
สัน 15.2 มม 

สัน 15.2 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๒

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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เดรัจฉานวิชา

4 สี

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.



สัน 15.2 มม 

สัน 15.2 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.



-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๙/๑๗๒.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๒
เดรจัฉานวิชา



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๒  เดรัจฉานวิชา

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดท�าหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดท�าเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พทุธวจนภิกขุคกึฤทธิม์ลูนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตวัแทนคณะศษิย์วดันาป่าพง 
คณุสหทัญา คุม้ชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กุศลเจตนาเป็นอย่างยิ่งต่อคณะงาน
ธมัมะทีไ่ด้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวบรวม เรียงร้อย เชือ่มโยง
ค�าตถาคต พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนถึงหลักฐาน
ที่มาที่ไปของค�าแต่งใหม่ รวมทั้งชี้ให้เห็นความขัดแย้งของ
ค�าแต่งใหม่กับค�าของตถาคตได้อย่างชัดเจน รวบรวมมาไว้
ในหนังสือ “เดรัจฉานวิชา” เล่มนี้

เพ่ือเปิดธรรมท่ีถกูปิดให้แก่หมูภิ่กข ุภกิขณุ ีอบุาสก 
อุบาสิกาทั้งหลาย ทราบถึงความจริงที่ศาสดาผู้ที่เป็นสัมมา
สัมพุทธะบัญญัติ หรืออะไรที่พระองค์มิได้บัญญัติไว้ ซึ่ง
ความไม่รู้นั้นจะเป็นเหตุให้เขาตกลงจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิว่า 
กรรม หรือ สุข ทุกข์ เกิดจากผู้อื่นบันดาล อันจะท�าให้เขา
ทั้งหลายไม่สามารถสมหวังในสิ่งที่เขาต้ังความปรารถนาไว้
ได้ ซึ่งคติ ๒ อย่างของผู้ที่ยังมีความเห็นผิดคือ นรก หรือ 
ก�าเนิดเดรัจฉาน

ดังนั้นผู ้ต ้องการความส�าเร็จสมหวังในสิ่งที่เขา
ปรารถนาในทางโลก หรือต้องการหวังการเข้าถึงความ
บรสิทุธิห์ลดุพ้นได้จรงิในทางธรรม จะได้เลอืกทีจ่ะเดนิตาม



ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้รู ้แจ้งโลกเป็นสัพพัญญู 
หรือศรัทธาเดินตามความเห็นและการบัญญัติในค�าแต่ง
ใหม่ หรือของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น ซึ่งเขาเหล่านั้นต้อง
สร้างศรทัธาของตนเองด้วยก�าลงัอนิทรย์ีอ่อนแก่ หรอืธลุใีน
ดวงตาที่มากหรือน้อยตามเหตุปัจจัย

ด้วยเหตุที่ได้กระท�ามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุปัจจัย 
ให้ผู้มีส่วนร่วมในการท�าหนังสือและผู้ท่ีได้อ่าน ได้ศึกษา 
ได้น�าไปปฏบิตั ิพงึส�าเรจ็สมหวงั พบความเจรญิรุ่งเรอืงของ
ชีวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม ส�าเร็จผลยัง
พระนิพพาน สมดังความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้ว
ด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล





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.

อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยมาก



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

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก เมื่อเกิดความทุกข์หรือ
ความกลวัขึน้มาในชวีติแล้ว ต่างกพ็ากนัแสวงหาทีพ่ึง่ในแบบ
ของตน หรอืโดยการยดึถอืในสิง่ทีบ่ญัญตัขิึน้มาเองตามแบบ
ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด  
และมีศีลอันเป็นอกุศลคือการเลี้ยงชีพชั่ว เลี้ยงชีวิตโดย
มจิฉาชพีมปีระการต่างๆ โดยคดิไปว่าสิง่นัน้จะท�าให้เขาพ้น
จากความทกุข์ทัง้หลายได้ เขาหารูไ้ม่ว่า นัน่ไม่ใช่การแสวงหา
ที่พึ่งอันเกษม ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด 

แต่เขาควรหนัมาพึง่ตถาคต ธรรมะทีต่ถาคตตรสัรู ้และ 
สงฆ์สาวกผูเ้ป็นทายาทแห่งธรรมของตถาคต ผู้เกิดโดยธรรม 
เนรมิตโดยธรรม ที่เรียกว่า สมณศากยปุตติยะ

แต่เพราะเหตุที่ สมณพราหมณ์เหล่าอื่น หรือสาวก  
ผูป้ระกอบด้วยเคร่ืองเศร้าหมอง ไม่มสีง่า ไม่รุ่งเรอืง ไม่ไพโรจน์  
มลีกัษณะแบบท่ีสมัมาสมัพทุธะตรัสไว้ว่า ไม่ใช่ “คนของเรา”  
ไม่ใช่ผูอ้ยู่ในอรยิวงศ์ คือ ธรรมทีเ่ป็นเชือ้สายของพระอริยเจ้า  
ที่ชนทั้งหลายพากันไปแสวงหาพึ่งพิงนั้น ชนเหล่านั้น ย่อม
ไม่สามารถ ส�าเร็จผลตามความปรารถนาได้ 

แต่ความส�าเร็จที่เขาได้รับอันเกิดเพราะผลแห่ง
กรรมนั้น เขากลับเชื่อไปว่า เป็นเพราะผลจากการบูชา



เทพเจ้า น�้ามนต์ เครื่องราง ของปลุกเสก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ 
พิธีกรรมต่างๆ ตามแบบสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดเหล่านั้น 
ซึ่งท�าให้เขาจมลงสู่มิจฉาทิฏฐิหนึ่งในสี่แบบว่า สุขและทุกข์ 
ของเขาทั้งหลายนั้น เกิดจากผู้อื่นบันดาล ชื่อว่าเขาเหล่านั้น 
ยังไม่ได้มีการสร้างเหตุที่ถูกต้องตามความเห็นของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ชนเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้

พุทธวจน ฉบับ “เดรัจฉานวิชา” จึงป็นการรวบรวม
รปูแบบต่างๆ ของการเลีย้งชพีโดยทางผดิด้วยเดรจัฉานวชิา
ท้ังหมดตามทีศ่าสดาบญัญตัอินัเป็นกจิเลว เป็นของชาวบ้าน 
เป็นของปุถชุน ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พร้อมทัง้ท่ีมาท่ีไป
ของประเพณ ีข้อวตัรปฏบิตั ิค�าสวด ผดิจากทีพ่ระองค์ตรสัไว้  
อันเกิดจากค�าแต่งใหม่ ที่มิใช่ของตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ ... เป็นการท�ามหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ามหาชนให้
หมดสุข เป็นความพินาศแก่มหาชนเป็นอันมาก

เพือ่ท�าพทุธบรษิทัทัง้สี ่ผูท้ีม่ศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรกั 
ตัง้มัน่ มศีรทัธาไม่หว่ันไหว มคีวามเลือ่มใสยิง่ในศาสดาแห่งตน  
ได้ทราบความจริงว่า แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ 
บริสทุธิ ์บรบิูรณ์สิน้เชงิ พรอ้มทัง้อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ 
ที่สัมมาสัมพุทธะ ทรงประกาศไว้ คือ อย่างไร ?



เพื่อสาวกตถาคต ผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์ จะได้
ละ เลิก เว้นขาด ในข้อปฏิบัติ อันไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย
ในศาสนาของพระศาสดา และเพื่อให้ค้นพบทางออก ด้วย
ข้อปฏิบัติ ตามบัญญัติของตถาคตที่ได้รวบรวม น�ามาบรรจุ
ไว้ในเล่มน้ีด้วย ดงัทีพ่ระองค์ได้กล่าวไว้ว่าสาวกท้ังหลายของ
พระองค์ ย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทใดๆ แม้จะต้องเสียชีวิต  
เป็นผู ้อดทนยอมรับฟังค�าสั่งสอนโดยเคารพ เป็นผู ้ท่ีมี
ลกัษณะแห่งศรัทธาของผูม้ศีรัทธา เป็นผูท้�ามหาชนให้ได้รบั
ประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รับความสขุ เป็นไปเพือ่ความเจรญิ
แก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก ่
เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย เพือ่จะท�าซึง่ทีส่ดุแห่งทกุข์โดยชอบ  
ด้วยการปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระศาสดาบญัญตั ิอนัเป็นไปพร้อม
เพื่อนิพพาน

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





บทนำา



ธรรมวินัย คือ ศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธะ
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., -บาล ีม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓., -บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๑๗/๗๔๐. 

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า 
‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว  
พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ !  พวกเธออย่าคดิอย่างนัน้.
อานนท์ !  ธรรมกด็ ีวนิยักด็ ีทีเ่ราแสดงแล้ว บญัญติั

แล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของ
พวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ดี็ ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี  
ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา 
สิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็นประทปี มธีรรมเป็นสรณะ ไม่เอา 
สิง่อ่ืนเป็นสรณะ เป็นอยู.่

อานนท์ !  ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุ
พวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีใน
ยุคแห่งบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษ
ทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะเธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.



ธรรมวินยัของพระสมัมาสมัพทุธะเปิดเผยจึงจะรุง่เรอืง
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๓๖๔/๕๗๑.

ภิกษุท้ังหลาย !  สิ่ง ๓ อย่างนี้ ปิดบังไว้จึงเจริญ  

เปิดเผยไม่เจริญ ๓ อย่างนั้น คือ 

(๑) มาตุคามปิดบังไว้จึงจะงดงาม เปิดเผยไม่งดงาม

(๒) มนต์ของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงรุ่งเรือง เปิดเผย
ไม่รุ่งเรือง 

(๓) มิจฉาทิฏฐิปดิบังไว้จึงเจริญ เปิดเผยไม่เจริญ

ภกิษุทัง้หลาย !  สิง่ ๓ อย่างเหล่าน้ีแล ปิดบังไว้จงึเจรญิ  

เปิดเผยไม่เจริญ.

ภิกษุท้ังหลาย !  สิ่ง ๓ อย่างนี้ เปิดเผยจึงรุ่งเรือง 

ปิดบังไม่รุ่งเรือง ๓ อย่างนั้น คือ 

(๑) ดวงจันทร์ เปดิเผยจงึรุ่งเรือง ปดิบงัไม่รุง่เรอืง 
(๒) ดวงอาทิตย์ เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง
(๓) ธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศไวแ้ลว้ เปดิเผย

จึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง 
ภิกษุทั้งหลาย !  ส่ิง ๓ อย่างเหล่าน้ีแล เปิดเผย 

จึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง.



หลกัตรวจสอบว่า ค�ากล่าวของใครเป็นธรรม เป็นวนิยั 
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

(๑) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างน้ีว่า  
ผู้มีอายุ !  ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี 
พระภาคว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย น้ีเป็นค�าสอนของ
พระศาสดา”...

(๒) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างน้ีว่า  
ในอาวาสชื่อโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วย
ปาโมกข์1ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า “น้ีเป็น
ธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

(๓) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างน้ีว่า  
ในอาวาสช่ือโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จ�านวนมาก เป็นพหุสูต 

เรยีนคมัภีร ์ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาตกิา2 ขา้พเจ้าไดส้ดบั
มาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย 
นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

(๔) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างน้ีว่า 
ในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหน่ึง เป็นพหุสูต 
เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับ

๑. ภิกษุผู้เป็นหัวหน้า
๒. บาลีที่เป็นแม่บท



มาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “น้ีเป็นธรรม นี้เป็นวินัย 
นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา”

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคัดค้านค�ากล่าว 
ของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึง
สอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย ถ้าบทและ
พยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัย
ก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และภิกษุนี้รับมาผิด” เธอ
ทั้งหลาย พึงทิ้งค�านั้นเสีย

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ได้ 
เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้เป็นพระด�ารัส 
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และภิกษุน้ัน
รับมาด้วยดี” 

เธอทั้งหลาย พึงจ�ามหาปเทส ... นี้ไว้.
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01 อะไรคือเดรัจฉานวิชา
-บาลี ส.ี ท.ี ๙/๘๓/๑๐๓.

มหาราช !  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์
บางพวก ฉันโภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้น
ยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ  
ท�านายอวยัวะ ท�านายต�าหน ิท�านายลางดลีางร้าย ท�านายฝัน 
ท�านายลกัษณะ ท�านายหนกูดัผ้า ท�าพธีิบชูาไฟ ท�าพธิเีบกิแว่น 
เวยีนเทยีน ท�าพธิซีดัแกลบบชูาไฟ ท�าพธิซัีดร�าบชูาไฟ ท�าพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท�าพิธีเติมน�้ามัน 
บูชาไฟ ท�าพิธเีสกเป่าบูชาไฟ ท�าพลกีรรมด้วยโลหติ เป็นหมอดู 
อวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู  
เป็นหมอยาพษิ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรกัษาแผลหนกูดั  
เป็นหมอทายเสยีงนก เป็นหมอทายเสยีงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสยีงสตัว์. 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลกัษณะ
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แก้วมณ ีทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู 
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า 
ทายลักษณะมฤค.1

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มจิฉาชพีด้วยเดรัจฉานวชิาเหน็ปานนี ้คือ ดูฤกษ์ยาตราทพัว่า
พระราชาจกัยกออก พระราชาจกัไม่ยกออก พระราชาภายใน
จกัยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก 
จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นี้ 
จักมีชัย พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ.

๑. เนื้อ, สัตว์ป่า มีกวาง อีเก้ง เป็นต้น
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่าจัก
มีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์
ดวงอาทติย์จกัโคจรถกูทาง ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์จกัโคจรผดิ
ทาง ดาวนกัษตัรจกัโคจรถกูทาง ดาวนกัษตัรจกัโคจรผดิทาง 
จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น จักตก จักมัว
หมอง จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราส 
จักมีผลเป็นอย่างน้ี นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวง
จันทร์ดวงอาทติย์โคจรถกูทางจักมผีลเป็นอย่างนี ้ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
โคจรถกูทางจกัมผีลเป็นอย่างนี ้ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้อง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต 
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โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่า  
จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�าราญหาโรคมิได้ หรือค�านวณฤกษ์ยาม ค�านวณดวงชะตา 
จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.1 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล2 ให้ฤกษ์ววิาหมงคล3 ดฤูกษ์เรยีงหมอน4 ดฤูกษ์หย่าร้าง  
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย  
ให้ยาผดงุครรภ์ ร่ายมนต์ให้ล้ินกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแขง็ 
ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอ 

๑. สอนตําราว่าด้วยทางโลก
๒. ‘การพาหญิงมาอยู่บ้านของตน’ หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชาย

จะนําหญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ที่บ้านของตน เรียกว่า อาวาหมงคล เป็น
ประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายเหนือ

3. ‘การพาออกไป’ หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะต้องถูกนําไปอยู่
ที่บ้านฝ่ายหญิง เรียกว่า วิวาหมงคล เป็นประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันใน
ประเทศอินเดียฝ่ายใต้ การแต่งงานตามประเพณีไทย ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่
บ้านฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตามลําพัง  
ก็เรียกว่า วิวาหะ หรือ วิวาหมงคล ทั้งสิ้น

4. พธิตีอนหนึง่ในการแต่งงาน ผูถ้อืฤกษ์ยามมักถอืว่า เม่ือหนุ่มสาวเข้าสูพ่ธีิแต่งงาน 
จะต้องนอนคู่กันบนเตียงพอเป็นพิธี เรียกว่า เรียงหมอน
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ทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง 
พระอาทติย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�าพิธี
เชญิขวญั.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวิชาเห็นปานน้ี คอื ท�าพธิบีนบาน 
ท�าพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน  
ท�ากะเทยให้กลับเป็นชาย ท�าชายให้กลายเป็นกะเทย ท�าพิธี
ปลูกเรือน ท�าพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ามนต์ รดน�้ามนต์ 
ท�าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ารอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบ้ืองบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ  
หุงน�้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด 
ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�าการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา 
ชะแผล. 
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0๒ 
พระพุทธเจ้า  
เว้นขาดจากการท�าเดรัจฉานวิชา

-บาลี พรหมชาลสตูร ส.ี ที. ๙/๑๑-๑๕/๑๙-๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือ
พราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่าน
เหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็น
ปานนี ้คอื ท�านายอวยัวะ ท�านายต�าหน ิท�านายลางดลีางร้าย  
ท�านายฝัน ท�านายลักษณะ ท�านายหนูกัดผ้า ท�าพิธีบูชาไฟ 
ท�าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท�าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท�าพิธ ี
ซดัร�าบชูาไฟ ท�าพธีิซดัข้าวสารบชูาไฟ ท�าพธีิเตมิเนยบชูาไฟ 
ท�าพิธีเติมน�้ามันบูชาไฟ ท�าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�าพลีกรรม 
ด้วยโลหติ เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลกัษณะทีบ้่าน ดลูกัษณะทีน่า  
เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกัน
บ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอ
ทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็น
หมอทายเสียงสัตว์.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เม่ือปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลกัษณะ
แก้วมณ ีทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู 
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า 
ทายลักษณะมฤค.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เม่ือปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย 
มิจฉาชพีด้วยเดรัจฉานวชิาเหน็ปานนี ้คือ ดูฤกษ์ยาตราทพัว่า 
พระราชาจกัยกออก พระราชาจกัไม่ยกออก พระราชาภายใน
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จกัยกเข้าประชดิ พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจัก
มชียั พระราชาภายในจกัปราชยั พระราชาพระองค์นีจั้กมีชยั 
พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เม่ือปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่าจกั
มีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร ์
ดวงอาทติย์จกัโคจรถกูทาง ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์จกัโคจรผดิ
ทาง ดาวนักษตัรจกัโคจรถกูทาง ดาวนกัษัตรจักโคจรผดิทาง  
จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง  
ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์และดาวนกัษตัร จกัข้ึน จักตก จักมัวหมอง  
จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างน้ี สุริยคราส 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวง
จนัทร์ดวงอาทติย์โคจรถกูทางจักมผีลเป็นอย่างนี ้ดวงจันทร์
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ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
โคจรถกูทางจกัมผีลเป็นอย่างนี ้ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้อง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต 
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่า  
จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�าราญหาโรคมิได้ หรือค�านวณฤกษ์ยาม ค�านวณดวงชะตา 
จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะท่ีเขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเล้ียงชวิีตโดย 
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย  
ให้ยาผดงุครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิน้กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง 
ร่ายมนต์ให้มอืสัน่ ร่ายมนต์ไม่ให้หไูด้ยนิเสยีง เป็นหมอทรง
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทติย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�าพิธี 
เชิญขวัญ.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เม่ือปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี คอื ท�าพิธบีนบาน 
ท�าพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน  
ท�ากะเทยให้กลับเป็นชาย ท�าชายให้กลายเป็นกะเทย ท�าพิธี
ปลูกเรือน ท�าพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ามนต์ รดน�้ามนต์ 
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ท�าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ารอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบ้ืองบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ  
หุงน�้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด 
ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�าการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา 
ชะแผล. 

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตโดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน 
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ข้อทีป่ถุชุนกล่าวสรรเสริญตถาคต 
จะพึงกล่าวด้วยประการใด ซึ่งมีประมาณน้อย ยังต�่านัก  
เป็นเพียงศีลนั้นเท่านี้แล. 
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0๓ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เว้นขาดจากการท�าเดรัจฉานวิชา

-บาล ีสามัญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๙-๙๒/๑๑๔-๑๒๑.

มหาราช !  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์
บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้น
ยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ 
ท�านายอวยัวะ ท�านายต�าหน ิท�านายลางดลีางร้าย ท�านายฝัน  
ท�านายลกัษณะ ท�านายหนกูดัผ้า ท�าพธีิบชูาไฟ ท�าพธิเีบกิแว่น 
เวยีนเทยีน ท�าพธิซีดัแกลบบชูาไฟ ท�าพธิซัีดร�าบชูาไฟ ท�าพิธี 
ซดัข้าวสารบชูาไฟ ท�าพธีิเตมิเนยบชูาไฟ ท�าพธิเีตมิน�า้มนับชูา
ไฟ ท�าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�าพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดู
อวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก  
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู  
เป็นหมอยาพษิ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรกัษาแผลหนกูดั  
เป็นหมอทายเสยีงนก เป็นหมอทายเสยีงกา เป็นหมอทายอายุ  
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลกัษณะ
แก้วมณ ีทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู 
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า 
ทายลักษณะมฤค.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวิชาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยงัเลีย้งชวิีตโดย 
มิจฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี ้คอื ดฤูกษ์ยาตราทพัว่า 
พระราชาจกัยกออก พระราชาจกัไม่ยกออก พระราชาภายในจัก 
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ยกเข้าประชดิ พระราชาภายนอกจกัถอย พระราชาภายนอก 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจัก
มชียั พระราชาภายในจกัปราชยั พระราชาพระองค์นีจั้กมีชยั 
พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่าจัก
มีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์
ดวงอาทติย์จกัโคจรถกูทาง ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์จกัโคจรผดิ
ทาง ดาวนกัษตัรจกัโคจรถกูทาง ดาวนกัษตัรจกัโคจรผดิทาง 
จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง  
ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์และดาวนกัษตัร จกัข้ึน จักตก จักมวัหมอง  
จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างน้ี สุริยคราส 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวง
จนัทร์ดวงอาทติย์โคจรถกูทางจักมผีลเป็นอย่างนี ้ดวงจันทร์
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ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
โคจรถกูทางจกัมผีลเป็นอย่างนี ้ดาวนกัษัตรโคจรผิดทางจัก
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้อง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว แม้น้ีก็
เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต 
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�านายว่า  
จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�าราญหาโรคมิได้ หรือค�านวณฤกษ์ยาม ค�านวณดวงชะตา 
จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวิชาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ยังเลีย้งชวิีตโดย 
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย  
ให้ยาผดงุครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิน้กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแขง็ 
ร่ายมนต์ให้มอืสัน่ ร่ายมนต์ไม่ให้หไูด้ยนิเสยีง เป็นหมอทรง
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทติย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�าพธิี 
เชิญขวัญ.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวิชาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเห็นปานนี ้คอื ท�าพิธบีนบาน 
ท�าพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน  
ท�ากะเทยให้กลับเป็นชาย ท�าชายให้กลายเป็นกะเทย ท�าพิธี
ปลูกเรือน ท�าพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ามนต์ รดน�้ามนต์ 
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ท�าพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ารอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบ้ืองบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ  
หุงน�้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด 
ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�าการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา 
ชะแผล. 

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมจิฉาชพีด้วยเดรจัฉานวชิาเหน็ปานนีเ้สยีแล้ว แม้น้ีก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.

มหาราช !  ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะสีลสังวรน้ันเปรียบเหมือน
กษัตริย์ผู ้ได้มุรธาภิเษก1 ก�าจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น. 

มหาราช !  ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้
แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะสีลสังวรนั้น ภิกษุ
สมบรูณ์ด้วยอรยิสลีขันธ์นี ้ย่อมได้เสวยสขุอนัปราศจากโทษ
ในภายใน. 

มหาราช !  ด้วยประการดงักล่าวมานีแ้ล ภกิษชุือ่ว่า
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.

๑. นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่นๆ
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นอกจากพรหมชาลสูตรและสามัญญผลสูตรที่มีการกล่าวถึง 
การห้ามทําเดรัจฉานวิชาแล้ว ยังมีปรากฏอยู่ในสูตรอื่นอีก คือ 

อัมพัฏฐสูตร ตรัสกับ อัมพัฏฐมาณพ (-บาลี สี. ที. ๙/๑๒๙/๑๖๓.), 
โสณทัณฑสูตร ตรัสกับ โสณทัณฑพราหมณ์ (-บาลี สี. ที. ๙/๑๕๙/๑๙๕.), 

กูฏทันตสูตร ตรัสกับ กูฏทันตพราหมณ์ (-บาลี สี. ที. ๙/๑๘๘/๒๓๕.), 
มหาลิสูตร ตรัสกับ เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี (-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๑/๒๕๕.), 

ชาลิยสตูร ตรัสกบั มณัฑยิปรพิาชกและชาลยิปรพิาชก (-บาล ีส.ี ท.ี ๙/๒๐๓/๒๕๖.), 
มหาสีหนาทสูตร ตรัสกับ อเจลกัสสปะ (-บาลี สี. ที. ๙/๒๑๘/๒๗๐.), 

โปฏฐปาทสูตร ตรัสกับ โปฏฐปาทปริพาชก (-บาลี สี. ที. ๙/๒๒๖/๒๗๙.), 
สุภสูตร พระอานนท์กล่าวกับ สุภมาณพโตเทยบุตร (-บาลี สี. ที. ๙/๒๕๔ /๓๑๙.), 

เกวัฏฏสูตร ตรัสกับ เกวัฏฏะ (ชาวประมง) (-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๖/๓๔๒.), 
โลหิจจสูตร ตรัสกับ โลหิจจพราหมณ์ (-บาลี สี. ที. ๙/๒๙๓/๓๖๓.), 

เตวชิชสตูร ตรสักบั วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ (-บาลี ส.ี ท.ี ๙/๓๑๐/๓๘๓.).
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04 อะไรคือเดรัจฉานกถา
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๖/๑๖๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย จงอย่ากล่าว
เดรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเร่ืองพระราชา เรื่องโจร  
เรือ่งมหาอ�ามาตย์ เรือ่งกองทพั เร่ืองภัย เร่ืองการรบ เรือ่งข้าว  
เรื่องน�้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เร่ืองดอกไม้ เร่ืองของหอม  
เรือ่งญาติ เรือ่งยานพาหนะ เร่ืองหมู่บ้าน เร่ืองนคิม เรือ่งนคร  
เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เรือ่งคนกล้าหาญ เรือ่งตรอก  
เรือ่งท่าน�า้ เรือ่งคนทีล่่วงลบัไปแล้ว เร่ืองเบด็เตล็ด เรือ่งโลก  
เรือ่งทะเล เรือ่งความเจริญและความเสือ่ม ด้วยประการนัน้ๆ  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร 

เพราะถ้อยค�านี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่
เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย 
ความคลายก�าหนัด ความดับ ความร�างับ ความรู้ยิ่ง 
ความรู้พร้อม และนิพพานเลย.
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0๕ 
พระพุทธเจ้า  
เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

-บาลี สี. ที. ๙/๑๐/๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือ
พราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว  
ท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูด
เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอ�ามาตย์ เรื่องกองทัพ  
เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่องข้าว เรื่องน�้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน 
เร่ืองดอกไม้ เรื่องของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยานพาหนะ  
เรื่องหมู่บ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เร่ืองสตรี  
เร่ืองบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เร่ืองตรอก เรื่องท่าน�้า เรื่อง
คนที่ล่วงลับไปแล้ว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เรื่องทะเล 
เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆ.

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากเดรจัฉานกถาเหน็ปานนี้ 
เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าว
สรรเสริญอย่างนี้.
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0๖ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

-บาลี สี. ที. ๙/๘๗/๑๑๐., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๖/๑๖๖๓.

... เมือ่สมณะหรอืพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะท่ีเขา
ให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็น
ปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอ�ามาตย์ 
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่องข้าว เรื่องน�้า เรื่อง
ผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่อง
ยานพาหนะ เรื่องหมู่บ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท 
เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เร่ืองคนกล้าหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองท่าน�า้ 
เรือ่งคนท่ีล่วงลบัไปแล้ว เร่ืองเบด็เตลด็ เร่ืองโลก เร่ืองทะเล 
เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆ.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา
เห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหลาย จงอย่ากล่าว
เดรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เร่ืองโจร 
เรื่องมหาอ�ามาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่อง
ข้าว เรือ่งน�า้ เรือ่งผ้า เร่ืองทีน่อน เร่ืองดอกไม้ เร่ืองของหอม 
เรือ่งญาติ เรือ่งยานพาหนะ เร่ืองหมู่บ้าน เร่ืองนคิม เรือ่งนคร 
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เรือ่งชนบท เรือ่งสตร ีเรือ่งบรุษุ เรือ่งคนกล้าหาญ เรือ่งตรอก 
เรือ่งท่าน�า้ เรือ่งคนทีล่่วงลบัไปแล้ว เร่ืองเบด็เตลด็ เรือ่งโลก  
เร่ืองทะเล เรือ่งความเจริญและความเสือ่ม ด้วยประการนัน้ๆ  
เพราะเหตุไรจงึไม่ควรกล่าว เพราะการกล่าวนัน้ๆ ไม่ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงือ่นต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปพร้อม 
เพือ่ความหน่ายทกุข์ ความคลายก�าหนดั ความดบั ความร�างบั  
ความรู้ย่ิง ความรู้พร้อม และนพิพานเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อพวกเธอจะกล่าว จงกล่าวว่า 
“เช่นนี้ๆ  เป็นทกุข์ เช่นนี้ๆ  เป็นเหตุให้เกดิทกุข์ เช่นน้ีๆ เป็น
ความดบัไม่เหลอืของทกุข์ และเช่นนี้ๆ  เป็นทางด�าเนินให้ถึง
ความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรกล่าว  
เพราะการกล่าวนัน้ๆ ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงือ่นต้น 
ของพรหมจรรย์ เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความ
คลายก�าหนัด ความดับ ความร�างับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม 
และนิพพาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงท�าความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริง ว่า “นี้เป็นทุกข์ นี้
เป็นเหตใุห้เกดิขึน้แห่งทกุข์ นีเ้ป็นความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์  
น้ีเป็นทางด�าเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทกุข์” ดงัน้ีเถิด.





เดรัจฉานวิชา  
ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์
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07 ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๑๗/๕๐๐.

พราหมณ์ !  ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างมีอยู่ ๓ อย่าง คือ
อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์.

(๑) พราหมณ์ !  อิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร.
คือ คนบางคนในโลกนี้กระท�าอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆ  

ผู้เดียวแปลงเป็นหลายคน หลายคนแปลงเป็นคนเดียว ท�า
ทีก่�าบงัให้เป็นทีแ่จ้ง ท�าทีแ่จ้งให้เป็นทีก่�าบัง ไปได้ไม่ขดัข้อง 
ผ่านทะลฝุา ทะลกุ�าแพง ทะลภูุเขา ดจุไปในอากาศว่างๆ ผดุ
ขึ้นและด�าลงในแผ่นดินได้เหมือนในน�้า เดินไปได้เหนือน�้า
เหมอืนเดนิบนแผ่นดนิ ไปได้ในอากาศเหมอืนนกมีปีก ท้ังท่ี
ยงัน่ังสมาธคิูบ้ลัลงัก์ ลบูคล�าดวงจนัทร์และดวงอาทติย์อนัมี
ฤทธิอ์านภุาพมากได้ด้วยฝ่ามอื และแสดงอ�านาจทางกายเป็น
ไปตลอดถึงพรหมโลกได้. 

พราหมณ์ !  นี้แล อิทธิปาฏิหาริย์. 

(๒) พราหมณ ์!  อาเทสนาปาฏหิาริยเ์ปน็อยา่งไร. 
คอื คนบางคนในโลกน้ีโดยอาศัยนมิติ ย่อมทายใจคน 

ว่า “ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการ
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อย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี้”1 แม้เขาทายมากเท่าไร
ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย บางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือของ
อมนุษย์หรือของเทวดา แล้วทายใจคนว่า “ใจของท่านเป็น
อย่างน้ี ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างน้ี ความคิดของ
ท่านเป็นดังนี้” แม้เขาทายมากเท่าไร ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย  
บางคนฟังเสยีงแห่งวติกวจิาร ของบคุคลทีก่�าลงัวติกวจิารอยู่  
แล้วทายใจคนว่า “ใจของท่านเป็นอย่างน้ี ใจของท่านเป็นไป 
โดยอาการอย่างนี ้ความคดิของท่านเป็นดังนี”้ แม้เขาทายมาก
เท่าไร กถ็กูหมดไม่มผิีดเลย บางคนก�าหนดใจของผูเ้ข้าสมาธิ
อันไม่มีวิตกวิจาร ด้วยใจของตนแล้วรู้ว่า “มโนสังขาร อัน 
ท่านผู้นี้ตั้งไว้เช่นใด ในล�าดับแห่งจิตนี้ จักเกิดวิตกชื่อโน้น” 
ดังนี้ แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมด ไม่มีผิดเลย. 

พราหมณ์ !  นี้แล อาเทสนาปาฏิหาริย์. 

(๓) พราหมณ์ !  อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร. 
คอื คนบางคนในโลกนีย่้อมพร�า่สอนว่า “ท่านท้ังหลาย 

จงตรึกอย่างนี้ๆ อย่าตรึกอย่างนั้นๆ จงท�าในใจอย่างน้ีๆ 
อย่าท�าในใจอย่างนั้นๆ จงละสิง่นี้ๆ  เสยี จงเข้าถงึส่ิงนี้ๆ  
แล้วแลอยู”่ ดังนี้.

พราหมณ์ !  นี้แล อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๑. บาลีเดียวกัน ต่างสํานวนในบางฉบับของไตรปิฎกแต่ละสํานัก
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08 
พระสัมมาสัมพทุธะ อึดอดั ขยะแขยง  
เกลียดชัง อิทธิปาฏิหาริย์   
และอาเทสนาปาฏหิาริย์

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๓/๓๓๙.

เกวัฏฏะ !  นี่ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ที่เราได้ท�าให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ ๓ อย่าง คือ 
อทิธปิาฏหิารย์ิ อาเทสนาปาฏหิาริย์ และอนสุาสนีปาฏหิารย์ิ.

(๑) เกวัฎฎะ !  อิทธิปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างไร.
เกวัฏฏะ !  ภกิษใุนกรณนีี ้กระท�าอทิธวิธิมีอีย่างต่างๆ 

คือ ผู้เดียวแปลงเปน็หลายคน หลายคนแปลงเป็นคนเดยีว  
ท�าที่ก�าบังให้เป็นที่แจ้ง ท�าที่แจ้งให้เป็นท่ีก�าบัง ไปได้ไม่
ขัดข้อง ผ่านทะลุฝา ทะลุก�าแพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศ 
ว่างๆ ผุดขึ้นและด�าลงในแผ่นดินได้เหมือนในน�้า เดินไปได ้
เหนือน�้าเหมือนเดินบนแผ่นดิน ไปได้ในอากาศเหมือน
นกมีปีก ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู้บัลลังก์ ลูบคล�าดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือ และแสดง
อ�านาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้. 
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เกวัฏฏะ !  กุลบุตรผู้มีศรัทธาเล่ือมใสได้เห็นการ
แสดงนัน้แล้ว เขาบอกเล่าแก่กลุบตุรอืน่บางคน ทีไ่ม่ศรทัธา
เลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์นัก กุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้น 
ก็จะพึงตอบว่า วิชาชื่อคันธารี1 มีอยู่ ภิกษุนั้นแสดงอิทธิวิธี
ด้วยวิชานั่นเท่านั้น (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่). 

เกวัฏฏะ !  ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อ ไม่
เลือ่มใส ย่อมกล่าวตอบผูเ้ชือ่ผูเ้ลือ่มใสได้อย่างน้ัน มิใช่หรือ.

พึงตอบได้ พระองค์.

เกวฏัฏะ !  เราเหน็โทษในการแสดงอทิธปิาฏหิารย์ิ
ดงันีแ้ล จงึอดึอัด ขยะแขยง เกลียดชงั ต่ออทิธิปาฏหิารย์ิ. 

(๒) เกวัฏฏะ !  อาเทสนาปาฏิหาริย์น้ันเป็นอย่างไร.
เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทายจิต ทายความ

รูส้กึของจติ ทายความตรกึ ทายความตรอง ของสตัว์เหล่าอ่ืน  
ของบุคคลเหล่าอื่นได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่าน
เป็นไปโดยอาการอย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี้.

เกวฏัฏะ !  กลุบตุรผูม้ศีรทัธาเลือ่มใสได้เหน็ภิกษนุัน้ 
ทายจติ ทายความรูส้กึของจติ ทายความตรกึ ทายความตรอง  

๑. คันธารี ชื่อมนต์ แต่งโดยฤษีมีนามคันธาระ, อีกอย่างหนึ่งว่าในแคว้นคันธาระ
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ของสัตว์เหล่าอ่ืน ด้วยประการนั้นๆ แล้ว เขาบอกเล่าแก่
กุลบุตรอื่นบางคน ที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์นัก 
กลุบตุรผูไ้ม่เชือ่ ไม่เลือ่มใส ย่อมค้านกลุบตุรผูเ้ชือ่ ผูเ้ลือ่มใส
ว่า วิชาชื่อมณิกา มีอยู่ ภิกษุนั้น กล่าวทายใจได้เช่นนั้นๆ  
ก็ด้วยวิชานั้น (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่). 

เกวัฏฏะ !  ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อ ไม่
เลือ่มใส ย่อมกล่าวตอบผูเ้ชือ่ผูเ้ล่ือมใสได้ อย่างนัน้ มใิช่หรือ.

พึงตอบได้ พระองค์์.

เกวัฏฏะ !  เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนา-
ปาฏิหาริย์ดังน้ีแล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง ต่อ 
อาเทสนาปาฏิหาริย์.

(๓) เกวฏัฏะ !  อนุสาสนีปาฏิหาริย์น้ันเป็นอย่างไร. 
เกวัฏฏะ !  ภกิษใุนกรณน้ีี ย่อมพร�า่สอนว่า “ท่าน

จงตรึกอย่างนี้ๆ  อย่าตรกึอย่างนัน้ๆ จงท�าไว้ในใจอย่างนี้ๆ   
อย่าท�าไว้ในใจอย่างนัน้ๆ จงละสิง่น้ีๆ เสยี จงเข้าถงึส่ิงนี้ๆ  
แล้วแลอยู่” ดังนี้.

เกวัฏฏะ !  นี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 
เกวัฏฏะ !  ข้ออื่นยังมีอีก ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ 

เป็นพระอรหันต์ตรัสรูช้อบเอง สมบรูณ์ด้วยวชิชาและจรณะ  
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ด�าเนนิไปด ีรูแ้จ้งโลก เป็นสารถฝึีกคนควรฝึกไม่มีใครย่ิงไปกว่า  
เป็นครขูองเทวดาและมนษุย์ เป็นผูเ้บกิบานแล้ว จ�าแนกธรรม 
ออกสอนสัตว์ ตถาคตนั้น ท�าให้แจ้งซึ่งโลกนี้ กับทั้งเทวดา 
มาร พรหม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อม
ทั้งมนุษย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม 
ตถาคตนัน้แสดงธรรมไพเราะในเบือ้งต้น–ท่ามกลาง –ท่ีสดุ 
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง. 

คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือผู ้เกิดในตระกูลใด
ตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี ได้ฟังธรรมนั้นแล้ว เกิดศรัทธา
ในตถาคต เขาผู้ประกอบด้วยศรัทธา ย่อมพิจารณาเห็นว่า 
“ฆราวาสคบัแคบ เป็นทางมาแห่งธลุ ีบรรพชาเป็นโอกาสว่าง 
การที่คนอยู่ครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังข์ที่เขาขัดแล้วนั้น ไม่ท�าได้
โดยง่าย ถ้ากระไร เราจะปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ  
ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด” ดังน้ี 
โดยสมัยอื่นต่อมา เขาละกองสมบัติน้อยใหญ่ และวงศ์ญาติ
น้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่
เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว. 
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ภิกษุน้ัน ผู้บวชแล้วอย่างนี้ ส�ารวมแล้วด้วยความ
ส�ารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติ
เหน็เป็นภัยในโทษทัง้หลาย แม้ว่าเป็นโทษเลก็น้อย สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบแล้วด้วยกายกรรม
วจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธ์ิ ถึงพร้อมด้วยศีล  
มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ท้ังหลาย ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ. 

เกวัฏฏะ !  ภิกษุถึงพร้อมด้วยศีล เป็นอย่างไรเล่า.
เกวฏัฏะ !  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ละการท�าสตัว์มีชีวิต

ให้ตกล่วงไป เป็นผูเ้ว้นขาดจากปาณาตบิาต วางท่อนไม้และ
ศัสตราเสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวัง
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่. 

เกวัฏฏะ !  นี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 
(ต่อไปนี้ ทรงแสดงด้วยจุลศีล – มัชฌิมศีล – มหาศีล – 

อินทรียสังวร – สติสัมปชัญญะ - การสันโดษด้วยปัจจัยส่ี – การช�าระจิตจาก 

นิวรณ์ในที่สงัดแล้วได้ปฐมฌาน – ทุติยฌาน – ตติยฌาน - จตุตถฌาน 

– ญาณทัสสนะ – มโนมยิทธิ – อิทธิวิธี – ทิพพโสต – เจโตปริยญาณ 

– ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ – จุตูปปาตญาณ และตรัสเรียกความส�าเร็จ 

ในการสอนแต่ละขั้นว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ อย่างหนึ่งๆ จนกระทั่งถึง 

อาสวักขยญาณซึ่งมีข้อความว่า) 
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เกวัฏฏะ !  ภิกษุนั้น คร้ันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใส 
ไม่มกีเิลส ปราศจากอปุกเิลส1 เป็นธรรมชาตอ่ิอนโยนควรแก่
การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้แล้ว เธอก็น้อมจิต 
ไปเฉพาะต่ออาสวักขยญาณ2 เธอย่อมรู้ชดั ตามท่ีเป็นจรงิว่า 
“นีท้กุข์ น้ีเหตใุห้เกดิขึน้แห่งทกุข์ นีค้วามดบัไม่เหลือแห่งทกุข์  
นี้ทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” และรู้ชัด
ตามที่เป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะ  
นี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ น้ีทางด�าเนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งอาสวะ” เมื่อเธอรู้อยู่อย่างน้ีเห็นอยู่อย่างน้ี  
จติกพ้็นจากกามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ3 ครัน้จิตหลดุพ้นแล้ว 
ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า “จิตพ้นแล้ว” เธอรู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าได้ท�าส�าเร็จแล้ว กิจอื่นที่
จะต้องท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก” ดังนี้. 

เกวฏัฏะ !  เปรียบเหมือนห้วงน�า้ใสท่ีไหล่เขาไม่ขุน่มวั  
คนมจีกัษดีุยนือยูบ่นฝ่ังในท่ีนัน้ เขาเหน็หอยต่างๆ บ้าง กรวด 

๑. เครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
๒. ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ
3. กามาสวะ = อาสวะคือกาม (กิเลสที่เป็นเหตุให้ติดในกาม)  

ภาวสวะ = อาสวะคือภพ (กิเลสที่เป็นเหตุให้ติดในภพ) 
อวชิชาสวะ = อาสวะคอือวชิชา (กเิลสทีเ่ป็นเหตุให้ติดในไม่รูต้ามความเป็นจรงิ)
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และหนิบ้าง ฝงูปลาบ้าง อนัหยดุอยูแ่ละว่ายไปในห้วงน�า้นัน้ 
เขาจะส�าเหนียกใจอย่างนี้ว่า “ห้วงน�้านี้ใส ไม่ขุ่นเลย หอย 
ก้อนกรวด ปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้าง ว่ายไปบ้าง ใน
ห้วงน�้านั้น” ดังนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น. 

เกวัฏฏะ !  นี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 
เกวัฏฏะ !  เหล่านี้แล ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ที่เราได้

ท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอนัย่ิงเอง แล้วประกาศให้ผูอ้ืน่รูต้ามด้วย.



หลักปฏิบัติของภิกษ ุ
ต่อ 

อิทธิปาฏิหาริย์  
และ 

คุณวิเศษอื่นๆ
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09 
พระสัมมาสัมพุทธะ 
ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๑๕/๓๓.

พระปณิโฑลภารทวาชะแสดงอทิธปิาฏหิารย์ิโดยการเหาะขึน้ไป

ปลดบาตรของราชคหเศรษฐี ในเมืองราชคฤห์ จากนั้นก็ได้ถือบาตรและ

เหาะเวยีนไปรอบเมอืงราชคฤห ์3 รอบ เรือ่งทราบไปถงึพระผูม้พีระภาค 

พระผู้มีพระภาคจึงสั่งประชุมสงฆ์เพื่อสอบถาม

ภารทวาชะ !  ข่าวว่าเธอปลดบาตรของราชคห-
เศรษฐีลงจริงหรือ.

จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ภารทวาชะ !  การกระท�าของเธอนัน่ไม่เหมาะ ไม่สม  
ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�า ไฉนเธอจึง
ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซ่ึงเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์
แก่พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ ซึ่งเป็นดุจซากศพ
เล่า มาตุคามแสดงของลับ เพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจ
ซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้แสดงอิทธิ-
ปาฏหิารย์ิ ซึง่เป็นธรรมอนัยวดยิง่ของมนษุย์แก่พวกคฤหสัถ์ 
เพราะเหตแุห่งบาตรไม้ซึง่เป็นดจุซากศพ การกระท�าของเธอ 
นั่นไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
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หรอืไม่ท�าผูท้ีเ่คยเลือ่มใสแล้วให้เลือ่มใสยิง่ขึน้ไป โดยทีแ่ท้ 
ย่อมเป็นไปเพือ่ความไม่เลือ่มใสของผูท้ีย่งัไม่เลือ่มใส และ
ท�าผูท่ี้เคยเลือ่มใสแล้วให้เปลีย่นไปเป็นอย่างอืน่เท่านัน้.

ครั้นแล้วทรงท�าธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย ์
ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์ รูปใด
แสดง ต้องอาบัติทุกกฏ.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงท�าลายบาตรไม้น่ัน  
บดให้ละเอียด ใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุท้ังหลาย อน่ึง 
ภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.



38

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชาพุทธวจน - หมวดธรรม 

10 
พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ 
แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี

-บาลี มหา. วิ. ๑/๑๗๒/๒๓๒

อนึง่ ภกิษใุด ไม่รูเ้ฉพาะ กล่าวอวดอตุตรมินสุสธรรม1 
อันเป็นความรู้ ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ  
น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างน้ี 
ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือ
เอาตามก็ตาม เป็นอันต้องอาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด  
จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะท่าน ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างน้ันได้
กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็น ได้พูดพล่อยๆ 
เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่ส�าคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้  
ก็เป็นปาราชิก2หาสังวาส3มิได้.

.

๑. อุตตริมนุสสธรรม = ธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์
๒. ปาราชิก = อาบัติหนักที่แก้ไขไม่ได้ เมื่อภิกษุกระทําแล้ว ต้องขาดจากความ

เป็นภิกษุ
3. สังวาส = การอยู่ร่วมกัน, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันของสงฆ์ เช่น การทํา

สังฆกรรมร่วมกัน, การกินร่วมกัน, การนอนร่วมกัน 
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11 
พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษ ุ
บอกคุณวเิศษให้กบัผูท้ีไ่ม่ใช่นกับวช

-บาลี มหา. วิ. ๒/๒๑๑/๓๐๕.

อน่ึง ภิกษุใดบอกอตุตริมนสุสธรรมแก่อนปุสมับนั1 

เป็นปาจิตตีย์2 เพราะมีจริง.

๑. อนุปสัมบัน = ผู้ที่ไม่ใช่นักบวช
๒. ปาจติตย์ี = อาบตัทิีแ่ก้ไขได้ ปลงด้วยวาจา หากภกิษุกระทาํแล้วต้องพดูเปิดเผย

ความผิดนั้นแก่ภิกษุด้วยกันอย่างน้อยรูปใดรูปหนึ่งก็ได้



40

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชาพุทธวจน - หมวดธรรม 

1๒ 
พระสมัมาสมัพุทธะ ห้ามพยากรณ์ 
(ท�านายทายทัก) บุคคลอื่น 

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๐/๗๕.

ตรัสกับพระอานนท์ปรารภเหตุนางมิคสาลากล่าวแย้ง

พระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคลระหว่างบิดาของ

ตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเพ่ือนของบิดาผู้ไม่ได้ประพฤติ

พรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้ง 2 บุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้

กายดุสิตเหมือนกัน.

อานนท์ !  … เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถกูต้อง
บุคคลนี้ ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต. 

อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่า
เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณใน
บุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคล ย่อมท�าลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผู้ท่ีเหมอืนเราพงึถือประมาณในบคุคลได้.
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1๓ มหาโจร ๕ จ�าพวก
-บาลี มหา. วิ. ๑/๑๖๙/๒๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  มหาโจร ๕ จ�าพวกนี้ มีปรากฏอยู่
ในโลก ๕ จ�าพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภิกษทุัง้หลาย !  มหาโจรบางคนในโลกนี ้ยอ่ม
ปรารถนาอย่างนีว้า่ เมือ่ไรหนอเราจกัเปน็ผูอ้นับรุุษร้อยหน่ึง 
หรือพันหน่ึงแวดล้อมแล้ว ท่องเท่ียวไปในหมู่บ้าน นิคมและ 
ราชธานี เบียดเบียนเอง ให้ผู้อ่ืนเบียดเบียน ตัดเอง ให้ผู้อ่ืน 
ตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ สมัยต่อมา เขาเป็น 
ผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อมแล้วเที่ยวไปใน
หมูบ่า้น นิคมและราชธาน ีเบยีดเบยีนเอง ใหผู้อ้ืน่เบยีดเบยีน 
ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญฉันใด. 
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็
ฉันน้ันเหมือนกันแล ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ 
เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว 
เท่ียวจาริกไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และ
บรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ย�าเกรง ได้จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร1 สมัยต่อมา  

๑. คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร = ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค
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เธอเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง  หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว 
เที่ยวจาริกไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และ
บรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ย�าเกรงแล้ว ได้จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารท้ังหลาย. 
ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเป็นมหาโจรจ�าพวกที ่๑ มปีรากฏอยูใ่นโลก.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทราม
บางรปูในธรรมวนิยันี ้เลา่เรยีนธรรมวนิยัอนัตถาคตประกาศ
แล้ว ย่อมอวดอ้างว่าเป็นของตน. ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น
มหาโจรจ�าพวกที่ ๒ มีปรากฏอยู่ในโลก.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทราม
บางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามก�าจัดเพื่อนพรหมจารี ผู้
หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอัน
เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้. ภิกษุท้ังหลาย !  
นี้เป็นมหาโจรจ�าพวกที่ ๓ มีปรากฏอยู่ในโลก.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทราม
บางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ 
ทั้งหลาย ด้วยครุภัณฑ์ ครุบริขารของสงฆ์ คือ อาราม พื้นที่
อารามวหิาร พืน้ทีว่หิาร เตยีง ตัง่ ฟกู หมอน หมอ้โลหะ อ่าง
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โลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน 
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกะต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ  
ดินเหนียว เคร่ืองไม้ เคร่ืองดิน. ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เป็น
มหาโจรจ�าพวกที่ ๔ มีปรากฏอยู่ในโลก.

(๕) ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริ- 
มนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง น้ีจัดเป็นยอดมหาโจร  
ในโลกพร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ 
พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ข้อน้ันเพราะเหตุไร  
เพราะภิกษุนัน้ฉันกอ้นขา้วของชาวแวน่แควน้ดว้ยอาการแหง่
คนขโมย.





อริยบุคคล 
ไม่ทำาเดรัจฉานวิชา
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14 
อริยบุคคล 
จะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๑-๑๘๘/๒๗๔–๒๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาองค์ทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิ
ย่อมเป็นธรรมน�าหน้า1 ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมน�าหน้า
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะ รู้จัก
สมัมาอาชวีะว่าสมัมาอาชวีะ ความรูข้องเธอนัน้เป็นสมัมาทิฏฐ.ิ

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไร คือ  
การโกง การล่อลวง การตลบตะแลง การยอมมอบตนในทางผดิ  
การเอาลาภต่อลาภ นี้มิจฉาอาชีวะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  เรากล่าวสมัมาอาชวีะเป็น ๒ อย่าง 

คอื สมัมาอาชวีะท่ียงัเป็นสาสวะ2 เป็นส่วนแห่งบญุ ให้ผลแก่
ขนัธ์อย่างหนึง่ สมัมาอาชวีะของพระอริยะทีเ่ป็นอนาสวะ เป็น
โลกุตระ เป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง.

ภกิษทุัง้หลาย !  กส็มัมาอาชวีะทีย่งัเป็นสาสวะ เป็น
ส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกใน
ธรรมวนิยันี ้ ย่อมละมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชพีด้วยสมัมาอาชวีะ. 

๑. ธรรมนําหน้า = ธรรมที่เริ่มมีมาก่อน (ปุทงฺคม)
๒. สาสวะ = ประกอบด้วยอาสวะ, ยังมีอาสวะ
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ภกิษทุัง้หลาย ! นีสั้มมาอาชีวะทียั่งเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบญุ  
ให้ผลแก่ขันธ์.

ภกิษทุัง้หลาย !  กส็มัมาอาชวีะของพระอริยะท่ีเป็น
อนาสวะ1 เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค เป็นอย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย ! ความงด ความเว้น เจตนางดเว้นจาก
มจิฉาอาชวีะของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้  
พรัง่พร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู ่นีแ้ล สมัมาอาชวีะ 
ของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค.

ภกิษนุัน้ย่อมพยายามเพือ่ละมจิฉาอาชวีะ เพ่ือบรรลุ
สัมมาอาชีวะ ความพยายามของเธอนั้น เป็นสัมมาวายามะ.

ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้ มีสติบรรลุสัมมา-
อาชีวะอยู่ สติของเธอนั้น เป็นสัมมาสติ.

ด้วยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ  
สมัมาวายามะ สมัมาสติ ย่อมห้อมล้อม เป็นไปตามสมัมาอาชวีะ 
ของภิกษุนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาองค์ทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิ
ย่อมเป็นธรรมน�าหน้า ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมน�าหน้า
อย่างไร คือ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะ

๑.  อนาสวะ = ไม่มีอาสวะ
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ได้ เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมี
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมา- 
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะจงึพอเหมาะได้ เมือ่มสีมัมาวายามะ สัมมาสติ
จงึพอเหมาะได้ เมือ่มสีมัมาสต ิ สมัมาสมาธิจงึพอเหมาะได้ 
เม่ือมสีมัมาสมาธ ิสมัมาญาณะจงึพอเหมาะได้ เมือ่มสีมัมา-
ญาณะ สมัมาวมิตุตจิงึพอเหมาะได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยประการนี้แล พระเสขะผู้
ประกอบด้วยองค์ ๘ จงึเป็นพระอรหนัต์ผูป้ระกอบด้วยองค์ ๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาองค์ทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิ
ย่อมเป็นธรรมน�าหน้า ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมน�าหน้า
อย่างไร คือ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ 
ท้ังอกุศลธรรมอนัเป็นบาปเป็นอเนกบรรดาม ีเพราะมิจฉา-
ทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้น ก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้ว 
และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะ
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย.

ผูม้สีมัมาสงักปัปะ ย่อมเป็นอนัสลัดมิจฉาสังกปัปะได้...

ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้...
ผูม้สีมัมากัมมนัตะ ย่อมเป็นอนัสลดัมิจฉากมัมนัตะได้...
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ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้...

ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้...

ผู้มีสัมมาสติ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้...
ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้...
ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้...
ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ ทัง้

อกศุลธรรมเป็นบาปเป็นอเนกบรรดาม ีเพราะมจิฉาวมิตุตเิป็น
ปัจจยันัน้ กเ็ป็นอันผูม้สีมัมาวมิตุตสิลดัได้แล้ว และกศุลธรรม 
เป็นอเนก ย่อมถงึความเจริญบรบิรูณ์ เพราะสมัมาวมิตุตเิป็น
ปัจจัย.

ภกิษทุัง้หลาย !  ด้วยประการนีแ้ล จงึเป็นธรรมฝ่าย
กุศล ๒๐ ฝ่ายอกศุล ๒๐ ชือ่ ธรรมบรรยายมหาจัตตารสีกะ1  
อันเราให้เป็นไปแล้ว สมณะ หรือพราหมณ์ หรือเทวดา  
หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก จะให้เป็นไปไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่ง 
พงึส�าคญัทีจ่ะติเตยีนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี ้ 
การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกนั ๑๐ ประการ อนัชอบด้วย
เหตุของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้น ย่อมถึงฐานะน่าต�าหนิ 
ในปัจจุบันเทียว. 

๑. มหาจัตตารีสกะ ธัมมะปริยายะ (มหาจตฺตารีสก ธมฺมปริยาย)
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ถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ 

ถ้าใครตเิตยีนสมัมาสงักปัปะ เขากต้็องบชูา สรรเสรญิ 
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะ 

ถ้าใครติเตียนสัมมาวาจา เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจา

ถ้าใครตเิตยีนสมัมากมัมนัตะ เขากต้็องบชูา สรรเสรญิ 
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีิมิจฉากัมมันตะ 

ถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาอาชีวะ 

ถ้าใครติเตยีนสมัมาวายามะ เขากต้็องบชูา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีิมิจฉาวายามะ

ถ้าใครติเตียนสัมมาสติ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ 
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสติ

ถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิ

ถ้าใครติเตียนสัมมาญาณะ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญาณะ 

ถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุตติ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตติ.
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ภกิษทุัง้หลาย !  สมณะหรอืพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่  

พึงส�าคญัทีจ่ะตเิตยีน คดัค้านธรรมบรรยายมหาจตัตารสีกะนี้  
การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกนั ๑๐ ประการ อนัชอบด้วย
เหตุของสมณะหรือพราหมณ์พวกนัน้ ย่อมถงึฐานะน่าต�าหนิ 
ในปัจจุบันเทียว. 

ภกิษทุัง้หลาย !  แม้พวกอสัสะและพวกภญัญะชาว 
อุกกลชนบท ซึง่เป็นอเหตุกวาทะ อกริิยวาทะ นตัถกิวาทะ1ก็ 
ยงัส�าคญัทีจ่ะไม่ตเิตียน ไม่คดัค้านธรรมบรรยายมหาจตัตารสีกะ  

นัน่เพราะเหตุไร เพราะกลัวถกูนนิทา ถกูว่าร้าย และถกูก่อความ.

๑. อเหตุกวาทะ = ผู้มวีาทะว่า เหตุไม่มี, อกริิยวาทะ = ผู้มีวาทะว่า การกระทาํไม่มี, 
นัตถิกวาทะ = ผู้มีวาทะว่า ขาดสูญ





ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ 
ของโสดาบัน
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1๕ 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน 
นัยที่ 1

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ 
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ โดย
ความเป็นสุข 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆ โดย
ความเป็นตัวตน

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจกระท�าอนันตริยกรรม 
ผูถึ้งพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจหวงัการถงึความบรสิทุธิ์

โดยโกตุหลมงคล 
ผูถ้งึพร้อมด้วยทิฏฐ ิไม่อาจแสวงหาทกัขเิณยยบุคคล 

ภายนอกจากศาสนานี้.
ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านีแ้ล ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ 

๖ ประการ.
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1๖ 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน 
นัยที่ ๒

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ 
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจอยูอ่ย่างไม่มคีวามเคารพ
ย�าเกรง ในพระศาสดา 

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจอยูอ่ย่างไม่มคีวามเคารพ
ย�าเกรง ในพระธรรม

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจอยูอ่ย่างไม่มคีวามเคารพ
ย�าเกรง ในพระสงฆ์ 

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจอยูอ่ย่างไม่มคีวามเคารพ
ย�าเกรง ในสิกขา 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ1

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจยังภพที่แปดให้เกิดขึ้น.
ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านีแ้ล ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ 

๖ ประการ.

๑.  วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา
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17 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน 
นัยที่ ๓

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ 
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ

เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปลงชีวิต
มารดา

เป็นไปไม่ได้ ทีผู่ถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิจะพงึปลงชวีติบดิา
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปลงชีวิต

พระอรหันต์
เป็นไปไม่ได้ทีผู่ถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐิ จะพงึคดิประทษุร้าย

ตถาคต แม้เพียงท�าโลหิตให้ห้อ
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงท�าสงฆ์ให้

แตกกัน 
เป็นไปไม่ได้ ทีผู่ถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิจะพงึถอืศาสดาอืน่.
ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านีแ้ล ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ 

๖ ประการ.
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18 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน 
นัยที่ 4

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙ /๓๖๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ 
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจมาสูท่ฏิฐ ิว่า “สขุและทกุข์  
ตนท�าเอง”

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจมาสูท่ฏิฐ ิว่า “สขุและทกุข์  
ผู้อื่นท�าให้”

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจมาสูท่ฏิฐ ิว่า “สขุและทกุข์  
ตนท�าเองก็มีผู้อื่นท�าให้ก็มี”

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจมาสูท่ฏิฐ ิว่า “สขุและทกุข์  
ไม่ต้องท�าเองเกิดขึ้นได้ตามล�าพัง”

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจมาสูท่ฏิฐ ิว่า “สขุและทกุข์  
ไม่ต้องใครอื่นท�าให้ เกิดขึ้นได้ตามล�าพัง”

ผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐ ิไม่อาจมาสูท่ฏิฐ ิว่า “สขุและทกุข์  
ไม่ต้องท�าเองและไม่ต้องใครอืน่ท�าให้ เกดิข้ึนได้ตามล�าพัง”.
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ข้อนั้น เพราะเหตุไร.
ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เหตุ (แห่งสุข

และทุกข์) อันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเห็นแล้ว โดยแท้จริง และ
ธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วย.

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านีแ้ล ฐานะทีไ่ม่อาจเป็นไปได้ 
๖ ประการ.
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19 
อานิสงส์แห่งการท�าให้แจ้ง 
ซึ่งโสดาปัตติผล

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  อานิสงส์แห่งการท�าให้แจ้งซึ่ง 
โสดาปัตติผล ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ ๖ อย่างเป็นอย่างไร คือ

เป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อสัทธรรม 
เป็นบุคคลผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม 
ทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระท�าที่กระท�าแล้ว
เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ
เป็นบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นเหตุ 
เป็นบุคคลผู้เห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแต่เหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล อานิสงส์ ๖ ประการ 

แห่งการท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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๒0 
ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม ๓ แบบ 
ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒/๕๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ลัทธิ ๓ ลัทธิเหล่านี้มีอยู่ เป็นลัทธิ
ซึ่งแม้บัณฑิตจะพากันไตร่ตรอง จะหยิบข้ึนตรวจสอบ จะ
หยบิข้ึนวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างไร แม้จะบดิผนักนัมาอย่างไร 
กช็วนให้น้อมไป เพ่ือการไม่ประกอบกรรมทีด่งีามอยูน่ัน่เอง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ลัทธิ ๓ ลัทธินั้นเป็นอย่างไร คือ
(๑) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยค�าและ

ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับสุข รับทุกข์ 
หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรมที่ท�าไว้
แต่ปางก่อน”

(๒) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยค�าและ
ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ท่ีได้รับสุข รับทุกข์ หรือ 
ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะอิศวรเนรมิตให้” 

(๓) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยค�าและ
ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับสุข รับทุกข์ 
หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็นเหตุ  
เป็นปัจจัยเลย”.
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เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิท้ัง ๓ นั้น สมณ- 
พราหมณ์พวกใด มีถ้อยค�าและความเห็นว่า “บุคคลได้รับ 
สุขหรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ เพราะกรรมที่ท�าไว ้
แต่ปางก่อนอย่างเดียว” มีอยู่ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์ 
เหล่าน้ัน แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังน้ันแล้ว  
เรากล่าวกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ ... ลักทรัพย์ ... 
ประพฤตผิดิพรหมจรรย์ ... พดูเทจ็ ... พดูค�าหยาบ ... พดูยุ 
ให้แตกกัน ... พูดเพ้อเจ้อ ... มีใจละโมบเพ่งเล็ง ... มีใจ
พยาบาท ... มีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใดอย่างหน่ึง  
นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ท�าไว้แต่ปางก่อน. 

เมื่อมัวแต่ถือเอากรรมที่ท�าไว้แต่ปางก่อนมาเป็น
สาระส�าคัญดังน้ีแล้ว คนเหล่าน้ันก็ไม่มีความอยากท�าหรือ
ความพยายามท�าในข้อทีว่่า สิง่น้ีควรท�า (กรณยี) สิง่นีไ้ม่ควรท�า 
(อกรณีย) อีกต่อไป.

เมือ่กรณยีกจิและอกรณยีกจิไม่ถูกท�าหรอืถกูละเว้น
ให้จริงๆ จังๆ กนัแล้ว คนพวกทีไ่ม่มีสตคิุม้ครองตนเหล่านัน้  
กไ็ม่มอีะไรทีจ่ะมาเรยีกตนว่า เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้”  
ดังนี้.
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เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิท้ัง ๓ นั้น สมณ-
พราหมณ์พวกใด มีถ้อยค�าและความเห็นว่า “บุคคลได้รับ
สุขหรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะ
อศิวรเนรมติให้ (อสิสฺรนมิมฺานเหต)ุ” ดังนี ้ มอียู ่ เราเข้าไปหา
สมณพราหมณ์เหล่านั้น แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยัน
อยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ 
... ลักทรัพย์ ... ประพฤติผิดพรหมจรรย์ ... พูดเท็จ ... พูด
ค�าหยาบ ... พูดยุให้แตกกัน ... พูดเพ้อเจ้อ ... มีใจละโมบ
เพ่งเล็ง ... มีใจพยาบาท มีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใด
อย่างหนึง่อยู่ นัน่ก็ต้องเป็นเพราะการเนรมติของอิศวรด้วย.

เมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอิศวร มาเป็นสาระ
ส�าคัญดังนี้แล้ว คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากท�า หรือความ
พยายามท�าในข้อที่ว่า สิ่งนี้ควรท�า สิ่งนี้ไม่ควรท�า อีกต่อไป. 

เมือ่กรณียกิจและอกรณยีกจิ ไม่ถกูท�าหรอืถกูละเว้น
ให้จรงิๆ จังๆ กนัแล้ว คนพวกทีไ่ม่มสีตคิุม้ครองตนเหล่าน้ัน  
กไ็ม่มอีะไรทีจ่ะมาเรยีกตนว่า เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้”  
ดังนี้.
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เชือ่ว่าสขุและทุกข์เกดิขึน้เองลอยๆ  

ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบรรดาลัทธิท้ัง ๓ นั้น สมณ- 
พราหมณ์พวกใดมถ้ีอยค�าและความเหน็ว่า “บคุคลได้รับสขุ
หรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็น
เหตุ เป็นปัจจัยเลย” ดังนี้ มีอยู่ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์
เหล่าน้ัน แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว 
เรากล่าวกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ … ลักทรัพย์ … 
ประพฤตผิดิพรหมจรรย์ … พดูเทจ็ … พดูค�าหยาบ … พดูยุ 
ให้แตกกัน … พูดเพ้อเจ้อ … มีใจละโมบเพ่งเล็ง … มีใจ
พยาบาท … มีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ 
นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลยด้วย.

เมือ่มวัแต่ถอืเอาความไม่มอีะไรเป็นเหต ุ เป็นปัจจัย
เลย มาเป็นสาระส�าคัญดังนี้แล้ว คนเหล่าน้ันก็ไม่มีความ
อยากท�า หรือความพยายามท�าในข้อที่ว่า สิ่งนี้ควรท�า สิ่งนี้
ไม่ควรท�า อีกต่อไป. 

เมือ่กรณยีกจิและอกรณยีกจิ ไม่ถกูท�าหรือถูกละเว้น
ให้จริงๆ จังๆ กนัแล้ว คนพวกทีไ่ม่มีสตคิุม้ครองตนเหล่านัน้  
กไ็ม่มอีะไรทีจ่ะมาเรยีกตนว่า เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้”  
ดังนี้.
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๒1 อนุตตริยะ ๖ (สิ่งที่ประเสริฐ ๖ ประการ)

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๓/๓๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  อนตุตรยิะ ๖ ประการน้ี ๖ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ

(๑) ทัสสนานุตตริยะ  (๒) สวนานุตตริยะ 
(๓) ลาภานุตตริยะ  (๔) สิกขานุตตริยะ 
(๕) ปาริจริยานุตตริยะ  (๖) อนุสสตานุตตริยะ

(๑) ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ทัสสนานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภกิษุทัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ย่อมไปเพือ่

ดูช้างแก้วบ้าง ม้าแก้วบ้าง แก้วมณีบ้าง ของใหญ่ของเล็ก  
หรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ทัสสนะนั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่า 
ทัสสนะนี ้นัน้แลเป็นกจิเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปถุชุน 
ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความ
เบื่อหน่าย เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ 
เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วน 
ผู้ใดมีศรัทธาตั้งม่ัน มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว 
มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมไปเห็นตถาคต หรือสาวกตถาคต  
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การเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศกและ
ความร�่าไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ
บรรลญุายธรรม เพือ่ท�าให้แจ้งซึง่นพิพาน. ภกิษทุัง้หลาย !
ข้อท่ีบุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา  
ไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเห็นตถาคต หรือสาวก
ของตถาคตนี ้เราเรียกว่า ทสัสนานตุตริยะ กท็สัสนานตุตรยิะ 
เป็นอย่างนี้.

(๒) ภิกษทุัง้หลาย !  กส็วนานตุตริยะเปน็อย่างไร. 
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมไป

เพื่อฟังเสียงกลองบ้าง เสียงพิณบ้าง เสียงเพลงขับบ้าง 
หรือเสียงสูงๆ ต�่าๆ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุทั้งหลาย ! การฟังนี้ 
มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลว ... .  
ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น 
มศีรทัธาไม่หวัน่ไหว มคีวามเลือ่มใสยิง่ ย่อมไปฟังธรรมของ
ตถาคตหรอืสาวกของตถาคต การฟังนีย้อดเยีย่มกว่าการฟัง
ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ท้ังหลาย 
... เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่บุคคล



66

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้มีศรัทธาตั้งม่ัน มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว  
มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวก
ของตถาคตนี้ เราเรียกว่า สวนานุตตริยะ ก็ทัสสนานุตตริยะ  
สวนานุตตริยะ เป็นดังนี้. 

(๓) ภกิษุทัง้หลาย !  กล็าภานตุตริยะเปน็อย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ ย่อมได้ลาภ 

คอืบตุรบ้าง ภรรยาบ้าง ทรพัย์บ้าง หรือลาภมากบ้าง น้อยบ้าง  
หรอืได้ศรทัธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏบิตัผิดิ.  
ภกิษุทัง้หลาย ! ลาภนีม้อียู ่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี กแ็ต่ว่าลาภนี้ 
นัน้เป็นของเลว ... . ภกิษทุัง้หลาย ! ส่วนผูใ้ดมศีรทัธาตัง้มัน่  
มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไม่หว่ันไหว มีความเล่ือมใสย่ิง 
ย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคต การได้นี้
ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความ
บริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ... เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน.  
ภกิษทุัง้หลาย ! ข้อทีบุ่คคลผู้มศีรทัธาตัง้มัน่ มคีวามรักตัง้ม่ัน 
มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมได้ศรัทธาใน
ตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้ เราเรียกว่า ลาภานุตตริยะ 
ก็ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตริยะ ลาภานุตตริยะ เป็นดังนี้. 
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(๔) ภิกษทุัง้หลาย !  กส็กิขานตุตรยิะเปน็อย่างไร. 
ภิกษุทั้งหลาย !  บคุคลบางคนในโลกนี ้ ย่อมศกึษา

ศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง ธนูบ้าง ดาบบ้าง หรือ
ศกึษาศลิปะชัน้สงูชัน้ต�า่ ย่อมศึกษาต่อสมณะหรอืพราหมณ์
ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุทั้งหลาย ! การศึกษาน้ีมีอยู่  
เราไม่กล่าวว่าไม่ม ีกแ็ต่ว่าการศกึษานัน้เป็นการศกึษาทีเ่ลว ... .  
ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น  
มศีรทัธาไม่หวัน่ไหว มคีวามเลือ่มใสย่ิง ย่อมศกึษาอธศิลีบ้าง 
อธิจิตบ้าง อธิปัญญาบ้าง ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศ
แล้ว การศึกษานีย้อดเยีย่มกว่าการศึกษาทัง้หลาย ย่อมเป็นไป 
พร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ... เพื่อท�าให้แจ้ง
ซึ่งนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งม่ัน  
มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไม่หว่ันไหว มีความเลื่อมใสย่ิง  
ย่อมศึกษาอธศีิลบ้าง อธิจติบ้าง อธิปัญญาบ้าง ในธรรมวนิยั 
ที่ตถาคตประกาศแล้วนี้ เราเรียกว่า สิกขานุตตริยะ ก็ 
ทสัสนานตุตรยิะ สวนานตุตริยะ ลาภานตุตรยิะ สกิขานุตตรยิะ  
เป็นดังนี้.
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(๕) ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ปาริจริยานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมบ�ารุง

กษตัริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง คฤหบดบ้ีาง บ�ารุงคนชัน้สูงชัน้ต�า่ 
บ�ารุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุ 
ทั้งหลาย ! การบ�ารุงนี้นั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่า 
การบ�ารงุนีน้ัน้เป็นการบ�ารงุท่ีเลว ... . ภกิษุท้ังหลาย ! ส่วนผูใ้ด 

มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว  
มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมบ�ารุงตถาคตหรือสาวกของตถาคต 
การบ�ารุงน้ียอดเย่ียมกว่าการบ�ารุงทัง้หลาย ย่อมเป็นไปเพือ่
ความบรสิทุธิแ์ห่งสตัว์ทัง้หลาย ... เพือ่ท�าให้แจ้งซึง่นิพพาน. 
ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรัก 
ตัง้มัน่ มศีรทัธาไม่หวัน่ไหว มคีวามเลือ่มใสยิง่ ย่อมบ�ารุง 
ตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี ้เราเรียกว่า ปาริจริยานุตตรยิะ  
กท็สัสนานตุตรยิะ สวนานตุตรยิะ ลาภานตุตรยิะ สกิขานตุตรยิะ  
ปารจิรยิานตุตรยิะ เป็นดงันี.้

(๖) ภิกษุท้ังหลาย !  ก็อนุสสตานุตตริยะเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมระลึก

ถงึการได้บตุรบ้าง ภรยิาบ้าง ทรพัย์บ้าง หรือการได้มากน้อย  
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ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุ
ทั้งหลาย !  การระลึกนี้มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่า 
การระลึกนี้นั้นเป็นกิจเลว ... . ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนผู้ใด 
มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักต้ังมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มี
ความเลือ่มใสย่ิง ย่อมระลกึถงึตถาคตหรือสาวกของตถาคต  
การระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลาย ย่อมเป็น
ไปพร้อมเพ่ือความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วง 
ความโศกและความร�่าไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และ
โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน.  
ภกิษุทัง้หลาย ! ข้อทีบ่คุคลผูม้ศีรัทธาตัง้ม่ัน มีความรกัต้ังมัน่  
มศีรทัธาไม่หวัน่ไหว มีความเล่ือมใสย่ิง ย่อมระลกึถงึตถาคต

หรือสาวกของตถาคตนี้ เราเรียกว่า อนุสสตานุตตริยะ. 
ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แลอนุตตริยะ ๖ ประการ.
ภิกษุเหล่าใดได้ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ  

ลาภานุตตริยะ ยินดีในสิกขานุตตริยะ เข้าไปตั้งการบ�ารุง
เจริญอนุสสติที่ประกอบด้วยวิเวก เป็นแดนเกษม ให้ถึง
อมตธรรม ผู้บันเทิงในความไม่ประมาท มีปัญญารักษาตน 
ส�ารวมในศีล ภิกษุเหล่านั้นแล ย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์
โดยกาลอันควร.
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๒๒ ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา
-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๖๖/๒๒๑.

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ! บัดนี้เป็นกาลสมควรทรงแสดง

ลักษณะของผู้มีศรัทธานั้น. ข้าแต่พระสุคต ! บัดนี้เป็นกาลสมควรทรง

แสดงลกัษณะของผูม้ศีรทัธานัน้ ขอพระผูม้พีระภาคพงึตรสัลกัษณะแหง่

ศรัทธาของผู้มีศรัทธาเถิด ข้าพระองค์จักทราบบัดนี้ว่า ภิกษุน้ีจะเห็น

พร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือไม่.

สุภูติ !  ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา 
จักกล่าว.

(๑) สภุตู ิ!  ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เปน็ผูม้ศีลี ส�ารวม
แล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มี
ปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. สุภูติ !  ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีล ... 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย แม้นี้ ก็เป็นลักษณะ
แห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๒) อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้มีสุตตะมาก ทรงสุตตะ 

ส่ังสมสุตตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงไว้ คล่องปาก ข้ึนใจ  

แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบ้ืองต้น  
งามในทา่มกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้
อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง. สุภูติ !
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ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีสุตตะมาก ... แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ 
แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี  
มีเพื่อนดี. สุภูติ ! ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี  
มีเพื่อนดี แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๔) อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วย
ธรรมเครื่องกระท�าให้เป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทน ยอมรับฟัง 
ค�าสัง่สอนโดยเคารพ. สภูุต ิ! ขอ้ทีภ่กิษุเปน็ผูว้า่ง่าย เปน็ผู้ 
ประกอบด้วยธรรมเคร่ืองกระท�าให้เป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทน  
ยอมรับฟังค�าสั่งสอนโดยเคารพ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่ง
ศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๕) อกีประการหนึง่ ภิกษุเปน็ผูข้ยนั ไม่เกยีจครา้น 
ในกรณียกิจท้ังสูงและต่�าของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย 
ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายใน
กรณียกิจนัน้ อาจท�า อาจจัดได.้ สภูุต ิ! ขอ้ทีภ่กิษเุป็นผูข้ยนั 
ไม่เกียจคร้าน ... อาจท�า อาจจัดได้ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่ง
ศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๖) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรม กล่าว
ค�าเป็นที่รัก เป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่ง 
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ในวนิยัอนัยิง่. สภุตู ิ! ขอ้ท่ีภกิษเุปน็ผูใ้ครธ่รรม เป็นผูก้ลา่ว
ค�าอันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่ง ใน
วินัยอันยิ่ง แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๗) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร 
เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีก�าลัง  
มีความบากบ่ันม่ันคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม. สุภูติ ! ข้อท่ี 
ภิกษุปรารภความเพียร ... แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธา
ของผู้มีศรัทธา.

(๘) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ได้ตามปรารถนา 
ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งฌานทั้ง ๔ อันมีในจิตอัน
ยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน. สุภูติ ! ข้อที่ภิกษุเป็น
ผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งฌาน
ท้ัง ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  
แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น
อนัมาก คอื ระลกึไดช้าตหินึง่บา้ง สองชาตบิา้ง สามชาตบิา้ง 
ส่ีชาตบิา้ง ห้าชาตบิา้ง สิบชาตบิา้ง ยีส่บิชาตบิา้ง สามสบิชาติ
บ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง 
แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏกัป
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เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ใน
ภพโน้น เราได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณ
อย่างน้ัน มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ  
มีก�าหนดอายุเพียงเท่าน้ัน คร้ันจุติจากภพน้ันแล้ว ได้ไปเกิด
ในภพโน้น แม้ในภพน้ันเราก็ได้มีช่ืออย่างน้ัน มีโคตรอย่างน้ัน 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์
อย่างน้ันๆ มีก�าหนดอายุเพียงเท่าน้ัน คร้ันจุติจากภพน้ันแล้ว 
ได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก  
พร้อมท้ังอาการ พร้อมท้ังอุทเทส ด้วยอาการอย่างน้ี. สุภูติ ! 
ข้อที่ภิกษุระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติ
หนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง ... เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น
อันมาก พร้อมท้ังอาการ พร้อมท้ังอุทเทส ด้วยอาการอย่างน้ี  
แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.

(๙) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นหมู่สัตว์ก�าลังจุติ 
ก�าลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี  
ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อม 
รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่าน้ีประกอบ
ดว้ยกายทจุรติ วจทีจุริต มโนทจุริต ตเิตยีนพระอรยิเจ้า เปน็
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วยอ�านาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป  
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จึงตอ้งเข้าถงึอบาย ทคุต ิ วนิบิาต นรก สว่นสตัวเ์หลา่นี้
ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระ-
อรยิเจา้ เป็นสมัมาทฏิฐ ิเมือ่ตายไป จงึเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์
เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่ก�าลังจุติ ก�าลังอุปบัติ เลว ประณีต  
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไป
ตามกรรม ด้วยอาการอย่างนี.้ สภุตู ิ! ขอ้ทีภ่กิษุเหน็หมูส่ตัว์
ทีก่�าลงัจตุ ิก�าลงัอปุบตั ิเลวประณตี มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณ
ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของ
มนษุย ์... ย่อมรูช้ดัซึง่หมูส่ตัวผ์ูเ้ปน็ไปตามกรรม ดว้ยอาการ
อย่างนี้ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา. 

(๑๐) อีกประการหน่ึง ภิกษุท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในปจัจบุนัเขา้ถงึอยู.่ สภุตู ิ! ขอ้ทีภ่กิษุ
ท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในปจัจุบนั
เข้าถึงอยู่ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.



อริยบุคคล 
จะปฏิบัติตามสิ่งที่
พระศาสดาบัญญัติ
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๒๓ 
พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุ
ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๖๔/๑๖๓.

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาครับส่ังกับภิกษุท้ังหลายถึงประโยชน์

ของการฉันอาหารมื้อเดียว และบัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารมื้อเดียว เพื่อ

ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา มีก�าลัง และอยู่ส�าราญ 

ซึ่งพระภัททาลิได้แย้งว่าตนเองท�าไม่ได้ พระผู้มีพระภาคจึงอนุญาตให้

พระภัททาลสิามารถน�าอาหารทีไ่ดจ้ากการรบันมินตก์ลบัมาฉนัต่ออีกม้ือ

หนึง่ได ้ซึง่พระภทัทาลกิไ็ดแ้ยง้วา่ตนเองท�าไมไ่ดอ้กี จากนัน้พระภทัทาลิ

ก็ไม่กล้าพบหน้าพระผู้มีพระภาคจนตลอด 3 เดือน จนกระทั่งถึงฤดูท�า

จีวร ภิกษุทั้งหลายได้ตักเตือนพระภัททาลิถึงการกระท�าที่ไม่เหมาะสม 

พระภัททาลิจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  โทษได้ครอบง�าข้าพระองค์ ผู้เป็น 

คนพาล เป็นคนหลง ไมฉ่ลาด ซึง่ไดป้ระกาศความไมอ่ตุสาหะขึน้แลว้ ใน

เมือ่พระผูม้พีระภาคก�าลงัทรงบญัญตัสิกิขาบท ในเมือ่ภิกษสุงฆส์มาทาน

อยูซ่ึง่สกิขา. ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ! ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงรบัโทษ

ของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความส�ารวมระวังต่อไปเถิด.

ภัททาลิ !  เราขอเตือน โทษได้ครอบง�าเธอผู้เป็น
คนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะ
ขึน้แล้ว ในเมือ่เราก�าลงัจะบญัญตัสิกิขาบท ในเมือ่ภกิษสุงฆ์
ก�าลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา.
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ภัททาลิ !  เธอจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร 
ภิกษใุนธรรมวินยันี ้เป็นอริยบคุคลช่ืออภุโตภาควมุิตติ1 เรา
พงึกล่าวแก่ภิกษอุย่างนีว่้า มาเถดิภิกษ ุเราจะก้าวไปในหล่ม
ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงก้าวไป หรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่น 
หรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือ.

ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

ภัททาลิ !  เธอจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นอริยบุคคลชื่อปัญญาวิมุตติ เป็น
อริยบุคคลชื่อกายสักขี เป็นอริยบุคคลชื่อทิฏฐิปัตตะ เป็น
อริยบุคคลชื่อสัทธาวิมุตติ เป็นอริยบุคคลช่ือธรรมานุสารี 
เป็นอริยบุคคลชื่อสัทธานุสารี เราพึงกล่าวกะภิกษุอย่างนี้ว่า  
มาเถดิภกิษ ุเราจะก้าวไปในหล่มดงันี ้ภกิษุนัน้พงึก้าวไป หรือ
พงึน้อมกายไปด้วยอาการอืน่ หรอืพึงกล่าวปฏเิสธบ้างหรอื

ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

ภัททาลิ !  เธอจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร 
ในสมัยนั้น เธอเป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าอุภโตภาควิมุตติ 
ปัญญาวมิตุต ิกายสกัขี ทฏิฐปัิตตะ สัทธาวมิตุติ ธรรมานสุารี  
หรือสัทธานุสารี บ้างหรือหนอ.

๑. หาคําตอบในความหมายของชื่ออริยบุคคลแต่ละจําพวก ได้ในไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ 
เล่มที ่๑3 มชัฌิมนกิาย มชัฌิมปัณณาสก์ หน้าที ่๑๑๙ ข้อที ่๒3๐
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มิได้เป็นเลย พระเจ้าข้า.

ภัททาลิ !  ในสมัยนั้น เธอยังเป็นคนว่าง คนเปล่า 
คนผิดมิใช่หรือ.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!  โทษได้

ครอบง�าข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศ

ความไม่อุตสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อพระผู้มีพระภาคก�าลังทรงบัญญัติ

สิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆ์ก�าลังสมาทานอยู่ซ่ึงสิกขา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! 

ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษ 

เพื่อความส�ารวมระวังต่อไปเถิด.

ภัททาลิ !  เราขอเตือน โทษได้ครอบง�าเธอผู้เป็น 
คนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาด ซึง่ได้ประกาศความไม่อตุสาหะ
ขึ้นแล้ว ในเมื่อเราก�าลังบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆ์
ก�าลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความ
เป็นโทษ แล้วท�าคนืตามธรรม เราจงึรบัโทษของเธอน้ัน ข้อท่ี 
บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วท�าคืนตามธรรม ถึง
ความส�ารวมระวังต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของ
ผู้นั้น.
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๒4 
อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต 
แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๐๓/๑๐๙.

ปหาราทะ!  มหาสมทุรเตม็เป่ียมอยู่เสมอ ไม่ล้นฝ่ัง 
ฉนัใด เราบญัญัติสกิขาบทใดๆ แก่สาวกทัง้หลายของเราแล้ว 
สาวกทั้งหลายของเรา ย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆ แม้จะ
ต้องเสียชีวิต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ปหาราทะ !  ข้อที่เราบัญญัติสิกขาบทใดๆ แก่
สาวกทั้งหลายของเราแล้ว สาวกทั้งหลายของเรา ย่อม
ไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆ แม้จะต้องเสียชีวิต นี้แลเป็น 
สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าจะมีได้ ประการที่ ๒ ในธรรมวินยันี้ 
ซึง่เมือ่ภกิษทุัง้หลายได้เห็นแล้วๆ ซ่ึงข้อนี ้ย่อมเกิดความ
พอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แล.

(ในที่นี้ ยกมาเพียง 1 ข้อจาก 8 ข้อ ของสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใน 

ธรรมวินัย)





เครื่องเศร้าหมอง
ของสมณพราหมณ์
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๒๕ เครือ่งเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 
-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๓๙๘/๖๓๔., -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๘/๕๐.

ภกิษทุัง้หลาย !  สมณพราหมณ์พวกหนึง่เศร้าหมอง 
เพราะเครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการนี้ จึงไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง 
ไม่ไพโรจน์ ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง 
ดื่มสุรา ดื่มเมรัย ไม่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย นี้เป็น
เครือ่งเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ข้อทีห่นึง่ ซึง่เป็นเหตุ
ให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง 
ไม่ไพโรจน์.

(๒) อนึ่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม 
ไม่งดเว้นจากเมถนุธรรม นีเ้ป็นเครือ่งเศร้าหมองของสมณ
พราหมณ์ข้อท่ีสอง ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง 
เศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง ไม่ไพโรจน์.

(๓) อนึง่ สมณพราหมณ์พวกหนึง่ยนิดทีองและเงนิ  
ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงิน นี้เป็นเครื่องเศร้าหมอง
ของสมณพราหมณ์ข้อทีส่าม ซึง่เป็นเหตใุห้สมณพราหมณ์
พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง ไม่ไพโรจน์.
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(๔) อน่ึง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดย
มิจฉาชีพ ไม่งดเว้นจากมิจฉาชีพ นี้เป็นเครื่องเศร้าหมอง
ของสมณพราหมณ์ข้อที่ส่ี ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์
พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง ไม่ไพโรจน์.

ภกิษทุัง้หลาย !  สมณพราหมณ์พวกหนึง่เศร้าหมอง 
เพราะเครือ่งเศร้าหมอง ๔ ประการน้ีแล จงึไม่มสีง่า ไม่รุง่เรอืง  
ไม่ไพโรจน์.





ศีลที่เป็นอกุศล 
คือ การเลี้ยงชีพชั่ว
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๒๖ ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๘/๓๖๒.

ถปติ !  ก็ศีลที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไร. 
ถปต ิ!  กายกรรมทีเ่ป็นอกุศล วจกีรรมทีเ่ป็นอกุศล 

การเลี้ยงชีพชั่ว (มิจฺฉาชีว) เหล่านี้เรากล่าวว่าศีลที่เป็นอกุศล 
กศ็ลีทีเ่ป็นอกศุลเหล่านีม้อีะไรเป็นเหตใุห้เกดิ แม้เหตใุห้เกิด
แห่งศีลเป็นอกุศลเหล่านั้น เราก็ได้กล่าวแล้ว ก็ต้องกล่าวว่า 
มีจิตเป็นเหตุให้เกิด จิตนั้นเป็นอย่างไร แม้จิตเล่าก็มีมาก 
หลายอย่าง มีประการต่างๆ จิตใดมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ 
ศลีท่ีเป็นอกศุลมจิีตนีเ้ป็นเหตใุห้เกดิ กศี็ลท่ีเป็นอกศุลเหล่านี ้
ดับลงหมดสิน้ในท่ีไหน แม้ความดับแห่งศลีทีเ่ป็นอกศุลเหล่านัน้  
เราก็ได้กล่าวแล้ว.

ถปติ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละกายทุจริต เจริญ
กายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญ
มโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ ศีลที่
เป็นอกศุลเหล่านีย่้อมดับลงหมดสิน้ด้วยการละทจุรติ เจรญิ
สุจริต ด้วยการละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ. 
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ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่ง
ศีลที่เป็นอกุศล. 

ถปติ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมปลูกความพอใจ 
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจติ ย่อม
ตัง้จติไว้ เพือ่ยังอกศุลธรรมอนัเป็นบาปทัง้หลายทีย่งัไม่เกดิ
ไม่ให้เกดิขึน้ ย่อมปลกูความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภ
ความเพียร ย่อมประคองจติ ย่อมตัง้จติไว้ เพือ่ละอกศุลธรรม 
อันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ  
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  
ย่อมต้ังจติไว้ เพือ่ยังกศุลธรรมท้ังหลายทียั่งไม่เกดิให้เกดิขึน้ 
ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร 
ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความต้ังม่ัน ความไม่
เลือนหาย ความงอกงามย่ิงข้ึน ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว. 

ถปติ !  ผูป้ฏบิตัอิย่างนีแ้ล ช่ือว่าปฏบิตัเิพือ่ความดับ 
แห่งศีลที่เป็นอกุศล.





ภาคผนวก
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๒7 
หลักปฏิบัติต่อค�าสอน 
ของสัมมาสัมพุทธะ

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ 
ว่าเฉพาะด้วยเร่ืองสุญญตา เมื่อมีผู้น�าสุตตันตะเหล่านั้นมา 
กล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อ 
จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรียน 
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า  
“ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย” ดังนี้. 

ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ 
ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยใน
ธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า ปฏิปุจฉาวินีตา  
ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.

.
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๒8 หลักปฏิบัติต่อค�าแต่งใหม่
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒

ภกิษทุัง้หลาย !  สตุตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ 
เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
เมื่อมีผู้น�าสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี 
ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ท่ัวถึง และจักไม่ส�าคัญว่าเป็น
สิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน. 
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๒9 
การเข้าไปสนใจค�าแต่งใหม่  
มผีลให้ค�าตถาคตอนัตรธานหายไป

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว กลองศึกของ
กษัตรย์ิพวกทสารหะ เรียกว่า อานกะ มอียู ่เมือ่กลองอานกะนี ้ 
มีแผลแตก หรือลิ พวกกษัตริย์ทสารหะได้หาเนื้อไม้อื่นท�า
เป็นลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายคร้ังหลายคราวเช่นนั้น นานเข้าก็ถึง
สมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่
แต่เนื้อไม้ที่ท�าเสริมเข้าใหม่เท่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น ในกาลยืดยาวฝ่าย
อนาคต จักมี. ภิกษุทั้งหลาย ! สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นค�า
ของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ 
ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เม่ือมีผู้น�าสุตตันตะเหล่านั้นมา 
กล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อ
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นส่ิงท่ีตนควรศกึษาเล่าเรียน.

ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นค�า 
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ร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะ 
อันวิจติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะทีน่กักวแีต่งขึน้ใหม่เหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัฟัง 
ด้วยดี จักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักส�าคัญว่า
เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตันตะเหล่านัน้ 
ที่เป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็น
ชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเร่ืองสญุญตา จักมไีด้ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.
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๓0 
ผูู้ท�าสัทธรรมให้อันตรธาน  
นัยที่ 1

 -บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๕/๑๓๑.   

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งท่ีไม่ใช่ธรรม  
ว่าเป็นธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�ามหาชน
ให้เสื่อมเสีย ท�ามหาชนให้หมดความสุข ท�าไปเพื่อความ
ฉบิหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เก้ือกลู เป็นไปเพือ่ความ
ทุกข์ท้ังแก่เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย. ภกิษทุัง้หลาย ! ภกิษุ
เหล่าน้ันย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่า 
ท�าสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงสิง่ทีเ่ป็นธรรม ว่า
ไม่ใช่ธรรม  ... .

ภิกษุท้ังหลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงส่ิงทีไ่ม่ใช่วนิยั ว่า
เป็นวินัย ... .

ภิกษุทั้งหลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงสิง่ทีเ่ป็นวนัิย ว่า
ไม่ใช่วนิยั ... .

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงสิง่อนัตถาคตไม่ได้

ภาษติไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษติไว้ ได้กล่าวไว้ ... .
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้
ภาษติไว้ ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ ... .

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุพวกทีแ่สดงกรรมอนัตถาคต
ไม่ได้ประพฤติปฏบิตัมิา ว่าตถาคตได้ประพฤตปิฏบัิติมา ... .

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุพวกทีแ่สดงกรรมอนัตถาคต
ได้ประพฤตปิฏิบตัมิา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤตปิฏบัิติมา ... .

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต  
ไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตบัญญัติไว้ ... .

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต
ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�ามหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ามหาชนให้หมด
ความสขุ ท�าไปเพือ่ความฉบิหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์
เกือ้กูล เป็นไปเพ่ือความทกุข์ทัง้แก่เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย. 
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็น
อันมาก และได้ชื่อว่าท�าสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย.1

ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ !  พระองค์ตรัสว่า สังฆเภท 

(สงฆ์แตกกัน) สังฆเภท (สงฆ์แตกกัน) ดังนี้ สงฆ์จะเป็นผู้แตกกัน

ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

๑. บาลีเดียวกัน ต่างสํานวนในบางฉบับของไตรปิฎกแต่ละสํานัก
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อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวนัิยนี้ 
(๑) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม 
(๒) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม 
(๓) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย
(๔) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าไม่ใช่วินัย
(๕) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้

กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 
(๖) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 

ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(๗) ย่อมแสดงกรรมอนัตถาคตไม่ได้ประพฤตปิฏบิตัิ

มา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏบิตัมิา
(๘) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติ

มา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา
(๙) ย่อมแสดงสิง่ทีต่ถาคตไม่ได้บญัญตัไิว้ ว่าตถาคต

บัญญัติไว้ 
(๑๐) ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคต 

ไม่ได้บัญญัติไว้
ภกิษเุหล่านัน้ !  ย่อมทอดทิง้กนั ย่อมแยกจากกัน 

ย่อมท�าสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกข์แยกจากกันด้วย
วัตถุ ๑๐ ประการนี้. 



97

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

อานนท์ !  สงฆ์จะเป็นผู้แตกกนัด้วยเหตมีุประมาณ
เท่าน้ีแล.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  ก็บคุคลผูท้ีท่�าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรยีง 

กันจะประสบผลอะไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ !  บคุคลผูท้ีท่�าลายสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรียงกันน้ัน 
จะประสบผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกัปหนึ่ง. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอด

กัปหนึ่งคืออะไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ !  บคุคลผูท้ีท่�าลายสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรียงกันน้ัน 
จะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกปัหนึง่.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

บคุคลผู้ท�าลายสงฆ์ให้แตกกนั 
ยินดีแล้วในการแตกแยก ต้ังอยูใ่นอธรรม 

เป็นผู้เข้าถงึอบาย เข้าถงึนรก 
ต้ังอยูใ่นนรกนัน้ตลอดกปัหนึง่ 

ย่อมพลาดจากธรรมอนัเกษมจากโยคะ 
ย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกปัหนึง่ 

เพราะท�าลายสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรียงกนัให้แตกกนั. 
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๓1 
ผูู้ท�าสัทธรรมให้ด�ารงอยู่  
นัยที่ 1

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๖/๑๓๓.   

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งท่ีไม่ใช่ธรรม 
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อท�ามหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รับความ
สุข เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความ
เกือ้กลู เพ่ือความสขุทัง้แก่เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย. ภกิษุ
ทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมาก และ 
ได้ชื่อว่าด�ารงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงสิง่ทีเ่ป็นธรรม ว่า
เป็นธรรม ... .

ภกิษท้ัุงหลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงสิง่ทีไ่ม่ใช่วนัิย ว่า
ไม่ใช่วินัย ... .

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่า
เป็นวินัย ... .

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษพุวกทีแ่สดงสิง่อนัตถาคตไม่ได้ 

ภาษิต ไม่ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้  
... .



99

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต
ได้ภาษิต ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ ... .

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุพวกทีแ่สดงกรรมอนัตถาคต
ไม่ได้ประพฤตปิฏบิตัมิา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤตปิฏบิตัมิา  
... .

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุพวกทีแ่สดงกรรมอนัตถาคต
ประพฤติปฏิบัติมา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมา ... .

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต 
ไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ... .

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้
บัญญัติไว้ ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็น 
ผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ามหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รบั
ความสุข เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. 
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมาก 
และได้ชื่อว่าด�ารงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  พระองค์ตรัสว่า สังฆสามัคคี 
สังฆสามัคคีดังนี้ สงฆ์จะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วยเหตุมีประมาณ
เท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.
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อานนท ์!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
(๑) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม 
(๒) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม 
(๓) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าไม่ใช่วินัย 
(๔) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย 
(๕) ย่อมแสดงสิง่อนัตถาคตไมไ่ดภ้าษติ ไมไ่ดก้ลา่ว

ไว้ ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ 
(๖) ยอ่มแสดงสิง่อนัตถาคตไดภ้าษติ ได้กลา่วไว ้วา่

ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(๗) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติ

ปฏิบัติมา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา
(๘) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติปฏิบัติมา 

ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมา 
(๙) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ว่า

ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้
(๑๐) ยอ่มแสดงสิง่อนัตถาคตไดบ้ญัญัตไิว ้วา่ตถาคต

ได้บัญญัติไว้ 
ภกิษเุหล่านัน้ !  ย่อมไม่ทอดท้ิงกนั ไม่แยกจากกนั 

ไม่ทาํสงัฆกรรมแยกกัน ไม่สวดปาติโมกข์แยกจากกนัด้วย
วตัถุ ๑๐ ประการนี.้ 
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อานนท์ !  สงฆ์ย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วย
เหตุมีประมาณเท่านี้แล.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !  ก็บคุคลผูส้มานสงฆ์ผู้แตกกนัแล้ว
ให้พร้อมเพรยีงกนัจะประสบผลอะไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ !  บุคคลผู ้ที่ทําสงฆ์ผู ้แตกกันแล้วให้
พร้อมเพรียงกันนั้น จะประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมาก.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ !  สิง่ทีเ่ป็นบญุเป็นอนัมากคอือะไร 
พระเจ้าข้า.

อานนท์ !  บุคคลผู้สมานสงฆ์ผู ้แตกกันแล้วให้
พร้อมเพรียงกันนั้น จะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหนึ่ง.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ เป็นเหตุให้เกิดความสุข 
และบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว 
ผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม 
ย่อมไม่พลาดจากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 

ย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหนึ่ง 
เพราะสมานสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกัน.
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๓๒ 
ผูู้ท�าสัทธรรมให้อันตรธาน  
นัยที่ ๒

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๘๘/๒๘๖., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๗๘/๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุพวกที่คัดค้าน (ปฏิพาหติ)1

อรรถและธรรม โดยสตูรซึง่ตนเรียนไว้ไม่ดี ด้วยพยัญชนะ-
ปฏิรูปนั้น (พฺยญฺชนปฏิรูป)2 ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อท�ามหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ามหาชนให้หมดความสุข  
ท�าไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษเุหล่านัน้ย่อมประสบสิง่ไม่ใช่
บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าท�าสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไป
อีกด้วย. 

๑. ปฏิพาหติ = คัดค้าน, ห้าม, ขัดขวาง 
๒. ปฏิรูป = เหมาะสม, สมควร
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๓๓ 
ผูู้ท�าสัทธรรมให้ด�ารงอยู่  
นัยที่ ๒

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๘๘/๒๘๖., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๗๙/๓๙.   

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุพวกทีย่อมรับ (อนุโลม)1 อรรถ
และธรรม โดยสตูรซึง่ตนเรียนไว้ด ีด้วยพยญัชนะปฏริปูนัน้  
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�ามหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�า
มหาชนให้ได้รับความสุข เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน 
และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษเุหล่านัน้ย่อมประสบบญุเป็น
อันมาก และได้ชื่อว่าด�ารงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย.

๑. อนุโลม = ยอมรับ, คล้อยตาม, พิจารณาตามลําดับ
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๓4 มูลเหตุแห่งการวิวาท
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๘๑/๔๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให ้
การหมางกัน การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทกันเกิดขึ้น
ในสงฆ์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สําราญ. 

อุบาลี !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
(๑) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม 
(๒) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม 
(๓) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย
(๔) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าไม่ใช่วินัย
(๕) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้

กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ 
(๖) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้  

ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(๗) ย่อมแสดงกรรมอนัตถาคตไม่ได้ประพฤตปิฏบิตัิ

มา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏบิตัมิา
(๘) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติ

มา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา
(๙) ย่อมแสดงสิง่ทีต่ถาคตไม่ได้บญัญตัไิว้ ว่าตถาคต

บัญญัติไว้ 
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(๑๐) ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคต 
ไม่ได้บัญญัติไว้

อุบาลี !  เหล่าน้ีแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้การหมางกัน 
การทะเลาะ การแกง่แยง่ และการววิาทกนัเกดิขึน้ในสงฆ ์ซึง่
เป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ส�าราญ. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ !  มลูเหตแุห่งการวิวาท มีเท่าไรเล่า 
พระเจ้าข้า.

อบุาล ี!  มลูเหตแุห่งการววิาท ๑๐ ประการ เหล่านี ้
มีอยู่. ๑๐ ประการ คือ 

อุบาลี !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
(๑) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม 
(๒) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม 
(๓) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย

…
 

(๙) ย่อมแสดงสิง่ท่ีตถาคตไม่ได้บญัญตัไิว้ ว่าตถาคต
บญัญติัไว้

(๑๐) ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคต 
ไม่ได้บัญญัติไว้

อบุาล ี!  เหล่าน้ีแลมูลเหตุแห่งการวิวาท ๑๐ ประการ.
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๓๕ 
ผู้เรียกร้องหาศาสดา 
เพื่อความเป็นมิตร หรือศัตรู

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖.

อานนท์ !  สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อ
ความเป็นศตัร ูไม่เรยีกร้องเพือ่ความเป็นมติร เป็นอย่างไรเล่า 

อานนท์ !  ในกรณีนี้  ศาสดาผู ้ เอ็นดูแสวงหา
ประโยชน์เก้ือกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่
สาวกทัง้หลายว่า “สิง่นีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่พวกเธอ 
ทัง้หลาย และสิง่นีก้เ็ป็นไปเพือ่ความสขุแก่พวกเธอทัง้หลาย” 
ดงัน้ี เป็นต้น สาวกเหล่านัน้ของศาสดา ไม่ฟังด้วยดี ไม่เงีย่หฟัูง  
ไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึง แต่แกล้งท�าให้ผิดจากค�าสั่งสอนของ
ศาสดาไปเสีย. 

อานนท์ !  สาวกทัง้หลายอย่างนีแ้ล ชือ่ว่า ผูเ้รยีกร้อง
หาศาสดาเพือ่ความเป็นศัตร ูไม่เรยีกร้องเพือ่ความเป็นมติร.

อานนท์ !  สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อ
ความเป็นมติร ไม่เรยีกร้องเพือ่ความเป็นศตัร ูเป็นอย่างไรเล่า.

อานนท์ !  ในกรณีนี้  ศาสดาผู ้ เอ็นดูแสวงหา
ประโยชน์เก้ือกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก ่
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สาวกทัง้หลายว่า “สิง่นีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่พวกเธอ 
ทัง้หลาย และสิง่นีก้เ็ป็นไปเพือ่ความสขุแก่พวกเธอทัง้หลาย” 
ดังนี้ เป็นต้น สาวกเหล่านั้นของศาสดา ย่อมฟังด้วยดี ย่อม
เงีย่หฟัูง ย่อมตัง้จติเพือ่รูท้ัว่ถึง และไม่แกล้งท�าให้ผดิจาก
ค�าสั่งสอนของศาสดา. 

อานนท์ !  สาวกทัง้หลายอย่างนีแ้ล ชือ่ว่า ผูเ้รยีกร้อง 
หาศาสดา เพือ่ความเป็นมติร ไม่เรียกร้องเพือ่ความเป็นศตัร.ู

อานนท์ !  เพราะฉะนัน้ในเรือ่งนี ้พวกเธอทัง้หลาย 
จงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิด อย่าเรียก
ร้องเพือ่ความเป็นศตัรเูลย ข้อนัน้จกัเป็นไปเพ่ือประโยชน์
เก้ือกูล เพือ่ความสขุแก่พวกเธอทัง้หลายเองตลอดกาลนาน.

อานนท์ !  เราไม่พยายามท�ากะพวกเธออย่างทะนุ-
ถนอม เหมือนพวกช่างหม้อท�าแก่หม้อที่ยังเปียก ยังดิบอยู่. 

อานนท์ ! เราจักขนาบแล้วขนาบอีก ไม่มีหยุด. 
อานนท์ ! เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีก ไม่มีหยุด ผู้ใด

มีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
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๓๖ 
ขีดจ�ากัดของสาวก  
เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ได้ท�ามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ท�ามรรคที่ยังไม่มีใครรู้
ให้มีคนรู ้ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าว
กันแล้ว ตถาคตเป็นผู้รู้มรรค (มคฺคญฺญู) เป็นผู้รู้แจ้งมรรค 
(มคฺควิทู) เป็นผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). 

ภกิษทุัง้หลาย !  สว่นสาวกทัง้หลายในกาลนี ้เป็น
ผู้เดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.

ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผดิแผกแตกต่างกนั  
เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระท�าให้
แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
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๓7 
อะไรคือใบไม้ในป่า  
อะไรคือใบไม้ในก�ามือ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงก�าใบไม้สีสปา ที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้น

มาหน่อยหนึ่งแล้ว ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอทัง้หลายเข้าใจว่าอย่างไร ใบไม้
สสีปาทีเ่ราก�าข้ึนหน่อยหนึง่นีม้าก หรอืว่าใบไม้สสีปาท่ียังอยู่
บนต้นเหล่านั้นมาก.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงก�าขึ้น

หน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้น 

ย่อมมีมาก.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ธรรมะส่วนทีเ่รา 
รู้ย่ิงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้น มีมากกว่า 
ส่วนที่น�ามากล่าวสอน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอน
ธรรมะส่วนนั้นๆ. 

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเหตวุ่า ธรรมะส่วนนัน้ๆ ไม่
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ 
ไม่เป็นไปเพ่ือความหน่าย ไม่เป็นไปเพือ่ความคลายก�าหนดั 
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ไม่เป็นไปเพื่อความดับ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบ ไม่เป็นไป 
เพื่อความรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม ไม่เป็นไปเพื่อ
นิพพาน ฉะนั้น เราจึงไม่กล่าวสอน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมะอะไรเล่า เป็นธรรมะที่เรา
กล่าวสอน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมะที่เรากล่าวสอน คือข้อที่
ว่า ความทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์ 
เป็นอย่างน้ีๆ ความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ  
ข้อปฎบิติัเพือ่ถงึความดบัสนทิของความทกุข์ เป็นอย่างนี้ๆ . 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุไรเล่า ธรรมะส่วนนี้ 
เราจึงน�ามากล่าวสอน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะว่าธรรมะส่วนนี้ ประกอบ
อยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไป
เพื่อความหน่าย เป็นไปเพื่อความคลายก�าหนัด เป็นไปเพื่อ 
ความดับ เป็นไปเพ่ือความสงบ เป็นไปเพือ่ความรูย่ิ้ง เป็นไป 
เพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้นแล 
เราจึงน�ามากล่าวสอน.
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๓8 การบอกสอนมนต์มาจากไหน
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๐๓/๖๔.

... คร้ังนั้นแล สัตว์บางจ�าพวก ได้มีความคิดขึ้น
อย่างน้ีว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ 
ไม่ได้ให้ จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จ
จักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ  
ในเพราะอกุศลธรรมอนัเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอนัเป็น 
บาปเหล่าน้ันเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย 
พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิด” ดังนี้  
ครัน้แล้ว สตัว์เหล่านัน้จึงได้พากนัลอยอกศุลธรรมอนัเป็นบาป
ทิ้งไป เพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอัน
เป็นบาปอยู่ดังนี้ อักขระว่า พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ 
(พฺราหฺมณ) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก. 

พราหมณ์เหล่าน้ัน พากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุงและ
บังด้วยใบไม้ในราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วย
ใบไม้นั้น พวกเขาไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการต�าข้าวทั้งในเวลา
เย็นและเวลาเช้า จึงได้พากันเที่ยวแสวงหาอาหาร ตาม
หมู่บ้าน นิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลา
เช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไปเพ่งอยู่
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ในกระท่อม ซึง่มงุและบงัด้วยใบไม้ในราวป่าอกี คนท้ังหลาย 
เหน็การกระท�าของพวกพราหมณ์นัน้แล้ว จงึพากนัพดูอย่างนี ้
ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย สัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่ง
มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า แล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุง
และบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการต�าข้าวทั้งใน
เวลาเย็นและเวลาเช้า จึงพากันเที่ยวแสวงหาอาหาร ตาม 
หมู่บ้าน นิคม และราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็นและ 
เวลาเช้า เขาเหล่านัน้ครัน้ได้อาหารแล้ว จงึพากนักลับไปเพ่ง
อยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก” ดังนี้ 
เพราะเหตุนั้น อักขระว่า พวกเจริญฌาน พวกเจริญฌาน 
(ฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒. 

บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจส�าเร็จ
ฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า จึงเที่ยว
ไปยังหมู่บ้านและนิคมท่ีใกล้เคียง แล้วก็จัดท�าคัมภีร์อยู ่ 
คนทั้งหลายเห็นการกระท�าของพวกพราหมณ์นี้น้ันแล้ว จึง
พูดอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย ก็สัตว์เหล่านี้ ไม่อาจส�าเร็จ
ฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า เที่ยวไป 
ยังหมู่บ้านและนิคมที่ใกล้เคียง จัดท�าคัมภีร์อยู่ บัดน้ีพวก
ชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่” ดังน้ี  
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เพราะเหตนุัน้ อกัขระว่า พวกไม่เจรญิฌาน พวกไม่เจรญิฌาน  
(อชฺฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓. 

ก็สมัยนั้นการทรงจ�า การสอน การบอกมนต์ ถูก
สมมติว่าเลว มาในบัดนี้ สมมติกันว่าประเสริฐ ด้วยเหต ุ
ดงัทีก่ล่าวมานี ้การเกดิขึน้แห่งพวกพราหมณ์นัน้จงึมขีึน้ได้... .
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๓9 
การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา  
เป็นไปเพื่อวิมุตติ

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

...ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดา หรือ
เพื่อนสพรหมจารี ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่ง  
ก็มิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ และเธอน้ันก็มิได้แสดงธรรม 
แก่ชนเหล่าอืน่โดยพสิดาร ตามทีเ่ธอได้ฟังมา ได้เล่าเรียนมา  
แต่เธอกระท�าการท่องบ่นซึ่งธรรม (สชฺฌาย) โดยพิสดาร  
ตามที่ตนฟังมา เล่าเรียนมาอยู่. 

เธอย่อมเป็นผูรู้พ้ร้อมเฉพาะซึง่อรรถ รูพ้ร้อมเฉพาะ
ซึ่งธรรม ในธรรมนั้น ตามที่เธอท�าการท่องบ่นซึ่งธรรมโดย
พิสดาร ตามที่ได้ฟังมา เล่าเรียนมา.

เมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ รู้พร้อมเฉพาะซ่ึง
ธรรม ปราโมทย์ ย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้น เมื่อปราโมทย์แล้ว  
ปีติย่อมเกิด เมื่อใจปีติ กายย่อมร�างับ ผู้มีกายร�างับแล้ว  
ย่อมเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น. 

ภกิษทุัง้หลาย !  นีค้อื ธรรมเป็นเคร่ืองให้ถงึวมิตุติ  

ข้อที ่๓ ซึง่ในธรรมนัน้ เมือ่ภิกษเุป็นผูไ้ม่ประมาท มีความเพยีร 
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เผากิเลส มตีนส่งไปแล้วอยู่ จติทีย่งัไม่หลดุพ้น ย่อมหลดุพ้น 

อาสวะทีย่งัไม่สิน้รอบ ย่อมถงึซึง่ความสิน้รอบ หรอืว่าเธอย่อม

บรรลุตามล�าดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า  

ที่ตนยังไม่บรรลุตามล�าดับ. 

(ในท่ีน้ี ยกมาเพียง 1 ข้อ จาก 5 ข้อ ของธรรมเป็นเคร่ืองให้ถึง 

วิมุตติ)





ที่มาที่ไปของประเพณีผิด  
อันเกิดจากคำาแต่งใหม่
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40 
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปมีปรากฏในเร่ืองวัฏฏังคุลีราชชาดก  

กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์แดงของพระเจ้าปัสเสนทิโกศล

ว่า 

“สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จจาริกไป
เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ที่มาเข้าข่ายคือพระญาณของพระองค์ พระเจ้า
ปัสเสนทโิกศลเสดจ็ไปสูพ่ระเชตวันไม่เหน็พระศาสดาและภกิษสุงฆ์
จึงเกิดความสลดพระทัยว่า ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เรา
จะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้ เมื่อกลับมาจึง
ด�ารว่ิาจะสร้างพระพทุธปฏิมา เม่ือพระผูมี้พระภาคเสด็จกลบัมาแล้ว 
จงึเข้าไปกราบทลูขออนญุาต พระผูมี้พระภาคกท็รงอนุญาต เม่ือสร้าง
เสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมา  
แล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้ผลอานิสงส์อย่างไร 
พระศาสดาจึงตรัสบอกอานิสงส์โดยประการต่างๆ ว่า ผู้ที่ได้สร้าง
พระพุทธปฏิมา จะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตาม สร้างด้วยดินเหนียว
หรือศิลาก็ตาม สร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตาม สร้างด้วยไม้และ
สังกะสีดีบุกก็ตาม สร้างด้วยรัตนะและเงินทองก็ตาม ผู้นั้นจักได้
อานิสงส์พ้นที่จะนับจะประมาณ เมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่
ในโลกตราบใด โลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้น  
พระพทุธปฏมิานีไ้ด้ชือ่ว่ายงัพระพทุธศาสนาให้ตัง้มัน่ถาวร ผูท้ีไ่ด้สร้าง 
ก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบ้ืองหน้า แม้ปรารถนาผลอันใดก็จะส�าเร็จ
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สมปรารถนา แม้แต่พระองค์เองครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์
ก็ได้ท�าพระหัตถ์ของพระพุทธปฏิมาที่หักให้บริบูรณ์ด้วยดินเหนียว 
อานิสงส์อันนั้นท�าให้ได้เกิดในเทวโลก เมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมา
เกิดในเมืองมนุษย์มีพระองคุลีเป็นอาวุธชี้ไปทางข้าศึกศัตรูๆ ก็ล้ม 
เซซวนไปไม่สามารถจะสู้รบได้ เมื่อตรัสดังนี้แล้วก็ทรงน�าเอาอดีต
นิทานมาแสดงในเรื่องวัฏฏังคุลีราชกุมารผู้มีนิ้วพระหัตถ์อันวิเศษ
สามารถเอาชนะข้าศึกได้ด้วยการใช้นิ้วพระหัตถ์ชี้ใส่ข้าศึก”.

... วัฏฏังคุลีราชชาดก เป็นชาดกเรื่องที่ 20 จาก 50 เรื่อง
ของหนงัสอืปัญญาสชาดก แต่สมัยท่ีแต่ง ประวตัผิูแ้ต่ง และ
สถานที่แต่ง ยังคงไม่ชัดเจน หลักฐานบางส่วนที่เคยยอมรับกัน  
ก็เริ่มไม่เป็นที่แน่ชัด เพราะมีหลักฐานที่ค้นคว้าได้ใหม่บางส่วน 
มาขัดแย้ง ... 

ทศันะทีย่อมรบักนัตามทีส่มเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ  
ได้ทรงนพินธ์ไว้ใน “พระนิพนธ์ค�าน�า” ของปัญญาสชาดก ในการจดัพมิพ์ 
ครั้งแรกว่า 

“หนังสือปัญญาสชาดกนี้ คือ ประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากัน 
ในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เรื่อง พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวม
แต่งเปนชาดกไว้ในภาษามคธ เมื่อพระพุทธศักราชประมาณราวใน
ระหว่าง 2000 จน 2200 ปี อันเปนสมัยเม่ือพระสงฆ์ชาวประเทศนี ้
พากนัไปเล่าเรยีนมาแต่ลงักาทวปี มกีารรูภ้าษามคธแตกฉาน เอาแบบ 
อย่างของพระภิกษสุงฆ์ในลังกาทวีป มาแต่งหนังสือเปนภาษามคธขึน้
ในบ้านเมืองของตน แต่งเปนอย่างอรรถาธรรมาธิบาย ...”



120

พุทธวจน - หมวดธรรม 

นอกจากนี้สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงกล่าว
ถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า

“... หนังสือปัญญาสชาดกน้ีต้นฉบับเดิมเปนคัมภีร์ลาน 
จ�านวนรวม 50 ผูกด้วยกัน เดี๋ยวนี้เห็นจะมีอยู่แต่ในประเทศสยาม 
กับที่หัวเมืองหลวงพระบางแลที่กรุงกัมพูชา ที่อื่นหามีไม่ มีเรื่อง
ราวปรากฏว่าเคยได้ฉบับไปถึงเมืองพม่าครั้งหนึ่ง พม่าเรียกว่า  
‘เชียงใหม่ปัณณาส’ แต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าองค์ใดองค์หน่ึง 
ด�ารัสว่าเปนหนังสือแต่งปลอมพระพุทธวจนะสั่งให้เผาเสีย 
ในเมืองพม่าจึงมิได้มีหนังสือปัญญาสชาดกเหลืออยู่ ...”

“... นิทานในปัญญาสชาดกเปนนิทานที่ไทยเรารู้จักกันอยู ่
ซึมทราบหลายเรื่อง เช่นเรื่องสมุทโฆษ เรื่องพระสุธนนางมโนห์รา  
เรื่องสังข์ทอง เรื่องพระรถเสน แลเรื่องคาวี เปนต้น ...” 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (๒๔๖๗).  
“พระนิพนธ์คําอธิบาย” ใน ปัญญาสชาดก ภาคที่ ๒ พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร. 

(พมิพ์ในการกศุล งารศพหม่อมเจ้าหญงิพร้อมเพราพรรณ ท.จ. ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๖๗).

ธานินทร์ อาทิตวโร, พระมหา. (๒๕๔๖).  
ปัญญาสชาดก เรื่อง ๘-๒๗ : การตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห์.  

วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบาลี มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.

นิยะดา เหล่าสุนทร. (๒๕๓๘).  
ปัญญาสชาดก : ประวตัแิละความสําคญัท่ีมต่ีอวรรณกรรมร้อยกรองของไทย. กรงุเทพฯ: แม่คาํผาง,  

อ้างถงึใน ปรีชา มโหสโถ, พระมหา. (๒๕๔๑).  
อิทธิพลของวรรณคดีบาลีเรื่องปัญญาสชาดกที่มีต่อสังคมไทย.  

วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.

ปรีชา มโหสโถ, พระมหา. (๒๕๔๑).  
อิทธิพลของวรรณคดีบาลีเรื่องปัญญาสชาดกที่มีต่อสังคมไทย.  

วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.
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หมายเหตุผู้รวบรวม

เรื่องอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปท่ีถูกแต่งขึ้นใหม่ 

เป็นเหตใุห้ขัดแย้งต่อภาษติและบญัญตัพิระศาสดา ทีต่รสัไว้ก่อน

ปรินิพพานว่า พระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่แสดงไว้ดีแล้วเป็น

ศาสดาแทนต่อไป และยังตรัสให้พึ่งตนเองและพึ่งธรรมะ ไม่ได้

ให้ไปพ่ึงอย่างอืน่ นอกจากน้ีได้ตรสัโทษของการแสดงสิง่ทีต่ถาคต

ไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้ภาษิตไว้

และได้บัญญัติไว้นั้น ย่อมท�ามหาชนให้หมดความสุข เป็นไปเพื่อ 

ความฉบิหายแก่มหาชน คนนัน้ย่อมประสบสิง่ไม่ใช่บญุเป็นอนัมาก 

และชื่อว่าท�าสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.

ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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41 
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 
การฟังเทศน์มหาชาติ

พระสัมมาสัมพุทธะ นามว่าเมตเตยยะ โดยพุทธวจน

จากพุทธวจนในพระไตรปิฏก ได้แสดงถึงการเสด็จอุบัติแห่ง

พระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยยะ  ไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี  
พระผูม้พีระภาคพระนามว่าเมตเตยยะ จกัเสดจ็อบุตัข้ึินในโลก  
พระองค์เป็นอรหนัต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถงึพร้อมด้วยวชิชาและ 
จรณะ เสดจ็ไปดแีล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถ ีฝึกบุรษุทีค่วร 
ฝึกไม่มีผูอ่ื้นย่ิงกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย  
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ�าแนกพระธรรม เหมือนตถาคต
อุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถงึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ ... เป็นผูจ้�าแนกธรรม พระผูมี้ 
พระภาคพระนามว่าเมตเตยยะพระองค์นัน้ จกัทรงท�าโลกนี้  
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 
พระปัญญาอันย่ิงด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม เหมือน
ตถาคตในบัดนี้ ท�าโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ... ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตเตยยะ 
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พระองค์น้ันจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พระผู้มี
พระภาคพระนามว่าเมตเตยยะพระองค์นั้น จักทรงบริหาร
ภกิษสุงฆ์หลายพนั เหมอืนตถาคตบริหารภิกษสุงฆ์หลายร้อย  
ในบัดนี้ฉะนั้น.

พุทธวจนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธะนามว่า

เมตเตยยะไว้เพียงเท่านี้. (-ไทย ปา. ที. 11/57/48.)

พระสมัมาสมัพทุธะ นามว่าเมตเตยยะ โดยค�าแต่งใหม่

... พระมาลัยค�าหลวง เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ไม่มีใน

พระไตรปิฎก ศาสนาพระศรอีารย์ิมีอยูใ่นคมัภีร์เรยีกว่า “มาลยัสตูร”  

ซึ่งเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเถระองค์ชื่อ “มาลัย” ว่าเกิดในเกาะลังกา 

ส�าเร็จพระอรหัตตผลมีฤทธิ์เชี่ยวชาญ สามารถลงไปในเมืองนรก 

ดับไฟนรก ทุบหม้อทองแดง ฯลฯ ช่วยสัตว์นรกให้พ้นจากทรมาน 

สามารถเหาะขึ้นไปเมืองสวรรค์ เอาดอกบัวบูชาพระจุฬามณีเจดีย์  

ได้สนทนากบัพระศรอีารย์ิ และพระมาลยักบ็อกว่าชาวเมอืงมนษุย์

ร�่าร้องอยากเกิดในศาสนาพระศรีอาริย์กันทั่วไป พระศรีอาริย์จึงสั่ง

ให้พระมาลัยมาบอกชาวโลกมนุษย์เป็นใจความส�าคัญว่า ให้หมั่น

ท�าบุญ ให้ทานรักษาศีล ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดร  
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ซึง่มคีาถาอยูพ่นัคาถาให้จบในวันเดยีว และในการเทศน์น้ันต้องถวาย

ดอกบัวต่างๆ อย่างละพันดอกแล้ว ก็จะได้พบศาสนาพระศรีอาริย์  

ดังความในพระมาลัยค�าหลวงที่ว่า

... พระเมตไตรยฟังสาร เธอเบิกบานหฤทัย โสมนัสส์ใส

ศรัทธา ภริมยาปราโมทย์ ด้วยมนุษย์โสดสร้างกศุล ท้าวธกล่าวกลสารส่ัง  

พระมายงัมนษุา เม่ือเธอจะคลานิวัตร ยงัชมพูทีปัถคนืคง ขอพระองค์

จงน�าสาร ข้าบรรหารกล่าวแถลง เธอจงแจ้งแก่เวไนย แม้นผู้ใดจะ 

ใคร่พบ จงเคารพตามโอวาท ให้ท�ามหาชาตเินอืงนนัต์ เครือ่งสิง่ละพนั 

จงบูชา ให้จบในทิวาวันนั้น ตั้งประทีปพันบูชา ดอกปทุมาถ้วนพัน  

บัวเผ่ือนผนัอนิทนลิา ดอกมณฑาโดยจง เทียนแลธงฉัตรา เครือ่งบชูา 

ทัง้นี ้จงถ้วนถีส่ิง่ละพนั คนทลิทน้ันตามสม โดยนิยมจะบูชา พระคาถา 

ถ้วนพัน ให้สดับธรรม์เคารพ จนจวบจบอุทาหรณ์ พระเวสสันดร

นฤบาล ปัจฉมิกาลสมโพธิ ์สมภารโสดอนัอดุม เป็นท่ีสุดสมในชาตนิัน้  

บูชาพระธรรม์จงครบ จึ่งจะได้ประสบองค์ข้า เมื่อจะลงมาอุบัติ จะ

ได้ด�ารัสโพธิญาณ อันโอฬารอลังการ์ อันฝูงมนุสสาเหล่านั้น เขาจึ่ง

จะทนัศาสนา เฉพาะพักตราวิมลพรรณ ก็จะได้ถงึอรหันต์ธรรมวเิศษ 

โดยประเภทกุศลา อันเขาส�่าสมมา นั้นแล.

ในหนังสือแกะรอยพระมาลัย ได้กล่าวถึงท่ีมาของเรื่อง 

พระมาลัยมีใจความส�าคัญ ดังนี้
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“... คมัภร์ีพระมาลยั มีหลายส�านวน เร่ืองพระมาลยัเกดิขึน้ 

ที่ลังกา พม่ารับต่อมาจากลังกา แต่งคัมภีร์ “มาเลยยสูตร” จาก  

มาเลยยสตูร สูม่าเลยยเทวัตเถรวัตถ”ุ ในล้านนา แล้วแพร่มาอยธุยา 

เกิดคัมภีร์มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา ซ่ึงแต่งข้ึนใหม่ในกรุงศรีอยุธยา 

นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัยออกมามากมาย

หลายรูปแบบ เป็นต้นว่า พระมาลัยค�าหลวง วรรณกรรมราชส�านัก 

พระมาลัยกลอนสวด พระมาลัยฉบับชาวบ้านพูดถึงเรื่องนรกและ

สวรรค์ นิทานพระมาลัย คู่มือนักเทศน์สอนเรื่องนรก-สวรรค์ 

พระมาลัยสูตรส�านวนเทศนา ใช้เทศนาในการกุศลอุทิศแก่ผู้ตาย...

นอกจากนี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวได้กล่าวถึงเนื้อหาใน 

พระมาลัยค�าหลวงทีส่่งผลต่อวถิชีีวิิตและประเพณีชีาวบ้านด้วย เช่น 

สอนให้กลัวนรก มุ่งไปสวรรค์ การกรวดน�้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ 

ผู้ล่วงลับ ฟังเทศน์มหาชาติจะได้พบพระศรีอาริย์ งานแต่ง งานศพ 

มีสวดพระมาลัย ... .

เด่นดาว ศิลปานนท์. (๒๕๕๓).  
แกะรอยพระมาลัย กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.

ธรรมธิเบศ, เจ้าฟ้า. (๒๕๕๐). 
พระมาลัยคําหลวง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อุดมพร คัมภิรานนท์. (๒๕๕๑). 
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในเรื่องพระมาลัยคําหลวง 

วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.
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4๒ 
ความเข้าใจผดิ 
เกีย่วกบัการกรวดน�า้อุทศิบญุ

...การท�าบญุควรกรวดน�า้ให้ผูล่้วงลับ มีผลสืบเน่ืองมาจากที่

พระมาลยัไปโปรดสตัว์นรก เพ่ือให้สัตว์นรกท้ังหลายน้ันได้มคีวามสขุ  

และสตัว์นรกได้ฝากความมาถงึญาติให้ท�าบญุอทิุศไปให้ ดงัความใน 

พระมาลัยค�าหลวงที่ว่า 

“สรรพสตัว์นริยิา ดบัทกุขาเกษมสานต์ วนัทนาการกราบเกล้า  

พระเจ้ามาแต่ใด จึ่งมาให้สุขแก่ข้า พระเถราพจนาท เรามาแต่ชาติ

มนุสสา ฝูงนรกาฟังข่าว อันธกล่าวเปรมปรีดิ์ จึ่งทูลคดีพระเป็นเจ้า  

จงโปรดเกล้าสัตตา บอกฐานาที่อยู่ ขอพระผู้เป็นเจ้า จงบอกเล่าแก่

ญาติ แห่งข้าบาทอันมี ในบุรีชื่อนั้น ในบ้านอันชื่อนี้ ชนบทมีชื่อไกล 

บอกนามในปิตุเรศ อยู่ประเทศที่นั้น นามพงศ์พันธ์นานา บุตรธิดา

สามี มาตุภคินีพ่ีชาย ให้ทั้งหลายเร่งท�า กุศลกรรมส่งมา ให้บูชา

พระพทุธ ธรรเมศอดุมเลศิ สงฆ์ประเสรฐิศลีาจารย์ แล้วให้ทานยาจก  

ทักษิโณทกส่งมา แต่ฝูงข้าทุกตน จึ่งจะพ้นจากทุกขา”

จากข้อความข้างต้นท�าให้คนไทยเชือ่ว่าการท�าบญุกรวดน�า้

หรือในภาษาโบราณเรียกว่าหลั่งน�้าทักษิโณทก จะท�าให้ผู้ตายได้รับ

ผลบุญและพ้นจากความทุกข์ใจ ดังน้ันจึงถือเป็นการปฏิบัติกันว่า 

เมื่อท�าบุญต้องกรวดน�้าเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ 

ให้กับเจ้ากรรมนายเวร...
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ธรรมธิเบศ, เจ้าฟ้า. (๒๕๕๐). 
พระมาลัยคําหลวง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อุดมพร คัมภิรานนท์. (๒๕๕๑). 
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในเรื่องพระมาลัยคําหลวง 

วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.

หมายเหตุผู้รวบรวม

เรื่องพระมาลัยท่ีแต่งข้ึน เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิว่า

กรรมของสตัว์เป็นเพราะผูอ้ืน่บนัดาล ซ่ึงคตท่ีิไปของผู้มมีจิฉาทฏิฐิ

ย่อมไม่พ้นจากนรกหรอืก�าเนดิเดรจัฉาน แต่สตัว์ทัง้หลายมกีรรม

เป็นของตน เป็นผูร้บัผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนดิ มกีรรมเป็น

เผ่าพนัธุ ์มกีรรมเป็นท่ีพึง่อาศยั ท�าดกีต็ามท�าชัว่กต็าม จกัเป็นผู้รบั

ผลของกรรมนั้น และสุข-ทุกข์ที่เกิดขึ้น เกิดจากผัสสะเป็นเเหตุ

เป็นปัจจัย นอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้

ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้ภาษิตไว้และได้

บัญญัติไว้นั้น ย่อมท�ามหาชนให้หมดความสุข เป็นไปเพื่อความ

ฉบิหายแก่มหาชน คนน้ันย่อมประสบส่ิงไม่ใช่บญุเป็นอันมาก และ

ชื่อว่าท�าสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.

ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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4๓ 
ความเข้าใจผิด 
เกี่ยวกับการท�าน�้ามนต์

-บาลี สุ. ขุ. อ. ๒/๙.

เรื่องการท�าน�้ามนต์มีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งอธิบาย

รัตนสูตร มีข้อความว่า

“... มีค�าถามว่า ก็พระสูตรนี้ใครกล่าวไว้อย่างนี้ กล่าวไว ้

เมือ่ใด ทีไ่หนและเพราะเหตไุร การวิสชันาปัญหา พระโบราณาจารย์ 

ทั้งหลายได้พรรณนาไว้โดยพิสดาร จ�าเดิมแต่เรื่องเมืองเวสาลี.

ในวนัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้ายงัเสดจ็ไม่ถงึเมืองเวสาลนีัน้แล 

ท่านพระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรนี้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้  

เพือ่ก�าจดัอปัุทวะเหล่าน้ัน ท่ีประตพูระนครเวสาลี สวดอยู่เพือ่ป้องกัน  

ใช้บาตรของพระผูม้พีระภาคเจ้าตักน�า้ เท่ียวประพรมอยูท่ั่วพระนคร  

ก็เมื่อพระเถระกล่าวค�าว่า ยงฺกิญฺจิ เท่านั้น พวกอมนุษย์ทั้งหลาย 

ทีอ่าศยักองหยากเยือ่ และฝาเรอืนเป็นต้น ซ่ึงยังไม่หนีไปในกาลก่อน  

ก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง 4  ประตูทั้งหลายไม่มีที่ว่าง ...” 
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หมายเหตุผู้รวบรวม

จากในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งข้ึน เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อ

ภาษิตและบัญญัติของพระศาสดา ท่ีทรงระบุว่าการท�าน�้ามนต์

เป็นเดรัจฉานวิชา โดยกล่าวถึงพระองค์เองและสั่งห้ามภิกษุ 

ไว้ถงึ 13 พระสตูร คอื พระองค์ตรสัว่า ตถาคตเว้นขาดจากการท�า

เดรจัฉานวชิา และพระสูตรทีต่รสัให้ภิกษเุว้นขาดจากเดรจัฉานวชิา  

รวมถงึทีต่รัสว่า ผูท้ีเ่ป็นอรยิบคุคล จะเจตนางดเว้นจากเดรจัฉานวิชา  

นอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงส่ิงท่ีตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้

และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้ภาษิตไว้และได้บัญญัติ

ไว้นั้น ย่อมท�ามหาชนให้หมดความสุข เป็นไปเพ่ือความฉิบหาย

แก่มหาชน คนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และชื่อว่า

ท�าสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.

ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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44 
ความเข้าใจผิด 
เกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์

-บาลี ชา. ขุ. อ. ๓/๕๑., -บาลี ขุ. ขุ. อ. ๒/๓๔., -บาลี สุ. ขุ. อ. ๒/๙., -บาลี ธ. ขุ. อ. ๑/๖๙๔.

ในคัมภีร์อรรถกถามีกล่าวว่า อานุภาพพระปริตรคุ้มครอง 

ผูส้วดได้ เช่นเร่ืองทีก่ล่าวว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาตเิป็นนกยงูทอง  

พระองค์ได้หมั่นสาธยายโมรปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า

เป็นประจ�า ท�าให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่นายพรานดักไว้.

นอกจากนีใ้นอรรถกถาอกีคมัภีร์ได้แต่งไว้ว่า ในสมยัพทุธกาล  

มภีกิษุห้าร้อยรูปไปเจริญภาวนาในป่า ได้ถกูเทวดารบกวนจนกระทั่ง

ปฏิบัติธรรมไม่ได้ ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าจึงได้

ตรัสเมตตสูตร ซึ่งกล่าวถึงการเจริญเมตตา ครั้นภิกษุเหล่านั้นหมั่น

เจริญเมตตาภาวนา เทวดาจึงมีไมตรีจิตตอบด้วย และช่วยพิทักษ์

คุ้มครองให้ภิกษุหมู่นั้นปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก. 

ในคัมภีร์อรรถกถาเล่มอื่นมีกล่าวว่า อานุภาพพระปริตร

สามารถคุม้ครองผู้ฟังได้ โดยแต่งไว้ว่า ในสมยัพทุธกาลเมือ่เมอืงเวสาลี

ประสบภยั 3 อย่าง คอื ความอดอยากแร้นแค้น การเบยีดเบยีนจาก

อมนษุย์ และการแพร่ของโรคระบาด พระพทุธเจ้าได้รบันมินต์เสด็จ

ไปโปรด พระองค์รับสั่งให้พระอานนท์สวดรัตนปริตรที่กล่าวถึงคุณ

ของพระรัตนตรัย ภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงได้สงบลง.
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นอกจากน้ีในอรรถกถาอีกคัมภีร์หน่ึงแต่งไว้ว่า ในสมัย

พุทธกาลมีเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษ์จับกินภายใน 7 วัน พระพุทธเจ้า

จึงทรงแนะน�าให้ภิกษุสวดพระปริตรตลอด 7 คืน และพระองค์ได้

เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองในคืนที่ 8 เด็กนั้นก็สามารถรอดพ้น

จากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้.

หมายเหตุผู้รวบรวม

(1) บทสวดมนต์ที่แต่งขึ้นใหม่ เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อ

ภาษิตและบัญญัติของพระศาสดา ท่ีห้ามภิกษุบัญญัติเพิ่มหรือ

เพกิถอนส่ิงทีพ่ระองค์บญัญตั ิและพระองค์กไ็ม่ให้สนใจค�าทีแ่ต่ง

ข้ึนใหม่ เพราะเม่ือมีการบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่พระองค์

บัญญัติ และการไปสนใจศึกษาค�าแต่งใหม่จะเป็นเหตุให้ค�าสอน

ของตถาคตสูญสิ้นไป นอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงส่ิงที่

ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นส่ิงที่ตถาตได้

ภาษิตไว้และได้บัญญัติไว้น้ัน ย่อมท�ามหาชนให้หมดความสุข 

เป็นไปเพ่ือความฉิบหายแก่มหาชน คนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่

บุญเป็นอันมาก และชื่อว่าท�าสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.

ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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(2) คมัภร์ีอรรถกถาทีอ่ธบิายวนิยัปิฎก สตุตนัตปิฎกและ 

อภิธรรมปิฎกที่ใช้กันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ที่รจนาโดย 

พระพุทธโฆสะ และในบางส่วน (ซึ่งมีเป็นส่วนน้อย) ก็ปรากฏว่า

มีภิกษุรูปอื่นร่วมรจนาด้วย โดยการน�าเนื้อหาในมหาอรรถกถา 

กุรุนทีอรรถกถา และมหาปัจจรีอรรถกถา ที่เป็นภาษาสิงหลมา 

เรียบเรียงแต่งใหม่เป็นภาษามคธ เมื่อประมาณ พ.ศ.956 ซึ่ง

อยู่ในช่วงของการสังคายนาครั้งที่ 6 เกิดเป็นอรรถกถารุ่นใหม่ที่ 

ใช้กนัในปัจจบุนั รวมถงึหนังสือวสุิทธมิรรคด้วย ส่วนอรรถกถาของ

ขุททกปาฐะ และ สุตตนิบาต ในขุททกนิกาย (ขุ. ขุ. อ., สุ. ขุ. อ.  

หรือ ปรมัตถโชติกา), ชาดก ในขุททกนิกาย (ชา. ขุ. อ. หรือ  

ชาตกฏัฐกถา) ธรรมบท ในขุททกนิกาย (ธ. ขุ. อ. ธมัมปทฏัฐกถา) 

ที่อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ก็ล้วนแต่ถูกรจนาโดยพระพุทธโฆสะ 

เช่นกนั ส่วนอรรถกถาของอปทาน ในขุททกนิกาย (อป. ข.ุ อ. หรอื 

วิสุทธชนวิลาสินี) ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้รจนา.
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4๕ 
บทสวดมนต์ยอดนิยม  
เป็นค�าแต่งใหม่

บทสวดสัพพมังคลคาถา เป็นค�าแต่งใหม่

สัพพมังคลคาถา คือ คาถาที่กล่าวถึงมงคลทั้งหมด คาถานี ้

อาราธนาคณุของพระพทุธเจ้า และเทวดาท้ังปวงมาพทิกัษ์ให้มคีวาม

สวัสดี เป็นคาถาที่โบราณาจารย์ประพันธ์ขึ้นภายหลัง เพราะไม่มี

ปรากฎในพระสตูร สนันิษฐานว่าได้รบัการประพนัธ์นานกว่า 800 ปี  

เพราะมีอ้างไว้ในคัมภีร์สัททนีติ (สุตตมาลา สูตร 508) ซึ่งรจนาที่

ประเทศสหภาพพม่าในราว พ.ศ. 1700.1 

ตัวอย่าง สัพพมังคลคาถา

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ 
สะทา โสตถิ ภะวันตุ เม...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดพาหงุ (พทุธชยัมังคลคาถา) เป็นค�าแต่งใหม่

บทสวดพาหุง (พุทธชัยมังคลคาถา) คือ คาถาที่กล่าวถึง 

ชยัชนะของพระพทุธเจ้า 8 ครัง้แล้วอ้างสัจวาจาน้ันมาพิทักษ์คุ้มครอง 

ให้มีความสวัสดี ชัยชนะเหล่านั้น คือ ชนะมาร ชนะอาฬวกยักษ์  

ชนะช้างนาฬาคิรี ชนะโจรองคุลิมาล ชนะนางจิญจมาณวิกา ชนะ 

สัจจกนิครนถ์ ชนะนันโทปนันทนาคราช และชนะพกพรหม. 

นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์คาถานี้คือ  

พระมหาพุทธสิริเถระซึ่งรจนาคัมภีร์ฎีกาพาหุง ในสมัยสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ และประพันธ์ในราว พ.ศ. 2006 คาถานี้ยัง

มีชื่อเรียกว่า บทถวายพรพระ เพราะแต่งถวายพรพระเจ้าแผ่นดิน

เพื่อให้ทรงชนะศึก (วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎก 

ที่แต่งในประเทศไทย หน้า 301-2) อนึ่ง คาถาที่นิยมสวดอยู่ใน

ปัจจุบันมี 9 คาถา.1

ตัวอย่าง บทสวดพาหุง

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ ...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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คาถาชินบัญชร เป็นค�าแต่งใหม่

ชินบัญชร คือ เกราะแก้วของพระชินเจ้า คาถาชินบัญชรนี้

กล่าวอาราธนาพระพุทธเจ้า พระสาวก และพระปริตร ให้มาด�ารง

อยู่ในกายเพื่อพิทักษ์คุ้มครอง ผู้แต่งและสถานที่แต่งไม่มีหลักฐาน

ปรากฏในประวตัศิาสตร์ไทย แต่มีหลกัฐานปรากฏในประวตัศิาสตร์

พม่า คือ เรื่องพุทธนวมวินิจฉัย ในวินยสมูหวินิจฉัย (เล่ม 2 หน้า 

505-9) กล่าวว่า แต่งที่เมืองเชียงใหม่ในรัชสมัยพระเจ้าอโนรธา 

เจ้าผูค้รองนครเชยีงใหม่รชักาลท่ี 20 ระหว่าง พ.ศ. 2121-2150  

เพราะในสมัยนั้นชาวเมืองเชียงใหม่นิยมบูชาดาวนพเคราะห์ 

ในหลวงจึงปรึกษากับพระเถระในยุคน้ัน แล้วรับสั่งให้ชาวเมือง

สวดคาถาชินบัญชรและคาถาอื่นๆ แทนการบูชาดาวนพเคราะห์ที่

ไม่คล้อยตามค�าสอนในพระพุทธศาสนา ดังนั้น คาถาชินบัญชรจึง

แต่งโดยพระเถระชาวไทยที่เมืองเชียงใหม่ คาถานี้ยังแพร่หลายถึง

ประเทศสหภาพพม่าและศรีลังกาอีกด้วย. 

คาถาชนิบญัชรฉบบัทีแ่พร่หลายอยูใ่นประเทศไทยม ี2 ฉบบั  

เช่น ฉบับแรกของวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นต้น.1

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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ตัวอย่าง คาถาชินบัญชร

ชะยาสะนะคะตา พุทธา 
เชต๎วา มารัง สะวาหนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง  
เย ปิวิงสุ นะราสะภา ...
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บทสวดอภยปริตร เป็นค�าแต่งใหม่

อภยปริตร คอื ปรติรไม่มีภยั เป็นพระปริตรทีโ่บราณาจารย์ 

ประพันธ์ขึ้น โดยอ้างคุณพระรัตนตรัยมาพิทักษ์คุ ้มครองให้ม ี

ความสวสัด ีพระปรติรนีม้ปีรากฏในบทสวดเจด็ต�านานและบทสวด

สิบสองต�านานของไทย ได้แพร่หลายไปถึงประเทศสหภาพพม่า

และศรีลังกาอีกด้วย สันนิษฐานว่ารจนาโดยพระเถระชาวเชียงใหม่

ในสมัยรจนาคาถาชินบัญชร สังเกตจาการอธิษฐานให้เคราะห์ร้าย 

พินาศไป เพราะชาวเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นนิยมบูชาดาว 

นพเคราะห์ จึงได้มีนักปราชญ์ประพันธ์คาถานี้ เพื่อให้สวดแทน

การบูชาดาวนพเคราะห์ คาถาน้ียังมีปรากฏในคัมภีร์ปริตตฎีกา 

ที่รจนาใน พ.ศ. 2151.1

ตัวอย่าง อภยปริตร

ยัน ทุนนิมิตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวะ วินาสะเมนตุ ...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดอาฏานาฏิยปริตร เป็นค�าแต่งใหม่

อาฏานาฎิยสูตรที่ปรากฏใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (-บาลี 

ปา. ที. 11/209/209) มีทั้งหมด 51 คาถา แต่อาฏานาฏิยปริตร

ที่นิยมสวดกันเป็นบทสวดที่โบราณาจารย์ปรับปรุงเพิ่มเติมในภาย

หลัง โดยน�าคาถาจากพระบาลี 6 คาถาแรก แล้วเพิ่มคาถาอื่นที่อ้าง

พระพุทธคณุและเทวานภุาพ เพือ่เป็นสจัวาจาพทัิกษ์คุม้ครองผูส้วด 

ส�าหรับคาถาสุดท้าย ท่านน�ามาจากในคัมภีร์ธรรมบท (-บาลี ขุ. ธ. 

25/29/18.) ผูรู้บ้างท่านกล่าวว่าพระเถระชาวลงักาเป็นผูป้รบัปรงุ

เพิ่มเติมพระปริตรนี้ (พระปริตรแปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า 4-5).1

ตัวอย่าง อาฏานาฏิยปริตร

วิปัสสะ จะ นะมัตถุ
จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ จะ นะมัตถุ
สัพพะภูตานุกัมปิโน ...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดโพชฌงคปริตร เป็นค�าแต่งใหม่

โพชฌงค์ 7 ท่ีเป็นพุทธวจน พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็น 

ร้อยแก้ว พบในคลิานสตูรท่ี 1 คลิานสตูรท่ี 2 และคลิานสตูรที ่3 ใน

สงัยตุนกิาย มหาวรรค (-บาล ีมหาวาร. ส�. 19/113-116/415-427.) 

ส่วนโพชฌงคปริตรท่ีสวดกันในปัจจุบันเป็นร้อยกรองที่พระเถระ 

ชาวสิงหลประพันธ์ขึน้ โดยน�าข้อความจากพระสตูรมาประพนัธ์เป็น

ร้อยกรอง (พระปริตรแปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า 9).1

ตัวอย่าง โพชฌงคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วีริยัง ปีติ ปัสสิทธิ
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร ...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดชัยปริตร เป็นค�าแต่งใหม่

ชัยปริตร คือ ปริตรที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า 

แล้วอ้างสัจวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี คาถา 1-3 

แสดงชยัชนะของพระพทุธเจ้าเป็นคาถาทีโ่บราณาจารย์ประพนัธ์ขึน้

ภายหลัง คาถา 4-5-6 เป็นพุทธวจนที่น�ามาจากอังคุตตรนิกาย 

ปุพพัณหสูตร (-บาลี ติก. อ�. 20/378/595.).1 

ตัวอย่าง ชัยปริตร

มะหาการุณิโก นาโถ 
หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง ...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดอทุศิบญุกุศล (ปัตตทิานคาถา) เป็นค�าแต่งใหม่

ปัตติทานคาถา คือ คาถาอุทิศส่วนบุญ สันนิษฐานว่าเป็น

คาถาประพนัธ์ทีป่ระเทศไทย และคงประพนัธ์ในสมยักรงุศรอียธุยา

หรอืกรงุรตันโกสนิทร์ คาถานีป้ระพนัธ์โดยองิอาศยัค�าอทุศิส่วนบญุ 

ของพระเจ้าจกัรพรรดติโิลกวิชยัทีม่ปีรากฏในคัมภร์ีอรรถกถา (อป. 

ขุ. อ. 2/194.) เพราะมีเนื้อความคล้ายคลึงกับคาถาเหล่านั้น.1

ตัวอย่าง ปัตติทานคาถา

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ 
ยานัญญานิ กะตานิ เม
เตสัญจะ ภาคิโน โหนต
สัตตานันตัปปะมาณะกา ...

๑. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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หมายเหตุผู้รวบรวม

ส�าหรบัผูป้ระสงค์การสาธยายธรรม (สชฌฺาย) ค�าทีต่รสัจาก
พระโอษฐ์ของตถาคตนัน้เป็นส่ิงท่ีสมควรต่อการสาธยายได้ทัง้หมด 
แต่บทที่พระองค์สาธยายด้วยพระองค์เองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเร้นผู้เดียว
นั้นคือ อิทัััปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท นอกจากนี้สามารถเลือกด ู
บทอื่นๆ ได้จากหนังสือ พุทธวจน ฉบับ 10 สาธยายธรรม

อิทัััปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙. 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระท�าไว้ในใจ
โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี 
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ  

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย   จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย    จึงมีวิญญาณ 
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ  
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ  
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 

ผู้ประสงค์การสาธยายธรรม
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เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะมีอุปาทานปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
  โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
  จึงเกิดขึ้นครบถ้วน 
ความเกดิขึน้พร้อมแห่งกองทุกข์ทัง้สิน้น้ี ย่อมม ีด้วยอาการอย่างนี.้

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว
  จึงมีความดับแห่งสังขาร 
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ 
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ 
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ  จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา  จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา  จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  จึงมีความดับแห่งภพ 
เพราะมีความดับแห่งภพ  จึงมีความดับแห่งชาติ 
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล  ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
  โทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย 
  จงึดบัสิน้
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.





ทางออก 
ของผู้ประพฤติมิจฉาทิฏฐิไปแล้ว
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4๖ กรณีของภิกษุ

หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ท�าคืนตามธรรม

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕๑/๒๙๐-๓๐๔.

(พระผูม้พีระภาคและภกิษสุงฆ ์มปีระชาชนเคารพ นบัถอื บชูา 

สมบูรณ์ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ส่วน

พวกปริพพาชกผู้เป็นอัญญเดียรถีย์อื่น ไม่มีประชาชนเคารพนับถือบูชา 

ปริพพาชกผู้หนึ่งชื่อสุสิมะ ได้รับค�าแนะน�าจากศิษย์ให้เข้ามาบวชใน

พระพทุธศาสนา เพือ่เรยีนธรรมมาสอนประชาชน โดยหวงัจะใหพ้วกตน

มปีระชาชนเคารพนบัถอืและสมบรูณด์ว้ยลาภสกัการะบา้ง คร้ันบวชแลว้

ก็ได้เที่ยวสอบถามภิกษุเหล่าอื่นเพ่ือหาวิธีให้ได้มาซ่ึงคุณวิเศษ แต่ก็ได้

รับค�าตอบในท�านองว่าการบรรลุธรรมไม่จ�าเป็นต้องได้คุณวิเศษ จึงได้

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและกราบทูลเร่ืองราวให้ฟัง พระผู้มีพระภาคได้

แสดงธรรมจนท�าให้สุสิมะได้บรรลุธรรม)

ล�าดับน้ันเอง ท่านสุสิมะหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผู้มี 

พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วได้ กล่าวถ้อยค�านี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  โทษได้ท่วมทับข้าพระองค์แล้ว ตามท่ี 

เปน็คนพาลอยา่งไร ตามทีเ่ปน็คนหลงอยา่งไร ตามท่ีมคีวามคดิเป็นอกุศล

อย่างไร คือ ข้อท่ีข้าพระองค์บวชแล้วเพื่อขโมยธรรมวินัยที่พระองค์ 

ตรัสดีแล้วอย่างน้ี. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับ 

ซึง่โทษโดยความเปน็โทษของขา้พระองค ์เพ่ือความส�ารวมระวงัตอ่ไปเถดิ

พระเจ้าข้า. 



147

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

เอาละ สุสิมะ !  โทษได้ท่วมทับเธอ ผู้เป็นคนพาล
อย่างไร ผูเ้ป็นคนหลงอย่างไร ผูม้คีวามคดิเป็นอกุศลอย่างไร 
คือข้อที่เธอบวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัย ที่ตถาคต
กล่าวดีแล้วอย่างนี้.

สสุมิะ !  เปรียบเหมอืนราชบุรุษจบัโจรผูป้ระพฤตผิดิ  
มาแสดงแก่พระราชาแล้ว กราบทูลว่า “ข้าแต่เทวะ ! โจรนี้ 
ประพฤติผิดแด่พระองค์ ขอพระองค์จงทรงลงอาชญาแก่
โจรนี้ ตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์เถิด” ดังนี้ พระราชา
ทรงรับสั่งกะราชบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่า “บุรุษผู้เจริญ ! ท่าน
ทั้งหลาย จงไป จงมัดบุรุษนี้ให้มีแขนในเบื้องหลัง ให้มีการ
ผูกมัดที่แน่นหนาด้วยเชือกอันเหนียว แล้วโกนศีรษะเสีย
พาเที่ยวตระเวนตามถนนต่างๆ ตามทางแยกต่างๆ ด้วย 
กลองปณวะเสียงแข็ง พาออกทางประตูด้านทักษิณ แล้ว 
จงตดัศีรษะเสีย ทางด้านทกัษณิของนคร” ราชบรุุษมดัโจรน้ัน 
กระท�าตามที่พระราชาได้รับสั่งแล้วอย่างไร. สุสิมะ ! เธอ
จะส�าคญัความข้อน้ีว่าอย่างไร บรุุษนัน้ต้องเสวยทุกขโทมนัส
เพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือหนอ. 

อย่างนั้น พระเจ้าข้า. 
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สสุมิะ !  บรุษุนัน้ต้องเสวยทกุขโทมนสัเพราะข้อน้ัน 
เป็นเหตุเพียงใด แต่การบวชของเธอเพื่อขโมยธรรม ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้ นี้ยังมีวิบากเป็นทุกข์
ยิ่งกว่า มีวิบากเผ็ดร้อนยิ่งกว่า แล้วยังเป็นไปเพื่อวินิบาต 
อกีด้วย. สสุมิะ ! แต่เพราะเธอเหน็โทษโดยความเป็นโทษ
แล้วท�าคืนตามธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอ ผู้ใดเห็นโทษ
โดยความเป็นโทษแล้วท�าคนืตามธรรม ถงึความส�ารวมระวงั
ต่อไป ข้อนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น ดังนี้.
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ข้อควรปฏิบัติของภิกษุเมื่อเข้าบ้าน

-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๑๘/๙. , -บาลี สี. ที. ๙/๑๙๐/๒๓๘., -บาลี ม. ม. ๑๓/๓๘๑, ๕๓๒/๔๑๖, ๕๘๙.

(กิจที่ภิกษุควรท�าเมื่อเข้าบ้านนั้นมีปรากฏในหลายพระสูตร 

โดยสรุปก็คือ มีการฉันอาหาร การอนุโมทนา การสนทนาธรรม  

ดังตัวอย่างพระสูตรต่อไปนี้)

... อานนท์ !  คร้ังนัน้เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรง
พระนามว่ากสัสปะ ผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ทรง
นุ่งแลว้ ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไปยงัพระราชนเิวศน์
ของพระเจ้ากิกิกาสิราช ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย 
พร้อมด้วยภิกษสุงฆ์ ล�าดบันัน้พระเจ้ากกิกิาสริาช ทรงองัคาส
ภกิษสุงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ ให้อิม่หน�าเพยีงพอด้วย
ของเคีย้วของฉันอนัประณตี ด้วยพระหตัถ์ของท้าวเธอ ครัน้
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากสัสปอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า
เสวยเสร็จ วางพระหัตถ์จากบาตรแล้ว 

พระเจ้ากกิกิาสิราช ทรงถอือาสนะต�า่อนัหนึง่ ประทบั
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผูเ้จรญิ ! ขอพระผูม้พีระภาคทรงรบัการอยูจ่�าพรรษา  
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ณ เมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันจักได้บ�ารุง
พระสงฆ์เห็นปานนี้.

พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปอรหันต-
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าเลยมหาราช ! เรารับการอยู่
จ�าพรรษาเสียแล้ว ... .

... ขณะนัน้เป็นเวลาเช้า พระผูม้พีระภาคทรงอนัตรวาสกแล้ว 

ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธด�าเนินไปสู่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์ 

ครัน้ถงึแล้ว ประทบันัง่เหนอือาสนะทีเ่ขาจดัถวาย พร้อมด้วยภกิษสุงฆ์  

จึงเวรัญชพราหมณ์อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วย

ของเคี้ยวของฉันอันประณีต ด้วยมือของตนจนให้ห้ามภัตแล้ว ได้

ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จทรงน�าพระหัตถ์ออก

จากบาตรแล้วให้ทรงครอง และถวายผ้าคู่ให้ภิกษุครองรูปละส�ารับ 

จงึพระองค์ทรงชีแ้จงให้เวรญัชพราหมณ์เหน็แจ้ง สมาทาน อาจหาญ 

ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ 

... ล�าดับนั้น เป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรง

ถือบาตรและจีวร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่สถานที่บูชายัญของ

พราหมณ์กูฏทันตะแล้ว ประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ ต่อนั้น 
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พราหมณ์กูฏทันตะได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 

ด้วยมอืของตนเอง ด้วยขาทนยีโภชนยีาหารอย่างประณตี เมือ่ทราบ

ว่าพระผูม้พีระภาคเสวยเสรจ็แล้ว ทรงลดพระหตัถ์ลงจากบาตรแล้ว 

จึงได้ถือเอาอาสนะที่ต�่าแห่งหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มี

พระภาค ทรงยงัพราหมณ์กฏูทันตะผูน่ั้ง ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่น้ันแล 

ให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว 

เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.

... พระสมณโคดมนัน้ ฉนัแล้ว นัง่นิง่อยูข่ณะหนึง่ และไม่ปล่อย 

ให้เวลาแห่งการอนโุมทนาล่วงเลยไป ฉันแล้วกอ็นโุมทนา โดยไม่ตเิตยีน 

อาหารนั้นยกย่องอาหารอื่น ย่อมสนทนาชักชวนบริษัทนั้นๆ ให้

อาจหาญร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยแท้ แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไป 

พระสมณโคดมนั้น ไม่ผลุนผลันไป ไม่เฉื่อยชาไป และไม่ไปโดย

เขาไม่รู้ไม่เห็น.
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สิ่งที่ภิกษุควรท�าเมื่ออยู่ร่วมกัน

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๓/๓๑๓., -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๑๕๒-๑๕๖/๙๒.

ภิกษุนั้นไปสู่หมู่สงฆ์แล้ว ไม่พูดเร่ืองนอกเร่ือง 
ไม่กล่าวเดรัจฉานกถา ย่อมกล่าวธรรมเองบ้าง เชื้อเชิญ 
ผูอ่ื้นให้กล่าวบ้าง ย่อมไม่ดูหม่ินการนิง่อย่างพระอรยิเจ้า.

ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจยัข้อที ่๗ ย่อม
เป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยัง
ไม่ได้ เพื่อความงอกงามไพบูลย์ เจริญบริบูรณ์ แห่งปัญญา
ที่ได้แล้ว.

(ในที่นี้ยกมาเพียง 1 ข้อ จากทั้งหมด 8 ข้อ ของเหตุปัจจัย 

ในการได้มาซึ่งปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้)

ภกิษทุัง้หลาย !  การทีพ่วกเธอผูเ้ป็นกลุบตุร ออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา นั่งสนทนาธรรมีกถากัน 
เป็นการสมควร พวกเธอเมือ่นัง่ประชมุกนั ควรท�ากจิสองอย่าง  
คือ สนทนาธรรมกัน หรือนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้า.
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47 ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก

ผู้สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้แก่มหาชน นัยที่ 1

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๓/๔๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เป็นที่เช่ือถือของมหาชน
ทั่วไป เมื่อมีการกระท�า ๓ อย่างนี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ท�ามหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ามหาชนให้หมดความสุข เป็น
ความพินาศแก่มหาชน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  
เพือ่ความทกุข์ทัง้แก่เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย การกระท�า 
๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควร 

(๒) ชักชวนในวจีกรรมที่ไม่สมควร 
(๓) ชักชวนในธรรมที่ไม่สมควร
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เป็นที่เช่ือถือของมหาชน

ทั่วไป เมื่อมีการกระท�า ๓ อย่างเหล่านี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ท�ามหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ามหาชนให้หมดความสุข เป็น
ความพินาศแก่มหาชน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เป็นที่เช่ือถือของมหาชน
ทั่วไป เมื่อมีการกระท�า ๓ อย่างนี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้ท�า
มหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รับความสุข เป็น
ไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพ่ือความเกื้อกูล 
เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย การกระท�า  
๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ชักชวนในกายกรรมที่สมควร
(๒) ชักชวนในวจีกรรมที่สมควร 
(๓) ชักชวนในธรรมที่สมควร
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เป็นที่เช่ือถือของมหาชน

ท่ัวไป เมื่อมีการกระท�า ๓ อย่างเหล่านี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ท�ามหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รับความสุข  
เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความ
เกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ผู้สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้แก่มหาชน นัยที่ ๒

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๒๙/๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเถระที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านีแ้ล้ว ย่อมเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ามหาชน 
ให้เสือ่มเสยี ท�ามหาชนให้หมดความสขุ ท�าไปเพือ่ความพนิาศ
แก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข ์
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๕ อย่าง คือ

(๑) ภิกษุเปน็เถระ บวชมานาน มพีรรษายกุาลมาก
(๒) เป็นท่ีรู้จักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร ท้ัง

คฤหัสถ์และบรรพชิต
(๓) เป็นผู้ร่�ารวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 

และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
(๔) เป็นพหุสูต ทรงจ�าธรรมที่ฟังแล้ว สั่งสมธรรม

ที่ฟังแล้วมาก คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ
(๕) (แต่) เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะวิปริต
ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษนุี ้ท�าคนเป็นอนัมากให้เลกิละ

จากพระสัทธรรม ให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรม ประชาชนทั้งหลาย 
ย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไป เพราะคิดว่า เธอเป็น
ภิกษุเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมากบ้าง เพราะคิดว่า 
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เธอเป็นภิกษุเถระ ที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมาก มีเกียรติยศ  
มบีรวิารมาก ทัง้คฤหัสถ์และบรรพชติบ้าง เพราะคดิว่า เธอเป็น 
ภกิษุเถระ ทีร่�า่รวยลาภด้วยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 
คลิานปัจจยัเภสชับรขิารบ้าง เพราะคดิว่า เธอเป็นภกิษุเถระ  
ทีเ่ป็นพหสุตู ทรงจ�าธรรมทีฟั่งแล้ว สัง่สมธรรมทีฟั่งแล้วได้บ้าง  
ดงัน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเถระที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่าน้ีแล้ว ย่อมเป็นผูป้ฏบิติัเพือ่ท�ามหาชน 
ให้เสือ่มเสยี ท�ามหาชนให้หมดความสขุ ท�าไปเพือ่ความพนิาศ
แก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข์ 
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเถระที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านี้ีแ้ล้ว ย่อมเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ามหาชน 
ให้ได้รับประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รับความสุข เป็นไป
เพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล 
เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๕ อย่าง คือ

(๑) ภกิษเุป็นเถระ บวชมานาน มพีรรษายกุาลมาก
(๒) เป็นที่รู้จักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร ท้ัง

คฤหัสถ์และบรรพชิต
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(๓) เป็นผู้ร�่ารวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร

(๔) เป็นพหุสูต ทรงจ�าธรรมที่ฟังแล้ว สั่งสมธรรม 
ที่ฟังแล้วมาก ...

(๕) (และ) เป็นสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะอันถูกต้อง
ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุนี ้ท�าคนเป็นอนัมาก ให้เลกิละ 

จากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรม ประชาชนทั้งหลาย  
ย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไป เพราะคิดว่า เธอเป็น
ภิกษุเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมากบ้าง เพราะคิดว่า 
เธอเป็นภิกษุเถระ ที่มหาชนเชือ่ถอื รูจ้ักกันมาก มีเกียรตยิศ  
มบีรวิารมาก ทัง้คฤหัสถ์และบรรพชติบ้าง เพราะคดิว่า เธอเป็น 
ภิกษุเถระ ที่ร�่ารวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คลิานปัจจัยเภสชับริขารบ้าง เพราะคดิว่า เธอเป็นภกิษเุถระ  
ทีเ่ป็นพหสุตู ทรงจ�าธรรมทีฟั่งแล้ว สัง่สมธรรมทีฟั่งแล้วได้บ้าง  
ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเถระที่ประกอบด้วยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านีแ้ล้ว ย่อมเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�ามหาชน
ให้ได้รับประโยชน์ ท�ามหาชนให้ได้รับความสุข เป็นไป 
เพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพ่ือความเกื้อกูล 
เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ลักษณะแบบใด คือ คนของสัมมาสัมพุทธะ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเหล่าใด เป็นคนหลอกลวง 
กระด้าง พูดพล่าม ยกตัว จองหอง เป็นผู้จิตไม่ตั้งมั่น. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเหล่าน้ัน ไม่ใช่ “คนของเรา”. 
ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเหล่านัน้ ได้ออกไปนอกธรรม- 

วนัิยน้ีเสยีแล้ว และพวกภกิษเุหล่านัน้ ย่อมไม่ถงึความเจรญิ
งอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้เลย.

ส่วนภิกษเุหล่าใด เป็นคนไม่หลอกลวง ไม่พดูพล่าม 
เป็นบัณฑิต ไม่เป็นผู้กระด้าง เป็นผู้มีจิตตั้งมั่น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเหล่านั้นเป็น “คนของเรา”. 
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเหล่านั้น ไม่ได้ออกไปนอก 

ธรรมวินัยนี้ และย่อมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ใน 
ธรรมวินัยนี้.
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ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ ไม่ใช่เพราะเครื่องแบบ

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๔/๕๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  ลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังๆ 
แม้จะร้องอยู่ว่า “กู ก็เป็นโค กู ก็เป็นโค” ดังนี้ก็ตามที แต่ส ี
ของมนัก็หาเป็นโคไปได้ไม่ เสียงของมนักห็าเป็นโคไปได้ไม่  
เท้าของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่ มันก็ได้แต่เดินตามฝูงโค
ไปข้างหลังๆ ร้องเอาเองว่า “กู ก็เป็นโค กู ก็เป็นโค” ดังนี้ 
เท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.

ภกิษุทัง้หลาย !  ภิกษุบางรูปในกรณีเช่นน้ี ก็ฉนัน้ัน 
เหมือนกัน คือ แม้จะเดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังๆ ร้อง
ประกาศอยู่ว่า “ข้า ก็เป็นภิกษุ ข้า ก็เป็นภิกษุ” ดังนี้ ก็ตามที  
แต่ความใคร่ในการประพฤตสิลีสิกขาของเธอ ไม่เหมือนของ
ภกิษทุัง้หลาย ความใคร่ในการประพฤตจิติตสกิขาของเธอ  
ไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลาย ความใคร่ในการประพฤติ
ปัญญาสิกขาของเธอ ไม่เหมอืนของภิกษุทัง้หลาย ภกิษรูุปน้ัน  
ได้แต่เดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังๆ ร้องประกาศเอาเองว่า 
“ข้า ก็เป็นภิกษุ ข้า ก็เป็นภิกษุ” ดังนี้เท่านั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะฉะนั้น ในเรื่องน้ี พวกเธอ 
ท้ังหลายพึงส�าเหนียกใจไว้ว่า “ความใคร่ในการประพฤติ 
สลีสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ ความใคร่ในการประพฤต ิ
จติตสกิขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ ความใคร่ในการประพฤต ิ
ปัญญาสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหลาย พึงส�าเหนียกใจ 
ไว้อย่างนี้แล.
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ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต

–บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๐/๒๗๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้ภิกษุจับชายสังฆาฏิ เดินตาม
รอยเท้าเราไปข้างหลังๆ แต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชฌา  
มกีามราคะกล้า มจีติพยาบาท มคีวามด�ารแิห่งใจเป็นไปในทาง 
ประทษุร้าย มสีตหิลงลมื ไม่มสีมัปชญัญะ มีจิตไม่เป็นสมาธิ 
แกว่งไปแกว่งมา ไม่ส�ารวมอินทรีย์แล้วไซร้ ภิกษุนั้นชื่อว่า 
อยู่ไกลจากเรา แม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้. ข้อนั้น
เพราะเหตุไร. ภกิษทุัง้หลาย ! ข้อนัน้เพราะเหตวุ่า ภิกษน้ัุน 
ไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม ก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา. 

ภกิษทุัง้หลาย !  แม้ภกิษนุัน้ จะอยู่ห่างตัง้ร้อยโยชน์  
แต่ถ้าเธอนั้น ไม่มากไปด้วยอภิชฌา ไม่มีกามราคะกล้า ไม่มี
จิตพยาบาท ไม่มีความด�าริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย  
มสีตติัง้มัน่ มสีมัปชัญญะ มจีติเป็นสมาธิ ถงึความเป็นเอกคัคตา  
ส�ารวมอนิทรย์ีแล้วไซร้ ภิกษน้ัุนชือ่ว่าอยูใ่กล้กบัเรา แม้เรากอ็ยู่
ใกล้กับภิกษนุัน้โดยแท้. ข้อนัน้เพราะเหตไุร. ภกิษทุัง้หลาย ! 
ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ก็ชื่อ
ว่าเห็นเรา. 
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ลักษณะของผู้อยู่ในอริยวงศ์

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๕/๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยวงศ์ ๔ อย่างเหล่านี้ ปรากฏ
ว่าเป็นธรรมอันเลิศ ยั่งยืน เป็นแบบแผนมาแต่ก่อน ไม่ถูก 
ทอดทิ้งแล้ว ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลย ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ จักไม่
ถูกทอดทิ้ง เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู ้
ไม่คัดค้านแล้ว อริยวงศ์ ๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เป็นผูส้นัโดษด้วยจวีรตามม ี
ตามได้ และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมี 
ตามได้ ไม่ท�าการแสวงหาอนัไม่สมควร เพราะจวีรเป็นเหตุ 
ไม่ได้จวีรกไ็ม่ทรุนทรุาย ได้จวีรแล้วกไ็ม่ยนิดีเมาหมกพัวพัน 
เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏฏ์ มีปัญญาในอุบายท่ีจะ 
ถอนตวัออกอยู่เสมอ นุง่ห่มจวีรนัน้ อนึง่ ไม่ยกตนไม่ข่มผูอ้ืน่ 
เพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้น ... 

(๒) อกีอย่างหนึง่ ภกิษุเปน็ ผู้สนัโดษดว้ยบณิฑบาต
ตามมีตามได้ และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาต 
ตามมีตามได้ ไม่ท�าการแสวงหาอันไม่สมควร เพราะบิณฑบาต
เป็นเหตุ ไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุราย ได้บิณฑบาตแล้วก็
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ไม่ยินดีเมาหมกพัวพัน เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏฏ์ 
มีปัญญาในอุบายท่ีจะถอนตัวออกอยู่เสมอ บริโภคบิณฑบาตน้ัน  
อน่ึง ไม่ยกตนไมข่่มผูอ้ืน่ เพราะความสนัโดษดว้ยบณิฑบาต
ตามมีตามได้นั้น ... 

(๓) อีกอยา่งหนึง่ ภกิษุเปน็ผูส้นัโดษดว้ยเสนาสนะ
ตามมีตามได้ และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะ 
ตามมีตามได้ ไม่ท�าการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะ 
เป็นเหตุ ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุราย ได้เสนาสนะแล้วก็
ไม่ยินดีเมาหมกพัวพัน เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏฏ์  
มีปัญญาในอุบายท่ีจะถอนตัวออกอยู่เสมอ ใช้สอยเสนาสนะน้ัน  
อนึง่ ไมย่กตน ไมข่ม่ผูอ้ืน่ เพราะความสนัโดษดว้ยเสนาสนะ
ตามมีตามได้นั้น ...

(๔) อีกอย่างหน่ึง ภิกษุเป็นผู้มีใจยินดีในการบ�าเพ็ญ 
สิ่งที่ควรบ�าเพ็ญ ยินดีแล้วในการบ�าเพ็ญสิ่งท่ีควรบ�าเพ็ญ 
เปน็ผูม้ใีจยนิดใีนการละสิง่ทีค่วรละ ยนิดแีลว้ในการละสิง่ที่
ควรละ อนึ่ง ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น เพราะเหตุดังกล่าวนั้น. 

ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ  
มสีตมิัน่ในการบ�าเพญ็สิง่ทีค่วรบ�าเพญ็และการละสิง่ทีค่วรละ 
นัน้ เราเรยีกภิกษนุีว่้า ผูส้ถติอยูใ่นอรยิวงศ์ อนัปรากฏว่าเป็น
ธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน.
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ภกิษทุัง้หลาย !  อริยวงศ์ ๔ อย่างเหล่านีแ้ล ปรากฏว่า  
เป็นธรรมอันเลิศ ยั่งยืน เป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อน ไม่ถูก
ทอดทิ้งแล้ว ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลย ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ จักไม่
ถูกทอดทิ้ง เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้
ไม่คัดค้านแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็แลภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอริยวงศ์ ๔ อย่างเหล่านี้ แม้หากอยู่ในทิศตะวันออก ... 
ทศิตะวนัตก ... ทศิเหนอื ... ทศิใต้ เธอย่อมย�า่ยคีวามไม่ยนิดี
เสยีได้ข้างเดยีว ความไม่ยนิดหีาย�า่ยเีธอได้ไม่ ทีเ่ป็นเช่นนัน้
เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ภิกษุผู้มีปัญญา ย่อมเป็นผู้ย�่ายี
เสียได้ ทั้งความไม่ยินดีและความยินดี ดังนี้.
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48 กรณีของคฤหัสถ์

หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ท�าคืนตามธรรม

-บาลี มหา. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.

(กรณีตัวอย่างของพระเจ้าอชาตศัตรูท่ีท�าการฆ่าบิดาของตนเอง)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! โทษได้ครอบง�าหม่อมฉัน ซ่ึงเป็นคนเขลา  

คนหลง คนไม่ฉลาด หม่อมฉันได้ปลงพระชนม์ชีพพระบิดาผู้ด�ารงธรรม 

เปน็พระราชาโดยธรรมเพราะเหตแุหง่ความเปน็ใหญ ่ขอพระผูม้พีระภาค

จงทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันโดยเป็นความผิด เพ่ือส�ารวมระวัง

ต่อไปด้วยเถิด.

มหาราช !  จริงทเีดยีว ความผดิได้ครอบง�าพระองค์
ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง คนไม่ฉลาด พระองค์ได้ปลง
พระชนม์ชีพพระบิดาผู้ด�ารงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม 
เพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ แต่เพราะพระองค์ทรงเห็น
ความผิดโดยเป็นความผิด แล้วทรงสารภาพตามเป็นจริง 
ฉะนัน้ เราขอรบัทราบความผดิของพระองค์ไว้ ก็การท่ีบคุคล
เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วท�าคืนตามธรรม ถึงความ
ส�ารวมระวังต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น.
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ลักษณะการเกี่ยวข้องกับนักบวช

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด 
มนุษย์ทัง้หลายในสกลุนัน้ ย่อมประสบบญุเป็นอนัมาก ด้วย
ฐานะ ๕ อย่าง ฐานะ ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ

(๑) ในสมยัใด จติของมนษุยท์ัง้หลาย ยอ่มเลือ่มใส 
เพราะได้เห็นนักบวชผู้มศีีล ซึง่เขา้ไปสูส่กลุ ในสมยันัน้ สกลุ
นั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์

(๒) ในสมยัใด มนษุยท์ัง้หลายพากนัต้อนรับ กราบ
ไหว้ ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้น 
สกุลน้ัน ช่ือว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติท่ีเป็นไปเพ่ือการเกิดในสกุลสูง

(๓) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ก�าจัดมลทินคือ
ความตระหนี่เสียได้ในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ใน
สมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้
เกียรติศักดิ์อันใหญ่

(๔) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมแจกจ่ายทาน
ตามสติ ตามก�าลังในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ใน 
สมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้
โภคทรัพย์ใหญ่
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(๕) ในสมัยใด มนุษย์ท้ังหลาย ย่อมไต่ถาม สอบสวน  
ย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้น 
สกุลน้ัน ช่ือว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติท่ีเป็นไปเพ่ือการได้ปัญญาใหญ่

ภิกษุทั้งหลาย !  นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด 
มนษุย์ทัง้หลายในสกลุนัน้ ย่อมประสบบญุเป็นอนัมาก ด้วย
ฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล.
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ผู้จัดว่าเป็นอุบาสกจัณฑาล

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓๐/๑๗๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประการ ย่อมเป็นอบุาสกผูจ้ณัฑาล เศร้าหมอง และน่ารงัเกยีจ 
ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 
(๒) เป็นผู้ทุศีล 
(๓) เป็นผู้ถือโกตุหลมงคล1 เช่ือมงคล ไม่เช่ือกรรม 
(๔) แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาภายนอกศาสนานี้
(๕) ท�าการสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้น 
ภิกษุทั้งหลาย !  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 

ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นอุบาสกผู้จัณฑาล เศร้าหมอง 
และน่ารังเกียจ.

๑. มงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น
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ผู้จัดว่าเป็นอุบาสกรัตนะ

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓๐/๑๗๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
ประการ ย่อมเป็นอบุาสกรตันะ อบุาสกปทมุ อบุาสกบุณฑริก 
ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) เป็นผู้มีศรัทธา
(๒) เป็นผู้มีศีล 
(๓) ไม่เป็นผู้ถือโกตุหลมงคล เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล
(๔) ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิิณาภายนอกศาสนาน้ี 
(๕) ท�าการสนับสนุนในศาสนานี้ 
ภิกษุทั้งหลาย !  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 

ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นอุบาสกรัตนะ อุบาสกปทุม 
อุบาสกบุณฑริก.



170

พุทธวจน - หมวดธรรม 

การให้ทาน เป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

มาณพ !  บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี ก็ตาม 
บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ท่ีอยู่ และประทีป 
โคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้
อย่างน้ี หากตายไป ไม่เข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์ 
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคทรัพย์มาก.
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สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๗/๒๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด พวกโจรมีก�าลัง สมัยนั้น
พระราชาย่อมเสื่อมก�าลัง คราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมด
ความผาสกุทีจ่ะเข้าใน ออกนอก หรอืจะออกค�าสัง่ไปยงัชนบท
ชายแดน ถงึแม้พวกพราหมณ์และคหบดกีห็มดความสะดวก
ที่จะเข้าใน ออกนอก หรือท่ีจะอ�านวยการงานนอกเมือง  
ข้อนี้ฉันใด.

ภกิษทุัง้หลาย !  สมยัใด พวกภิกษุเลวทรามมีก�าลงั 
สมัยนั้นหมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นท่ีรักย่อมเสื่อมก�าลัง คราวน้ัน 
หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก จ�าต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ใน
ท่ามกลางสงฆ์ หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดน  
ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
แก่มหาชนทัง้หลาย ไม่เป็นไปเพือ่ความสขุ เป็นความเสยีหาย 
แก่มหาชนเป็นอันมาก และไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด พระราชามีก�าลัง สมัยนั้น
พวกโจรย่อมเสื่อมก�าลัง คราวนั้นทั้งพระราชาเอง ก็มีความ
ผาสุกที่จะเข้าในออกนอก หรือที่จะออกค�าสั่งไปยังชนบท
ชายแดน แม้พวกพราหมณ์และคหบด ีกม็คีวามสะดวกทีจ่ะ
เข้าในออกนอก หรือทีจ่ะอ�านวยการงานนอกเมอืง ข้อนีฉ้นัใด. 

ภกิษทุัง้หลาย !  สมัยใด ภกิษผุูมี้ศลีเป็นทีร่กัมกี�าลงั  
สมยันัน้พวกภกิษเุลวทรามย่อมเสือ่มก�าลัง คราวน้ันพวกภกิษุ 
เลวทราม จ�าต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบ อยู่ในท่ามกลางสงฆ์ 
หรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเอง ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
มหาชนทั้งหลาย ให้มหาชนมีความสุข เป็นความเจริญแก่
มหาชนเป็นอนัมาก และเป็นไปเพ่ือความเก้ือกลู เพ่ือความสขุ 
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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หลักการก�าจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี)

-บาลี สี. ที. ๙/๑๗๑/๒๐๖.

(พระพทุธเจา้ตรัสกบักฏูทันตพราหมณ ์เลา่ถงึเรือ่งของพระเจา้

มหาวิชิตราชท่ีเรียกพราหมณ์ปุโรหิตมาเฝ้าเพ่ือให้สอนวิธีการบูชามหายัญญ์)

พราหมณ์ !  ปุโรหิตได้ทูลสนองพระด�ารัสนั้นว่า 
‘แว่นแคว้นของพระองค์ยังมเีสีย้นหนาม ยงัมกีารเบยีดเบยีน
กัน การปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนิคม
ก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏ การแย่งชิงตาม
ระยะหนทางก็ยังปรากฏ และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บส่วย 
ในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนาม เต็มไปด้วยการ
เบียดเบียนเช่นนี้ ก็จะได้ชื่อว่าท�ากิจไม่ควรท�า อีกประการ
หนึ่ง พระองค์อาจทรงพระด�าริว่า เราก�าจัดเสี้ยนหนาม คือ 
โจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหาร การจองจ�า การริบทรัพย์ 
การประจาน หรือการเนรเทศดังนี้ ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการ
ก�าจัดได้ราบคาบด้วยดี เพราะผู ้ที่ยังเหลือจากการถูก
ประหารก็ยังมี ชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์
ในภายหลัง แต่ว่ามีอุบายท่ีจะก�าจัดเสี้ยนหนามเหล่านั้นให้
ราบคาบด้วยดีได้ คือ 
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(๑) ชนเหล่าใดอุตสาหะในการท�าเกษตรกรรม 
และปศุสัตว์ ขอพระองค์จงประทานพืชพันธ์ุและอาหาร 
แก่ชนเหล่านั้น

(๒) ชนเหล่าใดอุตสาหะในพาณิชยกรรม ขอ
พระองค์จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้น

(๓) ข้าราชการเหล่าใดอุตสาหะ ขอพระองค์ 
จงประทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนพวกน้ันในโอกาส 
อันสมควร

ชนเหล่านั้นนั่นแหละ จักเป็นผู้ขวนขวายในการงาน
ของตน ไม่เบยีดเบยีนแว่นแคว้นของพระองค์ และพระคลงั
ก็จะเพิ่มพูนมากมาย แว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษม 
ปราศจากเสี้ยนหนามและการเบียดเบียน พวกมนุษย์จะ
ร่าเริงบันเทิง นอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จักไม่ปิด
ประตูเรือน ในเวลาค�่าคืน ก็เป็นอยู่ได้’.
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กรณีศึกษาเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน

-บาลี มหา. วิ. ๕/๓๑๒/๒๓๘.

เรื่องมีอยู่ว่าภิกษุ 2 รูปทะเลาะกัน คือรูปหนึ่งหาว่าอีกรูปหนึ่ง

ต้องอาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติ จึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุกเขปนีย- 

กรรมแก่ภิกษุรูปน้ัน แต่ละรูปต่างก็มีเพ่ือนฝูงมากด้วยกันทั้งสองฝ่าย  

และตา่งกห็าวา่อีกฝา่ยหนึง่ท�าไมถ่กู ถงึกบัสงฆ์แตกกนัเปน็สองฝา่ย และ

แยกท�าอโุบสถ แมพ้ระผูพ้ระภาคจะทรงแนะน�าตักเตอืนใหป้ระนปีระนอม

กันก็ไม่ฟัง ในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาทและแสดงอาการทางกายทางวาจา

ที่ไม่สมควรต่อกัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงตักเตือน. 

ภกิษทุัง้หลาย !  พอท ีพวกเธอทัง้หลาย อย่าหมาย
มัน่กนัเลย อย่าทะเลาะกนัเลย อย่าโต้เถยีงกนัเลย อย่าววิาท
กันเลย.

มีภิกษุบางรูปทูลข้ึนว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี !  

ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิด

พระเจา้ขา้. ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ !  ขอจงทรงประกอบในสขุวหิาร

ในทฏิฐธรรมอยูเ่ถดิ พระเจา้ขา้ พวกขา้พระองคท์ัง้หลายจกัท�าใหเ้หน็ด�า

เห็นแดงกัน ด้วยการหมายม่ันกัน ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน  

ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสค�านี้แก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นค�ารบ 2 ว่า

ภกิษทุัง้หลาย !  พอท ีพวกเธอทัง้หลาย อย่าหมายม่ัน 
กันเลย อย่าทะเลาะกันเลย อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาท
กันเลย.

มีภิกษุบางรูปทูลค�านี้ขึ้นเป็นค�ารบ 2 ว่า “ข้าแต่พระผู้มี 

พระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี ! ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า 

ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถดิพระเจา้ขา้. ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ !  ขอ

จงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยู่เถิด พระเจ้าข้า พวกข้า

พระองค์ทั้งหลายจักท�าให้เห็นด�าเห็นแดงกัน ด้วยการหมายมั่นกัน  

ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.

พระผู้มีพระภาคจึงทรงสั่งสอนให้ดูตัวอย่างทีฆาวุกุมาร 

แห่งแคว้นโกศลผูค้ดิแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีในการ

ที่จับพระราชบิดาของพระองค์ คือพระเจ้าทีฆีติไปทรมานประจาน

และประหารชีวิต เมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของ

บิดา ที่ไม่ให้เห็นแก่ยาว (คือไม่ให้ผูกเวรจองเวรไว้นาน) ไม่ให้

เห็นแก่สั้น (คือไม่ให้ตัดไมตรี) และให้ส�านึกว่า เวรย่อมระงับด้วย 

การไม่จองเวร จึงไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัต แล้วกลับได้ราชสมบัติที่

เสียไปคืนพร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตด้วย.
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ทรงสรุปว่า พระราชาที่จับศัสตราอาวุธยังทรงมีขันติและ

โสรัจจะได้ จึงควรท่ีภิกษุท้ังหลายผู้บวชในธรรมวินัยน้ีจะมีความ

อดทนและความสงบเสงี่ยม แต่ภิกษุเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟัง

กาลนั้นแล ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครองจีวร 

ถือบาตร เสด็จเข้าไปสู่เมือง โกสัมพี เพื่อบิณฑบาต ครั้นทรงเที่ยว

บณิฑบาตในเมอืงโกสมัพแีล้ว ภายหลงัภตัตกาล กลบัจากบณิฑบาต

แล้ว ทรงเก็บบริขารขึ้นมาถือไว้ แล้วประทับยืน ตรัสคาถานี้ว่า

คนไพร่ๆ  ดว้ยกัน ส่งเสียงเอ็ดตะโร แต่หามีคนไหน
ส�าคัญตัวว่า เป็นพาลไม่ เมื่อหมู่แตกกัน ก็หาได้มีใครรู้สึก
เป็นอย่างอื่น ให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไม่.

พวกบัณฑิตลืมตัว สมัครที่จะพูดตามทางที่ตน
ปรารถนาจะพูดอย่างไร ก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น หาได้น�าพา
ถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่.

พวกใด ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ‘ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�าร้าย
เรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกน้ัน  
ย่อมระงับไม่ลง.

พวกใด ไม่ผกูใจเจ็บว่า ‘ผูน้ัน้ได้ด่าเรา ได้ท�าร้ายเรา 
ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกนั้น ย่อม
ระงับได้.
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ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย ไม่เคยระงับได้ด้วย
การผูกเวรเลย แต่ระงับได้ด้วยไม่มีการผูกเวร ธรรมนี้เป็น
ของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาล.

คนพวกอืน่ ไม่รูส้กึว่า ‘พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะ
เหตุนี้’ พวกใด ส�านึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ายกัน
ย่อมระงับได้ เพราะความรู้สึกนั้น.

ความกลมเกลียวเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ยังมีได้แม้
แก่พวกคนกักขฬะเหล่านั้น ที่ปล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้าน 
ฆ่าฟันผู้คน แล้วต้อนม้า โค และขนเอาทรัพย์ไป แล้วท�าไม
จะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า

ถ้าหากไม่ได้สหายทีพ่าตวัรอด เป็นปราชญ์ ทีม่คีวาม
เป็นอยู่ดี เป็นเพ่ือนร่วมทางแล้วไซร้ กจ็งท�าตวัให้เหมือน 
พระราชา ทีล่ะแคว้นซึง่พชิติได้แล้วไปเสยี แล้วเทีย่วไปคนเดยีว  
ดุจช้างมาตังคะ เที่ยวไปในป่าตัวเดียว ฉะนั้น.

การเที่ยวไปคนเดียว ดีกว่า เพราะไม่มีความเป็น
สหายกันได้กับคนพาล พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่ท�าบาป  
เป็นคนมักน้อย ดุจช้างมาตังคะ เป็นสัตว์มักน้อย เที่ยวไป
ในป่า ฉะนั้น.
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ครั้นแล้วจึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่พาลกโลณการกคาม สู่ป่าช่ือ
ปาจนีวงัสะโดยล�าดบั ไดท้รงพบปะกบัพระเถระตา่งๆ ในทีท่ีเ่สดจ็ไปนัน้
ในท่ีสุดได้เสด็จไปพ�านักอยู่ ณ โคนไม้สาละอันร่มร่ืน ณ ป่าช่ือปาริเลยยกะ  
และได้มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะ มาอุปัฏฐากดูแลพระผู้มีพระภาค ต่อ
จากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.

คร้ังนั้น อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีได้หารือกัน
ดังนี้ว่า พระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ท�าความพินาศ
ใหญ่โตให้พวกเรา พระผู้มีพระภาคถูกท่านเหล่านี้รบกวนจึงเสด็จ
หลีกไปเสีย เอาละ พวกเราไม่ต้องอภิวาท ไม่ต้องลุกรับ ไม่ต้องท�า
อัญชลีกรรมสามีจิกรรม ไม่ต้องท�าสักการะ ไม่ต้องเคารพ ไม่ต้อง
นับถือ ไม่ต้องบูชาซ่ึงพระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพี  
แมเ้ข้ามาบณิฑบาต กไ็มต่อ้งถวายบณิฑบาต ทา่นเหลา่นีถ้กูพวกเรา
ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีสักการะอย่างนี้ 
จักหลีกไปเสีย หรือจักสึกเสีย หรือจักให้พระผู้มีพระภาคทรงโปรด 
คร้ันแล้วไม่อภิวาท ไม่ลุกรับ ไม่ท�าอัญชลีกรรมสามีจิกรรม ไม่สักการะ  
ไม่เคารพ ไมน่บัถอื ไม่บชูา ซึง่พวกภกิษชุาวพระนครโกสมัพี แมเ้ขา้
มาบิณฑบาตก็ไม่ถวายบิณฑบาต.

ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกา
ชาวพระนครโกสัมพีไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้
ไม่มีสักการะ จึงพูดกันอย่างน้ีว่า อาวุโสท้ังหลาย !  มิฉะน้ัน พวกเรา 
พงึไปพระนครสาวตัถ ีแลว้ระงบัอธกิรณน์ีใ้นส�านกัพระผูม้พีระภาค
ครั้นแล้ว เก็บง�าเสนาสนะ ถือบาตรจีวร พากันเดินทางไปพระนคร 
สาวัตถี.
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ภิกษุเหล่านั้นได้รับความล�าบากก็รู้สึกส�านึกผิด จึงพากัน 
เดนิทางไปกรงุสาวตัถแีละยอมตกลงระงบัขอ้ววิาทแตกแยกกนั โดยภกิษุ
รูปที่เป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติ ภิกษุฝ่ายที่สวดประกาศลงโทษยอม
ถอนประกาศ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศระงับ
เรือ่งนัน้เปน็สงัฆสามคัคดีว้ยทตุยิกรรมวาจา เสรจ็แลว้ใหส้วดปาติโมกข.์



บทส่งท้าย
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49 
การเกี่ยวข้องกันของนักบวช 
กับคฤหัสถ์

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๑๔/๒๘๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย 
ผู้บ�ารุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอ
ทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  การที่เธอทั้งหลายแสดงธรรม 
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้ง
อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้น ชื่อว่า 
เธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้น.

ภิกษุทัง้หลาย !  คฤหสัถ์และบรรพชติทัง้หลาย ต่าง

อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ เพื่อถอนกิเลส

อนัเปรยีบเหมอืนห้วงน�า้ เพือ่จะท�าซึง่ทีส่ดุแห่งทกุข์โดยชอบ

ด้วยประการอย่างนี้.
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๕0 สิง่ท่ีใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปราถนา
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๕๙/๔๘.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฐานะ ๕ ประการเหล่านี ้อนัสมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึงได้
ตามปรารถนา ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ  
ในโลก ไม่อาจได้ตามปรารถนาว่า 

(๑) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลย
(๒) สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้เลย
(๓) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตายเลย
(๔) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไปเลย
(๕) สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลย
ภกิษทุัง้หลาย !  สิง่ทีม่คีวามแก่เป็นธรรมดา ก็ย่อม

แก่ส�าหรบัปถุชุนผูม้ไิด้สดับ เมือ่สิง่ทีมี่ความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า “ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่ส�าหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดย 
ทีแ่ท้แล้ว สิง่ทีม่คีวามแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่ส�าหรับสตัว์
ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ก็เมื่อ
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ส่ิงที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก 
กระวนกระวาย ร�่าไรร�าพัน ทุบอกร�่าไห้ ถึงความหลงใหล 
แม้อาหารก็ไม่ย่อย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชงัก  
พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ” ดังนี้. 

ปุถุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา แก่แล้ว 
ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่าไรร�าพัน เป็นผู้ทุบอกร�่าไห้ 
ย่อมถงึความหลงใหล. ภิกษุทัง้หลาย !  เรากล่าวว่าปถุุชน
ผูมิ้ได้สดบันี ้ถกูลกูศรแห่งความโศก อนัมพีษิเสยีบแทงแล้ว 
ท�าตนเองให้เดือดร้อนอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็
ย่อมเจ็บไข้ส�าหรับปุถุชนผู้มิได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้
เป็นธรรมดาเจบ็ไข้แล้ว เขากไ็ม่พจิารณาเห็นโดยประจกัษ์ว่า  
“ไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะเจ็บไข้ส�าหรับเรา 
ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  
ย่อมเจบ็ไข้ส�าหรบัสตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง ทีม่กีารมา การไป การจตุิ  
การอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เจ็บไข้แล้ว  
เราจะมามวัเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�า่ไรร�าพนั ทบุอกร�า่ไห้ 
ถงึความหลงใหล แม้อาหารกไ็ม่ย่อย กายกเ็ศร้าหมอง การงาน 
ก็หยุดชงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ” ดังนี้.
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ปุถชุนนัน้ เมือ่สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา เจ็บไข้
แล้ว ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่าไรร�าพัน เป็นผู้ทุบอก 
ร�า่ไห้ ย่อมถงึความหลงใหล. ภกิษทุัง้หลาย !  เรากล่าวว่า 
ปุถุชนผู้มิได้สดับนี้ ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบ
แทงแล้ว ท�าตนเองให้เดือดร้อนอยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็
ย่อมตายส�าหรับปุถุชนผู้มิได้สดับ เมื่อส่ิงท่ีมีความตาย
เป็นธรรมดาตายแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า 
“ไม่ใช่สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา จะตายส�าหรับเราผูเ้ดยีว
เท่านัน้ โดยทีแ่ท้แล้ว สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา ย่อมตาย 
ส�าหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การ
อุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ตายแล้ว เราจะ 
มามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่าไรร�าพัน ทุบอกร�่าไห้ ถึง
ความหลงใหล แม้อาหารกไ็ม่ย่อย กายกเ็ศร้าหมอง การงาน 
ก็หยุดชงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ” ดังนี้. 

ปถุชุนนัน้ เมือ่สิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา ตายแล้ว 
ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่าไรร�าพัน เป็นผู้ทุบอกร�่าไห้ 
ย่อมถงึความหลงใหล. ภกิษทุัง้หลาย !  เรากล่าวว่า ปถุุชน
ผูม้ไิด้สดบันี ้ถกูลกูศรแห่งความโศก อนัมพีษิเสยีบแทงแล้ว 
ท�าตนเองให้เดือดร้อนอยู่.
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(ในกรณแีห่งสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามวนิาศไป  

เป็นธรรมดา ก็ได้ตรัสไว้ด้วยถ้อยค�าอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่ง

สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาข้างบนนี้ และพระองค์ยังได้ตรัสไว้ใน

ลักษณะที่ตรงกันข้ามจากข้อความนี้ ส�าหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ)
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๕1 
เหตุให้ส�าเร็จตามปรารถนา 
นัยที่ 1

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.

คหบด ี!  ธรรม 4 ประการนี ้น่าปรารถนา น่ารกัใคร่  
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คอื

ขอโภคทรพัย์จงเกดิขึน้แก่เราโดยทางธรรม นีเ้ป็น
ธรรมประการที ่1 อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ 
หาได้ยากในโลก. 

เราได้โภคทรัพย์ทัง้หลายโดยทางธรรมแล้ว ขอยศ
จงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหาย นี้เป็น
ธรรมประการที่ ๒ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ 
หาได้ยากในโลก. 

เราได้โภคทรัพย์ท้ังหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศ
พร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว ขอเราจงเป็นอยู่นาน  
จงรักษาอายุให้ยั่งยืน นี้เป็นธรรมประการที่  ๓ อัน 
น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก. 

เราได้โภคทรัพย์ท้ังหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศ
พร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว เป็นอยู่นานรักษาอายุ 



188

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ให้ยัง่ยนืแล้ว เมือ่ตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสคุตโิลกสวรรค์  
นีเ้ป็นธรรมประการที ่4 อนัน่าปรารถนา น่ารกัใคร่ น่าพอใจ 
หาได้ยากในโลก. 

คหบดี !  ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล น่าปรารถนา 
น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก. 

คหบด ี!  ธรรม 4 ประการนี ้ ย่อมเป็นไปเพ่ือให้
ได้ธรรม 4 ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ 
หาได้ยากในโลก ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)

(๒) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) 

(๓) จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)

(๔) ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)

คหบดี !  ก็ สัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย ่อมเป็นผู ้มีศรัทธา  

เชื่อปัญญาตรัสรู ้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ  
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ  
เป็นผูไ้ปแล้วด้วยด ีเป็นผูรู้้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผูส้ามารถ 
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ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอน 
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจ�าเริญจ�าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์”.  
คหบดี ! นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา.

คหบดี !  ก็ สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เป ็นผู ้ เว ้นขาดจาก 

ปาณาตบิาต เป็นผู้เว้นขาดจากอทนินาทาน เป็นผู้เว้นขาด 
จากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท เป็น 
ผู้เว้นขาดจากการดื่มน�้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท. คหบดี ! นี้เรียกว่า สีลสัมปทา.

คหบดี !  ก็ จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ  

ความตระหนี ่อยู่ครองเรือน มกีารบริจาคอนัปล่อยอยูเ่ป็นประจ�า  
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินด ี
ในการให้และการแบ่งปัน. คหบด ี! นีเ้รยีกว่า จาคสมัปทา.

คหบดี !  ก็ ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า
บุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้า คือ อภิชฌา 

ครอบง�าแล้ว ย่อมท�ากิจที่ไม่ควรท�า ละเลยกิจท่ีควรท�า
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เมื่อท�ากิจที่ไม่ควรท�าและละเลยกิจที่ควรท�าเสีย ย่อม
เส่ือมจากยศและความสุข บุคคลมีใจอันพยาบาท  
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ อันวิจิกิจฉาครอบง�าแล้ว  
ย่อมท�ากิจที่ไม่ควรท�า ละเลยกิจที่ควรท�า เมื่อท�ากิจที่ 
ไม่ควรท�าและละเลยกิจที่ควรท�าเสีย ย่อมเสื่อมจากยศ 
และความสุข.

คหบดี !  อริยสาวกนั้นแลรู้ว่า อภิชฌาวิสมโลภะ 
(ความโลภอย่างแรงกล้า) เป็นอุปกเิลสแห่งจิต ย่อมละอภิชฌา
วิสมโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้ รู้ว่า พยาบาท  
(คิดร้าย) ถีนมิทธะ (ความหดหู่ซึมเซา) อุทธัจจกุกกุจจะ  
(ความฟุ้งซ่านร�าคาญ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เป็นอุปกิเลส
แห่งจิต ย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้น.

คหบดี !  เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชฌาวิสมโลภะ 
เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อน้ันย่อมละเสียได้  
เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ  
วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละ 
สิง่เหล่าน้ันเสยีได้ อรยิสาวกนีเ้ราเรียกว่า เป็นผูม้ปัีญญามาก  
มปัีญญาหนาแน่น เป็นผูเ้หน็ทาง เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยปัญญา  
คหบดี ! นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา. 
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คหบด ี!  ธรรม 4 ประการเหล่านีแ้ล ย่อมเป็นไป 
เพื่อให้ได้ธรรม 4 ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่  
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก. 
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๕๒ 
เหตุให้ส�าเร็จตามปรารถนา 
นัยที่ ๒

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดงเหตุส�าเร็จความ
ปรารถนาแก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟังเหตุส�าเร็จความ
ปรารถนานั้น จงท�าในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุในธรรมวนิยันี ้เป็นผูป้ระกอบ
ด้วยศรทัธา ศลี สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมคีวามปรารถนา
อย่างน้ีว่า “โอหนอ ! เราเมือ่ตายไปแล้ว พงึเข้าถงึความเป็น
สหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี … ว่า “โอหนอ !
เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์
มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี ... ว่า “โอหนอ ! เราเม่ือตายไป
แล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาลเถิด”  
ดังนี้ก็มี เธอจึงต้ังจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น 
ความปรารถนาและวหิารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี ้ท�าให้มากแล้วอย่างนี ้ย่อมเป็นไปเพือ่ความส�าเรจ็
ในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรทัธา ศีล สตุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า  
เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ... เทวดาชั้นดาวดึงส์ … เทวดา 
ชัน้ยามา … เทวดาชัน้ดุสติ ... เทวดาชัน้นมิมานรด ี... เทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข. 

เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว ่า “โอหนอ ! เรา
เมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา 
ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเถิด” เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น  
เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อัน
เธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�าให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป 
เพื่อความส�าเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า  
สหัสสพรหม ... ทวิสหัสสพรหม ... ติสหัสสพรหม ...  
จตุสหัสสพรหม ... ปัญจสหัสสพรหม ... ทสสหัสสพรหม 
... สตสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข ...

เธอมคีวามปรารถนาอย่างนี ้“โอหนอ ! เราเม่ือตาย
ไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสตสหัสสพรหมเถิด” 
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เธอจึงต้ังจติน้ัน อธษิฐานจตินัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�าให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�าเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรทัธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า เทวดาชั้นอาภา ... เทวดาชั้นปริตตาภา ... เทวดาชั้น
อัปปมาณาภา ... เทวดาชั้นอาภัสสรา ... เทวดาชั้นสุภา... 
เทวดาชัน้ปรติตสภุา... เทวดาชัน้อปัปมาณสภุา ... เทวดาชัน้
สุภกิณหา ... เทวดาชั้นเวหัปปผลา ... เทวดาชั้นอวิหา ... 
เทวดาชัน้อตปัปา ... เทวดาชัน้สทุสัสา ... เทวดาชัน้สทัุสส ี
... เทวดาช้ันอกนฏิฐา มอีายยุนื มวีรรณะ มากด้วยความสขุ 

เธอมคีวามปรารถนาอย่างนีว่้า “โอหนอ ! เราเม่ือตาย
ไปแล้ว พงึเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้อกนิฏฐาเถดิ” 
เธอจงึต้ังจติน้ัน อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจิตนัน้ ความปรารถนา
และวหิารธรรมเหล่านัน้ อนัเธอเจรญิแล้วอย่างนี ้ ท�าให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�าเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรทัธา ศลี สตุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า  
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เทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ ... เทวดาผู้เข้าถึง
วญิญาณัญจายตนภพ ... เทวดาผู้เข้าถงึอากญิจญัญายตนภพ  
... เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอายุยืน 
ด�ารงอยู่นาน มากด้วยความสขุ เธอมคีวามปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ !  เราเมือ่ตายไปแล้ว พงึเข้าถงึความเป็นสหาย
แห่งเทวดาผูเ้ข้าถงึเนวสญัญานาสญัญายตนภพเถิด” เธอจึง
ตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและ
วิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�าให้มากแล้ว
อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�าเร็จในภาวะนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึง
แล้วแลอยู่” เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนี้ ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
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๕๓ เทวดาไหว้ใคร
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๔๔/๙๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังนั้นแล ได้ทราบว่าท้าวสักกะ 
จอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนม
อัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมาก.

ภกิษทุัง้หลาย !  คร้ังนัน้แล มาตลสีงัคาหกเทพบตุร 
ได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่า 

“พราหมณ์ทัง้หลายผูบ้รรลไุตรวชิชา กษตัรย์ิทัง้หลาย  
ณ ภูมิภาคทั้งหมด ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาว
ไตรทศผู้มียศย่อมนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่ท้าวสักกะ ! 
เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใด 
ท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่า ขอเดชะ”.

ท้าวสักกะตรัสตอบว่า 
“พราหมณ์ทัง้หลายผูบ้รรลไุตรวชิชา กษตัรย์ิทัง้หลาย  

ณ ภูมิภาคทั้งหมด ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาว
ไตรทศ ผู้มียศ นอบน้อมท่านผู้ใด ซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
มจีติตัง้มัน่ตลอดกาลนาน ผูบ้วชแล้วโดยชอบ มพีรหมจรรย์
เป็นเบือ้งหน้า คฤหสัถ์เหล่าใดเป็นผูท้�าบญุ มศีลี เป็นอุบาสก
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เลีย้งดภูรรยาโดยชอบธรรม. มาตล ี! เรานอบน้อมคฤหสัถ์
เหล่านั้น”.

มาตลีสังคาหกเทพบุตรกล่าวว่า
“ข้าแต่ท้าวสกักะ !  ได้ยนิว่า พระองค์ทรงนอบน้อม 

บุคคลเหล่าใด บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐท่ีสุดในโลก
เทยีว ข้าแต่ท้าววาสวะ พระองค์ทรงนอบน้อมบคุคลเหล่าใด  
ถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้น”.

ท้าวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขของเทวดา 
ทัง้หลาย ครัน้ตรสัดงันีแ้ล้ว ทรงน้อมนมสัการทศิเป็นอนัมาก  
แล้วเสด็จขึ้นรถ.
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๕4 ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๘/๕๙๕.

ภกิษทุัง้หลาย !  สัตว์เหล่าใดประพฤตสุิจรติด้วยกาย  
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า 
เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.

สตัว์เหล่าใดประพฤติสจุริตด้วยกาย ประพฤตสุิจริต
ด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็
เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น. 

สตัว์เหล่าใดประพฤติสจุริตด้วยกาย ประพฤตสุิจริต
ด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็
เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.

สัตว์ท้ังหลายประพฤตชิอบในเวลาใด เวลานัน้ชือ่
ว่าเป็นฤกษ์ด ีมงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบชูาด ี
ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย.
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๕๕ ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก
-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๔๐/๒๔.

มนุษย์ท้ังหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม
เอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง สวน
ศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนๆ นั่นไม่ใช่
ที่พึ่งอันท�าความเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด  
ผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆ เป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นไปจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
เป็นท่ีพึง่ แล้วเห็นอรยิสจัทัง้สีด้่วยปัญญาอันถกูต้อง คอื 
เห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเคร่ืองให้เกิดขึ้นของทุกข์ เห็น
ความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ และเห็นมรรคประกอบด้วย
องค์แปดอนัประเสริฐ ซ่ึงเป็นเครือ่งให้ถงึความเข้าไปสงบ
ร�างับแห่งทุกข์ นั่นแหละ คือ ที่พึ่งอันเกษม นั่นคือ ที่พึ่ง
อันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมหลุดพ้นไปจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้แท้.
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๕๖ 
พิธีปลงบาปในอริยวินัย  
นัยที่ 1

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๖๗/๑๕๖.

ก็โดยสมัยน้ันแล พราหมณ์ช่ือว่าชาณุสโสณีสระเกล้าในวันอุโบสถ  
นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือก�าหญ้าคาสดไปยืนอยู่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึงในท่ี 
ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณี
พราหมณ์ผู้สระเกล้าในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือก�าหญ้าคาสด
ยืนอยู่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึงในท่ีไม่ไกล คร้ันแล้วได้ตรัสถามชาณุสโสณี
พราหมณ์ว่า 

พราหมณ์ !  เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงสระเกล้า 
ในวนัอโุบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคูใ่หม่ ถอืก�าหญ้าคาสดมายนือยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง วันนี้เป็นวันอะไรของสกุลพราหมณ์. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! วันน้ีเป็นวันปลงบาปของสกุลพราหมณ์.

พราหมณ์ !  ก็พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
ย่อมมีด้วยประการใดเล่า.

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ! พราหมณท์ัง้หลายในกรณีนี ้สระเกลา้
ในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ทาแผ่นดินด้วยโคมัยสด ลาดด้วยหญ้าคา 
ท่ีเขียวสดแล้ว ส�าเร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีน้ัน  
พราหมณ์เหล่าน้ันย่อมลุกข้ึนประนมอัญชลีนมัสการไฟ 3 คร้ัง ด้วยการ
กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผู้เจริญ  
ดังนี้ และย่อมหล่อเลี้ยงไฟไว้ด้วยเนยใส น้�ามันและเนยข้นอันเพียงพอ 
พอล่วงราตรีนั้นไป ย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหน�าด้วยขาทนีย-
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โภชนียาหารอันประณีต. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของ
พราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล.

พราหมณ์ !  พธีิปลงบาปของพราหมณ์ทัง้หลายเป็น
อย่างหนึง่ ส่วนพธีิปลงบาปในอริยวินยัย่อมมโีดยประการอืน่.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีด้วย

ประการใดเล่า. ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผู้เจริญ ! โปรด

ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามพิธีปลงบาปในอริยวินัยด้วยเถิด.

พราหมณ์ !  ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว. พราหมณ ์! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมพิจารณาเหน็ดงันีว่้า วบิากของปาณาตบิาตเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พิจารณาเห็นดงันีแ้ล้ว ย่อมละปาณาติบาต ย่อมปลงบาป 
จากปาณาติบาต. 

ย่อมพจิารณาเห็นดงันีว่้า วิบากแห่งอทินนาทานเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พิจารณาเห็นดงันีแ้ล้ว ย่อมละอทนินาทาน ย่อมปลงบาป 
จากอทินนาทาน. 

ย่อมพจิารณาเห็นดงันีว่้า วิบากแห่งกาเมสมิุจฉาจาร
เป็นสิง่ทีช่ัว่ช้าทัง้ในปัจจบุนัและในอภสิมัปรายะ อรยิสาวกน้ัน 
ครัน้พิจารณาเห็นดงันีแ้ล้ว ย่อมละกาเมสมุจิฉาจาร ย่อมปลง
บาปจากกาเมสุมิจฉาจาร. 
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมุสาวาทเป็น
ส่ิงท่ีชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกน้ัน
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมุสาวาท ย่อมปลงบาป
จากมุสาวาท. 

ย่อมพิจารณาเห็นดงันีว่้า วบิากแห่งปิสณุาวาจาเป็น
ส่ิงท่ีชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกน้ัน
ครัน้พิจารณาเห็นดงันีแ้ล้ว ย่อมละปิสณุาวาจา ย่อมปลงบาป 
จากปิสุณาวาจา. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งผรุสวาจาเป็น
ส่ิงท่ีชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกน้ัน
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละผรุสวาจา ย่อมปลงบาป
จากผรุสวาจา. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งสัมผัปปลาปะ
เป็นสิง่ทีช่ัว่ช้าทัง้ในปัจจบุนัและในอภสิมัปรายะ อรยิสาวกน้ัน 
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละสัมผัปปลาปะ ย่อมปลง
บาปจากสัมผัปปลาปะ. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งอภิชฌาเป็น
ส่ิงที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละอภิชฌา ย่อมปลงบาป
จากอภิชฌา. 
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งพยาบาทเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละพยาบาท ย่อมปลงบาป
จากพยาบาท. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พิจารณาเห็นดงันีแ้ล้ว ย่อมละมจิฉาทฏิฐ ิ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาทิฏฐิ. 

พราหมณ์ !  พิธีปลงบาปในอริยวินัย ย่อมมีด้วย
ประการอย่างนี้แล.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย

เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดยประการอื่น. 

ขา้แตพ่ระโคดมผู้เจรญิ ! กพิ็ธีปลงบาปของพราหมณ์ทัง้หลาย 

ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 แห่งพิธีปลงบาปในอริยวินัยนี้. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก 

ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยาย

อย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่�า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่

คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูป 

ดังนี้ ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ. 

ขอพระโคดมผูเ้จรญิ ! โปรดทรงจ�าขา้พระองคว์า่ เปน็อบุาสกผูถ้งึสรณะ

ตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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๕7 
พิธีปลงบาปในอริยวินัย  
นัยที่ ๒

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๑/๑๑๙.

ก็โดยสมัยน้ันแล พราหมณ์ช่ือว่าชาณุสโสณีสระเกล้าในวันอุโบสถ  
นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือก�าหญ้าคาสดไปยืนอยู่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึงในท่ี 
ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณี
พราหมณ์ผู้สระเกล้าในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือก�าหญ้าคาสด
ยืนอยู่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึงในท่ีไม่ไกล คร้ันแล้วได้ตรัสถามชาณุสโสณี
พราหมณ์ว่า 

พราหมณ์ !  เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงสระเกล้าใน
วันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือก�าหญ้าคาสดมายืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง วันนี้เป็นวันอะไรของสกุลพราหมณ์. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! วันน้ีเป็นวันปลงบาปของสกุลพราหมณ์.

พราหมณ์ !  ก็พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย 
ย่อมมีด้วยประการใดเล่า.

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ! พราหมณท์ัง้หลายในกรณีนี ้สระเกลา้

ในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ทาแผ่นดินด้วยโคมัยสด ลาดด้วยหญ้าคา 

ท่ีเขียวสดแล้ว ส�าเร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีน้ัน  

พราหมณ์เหล่าน้ันย่อมลุกข้ึนประนมอัญชลีนมัสการไฟ 3 คร้ัง ด้วยการ

กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผู้เจริญ  
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ดังนี้ และย่อมหล่อเล้ียงไฟไว้ด้วยเนยใส น้�ามันและเนยข้นอันเพียงพอ 

พอล่วงราตรีนั้นไป ย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหน�าด้วยขาทนีย-

โภชนียาหารอันประณีต. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของ

พราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล.

พราหมณ์ !  พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดย
ประการอื่น.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีด้วย

ประการใดเล่า. ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผู้เจริญ ! โปรด 

ทรงแสดงธรรมตามท่ีเป็นพิธีปลงบาปในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด.

พราหมณ์ !  ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว. พราหมณ์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมพจิารณาเหน็ดงันีว่้า วบิากแห่งมิจฉาทิฏฐเิป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พิจารณาเห็นดังนีแ้ล้ว ย่อมละมจิฉาทฏิฐ ิย่อมปลงบาป
จากมิจฉาทิฏฐิ. 

ย่อมพจิารณาเหน็ดงันีว่้า วบิากแห่งมิจฉาสงักปัปะ
เป็นสิง่ทีช่ัว่ช้าทัง้ในปัจจุบนัและในอภิสมัปรายะ อรยิสาวกนัน้ 
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาสังกัปปะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาสังกัปปะ. 
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาวาจาเป็น
ส่ิงท่ีชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พิจารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว ย่อมละมจิฉาวาจา ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาวาจา. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉากัมมันตะ
เป็นสิง่ทีช่ัว่ช้าทัง้ในปัจจบุนัและในอภสิมัปรายะ อริยสาวกนัน้ 
ครัน้พิจารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว ย่อมละมจิฉากมัมนัตะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉากัมมันตะ.

ย่อมพจิารณาเหน็ดงันีว่้า วบิากแห่งมจิฉาอาชวีะเป็น
ส่ิงท่ีชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาอาชีวะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาอาชีวะ. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า วิบากแห่งมิจฉาวายามะ
เป็นสิง่ทีช่ัว่ช้าทัง้ในปัจจุบนัและในอภิสมัปรายะ อริยสาวกน้ัน 
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาวายามะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาวายามะ.

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาสติเป็น
ส่ิงท่ีชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาสติ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาสติ. 
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาสมาธิเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว ย่อมละมจิฉาสมาธ ิย่อมปลงบาป 
จากมิจฉาสมาธิ. 

ย่อมพิจารณาเหน็ดงันีว่้า วบิากแห่งมิจฉาญาณะเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว ย่อมละมจิฉาญาณะ ย่อมปลงบาป 
จากมิจฉาญาณะ. 

ย่อมพจิารณาเห็นดังนีว่้า วิบากแห่งมิจฉาวมุิตตเิป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น 
ครั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแล้ว ย่อมละมิจฉาวิมุตติ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาวิมุตติ.

พราหมณ์ !  พิธีปลงบาปในอริยวินัย ย่อมมีด้วย
ประการอย่างนี้แล.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดยประการอื่น.

ขา้แตพ่ระโคดมผู้เจรญิ ! กพิ็ธีปลงบาปของพราหมณ์ทัง้หลาย 
ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 แห่งพิธีปลงบาปในอริยวินัยนี้.

ขา้แตพ่ระโคดมผู้เจรญิ ! ภาษติของพระองคแ์จม่แจง้ยิง่นัก ... 
ขอพระโคดมผู้เจริญ ! โปรดทรงจ�าข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกถึงสรณะ

ตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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๕8 
พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ  
นัยที่ 1

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๖๙/๑๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเป็น
อริยะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา
จักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะเป็น
อย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากของปาณาติบาต เป็นสิ่งที่ชั่วช้า 
ทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกน้ัน ครั้น
พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละปาณาติบาต ย่อมปลงบาป
จากปาณาติบาต. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งอทินนาทาน ... 
วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจาร ... วิบากแห่งมุสาวาท ... วิบาก
แห่งปิสุณาวาจา ... วิบากแห่งผรุสวาจา ... สัมผัปปลาปะ 
... วิบากแห่งอภิชฌา ... วิบากแห่งพยาบาท ... วิบากแห่ง
มิจฉาทิฐิ เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ  



209

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

อริยสาวกนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิ 
ย่อมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่าพิธีปลงบาปอันเป็น
อริยะ.
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๕9 
พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ  
นัยที่ ๒

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๓/๑๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเป็น
อริยะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา
จักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะเป็น
อย่างไรเล่า. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิ เป็นสิ่งท่ีชั่วช้า
ทั้งในปัจจุบันทั้งและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น คร้ัน
พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ ย่อมปลงบาปจาก
มิจฉาทิฏฐิ. 

ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาสังกัปปะ 
... วิบากแห่งมิจฉาวาจา ... วิบากแห่งมิจฉากัมมันตะ ... 
วิบากแห่งมิจฉาอาชีวะ ... วิบากแห่งมิจฉาวายามะ ... วิบาก
แห่งมิจฉาสต ิ... วิบากแห่งมจิฉาสมาธิ ... วบิากแห่งมจิฉา-
ญาณะ ... วิบากแห่งมจิฉาวมิตุต ิเป็นสิง่ทีช่ัว่ช้าทัง้ในปัจจุบนั 
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อภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว 
ย่อมละมิจฉาวิมุตติ ย่อมปลงบาปจากมิจฉาวิมุตติ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นพิธีปลงบาป
อันเป็นอริยะ.





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 



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
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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.

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั

ทีช่าวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



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

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	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	(มคคฺญญฺ)ู เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



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.
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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		
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[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
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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  
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พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
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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 15.2 มม 

สัน 15.2 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.



สัน 15.2 มม 

สัน 15.2 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๒

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

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

เดรัจฉานวิชา

4 สี

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.


