !  กัปท้ังหลายท่ีผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว  

มากกวา่เมลด็ทรายเหลา่นัน้ มใิชง่า่ยทีจ่ะนบักปัเหลา่นัน้ 

ว่า เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่า

เท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป. 
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

พราหมณ์ !  ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ก็พอแล้ว 

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
(เกี่ยวกับสังสารวัฏ มีข้อความบาลีที่น่าสนใจในบทว่า 

อนมตคฺโคย 1 ภิกฺขเว สสาโร ปุพฺพา 2 โกฏิ 3 น ปฺายติ 4 

อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน สนฺธาวต สสรต เอว 

ทีฆรตฺต โข ภิกฺขเว ทุกฺข ปจฺจนุภูต ติปฺป ปจฺจนุภูต พฺยสน ปจฺจนุภูต  

กฏสี วฑฺฒิตา.)

1.	อนมตคฺโคย	=	มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลตามรู้ไม่ได้.

2.	ปุพฺพา	=	อดีต	ก่อน.

3.	โกฏิ	=	ส่วนปลายสุด.

4.	น	ปฺายติ	=	ไม่ปรากฏ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๔๐-๔๔๒.

๑๐๘ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดท่ีสุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องก้ัน 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน 

ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน

เหมือนฉะนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอด

กัปหน่ึง พึงมีโครงกระดูก ร่างกระดูก กองกระดูก ใหญ่เท่า 

ภเูขาเวปลุละนี ้ถา้กองกระดกูนัน้พงึเปน็ของทีจ่ะขนมา 

รวมกันได้ และกระดูกท่ีได้ส่ังสมไว้แล้ว ก็ไม่พึงหมดไป.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

เราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า   

กระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กัปหนึ่ง 

พึงเป็นกองเท่าภูเขา ก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้น 

คือ ภูเขาใหญ่ช่ือเวปุลละ อยู่ทิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ

ใกล้เมืองราชคฤห์ อันมีภูเขาล้อมรอบ

เมื่อใด บุคคลเห็นอริยสัจ 

คือ ทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ 

ความล่วงพ้นทุกข์ และอริยมรรคมีองค์ ๘ 

อันยังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ ด้วยปัญญาอันชอบ

เมื่อนั้น เขาท่องเที่ยว ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก 

ก็เป็นผู้ท�าที่สุดทุกข์ได้

เพราะสิ้นสัญโญชน์ทั้งปวง ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๒-๒๑๓/๔๒๑-๔๒๔.

๑๐๙ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ.

ภิกษุท้ังหลาย !  เหมือนอย่างว่า บุรุษตัดทอนหญ้า  
ไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ แล้วจึงรวมกันไว้ ครั้นแล้ว 
พึงกระทำาให้เป็นมัดๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว้ สมมติว่า นี้เป็น
มารดาของเรา นี้เป็นมารดาของมารดาของเรา โดยลำาดับ 
มารดาของมารดาแห่งบรุษุนัน้ไมพ่งึสิน้สดุ สว่นว่า หญา้ ไม ้
กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
เพราะเหตุว่า สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง

ปลายไมไ่ด ้เมือ่เหลา่สตัวผ์ูม้อีวชิชาเปน็เคร่ืองก้ัน มีตัณหา 
เป็นเคร่ืองผูก ท่องเท่ียวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบ้ืองต้นย่อมไม่ปรากฏ  
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 
พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ.

ภิกษุท้ังหลาย !  เหมือนอย่างว่า บุรุษป้ันมหาปฐพีน้ี 
ให้เป็นก้อน ก้อนละเท่าเม็ดกระเบา แล้ววางไว้ สมมติว่า 
นี้เป็นบิดาของเรา นี้เป็นบิดาของบิดาของเรา โดยลำาดับ 
บิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุด ส่วนมหาปฐพีนี้ 
พึงถึงการหมดสิ้นไป.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๓-๒๒๔/๔๕๐-๔๕๕.

๑๑๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดา โดยกาลนานนี้ 

มิใช่หาได้ง่ายเลย.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบ้ืองปลายไม่ได้ … สัตว์ท่ีไม่เคยเป็นบิดา โดยกาลนานน้ี 

มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ … สัตว์ท่ีไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชาย 

โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ … สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง 

โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบ้ืองปลายไม่ได้ … สัตว์ท่ีไม่เคยเป็นบุตร โดยกาลนานน้ี 

มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นธิดา โดยกาลนานนี้ 

มิใช่หาได้ง่ายเลย.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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น�้าตา ที่เคยหลั่งไหล
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๓-๒๑๔/๔๒๕-๔๒๖.

๑๑๑ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น 
ย่อมไม่ปรากฏเธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ันเป็นอย่างไร  
น้ำาตาท่ีหล่ังไหลของพวกเธอผู้ท่องเท่ียวไปมา คร่ำาครวญ
ร้องไห้อยู่ เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจาก
ส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ี กับน้ำาในมหาสมุทรท้ัง ๔ ส่ิงไหน
จะมากกว่ากัน. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรม 
ตามท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า น้ำาตาท่ีหล่ังไหลออกของพวก 
ข้าพระองค์ ผู้ท่องเท่ียวไปมา คร่ำาครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบ 
ส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะการพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ีแหละ  
มากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  สาธุ สาธุ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว น้�าตาที่หลั่งไหลออกของ 
พวกเธอ ผูท้อ่งเทีย่วไปมา คร่ำาครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะการ
ประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ 
โดยกาลนานนีแ้หละมากกวา่ สว่นน้�าในมหาสมทุรทัง้ ๔  
ไม่มากกว่าเลย 
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…พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดา 

ตลอดกาลนาน น้ำาตาท่ีหล่ังไหลออกของพวกเธอ  

ผู้ประสบมรณกรรมของมารดา คร่ำาครวญร้องไห้อยู่ เพราะ

ประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ  

น้ีแหละมากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย 

…พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดา … 

มรณกรรมของพ่ีชายน้องชาย … มรณกรรมของพ่ีสาว

น้องสาว … มรณกรรมของบุตร … มรณกรรมของ

ธิดา ตลอดกาลนาน น้ำาตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ 

ผู้ประสบมรณกรรมของธิดา คร่ำาครวญร้องไห้อยู่ เพราะ

ประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ น้ีแหละ

มากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย 

…พวกเธอได้ประสบความเส่ือมแห่งญาติ … 

ความเส่ือมแห่งโภคะ … ความเส่ือมเพราะโรค ตลอด

กาลนาน น้�าตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหล่าน้ัน ผู้ประสบ

ความเส่ือมเพราะโรค คร่�าครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบส่ิง 

ท่ีไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ น้ีแหละ

มากกว่า ส่วนน้�าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

413

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

414414

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

น�้านม ที่เคยได้ดื่ม
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๔-๒๑๕/๔๒๗-๔๒๘. 

๑๑๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้นัน้เปน็ไฉน  

น้ำานมมารดาท่ีพวกเธอผู้ท่องเท่ียวไปมาอยู่โดยกาลนานน้ี  

ดื่มแล้ว กับน้ำาในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พวกข้าพระองค์ย่อมทราบ

ธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว น้ำานมมารดาที่พวกข้า 

พระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนาน ดื่มแล้วนั่นแหละ 

มากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  สาธุ สาธุ พวกเธอทราบธรรม

ท่ีเราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว น้�านมมารดาที่พวกเธอ

ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานด่ืมแล้วนั่นแหละ 

มากกว่า น้�าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

416416

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ทุกข์ ที่เคยได้รับ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑/๔๔๓.

๑๑๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น 

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น 

ย่อมไม่ปรากฏ เธอท้ังหลายเห็นทุคตบุรุษผู้มีมือและเท้า 

ไม่สมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีว่า เราท้ังหลาย 

ก็เคยเสวยทุกข์เห็นปานนี้มาแล้ว โดยกาลนานนี้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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417417

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สุข ที่เคยได้รับ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑/๔๔๔.

๑๑๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น 

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น 

ย่อมไม่ปรากฏ เธอท้ังหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วย 

ความสุข มีบริวารคอยรับใช้ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีว่า 

เราท้ังหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานน้ีมาแล้ว โดยกาลนานน้ี.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น

เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 

สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

418418

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เลือด ที่เคยสูญเสีย
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑-๒๒๓/๔๔๕-๔๔๙.

๑๑๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดท่ีสุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้นัน้เปน็ไฉน 
โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูก
ตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ กับน้ำาในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหน
จะมากกว่ากัน. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ท้ังหลายย่อมทราบ 
ธรรมตามท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า โลหิตท่ีหล่ังไหลออก 
ของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมา ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนาน
นี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สาธุ สาธุ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว โลหิตที่หลั่งไหลออกของ
พวกเธอผูท้อ่งเทีย่วไปมาซึง่ถกูตดัศรีษะโดยกาลนานน้ี  
น้ีแหละมากกว่า ส่วนน้�าในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย  
เมือ่เธอทัง้หลายเกดิเป็นโค ซึง่ถกูตดัศรีษะตลอดกาลนาน  
โลหิตท่ีหล่ังไหลออกน่ันแหละมากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทร 

ท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย. 
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… เม่ือเธอท้ังหลายเกิดเป็นกระบือ … เกิดเป็นแกะ 
… เกิดเป็นแพะ … เกิดเป็นเน้ือ … เกิดเป็นสุกร … เกิดเป็นไก่  
ซ่ึงถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออกน่ันแหละ 
มากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย

… เม่ือเธอท้ังหลายถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า 
เป็นโจรฆ่าชาวบ้าน … ถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า เป็นโจร
คิดปล้น … ถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า เป็นโจรประพฤติผิด 
ในภรรยาของผู้อ่ืน ตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออก
น่ันแหละมากกว่า ส่วนน้ำาในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไม่มากกว่าเลย.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ 
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ 
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

420420

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘-๔๓๙.

๑๑๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน 

ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน

เหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคล 

ซัดข้ึนไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตก

เอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อน้ีฉันใด 

ภิกษุท้ังหลาย !  สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็น

เคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่องเท่ียวไปมาอยู่ ก็ฉันน้ัน 

เหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกน้ีสู่โลกอ่ืน บางคราว 

แล่นจากโลกอ่ืนสู่โลกน้ี.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 

ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
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เป็นเคร่ืองผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่

ปรากฏ สัตว์เหล่าน้ันได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ  

ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๑)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๕-๒๒๘/๔๕๖-๔๖๑.

๑๑๗ 

ภิกษุทั้งหลาย !  สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น

เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น

ย่อมไม่ปรากฏ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว เวปุลลบรรพตน้ี 

มีชื่อว่าปาจีนวังสะ สมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าติวรา 

หมู่มนุษย์ช่ือติวรา มีอายุประมาณส่ีหม่ืนปี หมู่มนุษย์ช่ือติวรา 

ขึ้นปาจีนวังสบรรพตเป็นเวลา ๔ วัน ลงก็เป็นเวลา ๔ วัน 

สมัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า

กกุสันธะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันต- 

สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันธะ มีพระสาวกคู่หนึ่ง 

เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ ชื่อว่า วิธูระและสัญชีวะ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี ้

น้ันแล อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่าน้ันกระทำากาละไปแล้ว  

และพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้กป็รนิพิพานแลว้ สงัขาร 

ท้ังหลายไม่เท่ียงอย่างน้ี สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี 

สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 
พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว เวปุลลบรรพตน้ี 
มีชื่อว่าวงกฏ สมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสสะ หมู่ 
มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะ มีอายุประมาณสามหมื่นปี มนุษย์ชื่อ 
โรหิตัสสะขึ้นวงกฏบรรพตเป็นเวลา ๓ วัน ลงก็เป็นเวลา  
๓ วัน สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
พระนามว่าโกนาคมนะ เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระผู้มีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ มีพระสาวก 
คู่หนึ่ง เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ ชื่อว่า ภิยโยสะและอุตตระ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี ้
น้ันแล อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่าน้ันกระทำากาละไปแล้ว  
และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้ว สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ … พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแล้ว เวปุลลบรรพตน้ี 
มีชื่อว่าสุปัสสะ สมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุปปิยา หมู่
มนุษย์ชื่อสุปปิยามีอายุประมาณสองหมื่นปี หมู่มนุษย์ชื่อ
สุปปิยาข้ึนสุปัสสบรรพตเป็นเวลา ๒ วัน ลงก็เป็นเวลา ๒ วัน  
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สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กัสสปะ เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ มีพระสาวกคู่หน่ึง เป็นคู่เลิศ 
เป็นคู่เจริญ ช่ือว่า ติสสะและภารทวาชะ. 

ภกิษทุั้งหลาย !  พวกเธอจงดเูถดิ ชือ่แห่งภูเขานี้
น้ันแล อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่าน้ันกระทำากาละไปแล้ว 
และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้ว สังขาร
ท้ังหลายไม่เท่ียงอย่างน้ี สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขาร
ท้ังหลาย เป็นส่ิงท่ีหวังอะไรไม่ได้อย่างน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 
พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อ 
เวปุลละทีเดียว ก็บัดน้ีหมู่มนุษย์เหล่าน้ีมีช่ือว่ามาคธะ หมู่มนุษย์ 
ชื่อมาคธะมีอายุเพียงน้อยนิด ผู้ใดมีชีวิตอยู่นาน ผู้นั้น
มีอายุเพียงร้อยปี น้อยกว่าก็มี เกินกว่าก็มี หมู่มนุษย์ชื่อ
มาคธะ ขึ้นเวปุลลบรรพตเพียงครู่เดียว ลงก็เพียงครู่เดียว 
และบัดน้ี พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์น้ี เสด็จอุบัติ
ข้ึนแล้วในโลก ก็เราแลมีสาวกคู่หน่ึง เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ 

ช่ือว่า สารีบุตรและโมคคัลลานะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ชื่อแห่งบรรพตนี้จักอันตรธาน 

หมู่มนุษย์เหล่านี้จักท�ากาละ และเราก็จักปรินิพพาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารท้ังหลายไม่เท่ียงอย่างน้ี  

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ี

หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ปาจีนวังสบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อติวรา 

วงกฏบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะ 

สุปัสสบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อสุปปิยา

และเวปุลลบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อมาคธะ 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ 

มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา 

ครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป 

ความสงบรำางับซึ่งสังขารทั้งปวงได้ เป็นสุข ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๒)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐๒-๑๐๕/๖๓.

๑๑๘ 

ภิกษุทั้งหลาย ! 
สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง (อนิจฺจ) 
สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน (อธุว) 
สังขารท้ังหลาย เป็นส่ิงท่ีหวังอะไรไม่ได้ (อนสฺสาสิก).

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์1  
โดยกว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หย่ังลงในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์  
สูงข้ึนจากผิวพ้ืนสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์. 

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงล่วงไปหลายปี หลายร้อยปี  
หลายพันปี หลายแสนปี ที่ฝนไม่ตกเลย เมื่อฝนไม่ตก 
(ตลอดเวลาเท่าน้ี) ป่าใหญ่ๆ อันประกอบด้วย พีชคาม 
ภูตคาม ไม้ หยูกยาและหญ้าทั้งหลาย ย่อมเฉา ย่อม
เหี่ยวแห้ง มีอยู่ไม่ได้. 

1.	๑	โยชน์	=	๑๖	กิโลเมตร.
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ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว 

โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงท่ีสอง ย่อมปรากฏ  

เม่ือดวงอาทิตย์ดวงท่ีสองปรากฏ แม่น้�าน้อย หนองบึง 

ท้ังหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว 

โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงท่ีสาม ย่อมปรากฏ  
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เมือ่ดวงอาทติยด์วงทีส่ามปรากฏ แม่น้�าสายใหญ่ๆ  เชน่  

แม่น้ำาคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ท้ังหมดก็งวดแห้งไป  

ไม่มีอยู่. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว 

โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงท่ีส่ี ย่อมปรากฏ

เม่ือดวงอาทิตย์ดวงท่ีส่ีปรากฏ มหาสระท้ังหลาย อันเป็น

ท่ีเกิดแห่งแม่น้ำาสายใหญ่ๆ เช่น แม่น้ำาคงคา ยมุนา อจิรวดี 

สรภ ูมหี มหาสระเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว 

โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงท่ีห้า ย่อมปรากฏ  

เม่ือดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ น้�าในมหาสมุทรอันลึก

ร้อยโยชน์ ก็งวดลง น้ำาในมหาสมุทรอันลึก สอง-สาม-ส่ี-ห้า- 

หก-เจ็ดร้อยโยชน์ ก็งวดลง เหลืออยู่เพียงเจด็ชัว่ตน้ตาล  

ก็มี เหลืออยู่เพียงหก-ห้า-สี่-สาม-สอง กระทั่งหนึ่งชั่ว

ต้นตาล ก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดช่ัวบุรุษ ก็มี เหลืออยู่ 

เพียงหก-ห้า-ส่ี-สาม–สอง-หน่ึง กระทั่งครึ่งชั่วบุรุษ ก็มี  

งวดลง เหลืออยู่เพียงแค่สะเอว เพียงแค่เข่า เพียงแค่

ขอ้เทา้ กระทัง่เหลืออยู่ ลกึเทา่น้�าในรอยเทา้โค ในท่ีนัน้ๆ  

เช่นเดียวกับน้ำาในรอยเท้าโค เมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกใน

ฤดูสารทลงมาในที่นั้นๆ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์

ดวงที่ห้า น้�าในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียว.
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ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว 

โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงท่ีหก ย่อมปรากฏ  

เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงท่ีหก มหาปฐพีน้ีและ 

ขนุเขาสิเนรุ กม็คีวันขึน้ ยิง่ขึน้และยิง่ขึน้ เปรยีบเหมอืน 

เตาเผาหม้อ อันนายช่างหม้อสุมไฟแล้ว ย่อมมีควันข้ึนโขมง 

ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ฉะนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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ภิกษุท้ังหลาย !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว 

โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงท่ีเจ็ดย่อมปรากฏ  

เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงท่ีเจ็ด มหาปฐพีน้ีและ 

ขนุเขาสิเนรุ ยอ่มมีไฟลกุโพลงๆ มีเปลวเปน็อนัเดยีวกนั  

เม่ือมหาปฐพีน้ีและขุนเขาสิเนรุ อันไฟเผาอยู่ ไหม้อยู่อย่างน้ี  

เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไป จนถึงพรหมโลก.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู่ 

ไหม้อยู่ วินาศอยู่ อันกองไฟท่วมทับแล้ว ยอดทั้งหลาย

อันสูงร้อยโยชน์บ้าง สอง-สาม-สี่-ห้าร้อยโยชน์บ้าง 

ก็พังท�าลายไป. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือมหาปฐพีน้ีและขุนเขาสิเนรุ 

อันไฟเผาอยู่ ไหม้อยู่ ขี้เถ้าและเขม่า ย่อมไม่ปรากฏ 

เหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำามันถูกเผา ขี้เถ้าและเขม่า ย่อม

ไม่ปรากฏ ฉะนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ 

สังขารท้ังหลายไม่ย่ังยืนอย่างน้ี สังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีหวัง

อะไรไม่ได้อย่างน้ี. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว

เพ่ือจะเบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 

พอแล้วเพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ในข้อความนั้น ใครจะคิด ใครจะเชื่อว่า 

ปฐพีนี้และขุนเขาสิเนรุจักลุกไหม้ 

จักวินาศ จักสูญสิ้นไปได้ 

นอกเสียจาก พวกมีบทอันเห็นแล้ว.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เพราะไม่รู้อริยสัจ 
จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑, ๕๕๐/๑๖๙๘, ๑๗๑๖.

๑๑๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล 

ซัดข้ึนไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา

ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อน้ีฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สัตว์ ท้ังหลายผู้มีอวิชชา

เปน็เคร่ืองก้ัน มตีณัหาเปน็เคร่ืองผกู ทอ่งเท่ียวไปมาอยู ่ 

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอ่ืน 

บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ข้อนั้นเพราะความท่ีสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ  

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

434

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า  

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี ดังน้ี.

  … … … …

ภิกษุทั้งหลาย !  

เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง 

เราและพวกเธอทั้งหลาย 

จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 

ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซ่ึง

อริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับ

ไม่เหลอืของทกุข ์และอรยิสจัคือทางดำาเนนิให้ถงึความดับ 

ไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอท้ังหลาย จึงได้ท่องเท่ียว

ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

เมื่ออริยสัจ คือทุกข์ 

เหตุให้เกิดทุกข์ 

ความดับไม่เหลือของทุกข์ 

และทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ 

เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย 

รู้ถึงและแทงตลอดแล้ว 

ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด

ตัณหาที่จะน�าไปสู่ภพ ก็สิ้นไปหมด 

บัดนี้ ความต้องเกิดขึ้นอีก มิได้ม ีดังนี้.





นิพพำน
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

อุปมาแห่งนิพพาน
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๕๓/๑๗๖.

๑๒๐ 

สารบีตุร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงนิพพาน ทางอันยังสัตว์ 

ใหถ้งึนพิพาน และปฏปิทาอนัจะยงัสตัวใ์หถ้งึนพิพาน อนึง่  

สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  

ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อมรู้ชัด 

ซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน้�าอันใส  

สะอาดเย็น ใสตลอด มีท่าอันดี น่าร่ืนรมย์ และในท่ีไม่ไกล

สระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัว

อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่

สระโบกขรณีน้ันแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุ

เห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างน้ีว่า “บุรุษผู้เจริญน้ี ปฏิบัติอย่างน้ัน  

ดำาเนนิอย่างนัน้ และข้ึนสูห่นทางนัน้ จกัมาถึงสระโบกขรณี

น้ีทีเดียว” 
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โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุน้ัน พึงเห็นเขาลงสู่

สระโบกขรณีนั้น อาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวาย 

ความเหน็ดเหนื่อย และความร้อนหมดแล้ว ขึ้นไปนั่งหรือ

นอนในแนวป่าน้ัน เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน

โลกนีด้ว้ยใจฉนันัน้เหมอืนกันวา่ บุคคลนีป้ฏิบตัอิย่างนัน้  

ด�าเนินอย่างนั้น และข้ึนสู่หนทางนั้น จักกระท�าให้แจ้ง

ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน 

เข้าถึงแล้วแลอยู่ 

โดยสมยัตอ่มา เรายอ่มเหน็บรุษุนัน้ กระทำาใหแ้จง้ 

ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ

ท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้ว

แลอยู่ (ย่อม) เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความรู้สึกของปุถุชน
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑/๒.

๑๒๑ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ  

ไม่เห็นพระอริยเจ้าท้ังหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า  

ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่เห็นสัปบุรุษ 

ท้ังหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการ

แนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ. ปุถุชนนั้น 

(๑) ยอ่มรูส้กึซึง่ ดนิ โดยความเป็นดิน ครัน้รูส้กึ 

ซ่ึงดินโดยความเป็นดินแล้ว ย่อมสำาคัญมั่นหมายซึ่งดิน   

ย่อมสำาคัญม่ันหมายในดิน ย่อมสำาคัญม่ันหมายโดยความ 

เป็นดิน ย่อมสำาคัญมั่นหมายว่า ดินของเรา ย่อมเพลิน 

อย่างย่ิงซ่ึงดิน ข้อน้ันเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อน้ันเรากล่าว 

ว่า เพราะดินเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้น มิได้รู้โดยรอบแล้ว.

 (๒) ย่อมรู้สึกซึ่ง นำ้า … .

 (๓) ย่อมรู้สึกซึ่ง ไฟ … .

 (๔) ย่อมรู้สึกซึ่ง ลม … .

 (๕) ย่อมรู้สึกซึ่ง ภูตสัตว์ทั้งหลาย … .

 (๖) ย่อมรู้สึกซึ่ง เทพทั้งหลาย … .
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 (๗) ย่อมรู้สึกซึ่ง ปชาบดี … .

 (๘) ย่อมรู้สึกซึ่ง พรหม … .

 (๙) ย่อมรู้สึกซึ่ง อาภัสสระทั้งหลาย … .

 (๑๐) ย่อมรู้สึกซ่ึง สุภกิณหะท้ังหลาย … .

 (๑๑) ย่อมรู้สึกซ่ึง เวหัปผละท้ังหลาย … .

 (๑๒) ย่อมรู้สึกซึ่ง อภิภู … .

 (๑๓) ย่อมรู้สึกซึ่ง อากาสานัญจายตนะ … .

 (๑๔) ย่อมรู้สึกซึ่ง วิญญาณัญจายตนะ … .

 (๑๕) ย่อมรู้สึกซึ่ง อากิญจัญญายตนะ … .

 (๑๖) ย่อมรู้สึกซ่ึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ … .

 (๑๗) ย่อมรู้สึกซึ่ง รูปที่เห็นแล้ว … .

 (๑๘) ย่อมรู้สึกซึ่ง เสียงที่ได้ฟังแล้ว … .

 (๑๙) ย่อมรู้สึกซึ่ง สิ่งที่รู้สึกแล้ว … .
  (ทางจมูก ลิ้น ผิวกาย) … .

 (๒๐) ย่อมรู้สึกซึ่ง สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว … . 
  (ทางมโนวิญญาณ)

 (๒๑) ย่อมรู้สึกซึ่ง เอกภาวะ1 (เอกตฺตำ) … .

1.	เอกภาวะ	=	ความเป็นหนึ่ง	(วิญญาณ).
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 (๒๒) ย่อมรู้สึกซึ่ง นานาภาวะ1 (นานตฺตำ) … 

 (๒๓) ย่อมรู้สึกซึ่ง สรรพภาวะ2 (สพฺพำ) … .

 (๒๔) ย่อมรู้สึกซึ่ ง นิพพาน โดยความเป็น

นิพพาน คร้ันรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว 

ย่อมสำาคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน ย่อมสำาคัญมั่นหมายใน 

นิพพาน ย่อมสำาคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพาน 

ย่อมสำาคัญมั่นหมายว่านิพพานของเรา ย่อมเพลินอย่าง

ยิ่งซึ่งนิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อนั้นเรากล่าว

ว่า เพราะนิพพานเป็นส่ิงท่ีปุถุชนน้ัน มิได้รู้โดยรอบแล้ว.

1.	นานาภาวะ	=	ความแตกต่างกัน	(รูป	เวทนา	สัญญาและสังขาร).

2.	สรรพภาวะ	=	สิ่งท้ังปวง	(ขันธ์ทั้ง	๕).
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นิพพาน คือ 
ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐/๓๑.

๑๒๒ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ที่พระองค์ทรงเรียกอยู่ว่า 

‘ธรรมเป็นที่กำาจัดราคะ เป็นที่กำาจัดโทสะ เป็นที่กำาจัดโมหะ’ ดังนี้  

คำาวา่ ‘ธรรมเปน็ทีก่ำาจดัราคะ เปน็ทีก่ำาจดัโทสะ เปน็ทีก่ำาจดัโมหะ’  

นี้เป็นคำาที่ใช้เรียกแทนชื่อของอะไรเล่า พระเจ้าข้า ! 

ภิกษุทั้งหลาย !  

คำาว่า “ธรรมเป็นที่ก�าจัดราคะ (ราควินโย) 

เป็นที่ก�าจัดโทสะ เป็นที่ก�าจัดโมหะ” นี้ 

เป็นค�าที่ใช้เรียกแทนชื่อของนิพพานธาตุ

เรียกว่าเป็นธรรมท่ีส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลายแล.
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ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

๑๒๓ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ที่เรียกว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังน้ี 

อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

ราธะ !  ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิ

อันใด ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา 

ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ เพราะการติดแล้ว 

ข้องแล้ว ในสิ่งนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า “สัตว์” 

ดังนี.้

ราธะ !  เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ หรือ

กุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�าด้วยดินอยู่ ตราบใด 

เขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหาย มี

ความเร่าร้อน และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ท�าด้วยดิน

เหลา่นัน้ ตราบนัน้ พวกเดก็นอ้ยนัน้ๆ ยอ่มอาลยัเรือน 

น้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมี

เรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่าน้ัน ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่

ท�าด้วยดินเหล่านั้น ว่าเป็นของเรา ดังน้ี.
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ราธะ !  แต่เม่ือใดแล พวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารี 

น้อยๆ เหล่านั้น ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแล้ว  

ปราศจากความรักแล้ว ปราศจากความเร่าร้อนแล้ว 

ปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่านั้น 

ในกาลน้ัน พวกเขาย่อมทำาเรือนน้อยๆ ท่ีทำาด้วยดินเหล่าน้ัน  

ให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกล่นไป กระทำาให้จบ

การเล่นเสีย ด้วยมือและเท้าทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด.

ราธะ !  อุปไมยก็ฉันนั้น คือ   

แม้พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยรายกระจายออก 

ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

จงขจัดเสียให้ถูกวิธี จงท�าให้แหลกลาญ 

โดยถูกวิธี จงท�าให้จบการเล่นให้ถูกวิธี 

จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด.

ราธะ !  

เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น 

คือ นิพพาน ดังนี้แล.
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นิพพานที่เห็นได้เอง
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๐๒/๔๙๕.

๑๒๔ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  คำาที่พระโคดมกล่าวว่า 

‘นิพพานท่ีเห็นได้เอง (สนฺทิฏฺิก นิพฺพาน) นิพพานท่ีเห็นได้เอง’ ดังน้ี. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !  นิพพานที่เห็นได้เอง ไม่

ประกอบดว้ยกาล เปน็สิง่ทีก่ลา่วกบัผูอ้ืน่วา่ทา่นจงมาดเูถดิ เปน็สิง่ 

ที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ได้เฉพาะตนนั้น มีได้ด้วยเหตุ

เพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

พราหมณ์ !  บุคคลผู้ก�าหนัดแล้ว อันราคะ

ครอบง�าแล้ว มีจิตอันราคะรึงรัดแล้ว ย่อมคิดเพื่อ

เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง  

ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้าง 

ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ทกุขโทมนสัอนัเปน็ไปทางจติบา้ง เมือ่ 

ละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดแม้เพ่ือเบียดเบียนตนเอง  

ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดแม้เพื่อ

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่าง และย่อมไม่เสวย

เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้.
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พราหมณ์ !  นิพพานท่ีเห็นได้เอง ไม่ประกอบ 

ด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า “ท่านจงมาดูเถิด  

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน”  

ย่อมมีได้ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล.

พราหมณ์ !  บุคคลผู้เกิดโทสะแล้ว อันโทสะ

ครอบง�าแล้ว มีจิตอันโทสะรึงรัดแล้ว ย่อมคิดเพ่ือ

เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง  

ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้าง 

ยอ่มเสวยเฉพาะซึง่ทกุขโทมนสัอนัเปน็ไปทางจิตบา้ง เมือ่ 

ละโทสะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดแม้เพ่ือเบียดเบียนตนเอง  

ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดแม้เพื่อ

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่าง และย่อมไม่เสวย

เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้. 

พราหมณ์ !  นิพพานท่ีเห็นได้เอง ไม่ประกอบ 

ด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า “ท่านจงมาดูเถิด  

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน”  

ย่อมมีได้ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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พราหมณ์ !  บุคคลผู้มีโมหะแล้ว อันโมหะ

ครอบง�าแล้ว มีจิตอันโมหะรึงรัดแล้ว ย่อมคิดเพื่อ

เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง  

ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้าง 

ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ทกุขโทมนสัอนัเปน็ไปทางจติบา้ง เมือ่ 

ละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเอง 

ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดแม้เพื่อ

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่าง และย่อมไม่เสวย

เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปในทางจิตโดยแท้. 

พราหมณ์ !  นิพพานท่ีเห็นได้เอง ไม่ประกอบ 

ด้วยกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อื่นว่า “ท่านจงมาดูเถิด  

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน”  

ย่อมมีได้ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล.

พราหมณ์ !  

เมื่อใดแล 

ผู้นี้ ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งราคะ 

อันหาเศษเหลือมิได้ 

ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งโทสะ 

อันหาเศษเหลือมิได้ 
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ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะ 

อันหาเศษเหลือมิได้

พราหมณ์เอย !  

เมื่อนั้น 

นิพพานที่เห็นได้เอง 

ไม่ประกอบด้วยกาล 

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า 

“ท่านจงมาดูเถิด 

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจ 

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน” 

ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

450450

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

นิพพาน คือ 
ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๗๕/๒๕๑.

๑๒๕ 

อาวุโส !  มีคำากล่าวกันอยู่ว่า ‘สันทิฏฐิกนิพพาน (สนฺทิฏฺิก  

นิพฺพาน) สันทิฏฐิกนิพพาน’ ดังน้ี. 

อาวุโส !  สันทิฏฐิกนิพพานนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ 

ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแล ? 

(พระอุทายีถามพระอานนท์ พระอานนท์เป็นผู้ตอบ)

อาวุโส !  ภิกษุในกรณีน้ี สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้ว 

จากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข 

อันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่.

อาวุโส !  สันทิฏฐิกนิพพาน อันพระผู้มีพระภาค

ตรสัไว ้ดว้ยเหตุมีประมาณเทา่นีแ้ล เมือ่กลา่วโดยปรยิาย.1

(ในกรณีแห่งทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสา- 

นัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญา- 

นาสัญญายตนะ มีข้อความท่ีกล่าวไว้โดยทำานองเดียวกันกับข้อความ 

ในกรณีแห่งปฐมฌานทุกประการ และในฐานะเป็นสันทิฏฐิกนิพพาน  

โดยปริยาย. 

1.	ปริยาย	=	โดยอ้อม.
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ส่วนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะน้ันกล่าวไว้ใน

ฐานะเป็นสันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยายด้วยข้อความดังต่อไปน้ี )

อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู่ ภิกษุในกรณีนี้ ก้าวล่วง 

เสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 

เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่ อนึ่ง เพราะเห็นด้วย

ปัญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้น ก็สิ้นไปรอบ. 

อาวุโส !  สันทิฏฐิกนิพพาน อันพระผู้มีพระภาค 

ตรัสไว้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ีแล เม่ือกล่าวโดยนิปปริยาย.1

1.	นิปปริยาย	=	โดยตรง.
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การปรินิพพานในปัจจุบัน
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๘, ๑๗๗/๑๙๒, ๒๔๔.

๑๒๖ 

คหบดีี !  รูปทั้งหลาย ที่เห็นด้วยตาก็ดี เสียง

ทั้งหลาย ที่ฟังด้วยหูก็ดี กล่ินท้ังหลาย ท่ีดมด้วยจมูกก็ดี  

รสทัง้หลาย ท่ีล้ิมดว้ยลิน้กด็ ี โผฏฐพัพะทัง้หลาย ทีส่มัผสั 

ด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี   

อันเป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ท่ียวนตายวนใจ 

ใหร้กั เปน็ทีเ่ขา้ไปตัง้อาศยัอยูแ่ห่งความใคร ่เป็นทีต้ั่งแหง่ 

ความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่

และภิกษุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ 

ไม่เมาหมกอยู่ ซ่ึงอารมณ์มีรูปเป็นต้นน้ัน เม่ือไม่เพลิดเพลิน 

ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ซ่ึงอารมณ์มีรูปเป็นต้นน้ัน 

วิญญาณของภิกษุน้ัน ก็ไม่อาศัย ซ่ึงอารมณ์มีรูปเป็นต้นน้ัน 

ไม่มีส่ิงน้ันๆ เป็นอุปาทาน.

คหบดี !  ภิกษุผู้หมดอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน.

คหบดี !  น่ีแล เป็นเหตุเป็นปัจจัย ท่ีสัตว์ท้ังหลาย

บางเหล่าในโลกน้ี ย่อมปรินิพพานในปัจจุบันน้ีแล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

ถ้าภิกษุ เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว 

ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน 

เพราะความหน่าย เพราะคลายก�าหนัด 

เพราะความดับเย็นแล้ว 

ที่ตา ที่หู ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย ที่ใจ 

ก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่า 

ภิกษุเป็นผู้ถึงแล้วซ่ึงนิพพานในทิฏฐธรรมน้ี น่ันแล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

454454

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความหมายของค�าว่า “ความดับ”
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐/๔๘.

๑๒๗ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระองค์กล่าวอยู่ว่า “ความดับๆ” 

ดังน้ี อันว่า “ความดับๆ” ดังกล่าวน้ี หมายถึงความดับแห่งธรรมท้ังหลาย  

เหล่าไหนเล่า พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขาร

ท้ังหลายก็ดี วิญญาณก็ดี เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัย

ปรุงแต่งแล้ว อาศัยกันและกันเกิดข้ึน มีความส้ินไปเป็น

ธรรมดา มีความเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามจางคลายไป 

เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา คำาอันเรากล่าวว่า  

“ความดับๆ” หมายถึง ความดับแห่งรูป แห่งเวทนา 

แห่งสัญญา แห่งสังขาร และแห่งวิญญาณ ดังนี้.

อานนท์์ !  คำาอนัเรากลา่ววา่ “ความดบัๆ” ดงันี ้ 

หมายถึง ความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล.
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ความดับของขันธ์ ๕ 
คือ ความดับของทุกข์

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๗/๔๙๘.

๑๒๘ 

ภิกษุท้ังหลาย !  
ความดับ ความเข้าไปสงบร�างับ ความต้ังอยู่ไม่ได้ของรูป  
ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร และของวิญญาณ ใดๆ 
อันนั้นแหละเป็นความดับของทุกข์ 
อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบร�างับของสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทั้งหลาย 
อันน้ันแหละเป็นความต้ังอยู่ไม่ได้ของชราและมรณะแล.

  … … … … 
ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมน้ี เป็นธรรมท่ีสมควรแก่ภิกษุ 

ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. 
คือ ข้อท่ีภิกษุเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบ่ือหน่าย 

ในรูป เป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในเวทนา 
เป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบ่ือหน่ายในสัญญา เป็นผู้มากอยู่ 
ด้วยความรู้สึกเบ่ือหน่ายในสังขาร เป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึก 
เบ่ือหน่ายในวิญญาณ.
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ภิกษุน้ัน เม่ือเป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบ่ือหน่าย
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ 

ย่อมรู้รอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร 
ซึ่งวิญญาณ 

เมื่อเขารู้รอบอย ู่ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา 
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ 

ย่อมหลุดพ้นจากรูป จากเวทนา จากสัญญา 
จากสังขาร จากวิญญาณ 

ย่อมพ้นได้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน ความทุกข์กาย 

ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ 
เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังน้ี.

  … … … … 
ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมน้ี เป็นธรรมท่ีสมควรแก่ภิกษุ 

ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. 
คือ ข้อท่ีภิกษุเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูป 

อยู่เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาอยู่ 
เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความไม่เท่ียงในสัญญาอยู่เป็น 
ประจำา เป็นผู้ตามเห็นความไม่เท่ียงในสังขารอยู่เป็นประจำา  
เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เป็นประจำา. 
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ภิกษุนั้น เมื่อเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูป  
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยู่เป็นประจ�า 

ย่อมรู้รอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร 
ซึ่งวิญญาณ 

เมื่อเขารู้รอบอย ู่ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา 
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ 

ย่อมหลุดพ้นจากรูป จากเวทนา จากสัญญา 
จากสังขาร จากวิญญาณ 

ย่อมพ้นได ้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 
ความตาย ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน ความทุกข์กาย 
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ 

เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังน้ี.
  … … … … 
ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมน้ี เป็นธรรมท่ีสมควรแก่ภิกษุ 

ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. 
คือ ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในรูป 

อยู่เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในเวทนาอยู่ 
เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในสัญญาอยู่เป็น 
ประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารอยู่เป็นประจำา  
เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในวิญญาณอยู่เป็นประจำา
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ภิกษุน้ัน เม่ือเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ ในรูป  

ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยู่เป็นประจ�า 

ย่อมรู้รอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร 

ซึ่งวิญญาณ

เมื่อเขารู้รอบอย ู่ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา 

ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ 

ย่อมหลุดพ้นจากรูป จากเวทนา จากสัญญา 

จากสังขาร จากวิญญาณ 

ย่อมพ้นได้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน ความทุกข์กาย 

ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ 

เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังน้ี.

  … … … … 

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมน้ี เป็นธรรมท่ีสมควรแก่ภิกษุ 

ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. 

คือ ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน 

รูปอยู่เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน 

เวทนาอยู่เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน 

สัญญาอยู่เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน 
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สังขารอยู่เป็นประจำา เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน

วิญญาณอยู่เป็นประจำา. 

ภิกษุน้ัน เมื่อตามเห็นความเป็นอนัตตา ในรูป  

ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยู่เป็นประจ�า 

ย่อมรู้รอบ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร 

ซึ่งวิญญาณ 

เมื่อเขารู้รอบอยู่ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา 

ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ 

ย่อมหลุดพ้นจากรูป จากเวทนา จากสัญญา 

จากสังขาร จากวิญญาณ 

ย่อมพ้นได้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน ความทุกข์กาย 

ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ 

เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังน้ี.
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ความดับของอายตนะ 
คือ ความดับของทุกข์

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๓-๒๘๔/๔๘๐-๔๘๒., -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗/๒๑-๒๓.

๑๒๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  
ความดับ ความเข้าไปสงบร�างับ และความตั้งอยู่ไม่ได้
แหง่ตา แห่งหู แห่งจมกู แหง่ลิน้ แหง่กาย แหง่ใจ ใดๆ 
อันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์ 
อันน้ันแหละเป็นความเข้าไปสงบร�างับแห่งส่ิงซ่ึงมีปกติ 
เสียบแทงทั้งหลาย 
อันน้ันแหละเป็นความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล.

ภิกษุท้ังหลาย !  
ความดับ ความเข้าไปสงบร�างับ และความตั้งอยู่ไม่ได้
แห่งรูป แห่งเสียง แห่งกล่ิน แห่งรส แห่งโผฏฐัพพะ 
แห่งธรรมารมณ์ ใดๆ 
อันนั้นแหละ เป็นความดับแห่งทุกข์  
อันน้ันแหละเป็นความเข้าไปสงบร�างับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติ 
เสียบแทงทั้งหลาย 
อันน้ันแหละเป็นความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแล.
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ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๖-๒๓๗/๓๗๕-๓๗๖.

๑๓๐ 

ราธะ !  ความพอใจ (ฉันทะ) ก็ดี ความกำาหนัด 

(ราคะ) ก็ดี ความเพลิน (นันทิ) ก็ดี ความอยาก (ตัณหา) 

ก็ด ี มีอยู่ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย 

ในวิญญาณ ใดๆ 

พวกเธอทั้งหลาย จงละกิเลสนั้นๆ เสีย. 

ด้วยการทำาอย่างน้ี รูป เวทนา สัญญา สังขารท้ังหลาย  

วิญญาณน้ันๆ จักเป็นส่ิงท่ีพวกเธอละได้แล้ว เป็นส่ิงท่ีมีมูลราก

อันตัดเสียแล้ว ทำาให้เหมือนตาลยอดเน่า ทำาให้มีอยู่ไม่ได้  

ทำาให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป.

ราธะ !  ความพอใจก็ดี  ความกำาหนัดก็ดี  

ความเพลินก็ดี ความอยากก็ดี กิเลสเป็นเหตุให้เข้าไป

สู่ภพ (อุปายะ) ก็ดี และความยึดม่ัน (อุปาทาน) ก็ดี อันเป็น 

เคร่ืองต้ังทับ เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ืองแห่งจิต  

มีอยู่ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใดๆ 

พวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นๆ เสีย 
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ด้วยการทำาอย่างนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร

ทั้งหลาย วิญญาณ นั้นๆ จักเป็นสิ่งที่พวกเธอละได้แล้ว 

เป็นส่ิงท่ีมีมูลรากอันตัดเสียแล้ว ทำาให้เหมือนตาลยอดเน่า 

ทำาให้มีอยู่ไม่ได้ ทำาให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓.

๑๓๑ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

การปลงภาระหนักลงเสียได้ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ

แห่งตัณหานั้นนั่นเทียว 

ความละไปของตัณหานั้น 

ความสลัดคืนของตัณหานั้น 

ความหลุดออกไปของตัณหานั้น  

และความไม่มีท่ีอาศัยอีกต่อไปของตัณหาน้ัน อันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย !  

อันน้ีเราเรียกว่า การปลงภาระหนักลงเสียได้ ดังน้ี.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก

บุคคลนั่นแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป

การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ในโลก

การปลงภาระหนักเสียได้ เป็นความสุข

พระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้ว

ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก

ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งราก (อวิชชา)

เป็นผู้หมดส่ิงปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ดังน้ี.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ความดับของอายตนะ 
คือ ความดับของทุกข์

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๖-๕๘.

๑๓๒ 

ภิกษทุัง้หลาย !  เมือ่ไมรู่ย้ิง่ เมือ่ไมรู่ร้อบ เมือ่ไม ่

คลายกำาหนัด เม่ือไม่ละขาด ซ่ึงรูป … เวทนา … สัญญา … 

สังขาร … วิญญาณ ก็ไม่ควรแก่ความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อรู้ยิ่ง เมื่อรู้รอบ เมื่อคลาย

ก�าหนัด เมื่อละขาด ซ่ึงรูป … เวทนา … สัญญา … 

สังขาร … วิญญาณ ก็ควรแก่ความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอท้ังหลาย จงละฉันทราคะ

ในรูป … เวทนา … สญัญา … สงัขาร … วญิญาณ เสยี  

ด้วยการกระท�าอยา่งนี ้เปน็อนัว่ารปู … เวทนา … สญัญา  

… สังขาร … วิญญาณนั้น เป็นสิ่งที่เธอละขาดแล้ว 

มีรากอันขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอด

อันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีอยู่ มีอันไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป

เป็นธรรมดา.
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466466

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เมื่อ “เธอ” ไม่มี
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.

๑๓๓ 

พาหิยะ !  เมื่อใด “เธอ” 

เห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น 

ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง 

ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวกาย 

ก็สักว่า ดม ลิ้ม สัมผัส 

ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้ง แล้ว 

เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี 

เมื่อใด “เธอ” ไม่มี 

เมื่อนั้น “เธอ” ก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ 

ไม่ปรากฏในโลกอื่น 

ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง 

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ ละ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

สังขตลักษณะ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

๑๓๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม 

๓ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่. 

๓ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ   

(๑) มีการเกิดปรากฏ (อุปฺปาโท ปญฺญายติ) 

(๒) มีการเสื่อมปรากฏ (วโย ปญฺญายติ) 

(๓) เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ 
 (ิตสฺส อญฺญถตฺตำ ปญฺญายติ)

ภิกษุทั้งหลาย !  

๓ อย่าง เหล่านี้แล คือ 

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

อสังขตลักษณะ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๗.

๑๓๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

อสังขตลักษณะแห่งอสังขตธรรม 

๓ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.  

๓ อย่างอย่างไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ   

(๑) ไม่ปรากฏมีการเกิด (น อุปฺปาโท ปญฺญายติ) 

(๒) ไม่ปรากฏมีการเสื่อม (น วโย ปญฺญายติ) 

(๓) เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ 
 (น ิตสฺส อญฺญถตฺตำ ปญฺญายติ) 

ภิกษุทั้งหลาย !  

๓ อย่าง เหล่านี้แล คือ 

อสังขตลักษณะแห่งอสังขตธรรม. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

“ดิน น�้า ไฟ ลม” 
ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๗/๓๔๓.

๑๓๖ 

เกวัฏฏะ !  เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ใน 

หมู่ภิกษุน้ีเอง เกิดความสงสัยข้ึนในใจว่า “มหาภูตส่ี คือ 

ดิน น้�า ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ ใน

ที่ไหนหนอ” ดังนี้.
(ความว่า ภิกษุรูปน้ันได้เข้าสมาธิอันอาจนำาไปสู่เทวโลก  

ได้นำาเอาปัญหาข้อท่ีตนสงสัยน้ันไปเท่ียวถามเทวดาพวกจาตุมหาราชิกา  

เม่ือไม่มีใครตอบได้ ก็เลยไปถามเทวดาในช้ันดาวดึงส์ เทวดาช้ันน้ัน 

โยนให้ไปถามท้าวสักกะ ท้าวสุยามะ ท้าวสันตุสิตะ ท้าวสุนิมมิตะ 

ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี ถามเทพพวกพรหมกายิกา กระทั่งท้าว

มหาพรหมในที่สุด ท้าวมหาพรหมพยายามหลีกเลี่ยง เบี่ยงบ่ายที ่

จะไม่ตอบอยู่พักหน่ึง แล้วในท่ีสุดได้สารภาพว่าพวกเทวดาท้ังหลาย  

พากันคิดว่าท้าวมหาพรหมเอง เป็นผู้รู้เห็นไปทุกส่ิงทุกอย่าง แต่ท่ี

จริงไม่รู้ ในปัญหาท่ีว่า มหาภูตรูป จักดับไปในท่ีไหนน้ันเลย มันเป็น

ความผิดของภิกษุน้ันเอง ท่ีไม่ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ในท่ีสุด 

ก็ต้องย้อนกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า)
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เกวัฏฏะ !  ภิกษุนั้นได้กลับมาอภิวาทเรา นั่ง ณ 

ท่ีควร แล้วถามเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มหาภูต

สี่ คือ ดิน น้ำา ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ 

ในที่ไหน ?” ดังนี้.

เกวฏัฏะ !  เมือ่เธอถามข้ึนอยา่งนี ้เราได้กลา่วกะ 

ภิกษุนั้นว่า  

แน่ะภิกษุ ! เรื่องเก่าแก่มีอยู่ว่า พวกค้าทางทะเล 

ได้พานกสำาหรับค้นหาฝั่งไปกับเรือค้าด้วย เม่ือเรือหลงทิศ 

ในทะเล และแลไม่เห็นฝ่ัง พวกเขาปล่อยนก สำาหรับค้นหา

ฝ่ังน้ันไป นกน้ันบินไปทางทิศตะวันออกบ้าง ทิศใต้บ้าง 

ทิศตะวันตกบ้าง ทิศเหนือบ้าง ทิศเบ้ืองบนบ้าง ทิศน้อยๆ บ้าง  

เม่ือมันเห็นฝ่ังทางทิศใดแล้ว มันก็จะบินตรงไปยังทิศน้ัน 

แต่ถ้าไม่เห็น ก็จักบินกลับมาสู่เรือตามเดิม. 

ภิกษุ !  เช่นเดียวกับเธอนั้นแหละ ได้เที่ยวหา

คำาตอบของปัญหานี้ มาจนจบทั่วกระทั่งถึงพรหมโลกแล้ว 

ในที่สุดก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีก.

ภิกษุ !  ในปัญหาของเธอน้ัน เธอไม่ควรต้ังคำาถาม 

ขึ้นว่า “มหาภูตสี่ คือ ดิน น้ำา ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท 

ไม่มีเศษเหลือ ในที่ไหน ?” ดังนี้เลย. 
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อันที่จริง เธอควรจะตั้งคำาถามขึ้นอย่างนี้ว่า   
“ดิน น้ำา ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้ในที่ไหน ?
ความยาว ความส้ัน ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม 
ความไม่งาม ไม่หยั่งลงได้ในที่ไหน ? 
นามรูป ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือในที่ไหน ?” 
ดังนี้ ต่างหาก.

ภิกษุ !  ในปัญหานั้น คำาตอบมีดังนี้
“สิ่ง” สิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 
เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ ไม่มีที่สุด 
แต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้น มีอยู่.

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ 
ดิน น้�า ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้.

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ 
ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ่ 
ความงาม ความไม่งาม ไม่หยั่งลงได้.

ใน “สิ่ง” นั้นแหละ 
นามรูป ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ 
นามรูป ดับสนิท ใน “สิ่ง” นี้ 
เพราะการดับสนิทของวิญญาณ ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๒/๔๕.

๑๓๗ 

แน่ะเธอ !  

ที่สุดโลก แห่งใด 

อันสัตว์ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ 

เราไม่กล่าวว่าใครๆ อาจรู้ อาจเห็น 

อาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้น ด้วยการไป.

แน่ะเธอ !  

ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ 

ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เอง 

เราได้บัญญัติโลก 

เหตุให้เกิดโลก 

ความดับสนิทไม่เหลือของโลก 

และทางดำาเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้

ดังนี้แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

สิ่งๆ นั้น มีอยู่
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๖/๑๕๘.

๑๓๘ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
“สิ่ง” สิ่งนั้นมีอยู่ 
เป็นสิ่งซึ่งในนั้นไม่มีดิน ไม่มีนำ้า ไม่มีไฟ ไม่มีลม 
ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะ
ไม่ใช่อากิญจัญญายตนะ 
ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอื่น 
ไม่ใช่ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกรณีอันเกี่ยวกับ “สิ่ง” 
สิ่งนั้น เราไม่กล่าวว่ามีการมา 
ไม่กล่าวว่ามีการไป ไม่กล่าวว่ามีการหยุด 
ไม่กล่าวว่ามีการจุติ ไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้น 
สิ่งนั้นมิได้ตั้งอยู่ สิ่งนั้นมิได้เป็นไป 
และสิ่งนั้นมิใช่อารมณ์  
นั่นแหละคือ ที่สุดแห่งทุกข์ ละ.
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สิ่งนั้น มีแน่
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๗/๒๒๑., -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐.

๑๓๙ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ส่ิงซ่ึงมิได้เกิด (อชาตำ) มิได้เป็น  

(อภูตำ) มิได้ถูกอะไรท�า (อกตำ) มิได้ถูกอะไรปรุง (อสงฺขตำ)  

นั้นมีอยู่.

ภิกษทุัง้หลาย !  ถา้หากวา่ สิง่ทีม่ไิดเ้กดิ มไิดเ้ปน็  

มิได้ถูกอะไรทำา มิได้ถูกอะไรปรุง จักไม่มีอยู่แล้วไซร้ 

การรอดออกไปได้สำาหรับส่ิงท่ีเกิด ท่ีเป็น ท่ีถูกอะไรทำา ท่ีถูก 

อะไรปรุง ก็จักไม่ปรากฏ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุท่ีมีส่ิง ซ่ึงมิได้เกิด 

มิไดเ้ปน็ มไิดถู้กอะไรทำา มไิดถ้กูอะไรปรงุ นัน่เอง การรอด 

ออกไปได้สำาหรับส่ิงท่ีเกิด ท่ีเป็น ท่ีถูกอะไรทำา ท่ีถูกอะไรปรุง  

จึงได้ปรากฏอยู่. 

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ใครๆ ไม่ควรเพลิดเพลินต่อส่ิงซ่ึงเกิดแล้ว เป็นแล้ว  

เกิดข้ึนพร้อมแล้ว อันปัจจัยกระทำาแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว 

ไม่ย่ังยืน ปรุงแต่งเพ่ือชราและมรณะ เป็นรังโรค เป็นของผุพัง 

มีอาหารและเนตติ (ตัณหา) เป็นแดนเกิด.
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ส่วนการออกไปเสียได้จากส่ิงน้ัน เป็นธรรมชาติอันสงบ  

ไม่เป็นวิสัยแห่งความตรึก เป็นของย่ังยืน ไม่เกิด ไม่เกิดข้ึนพร้อม  

ไม่มีโศก ปราศจากธุลี เป็นท่ีควรไปถึง เป็นท่ีดับแห่งส่ิงท่ีมี

ความทุกข์เป็นธรรมดา เป็นความเข้าไปสงบรำางับแห่งสังขาร 

เป็นสุข ดังน้ี.

  … … … … 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งซึ่งมิได้เกิด มิได้เป็น มิได้ถูก

กระทำา มิได้ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่. 

ภิกษทุัง้หลาย !  ถา้หากวา่ สิง่ทีม่ไิดเ้กดิ มไิดเ้ปน็  

มิได้ถูกอะไรทำา มิได้ถูกอะไรปรุง จักไม่มีอยู่แล้วไซร้ 

ความรอดออกไปได้ของสิ่งท่ีเกิด ที่เป็น ที่ถูกอะไรทำา 

ที่ถูกอะไรปรุง ก็จักไม่ปรากฏเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่มีสิ่ง ซึ่งมิได้เกิด 

มิได้เป็น มิได้ถูกกระทำา มิได้ถูกอะไรปรุง น่ันเอง จึงได้

มีความรอดออกไปได้ ของสิ่งที่เกิด ท่ีเป็น ที่ถูกอะไรทำา 

ที่ถูกอะไรปรุง ปรากฏอยู่.
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ล�าดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘.

๑๔๐ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตตผล 

ด้วยการกระทำาอันดับแรกเพียงอันดับเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็แต่ว่า การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้

เพราะการศึกษาโดยล�าดับ เพราะการกระท�าโดยล�าดับ

เพราะการปฏิบัติโดยล�าดับ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้ 

เพราะการศึกษาโดยลำาดับ เพราะการกระทำาโดยลำาดับ 

เพราะการปฏิบัติโดยลำาดับนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า ? 
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษบุคคลในกรณีนี้ 
เป็นผู้มีศรัทธาเกิดข้ึนแล้ว ย่อม เข้าไปหา (สัปบุรุษ)

เมื่อเข้าไปหา ย่อม เข้าไปนั่งใกล้

เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อม เงี่ยโสตลงสดับ

ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อม ได้ฟังธรรม

ครั้นฟังแล้ว ย่อม ทรงจ�าธรรมไว้
ย่อม ใคร่ครวญพิจารณาซ่ึงเน้ือความแห่งธรรมท้ังหลาย
ที่ตนทรงจำาไว้

เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ 
ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์

เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ 
ฉันทะ (ความพอใจ) ย่อมเกิด 

ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อม มีอุตสาหะ

ครั้นมีอุตสาหะแล้ว ย่อม ใช้ดุลยพินิจ (เพื่อหาความจริง)

ครั้นใช้ดุลยพินิจ (พบ) แล้ว ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรมนั้น 

ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ 
ย่อม กระท�าให้แจ้ง ซึ่งบรมสัจจ์ด้วยกายด้วย
ย่อม เห็นแจ้งแทงตลอด ซ่ึงบรมสัจจ์น้ันด้วยปัญญาด้วย.
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ล�าดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.

๑๔๑ 

ภิกษุท้ังหลาย !  รูปเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง  
ส่ิงนัน้เปน็ทกุข ์สิง่ใดเปน็ทกุข ์สิง่นัน้เปน็อนตัตา สิง่ใดเปน็ 
อนตัตา สิง่นัน้นัน้ ไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่ปน็เรา ไมใ่ช่เปน็ตัว 
ตนของเรา เธอท้ังหลายพึงเห็นข้อน้ัน ด้วยปัญญาโดยชอบ 
ตรงตามที่เป็นจริง อย่างนี้ ด้วยประการดังนี้.

(ในกรณแีหง่เวทนา สญัญา สงัขารทัง้หลาย และวิญญาณ  

ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการ)

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือบุคคลเห็นข้อน้ัน ด้วยปัญญา 
โดยชอบตรงตามท่ีเป็นจริงอยู่อย่างนี้ ปุพพันตานุทิฏฐิ 
(ความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีต) ทั้งหลาย ย่อมไม่ม ี

เม่ือปุพพันตานุทิฏฐิท้ังหลายไม่มี อปรันตานุทิฏฐิ 
ทั้งหลาย (ความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคต) ย่อมไม่มี

เมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่ม ี ความยึดม่ัน
ลูบคล�าอย่างแรงกล้า ย่อมไม่มี

เม่ือความยึดม่ันลูบคล�าอย่างแรงกล้าไม่มี จิต 
ย่อมจางคลายก�าหนัด ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 
ทั้งหลาย ในวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่น
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เพราะหลุดพ้นแล้ว จึงด�ารงอยู่

เพราะด�ารงอยู่ จึงยินดีร่าเริงด้วยดี

เพราะยินดีร่าเริงด้วยดี จึงไม่หวาดสะดุ้ง

เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง 

ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว

เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า 

“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรท�า ได้ท�าส�าเร็จแล้ว 

กิจอ่ืนท่ีจะต้องท�าเพ่ือความเป็นอย่างน้ี มิได้มีอีก” ดังน้ี.
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อริยมรรคมีองค์ ๘ 
คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

๑๔๒ 

ภิกษุทัง้หลาย !  ก ็อรยิสจั คือหนทางเป็นเคร่ือง 

ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ   

หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน้ีเอง  

องค์แปดคือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความดำาริชอบ 

(สมัมาสงักปัปะ) วาจาชอบ (สมัมาวาจา) การงานชอบ (สมัมา 

กมัมันตะ) อาชวีะชอบ (สมัมาอาชวีะ) ความเพยีรชอบ (สมัมา 

วายามะ) ความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ความตั้งใจมั่นชอบ 

(สัมมาสมาธิ).

ภิกษุทั้งหลาย !  ความเห็นชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้

ในหนทางเป็นเคร่ืองให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด 

นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความด�าริชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดำาริในการออกจากกาม 

ความดำาริในการไม่พยาบาท ความดำาริในการไม่เบียดเบียน 

นี้เราเรียกว่า ความด�าริชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  วาจาชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  การเวน้จากการพดูเทจ็ การเวน้ 

จากการพดูยใุหแ้ตกกนั การเวน้จากการพดูหยาบ การเวน้ 

จากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เราเรียกว่า วาจาชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  การงานชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษทุัง้หลาย !  การเวน้จากการฆา่สตัว ์การเวน้ 

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย น้ีเราเรียกว่า การงานชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อาชีวะชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  อริยสาวกในกรณีน้ี ละการหา

เลี้ยงชีพท่ีผิดเสีย สำาเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพ

ที่ชอบ นี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบ.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ความเพียรชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมปลูกความพอใจ  

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอัน 

เป็นบาปท้ังหลายท่ียังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ  

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป 

ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม  

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้  

เพื่อการบังเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย ท่ียังไม่ได้บังเกิด  

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร  

ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความย่ังยืน ความไม่

เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ 

ความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว 

นี้เราเรียกว่า ความเพียรชอบ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ความระลึกชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติ

พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส 
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มคีวามรูส้กึตวัท่ัวพรอ้ม (สมัปชญัญะ) มสีต ินำาความพอใจ 

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้  เป็นผู้มีปกติ

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ 

นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้ 

มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากเิลส มคีวามรูส้กึตวัทัว่พรอ้ม มสีต ินำาความพอใจและ 

ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา

เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม มีสติ นำาความพอใจ

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ นี้เราเรียกว่า 

ความระลึกชอบ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ความต้ังใจม่ันชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภกิษใุนกรณนีี ้สงดัแลว้จากกาม 

ท้ังหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เข้าถึงฌานท่ีหน่ึง  

อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่ 

เพราะวิตกวิจารรำางับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็น

เครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอก
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ผดุขึน้ ไมม่วิีตกไม่มีวิจาร มีแตปี่ติและสุข อนัเกดิแตส่มาธ ิ 

แล้วแลอยู ่ เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้  

มสีต ิมคีวามรูส้กึตัวทัว่พรอ้ม และไดเ้สวยสขุดว้ยกาย ย่อม 

เขา้ถึงฌานทีส่าม อนัเปน็ฌานทีพ่ระอรยิเจา้ทัง้หลาย กลา่ว 

สรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัว 

ท่ัวพร้อม” แล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และ

เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน 

เธอย่อมเข้าถึงฌานท่ีส่ี อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอัน 

บริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ น้ีเราเรียกว่า สัมมาสมาธิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า อริยสัจ คือ

หนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข.์





ภำคผนวก
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๙/๓๖. 

๑๔๓ 

(การสนทนากับโหณพราหมณ์ เร่ิมในที่นี้ด้วยพราหมณ์

ทูลถาม)

“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นเทวดาหรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นเทวดาดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นคนธรรพ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นคนธรรพ์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นยักษ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นยักษ์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นมนุษย์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !  เราถามอย่างไรๆ ท่านก็ตอบว่า

มิได้เป็นอย่างนั้นๆ ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่า ?”

พราหมณ์เอย !  อาสวะเหล่าใด ท่ีจะทำาให้เราเป็น  

เทวดา เพราะยังละมันไม่ได้ อาสวะเหล่าน้ันเราละได้ขาด  

ถอนขึ้นท้ังรากแล้ว ทำาให้เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี 

ไม่ให้เกิดขึ้น อีกต่อไปแล้ว. 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

489

พราหมณ์เอย !  อาสวะเหล่าใด ท่ีจะทำาให้เราเป็น  

คนธรรพ์ เป็นยักษ์ เป็นมนุษย์ เพราะยังละมันไม่ได้ 

อาสวะเหล่านั้น เราละได้ขาด ถอนขึ้นทั้งรากแล้ว ทำาให้

เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้น อีกต่อไปแล้ว.

พราหมณ์ !  เปรียบเหมือนดอกบัวเขียว บัวหลวง  

หรอืบวัขาว มนัเกดิในน้ำา เจรญิในน้ำา โผลข่ึน้พ้นน้ำา ต้ังอยู ่ 

น้ำาไม่เปียกติดมันได้ ฉันใดก็ฉันนั้น.

พราหมณ์ !  

เรานี้เกิดในโลก เจริญในโลก ก็จริง 

แต่เราครอบงำาโลกเสียได้แล้ว และอยู่ในโลก 

โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อน เราได้.

พราหมณ์ !  

ท่านจงจำาเราไว้ว่า เป็น “พุทธะ” ดังนี้เถิด.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

บริษัทสมาคม ๘
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๒๗/๙๙.

๑๔๔ 

อานนท์ !  บริษัทสมาคม ๘ จำาพวก คือ  

(๑) ขัตติยบริษัท 

(๒) พราหมณบริษัท

(๓) คหบดีบริษัท 

(๔) สมณบริษัท 

(๕) จาตุมมหาราชิกบริษัท 

(๖) ดาวดึงสบริษัท 

(๗) มารบริษัท 

(๘) พรหมบริษัท

อานนท์ !  

ตถาคตยังจำาได้ว่าเคยเข้าไปสู่ ขัตติยบริษัท 

พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหา-

ราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท และพรหมบริษัท 

นับด้วยร้อยๆ ท้ังเคยนั่งร่วม เคยเจรจาร่วม เคยสนทนา 

และสมาคมร่วมกับบริษัทนั้นๆ. 
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เราย่อมจำาเรื่องนั้นๆ ได้ดีว่า (คราวนั้นๆ) ผิวกาย 

ของพวกนั้นเป็นเช่นใด ผิวกายของเราก็เป็นเช่นนั้น 

เสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใด เสียงของเราก็เป็นเช่นนั้น. 

อน่ึง เรายังเคยได้ช้ีแจงพวกเขาเหล่าน้ันให้เห็นจริง 

ในธรรม ให้รับเอาไปปฏิบัติ ให้เกิดความกล้าท่ีจะทำาตาม  

ให้พอใจในผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับแล้วด้วยธรรมีกถา. 

บรษัิทเหลา่นัน้ ไมรู่จ้กัเรา ผูก้ำาลงัพดูใหเ้ขาฟงัอยู่ 

ว่าเราเป็นใคร คือเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์. 

คร้ันเรากล่าวธรรมีกถาจบแล้ว ก็จากไปทั้งที่

ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็ยังไม่รู้จักเรา. 

เขาได้แต่เกิดความฉงนใจว่า ผู้ที่จากไปแล้วนั้น

เป็นใคร เป็นเทวดา หรือมนุษย์แน่ ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

บรุพกรรมของ
การได้ลกัษณะของมหาบรุษุ

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐-๑๗๑.

๑๔๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกฤาษีภายนอกจำามนต์

มหาปุริสลักขณะได้ก็จริง แต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้

ลักขณะอันนี้ๆ เพราะทำากรรมเช่นนี้ๆ 

ก. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน ในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้บากบั่นในกุศล 

ถอืมัน่ในกายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ ในการบรจิาคทาน 

การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ การปฏิบัติมารดา บิดา  

การปฏิบัติสมณพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล  

และในอธิกุศลธรรมอ่ืน เพราะได้กระทำา ได้สร้างสม ได้พอกพูน  

ได้ม่ัวสุมกรรมน้ันๆ ไว้ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลาย 

แห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตน้ันถือเอาในเทพ 

เหล่าอื่นโดยฐานะ ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์  

ยศทพิย ์อธบิดทีพิย ์รปูทพิย ์เสยีงทพิย ์กลิน่ทพิย ์รสทิพย ์ 

สัมผัสทิพย์ คร้ันจุติจากภพน้ัน มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ี 

จึงได้มหาปุริสลักขณะ ข้อน้ีคือ มีฝ่าเท้าเสมอ จดลงก็เสมอ 

ยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้า ถูกต้องพื้นพร้อมกัน … (ลักขณะที่ ๑)  
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ย่อมเป็นผู้ไม่หวาดหว่ันต่อข้าศึกท้ังภายในและภายนอก  

คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ตาม สมณะพราหมณ์ เทวดา 

มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตาม ในโลก ที่เป็นศัตรู.

ข. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้นำาสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัย 

คอื ความสะดุง้หวาดเสยีว จดัการคุ้มครองรกัษาโดยธรรม 

ได้ถวายทานมีเคร่ืองบริวาร เพราะ … กรรมน้ันๆ … คร้ัน

มาสู่ความเป็นมนษุย์อยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลักขณะข้อนี ้คอื  

ภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรทั้งหลายเกิดขึ้น มีซี่ตั้งพัน พร้อมด้วย

กงและดุม บริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง มีระยะอันจัดไว้ด้วยดี 

… (ลักขณะที่ ๒) ย่อมเป็นผู้มีบริวารมาก ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ 

ย่อมเป็นบริวารของตถาคต.

ค. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต วางแล้วซ่ึงศัสตรา

และอาชญา มีความละอาย เอ็นดู กรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ม ี

ชีวิตท้ังปวง เพราะ … กรรมน้ันๆ … คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์ 

อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะทั้ง ๓ ข้อนี้ คือ มีส้นยาว 

มีข้อน้ิวยาว มีกายตรงดุจกายพรหม … (ลักขณะท่ี ๓ ๔ ๑๕) 
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ย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนาน สมณะหรือ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ก็ตาม หรือใครๆ ท่ีเป็นศัตรู 
ไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้.

ง. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน ได้เป็นผู้ให้ทานของควรเค้ียว ควรบริโภค ควรล้ิม 
ควรจิบ ควรด่ืม มีรสอันประณีต เพราะ … กรรมน้ันๆ … 
คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ีแล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ 
ขอ้นี ้คอื มีเนือ้นนูหนาในที ่๗ แห่ง คอื ทีม่อืทัง้สอง ทีเ่ทา้ 
ทั้งสอง ที่บ่าทั้งสอง และที่คอ … (ลักขณะที่ ๑๖) ย่อมได้
ของควรเคี้ยว ควรบริโภค ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่มอัน

มีรสประณีต.
จ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้สงเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยสังคหวัตถุทั้งสี่ คือ 
การให้สิ่งของ วาจาที่ไพเราะ การประพฤติประโยชน์ผู้อื่น 
และความมีตนเสมอกัน เพราะ … กรรมน้ันๆ … คร้ันมาสู่ 
ความเป็นมนุษย์อย่างน้ีแล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อน้ี 
คือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่ม มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย … 
(ลักขณะที่ ๕ ๖) ย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัท คือ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ 
ย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต.
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ฉ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถด้วยธรรม  

แนะนำาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำาประโยชน์สุขมาให้แก่ชน

ท้ังหลาย ตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรม เพราะ … กรรมน้ันๆ …  

คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ี จึงได้มหาปุริสลักขณะ 

๒ ข้อน้ี คือ มีข้อเท้าสูงมีปลายขนช้อนข้ึน … (ลักขณะท่ี ๗ ๑๔) 

ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเย่ียมสูงกว่าสัตว์ท้ังหลาย.

ช. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้บอกศิลปวิทยา ข้อประพฤติ ด้วย

ความเคารพ ด้วยหวังว่าสัตว์เหล่าน้ันพึงรู้ได้รวดเร็ว พึงปฏิบัติ 

ได้รวดเร็ว ไม่พึงเศร้าหมองส้ินกาลนาน เพราะ … กรรมน้ันๆ 

… ครัน้มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะ 

ข้อนี้ คือ มีแข้งดังแข้งเนื้อ … (ลักขณะที่ ๘) ย่อมได้วัตถ ุ

อันควรแก่สมณะ เป็นองค์แห่งสมณะเป็นเคร่ืองอุปโภค 

แก่สมณะ โดยเร็ว.

ซ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่า  

“ท่านผู้เจริญ !  อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ 

อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ ทำาอะไรไม่มี
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ประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน ทำาอะไรมีประโยชน์ เป็นสุขไปนาน  
เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ 
จึงได้มหาปุริสลักขณะ ข้อน้ี คือ มีผิวละเอียดอ่อน ธุลีไม่ติด
อยู่ได้ … (ลักขณะท่ี ๑๒) ย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ มีปัญญา
หนาแน่น มีปัญญาเคร่ืองปล้ืมใจ ปัญญาแล่น ปัญญาแหลม 
ปัญญาแทงตลอด ไม่มีสัตว์อ่ืนเสมอหรือย่ิงไปกว่า.

ฌ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน … ได้เปน็ผูไ้มมั่กโกรธ ไมม่ากไปดว้ยความแคน้  
แม้ชนเป็นอันมาก ว่ากล่าวเอา ก็ไม่เอาใจใส่ ไม่โกรธ ไม่
พยาบาท ไม่คุมแค้น ไม่แสดงความโกรธ ความร้ายกาจ
ความเสียใจให้ปรากฏ ท้ังเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย 
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำาหรับลาดและนุ่งห่ม อันมีเน้ือละเอียดอ่อน  
เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่าง
นี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ มีกายดุจทอง มีผิวดุจ
ทอง … (ลกัขณะท่ี ๑๑) ยอ่มเปน็ผูไ้ดผ้า้เปลอืกไม ้ผา้ดา้ย 
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ส�าหรับลาดและห่มมีเน้ือละเอียดอ่อน.

ญ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้สมานญาติมิตร สหายชาวเกลอ ผู้เหินห่าง
แยกกันไปนาน ได้สมานไมตรีมารดากับบุตร บุตรกับมารดา 
บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พ่ีน้องชายกับพ่ีน้องหญิง พ่ีน้อง
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หญิงกับพ่ีน้องชาย ครั้นทำาความสามัคคีแล้วพลอยชื่นชม
ยินดีด้วย เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็น
มนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ข้อนี้ คือมีคุยหฐาน 
(อวัยวะที่ลับ) ซ่อนอยู่ในฝัก … (ลักขณะที่ ๑๐) ย่อมเป็น
ผูม้บีตุร (สาวก) มาก มบีตุรกล้าหาญ มแีววแหง่คนกลา้ 
อันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่�ายีมิได้ หลายพัน.

ฎ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาตก่ิอน ไดเ้ป็นผูส้งัเกตช้ันเชิงของมหาชน รูไ้ดส้ม่ำาเสมอ  
รู้ได้เอง รู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษ ว่าผู้น้ีควรแก่ส่ิงน้ีๆ  
ได้เป็นผู้ทำาประโยชน์อย่างวิเศษในชนช้ันนั้น เพราะ …  
กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้
มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือ มีทรวดทรงดุจต้นไทร 
ยนืตรงไมย่อ่กาย ลบูถงึเขา่ไดด้ว้ยมอืทัง้สอง … (ลกัขณะที ่ 

๑๙ ๙) ย่อมม่ังค่ังมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ทรัพย์ของ 
ตถาคตเหล่านี ้คือ ทรพัยค์อืศรทัธา ทรพัยค์อืศลี ทรพัย ์
คือหิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ ทรัพย์คือการศึกษา (สุตตะ) 

ทรัพย์คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา.
ฐ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาตก่ิอน … ไดเ้ป็นผูใ้คร่ตอ่ประโยชน ์ใครต่อ่ความเก้ือกูล 
ใคร่ตอ่ความผาสขุ ใครต่่อความเกษมจากโยคะแกช่นเปน็ 
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อันมากว่า “ไฉนชนเหล่าน้ีพึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธา ด้วยศีล  
ด้วยการศึกษา ด้วยความรู้ ด้วยการเผื่อแผ่ ด้วยธรรม 
ด้วยปัญญา ด้วยทรัพย์ และข้าวเปลือก ด้วยนาและสวน 
ด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้า ด้วยบุตรภรรยา ด้วยทาสกรรมกร
และบุรุษ ด้วยญาติมิตรและพวกพ้อง” เพราะ … กรรมน้ันๆ 
… คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ี จึงได้มหาปุริสลักขณะ 
๓ ข้อน้ี คือ มีก่ึงกายเบ้ืองหน้าดุจสีหะ มีหลังเต็ม มีคอกลม 
… (ลักขณะท่ี ๑๗ ๑๘ ๒๐) ย่อมเป็นผู้ไม่เส่ือมเป็นธรรมดา คือ
ไม่เส่ือมจากศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา ไม่เส่ือม 
จากสมบัติทั้งปวง.

ฑ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาตก่ิอน … ได้เปน็ผูไ้มเ่บยีดเบยีนสตัวท้ั์งหลายดว้ยฝา่มอื 
ก็ตาม ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ก็ตาม ศัสตราก็ตาม เพราะ 
… กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้
มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ มีประสาทรับรสอันเลิศมีปลาย
ขึ้นเบื้องบน เกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำาเสมอ … (ลักขณะ

ที่ ๒๑) ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีวิบากอัน
สม่�าเสมอ ไม่เย็นเกิน ร้อนเกิน พอควรแก่ความเพียร.

ฒ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาตก่ิอน … ได้เปน็ผูไ้มถ่ลงึตา ไมค้่อนควกั ไมจ่อ้งลบัหลงั  
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เปน็ผูแ้ชม่ชืน่มองดตูรงๆ มองดผููอ้ืน่ดว้ยสายตาอนัแสดง 
ความรกั เพราะ … กรรมนัน้ๆ … ครัน้มาสู่ความเป็นมนษุย์ 
อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือ มีตาเขียวสนิท 
มีตาดจุตาโค … จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะ ๒ อยา่งนี ้คอืมฟีนั 
ครบ ๔๐ ซ่ี มีฟันสนทิไมห่า่งกนั … (ลกัขณะที ่๒๓ ๒๕) ยอ่ม
เปน็ผูม้บีรษิทัไม่กระจัดกระจาย คือภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก 
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์.

ถ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำาหยาบ กล่าวแต่วาจา 
ทีไ่มม่โีทษ เปน็สขุแกห่ ูเปน็ทีต่ัง้แหง่ความรกัซมึซาบถึงใจ  
เป็นคำาพูดของชาวเมือง เป็นท่ีพอใจและชอบใจของชนเป็น 
อนัมาก เพราะ … กรรมนัน้ๆ … คร้ันมาสู่ความเปน็มนษุย์ 
อย่างน้ี ย่อมได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อน้ี คือ มีล้ินอันเพียงพอ 
มีเสียงเหมือนพรหม พูดเหมือนนกการวิก … (ลักขณะที่  

๒๗ ๒๘) ย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟ้ือเช่ือฟัง คือ 
ภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา เทวดา มนษุย ์อสรู นาค 
คนธรรพ์ เอื้อเฟื้อเชื่อฟัง.

ธ. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้กล่าว
ควรแก่เวลา กล่าวคำาจริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

500

กล่าวเป็นวินัย กล่าวมีท่ีต้ัง มีหลักฐาน มีท่ีสุด ประกอบด้วย 

ประโยชน์ เพราะ … กรรมน้ันๆ … คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์ 

อย่างนีแ้ลว้ ยอ่มไดม้หาปุรสิลกัขณะข้อนี ้คือ มคีางดุจคาง 

ราชสีห์ … (ลักขณะที่ ๒๒) ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายใน

และภายนอกก�าจัดไม่ได้ ศัตรู คือ ราคะ โทสะ โมหะ 

หรือ สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ 

ในโลก ก�าจัดไม่ได้.

น. ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพ มีการเล้ียงชีพชอบ เว้นจาก

การฉ้อโกงด้วยตาช่ัง ด้วยของปลอม ด้วยเคร่ืองตวงเคร่ืองวัด

จากการโกง การลวง เว้นจากการตัด การฆ่า การผูกมัด 

การรว่มทำารา้ย การปลน้ การกรรโชก เพราะ … กรรมนัน้ๆ  

… ครัน้มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งนี ้จงึได้มหาปรุสิลกัขณะ  

๒ ขอ้น้ัน คอื มฟีนัอนัเรยีบเสมอ มเีขีย้วขาวงาม … (ลกัขณะ 

ท่ี ๒๔ ๒๖) ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาด คือ มีภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค 

คนธรรพ์ เป็นบริวารอันสะอาด.
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อานิสงส์ของ
ผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๒/๕๒๐.

๑๔๖ 

อานนท์ !  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่อง

แสงใหส้วา่งไปท่ัวทิศกนิเนือ้ทีป่ระมาณเทา่ใด โลกมเีนือ้ที ่

เท่าน้ัน มีจำานวนพันหน่ึง ในพันโลกน้ัน มีดวงจันทร์พันดวง  

ดวงอาทิตย์พันดวง ภูเขาสิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป 

อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป 

มหาสมุทรสี่พัน มหาราชสี่พัน จาตุมมหาราชิกาพันหนึ่ง 

ดาวดึงส์พันหนึ่ง ยามาพันหนึ่ง ดุสิตพันหนึ่ง นิมมานรดี

พันหนึ่ง ปรนิมมิตวสวัตตีพันหนึ่ง พรหมพันหนึ่ง นี้เรียก

ว่า สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ (โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล) 

สหสัสจูีฬนิกาโลกธาตมุขีนาดเทา่ใด โลกธาตขุนาดเทา่นัน้  

คำานวณทวขีึน้โดยสว่นพนั นัน้เรยีกว่า ทวิสหัสสมีชัฌิมกิา 

โลกธาตุ (โลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล) ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา

โลกธาตมุขีนาดเท่าใด โลกธาตขุนาดเท่านัน้ คำานวณทวีขึน้ 

โดยส่วนพัน น้ันเรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ (โลกธาตุ 

อย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล)
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อานนท ์!  ตถาคต เมือ่มคีวามจำานง กย็อ่มพูดให้

ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงท่ัวกันได้ หรือว่าจำานง

ให้ได้ยินเพียงเท่าใด ก็ได้.
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า !  เป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใด 

พระเจ้าข้า !

อานนท ์!  ตถาคตอยูท่ีน่ี ่จะพงึแผร่ศัม ีมโีอภาส 

สว่างไปทั่วติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุเสียก่อน เมื่อสัตว์ 

เหล่าน้ัน รู้สึกต่อแสงสว่างอันน้ันแล้ว ตถาคตก็จะบันลือเสียง  

ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน. 

อย่างนี้แล อานนท์ !  ตถาคตจะพูดให้ติสหัสสี- 

มหาสหสัสโีลกธาต ุไดย้นิเสยีงทัว่กนัได้ หรือจำานงใหไ้ด้ยนิ 

เพียงเท่าใดก็ได้.
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ ได้

กราบทูลว่า “เป็นลาภของข้าพระองค์หนอ ข้าพระองค์ได้ดีแล้วหนอ  

ที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้”.

ลำาดับน้ัน ท่านพระอุทายีได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า  

ท่านอานนท์ผู้มีอายุ !  ในข้อน้ีท่านจะได้ประโยชน์อะไร  

ถ้าศาสดาของท่านมีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้. 

เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส

กะท่านพระอุทายีว่า 
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อุทายี !  เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ ถ้าอานนท์ 

ยังไม่หมดราคะเช่นนี้ พึงท�ากาละไป เธอพึงเป็นเจ้า 

แหง่เทวดาในหมู่เทวดา ๗ ครัง้ พึงเปน็พระเจา้จกัพรรดิ 

ในชมพูทวีปนี้แหละ ๗ ครั้ง เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น.

อุทายี !  ก็แต่ว่าอานนท์จักปรินิพพานในอัตภาพน้ี

เอง. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ว่าด้วยทักษิณา
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๘-๔๖๒/๗๑๑-๗๑๙

๑๔๗ 

อานนท์ !  

บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา 

ได้ร้อยเท่า 

ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า 

ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า 

ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำาหนัด 

ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า

ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง  

พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้องกล่าว

ถึงการให้ทานในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำา

สกทาคามผิลให้แจง้ ในพระสกทาคาม ีในทา่นผู้ปฏบัิติเพ่ือ 

ทำาอนาคามิผลให้แจ้ง ในพระอนาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือ 

ทำาอรหตัผลใหแ้จ้ง ในสาวกของตถาคตผูเ้ปน็พระอรหนัต ์ 

ในพระปัจเจกพุทธะ และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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อานนท์ !  ก็ทักษิณาที่ให้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง 

คือ  

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 

นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑ 

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแล้ว 

นี้เป็นทักษิณาแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒

ให้ทานในภิกษุสงฆ์ น้ีเป็นทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์ 

ประการที่ ๓ 

ให้ทานในภิกษุณีสงฆ์ น้ีเป็นทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์  

ประการที่ ๔

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณี

จำานวนเท่านี้ ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็น

ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕ 1 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุจำานวนเท่านี้ 

ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว

ในสงฆ์ ประการที่ ๖ 

1.	หมายเหตุ	=	เป็นข้อสังเกตให้ทราบว่า	ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์นั้น	
	 จะมีภิกษุหรือภิกษุณีจ�านวนกี่รูปก็ได้.
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แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำานวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน น้ีเป็นทักษิณาท่ีถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗

อานนท์ !  ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุ
โคตรภู มีผ้ากาสาวะ (จีวร) พันคอ เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม  
คนท้ังหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลน้ัน. 

อานนท์ !  ทักษิณาท่ีถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลาน้ัน 
เราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราไม่กล่าว 
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย.

อานนท์ !  
ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มี ๔ อย่าง 
๔ อย่าง คือ  
อานนท์ !  

ทักษิณาบางอย่างบริสุทธ์ิฝ่ายทายก (ผู้ให้) ไม่บริสุทธ์ิฝ่าย
ปฏิคาหก (ผู้รับ)

บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 
บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ 

บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.
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อานนท์ !  
ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่าย

ปฏิคาหก เป็นอย่างไร ? 
อานนท์ !  ในข้อนี้
ทายกมีศีล มีธรรมงาม 
ปฏิคาหก เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม อย่างน้ีแล 

ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.

อานนท์ !  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก 

ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร ? 
อานนท์ !  ในข้อนี้
ทายกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม 
ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล 

ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.

อานนท์ !  ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ 
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไร ? 

อานนท์ !  ในข้อนี้
ทายกก็เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม 
ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม อย่างนี้แล  

ทักษิณาช่ือว่า ฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธ์ิ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธ์ิ.
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อานนท์ !  ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายก 

และฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร ? 

อานนท์ !  ในข้อนี้ 

ทายกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม 

ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล 

ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.

อานนท์ !  

นี้แล ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ๔ อย่าง. 

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

(๑) ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเล่ือมใสดี  

เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล 

ทักษิณาของผู้นั้น ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก 

(๒) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต

ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน

ในคนมีศีล ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก

(๓) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต

ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน

ในคนทุศีล เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ 
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(๔) ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเล่ือมใสดี  

เชือ่กรรม และผลของกรรมอย่างย่ิง ใหท้านในคนมศีลี เรา 

กล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์ 

(๕) ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว ไดข้องมาโดยธรรม  

มจิีตเลือ่มใสด ีเช่ือกรรมและผลของกรรมอยา่งย่ิง ใหท้าน 

ในผู้ปราศจากราคะ ทานของผู้น้ันน่ันแล เลิศกว่าอามิสทาน 

ทั้งหลาย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

รัตนะที่หาได้ยาก
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๖๖/๑๙๕.

๑๔๘ 

เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย !  

ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการ 

หาได้ยากในโลก. 

๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ  

(๑) ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

(๒) บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว 

(๓) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 

 อันผู้อื่นแสดงแล้ว 

(๔) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 

 อันผู้อ่ืนแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

(๕) กตัญญูกตเวทีบุคคล 

เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย !  

ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล 

หาได้ยากในโลก.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้มีอุปการะมาก
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๖-๔๕๗/๗๐๙.

๑๔๙ 

ถูกแล้วๆ อานนท์ ! จริงอยู่

บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้ถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ 

ตอบแทนตอ่บคุคลนีด้ว้ยด ีแมด้ว้ยการอภวิาท การลกุขึน้ 

ยืนรับ การทำาอญัชล ีการทำาสามจีกิรรม และการตามถวาย 

ซ่ึงจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร 

บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้งดเว้นจาก

ปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จาก

มุสาวาท จากฐานะเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่ม 

น้ำาเมาคือสุราและเมรัย เราไม่กล่าวการท่ีบุคคลน้ีตอบแทน 

ต่อบุคคลนี้ด้วยดี แม้ด้วยการอภิวาท การลุกขึ้นยืนรับ 

การทำาอัญชล ีการทำาสามจีกิรรม และการตามถวายซึง่จวีร  

บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร 

บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้ประกอบด้วย

ความเลื่อมใส อันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 

ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ประกอบดว้ยศลีอนัเปน็ทีร่กัของ 
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พระอริยะเจ้า เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้

ด้วยดี แม้ด้วยการอภิวาท การลุกขึ้นยืนรับ การทำาอัญชลี 

การทำาสามีจิกรรม และการตามถวายซึ่งจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร 

บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้หมดความสงสัย 

ในทุกข์ ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

เราไมก่ลา่วการทีบ่คุคลนีต้อบแทนบคุคลนีด้ว้ยด ีแมด้้วย 

การอภิวาท การลุกข้ึนยืนรับ การทำาอัญชลี การทำาสามีจิกรรม  

และการตามถวายซึง่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 

ปัจจัยเภสัชชบริขาร



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

513513

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ประพฤตพิรหมจรรย์
เพือ่การละขาดซึง่ภพ

-บาลี อุ.ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔.

๑๕๐ 

สัตว์โลกน้ี เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า 
ย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้น โดยความเป็นตัวเป็นตน

เขาสำาคัญส่ิงใด โดยความเป็นประการใด แต่ส่ิงน้ัน 
ย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำาคัญนั้น

สตัวโ์ลกตดิข้องอยูใ่นภพ ถกูภพบงัหนา้แลว้ มภีพ 
โดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น.

เขาเพลิดเพลินย่ิงนักในส่ิงใด ส่ิงน้ันเป็นภัย เขากลัว 

ต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.
พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพื่อการ

ละขาดซึ่งภพ.
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่ใด กลา่วความหลดุพน้ 

จากภพวา่มีไดเ้พราะภพ เรากลา่ววา่ สมณะหรอืพราหมณ์
ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ.

ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความ
ออกไปได้จากภพ ว่ามีได้เพราะวิภพ เรากล่าวว่า สมณะ
หรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.

ก็ทุกข์นี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

514

เพราะความส้ินไปแห่งอุปาทานท้ังปวง ความเกิดข้ึน
แห่งทุกข์จึงไม่มี.

ท่านจงดูโลกนี้เถิด (จะเห็นว่า) สัตว์ทั้งหลายอัน
อวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้ว 

และว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้น ย่อมไม่
เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้.

ก็ภพท้ังหลายเหล่าหน่ึงเหล่าใด อันเป็นไปในท่ีหรือ 
ในเวลาท้ังปวง เพ่ือความมีแห่งประโยชน์โดยประการท้ังปวง 

ภพทัง้หลายทัง้หมดนัน้ ไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุขม์คีวาม 
แปรปรวนเป็นธรรมดา.

เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้น ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่ 

เขาย่อมละภวตัณหาได้ และไม่เพลิดเพลิน
วิภวตัณหาด้วย.

ความดบัเพราะความสำารอกไมเ่หลอื เพราะความ 
สิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวง นั้นคือนิพพาน.

ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว 
เพราะไม่มีความยึดมั่น.

ภิกษุน้ัน เป็นผู้ครอบงำามารได้แล้ว ชนะสงครามแล้ว  
ก้าวล่วงภพท้ังหลายท้ังปวงได้แล้ว เป็นผู้คงท่ี ดังนี้แล.



นิพฺพำน ปรม สุข
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ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร

๑. อสูร นาค คนธรรพ์ อาศัยอยู่ในสมุทร

๒. ท้้าวสักกะ มีอสุรกัญญา นามว่า สุชา เป็นปชาบดี

 (มีอสูรหญิงชื่อ สุชา เป็นมเหสี) 

๓. เม่ือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายเสด็จ

อบุตัขิึน้ในโลก ทพิยกายยอ่มบรบิรูณ ์อสรุกายย่อม

เสื่อมไป

๔. เทวดาเคยรบกับอสูร ถ้าอสูรรบชนะ พึงจองจำา
ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทวดานั้นด้วยเครื่องจองจำา 
๕ ประการ แล้วนำามายังอสูรบุรี ถ้าเทวดารบชนะ 
พึงจองจำาท้าวเวปจิตติจอมอสูร ด้วยเครื่องจองจำา 
๕ ประการ แล้วนำามายังเทวสภาชื่อสุธรรมา

๕. การประชุมกันของเทวดาท้ัง ๑๐ โลกธาตุ เพ่ือเข้า

เฝ้าพระผู้มีพระภาค ก็มีการกล่าวถึงการมาของพวก
อสูรทั้งหลาย

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นได้ถอดข้อความบางส่วนจากพุทธวจน  

ในไตรปิฎกเพ่ือให้สามารถเทียบเคียงสืบค้นต่อไปได้.





ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค



เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 

หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก

บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

ภาพประกอบ : https://scientificillustration.tumblr.com
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พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 



เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป



๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวินยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภกิษนุัน้รบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	น้ีไว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



สัน 31.7 มม 

สัน 31.7 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

จุนทะ !  ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ 

พวกเทพจึงปรากฏ พวกมนุษย์จึึงปรากฏ 
หรือว่า สุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ 

นรกย่อมปรากฏ กำาเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ 
หรือว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

ราธะ !  ฉันทะอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด อุปายะและอุปาทานอันใด
อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย 

และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิต
อันมีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ

สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า 

เครื่องนำาไปสู่ภพ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๙๐/๑๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภพทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ 
 กามภพ รูปภพ อรูปภพ.   
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ภพ. 

    ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
    เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
    ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
    เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 
    ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 
    การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 
    ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง
 เราและพวกเธอทั้งหลาย
 จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 
 ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด
    ซึ่งอริยสัจคือทุกข์ 
    อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ 
    อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ 
    และอริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑.  
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

ราธะ !  ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป 
 ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารท้ังหลาย และในวิญญาณ 
 เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสิ่งนั้นๆ 
 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี้.

วัจฉะ !  เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น สำาหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่
 ไม่ใช่สำาหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน. 

วัจฉะ !  เปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อ ย่อมโพลงขึ้นได ้ที่ไม่มีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไม่ได้
  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น.

วัจฉะ !  สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล เราย่อมบัญญัติเปลวไฟน้ันว่า 
  มีลมน่ันแหละเป็นเช้ือ เพราะว่าสมัยน้ัน ลมย่อมเป็นเช้ือของเปลวไฟน้ัน.

วัจฉะ !  สมัยใด สัตว์ทอดท้ิงกายน้ี และยังไม่บังเกิดข้ึนด้วยกายอ่ืน 
  เรากล่าวสัตว์น้ีว่า มีตัณหาน่ันแหละเป็นเช้ือ 
  เพราะว่าสมัยน้ัน ตัณหาย่อมเป็นเช้ือของสัตว์น้ัน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ 
บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง 
บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย ! สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้… .

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘-๔๓๙.
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กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

จุนทะ !  ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ 

พวกเทพจึงปรากฏ พวกมนุษย์จึึงปรากฏ 
หรือว่า สุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

จุนทะ !  ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.

จุนทะ !  เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ !  อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ 

นรกย่อมปรากฏ กำาเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ 
หรือว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

ราธะ !  ฉันทะอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด อุปายะและอุปาทานอันใด
อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย 

และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิต
อันมีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ

สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า 

เครื่องนำาไปสู่ภพ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗-๒๙๐/๑๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภพทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ 
 กามภพ รูปภพ อรูปภพ.   
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ภพ. 

    ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
    เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
    ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
    เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 
    ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 
    การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 
    ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง
 เราและพวกเธอทั้งหลาย
 จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 
 ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด
    ซึ่งอริยสัจคือทุกข์ 
    อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ 
    อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ 
    และอริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑.  
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.
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สัน 31.7 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง +ป้ัมทองแดง เคทองแดง 71i2

ฉบับ ๑๑

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง
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ภพภูมิ

4 สี

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ 
 เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจากควัน

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยคูถ

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ท่ีอันไม่เสมอ 
 มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง

สารีบุตร !  เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ท่ีอันเสมอ 
 มีใบอ่อนและใบแก่อันหนา มีเงาหนาทึบ

สารีบุตร !  เปรยีบเหมอืนปราสาท ในปราสาทน้ันมเีรอืนยอด ซ่ึงฉาบทาแล้ว 
 ทั้งภายในและภายนอก หาช่องลมมิได้ มีวงกรอบอันสนิท 
 มีบานประตู และหน้าต่างอันปิดสนิทดี ในเรือนยอดนั้น 
 มีบัลลังก์อันลาดด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว 
 ลาดด้วยเครื่องลาดทำาด้วยขนแกะสีขาว 
 ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเคร่ืองลาดอย่างดีทำาด้วยหนังชะมด 
 มีเพดานกั้นในเบื้องบน มีหมอนแดงวาง ณ ข้างทั้งสอง

สารบีตุร !  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีนำา้อันเย็น ใสสะอาด มีท่าอันดี น่าร่ืนรมย์
 และในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ

ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่ที่นั้นๆ 
โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
“บุรุษผู้เจริญน้ี ปฏิบัติอย่างน้ัน ดำาเนินอย่างน้ัน และข้ึนสู่หนทางน้ัน จักมาถึงท่ีน้ันๆ ทีเดียว”.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.
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