
กึง่กลางสัน 137.75 มม.

สัน 25.5 มม 

สัน 25.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 117 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+พืน้สบีรอนซ์+ทองกลาง

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

ฉบับ ๑๔
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

“ตถาคต”

พุ ท ธ ว จ น

+ป้ัมฟ้ามุก4 สี

ภิกษุทั้งหลาย !    ความคิดอันนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ท�าไมหนอ
เราซึ่งมีความเกิด … ความแก่ … ความเจ็บไข้ ... ความตาย ... 

ความโศก ... ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว 

จะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด … ความแก่ … ความเจ็บไข้ ... ความตาย ... 
ความโศก ... ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่อีก

ครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต�่าทราม
ของการมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดานี้แล้ว

เราพึงแสวงหานิพพาน
อันไม่มีความเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน

อันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !    เรานั้นโดยสมัยอื่นอีก ยังหนุ่มเทียว เกสายังด�าจัด 
บริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่ก�าลังเจริญ ยังอยู่ในปฐมวัย 

เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย ก�าลังพากันร้องไห้ น�้าตานองหน้าอยู่
เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๖-๓๑๗/๓๑๖.





ภิกษุทั้งหลาย ! 

เมื่อพระสุคตก็ดี 

ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี 

ยังคงมีในโลก อยู่เพียงใด 

อันนัน้ก็ยงัเป็นไป 

เพือ่ความเก้ือกูลแก่ชนเป็นอนัมาก 

เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก 

เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก 

เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล 

เพื่อความสุข 

แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อยู่เพียงนั้น.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๔
“ตถาคต”



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๔  ตถาคต

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org





ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พุทธวจน ฉบบั ตถาคต ทีม่คีวามตัง้ใจและมเีจตนาอันเป็นกศุล 
ในการเผยแผ่คำาสอน ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพ่ือให้พวกเรา 
ได้ทราบประวัติความเป็นมา และความสามารถของพระองค์ 
ในด้านต่างๆ รวมไปถึงเร่ืองราวปลีกย่อยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับพระองค์ เพ่ือความเข้าใจอันถูกต้องเก่ียวกับ “ตถาคต”  
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย

ด้วยเหตุอันดีท่ีได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือ และผู้ที่ได้อ่าน  
ได้ศึกษา ได้นำาไปปฏิบัติ พึงสำาเร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม  
สำาเร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปัจจัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



ค�าน�า

สัตว์โลกนี้หนอ ถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกข์ ย่อมปรากฏ 
การเกดิ การแก ่การตาย การจุต ิและการบงัเกดิอีก กเ็มือ่สตัวโ์ลก 
ไม่รู้จักอุบายเคร่ืองออกไปพ้นจากทุกข์ คือ ชาติ ชรา และมรณะแล้ว  
การออกจากทุกข์นี้ จักปรากฏขึ้นได้อย่างไร.

ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ คือ ชาติ ชรา และมรณะ 
ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ต้อง เกิดขึ้นในโลก  
เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

ตลอดกาลเพียงใด ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ยงัไมบ่งัเกดิขึน้ในโลก ความปรากฏแหง่แสงสวา่งอนัใหญห่ลวง 
ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ก็ยังไม่มี ตลอดกาลเพียงนั้น.

แต่ว่า ในกาลใดแล ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
บังเกิดข้ึนในโลก ในกาลน้ัน ความปรากฏแห่งแสงสว่าง 
อันใหญ่หลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมี ลำาดับน้ัน  
ย่อมมีการบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งต้ัง การเปิดเผย 
การจำาแนกแจกแจง การกระทำาให้เข้าใจได้ง่าย ซ่ึงอริยสัจท้ังส่ี  
คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธ-
คามินีปฏิปทาอริยสัจ

ตถาคตเปน็ผูฉ้ลาดในเร่ืองโลกนี ้ฉลาดในเร่ืองโลกอ่ืน, 
เป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดต่อวิวัฏฏะ  
อันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่
ของมฤตย ูฉลาดตอ่ววิฏัฏะ อนัไมเ่ปน็ทีอ่ยูข่องมฤตย ูทัง้โลกนี้ 
แลโลกอ่ืน ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัด ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว 
เพราะความรู้โลกทั้งปวง.



สารบีตุร !  ถา้ผู้ใดจะพงึกลา่วให้ถูกใหช้อบวา่ “สตัวม์ี
ความไมห่ลงเปน็ธรรมดา บงัเกดิข้ึนในโลก เพือ่ประโยชนเ์ก้ือกูล  
เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์  
เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 
ดังนี้แล้ว ผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น.

พราหมณ์ !  เปรยีบเหมอืนดอกบวัเขียว บวัหลวง หรอื
บัวขาว, มันเกิดในน้ำา เจริญในน้ำา โผล่ข้ึนพ้นน้ำาตั้งอยู่ น้ำาไม่
เปียกติดมันได้ ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมณ์ ! เรานี้เกิดในโลก 
เจริญในโลก ก็จริง แต่เราครอบงำาโลกเสียได้แล้ว และอยู่ใน
โลก โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้ พราหมณ์ ! ท่านจงจำาเรา
ไว้ว่า เป็น “พุทธะ” ดังนี้เถิด.

พุทธวจน ฉบับ ตถาคต จึงเป็นการรวบรวมพุทธวจน 
อนัเปน็ประวตัขิองบุคคลเอก ทีต่ถาคตผูอ้รหนัตสมัมาสมัพุทธะ 
ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองไว้ในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้สาวก
ของตถาคตทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนำาไปสู ่
การมศีรทัธาอนัหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว และการเลือ่มใสอยา่งยิง่  
ถงึทีส่ดุโดยสว่นเดยีว เพือ่เป็นประโยชนใ์นการทีจ่ะรับเอาธรรมะ
อนัถูกตอ้ง ทีอ่อกจากพระโอษฐข์องพระผูมี้พระภาคเจ้าโดยตรง 
ยังผลให้เกิดการปฏิบัติที่ตรงทาง และนำาไปสู่การกระทำาที่สุด 
แหง่ทกุข ์คอื ความพน้จาก ชาต ิชรา และมรณะไดอ้ยา่งแทจ้ริง.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค  วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.  สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.  มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.  ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.  มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.  มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.  อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.  สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.  นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.  ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.  สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.  มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.  เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.  ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.  ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.  จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
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๑๓๒. ทรงทราบความย่ิงและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ ๓๒๓
๑๓๓. ทรงทราบความย่ิงและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยท่ี ๒) ๓๒๖
๑๓๔. ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหน่ึงไม่มีสอง ๓๒๙
๑๓๕. ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา ๓๓๗

 - อุปมาการเห็นคติ ๓๓๘

๑๓๖. ทรงมีเวสารัชชญาณส่ีอย่าง ๓๔๐
๑๓๗. ทรงมีอิทธิบาทเพ่ืออยู่ได้ถึงกัป  ๓๔๒



๑๓๘. ทรงแสดงฤทธ์ิได้ เพราะอิทธิบาทส่ี  ๓๔๓
๑๓๙. ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง  ๓๔๕
๑๔๐. ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ ๓๔๘
๑๔๑. ความหมายของสัพพัญญูท่ีแท้จริง ๓๕๐
๑๔๒. ไม่ทรงมีความลับ ท่ีต้องให้ใครช่วยปกปิด ๓๕๑
๑๔๓. ส่ิงท่ีพระองค์ไม่ต้องสำารวมรักษา ๓๕๓
๑๔๔. ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ ๓๕๔
๑๔๕. ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด  ๓๕๖
๑๔๖. ทรงมีความคงท่ีต่อวิสัยโลก ไม่มีใครย่ิงกว่า ๓๕๗
๑๔๗. ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซ่ึงโลกธรรม  ๓๕๙
๑๔๘. ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ ๓๖๑
๑๔๙. ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน  ๓๖๓

เร่ืองท่ีทรงตรัสเก่ียวกับอดีตชาติของพระองค์ 3๖๕
๑๕๐. ต้องท่องเท่ียวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์  ๓๖๖
๑๕๑. ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในช้ันสุทธาวาส ๓๖๗
๑๕๒. ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำาเรอไฟแล้วอย่างมาก  ๓๖๙
๑๕๓. เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ  ๓๗๐
๑๕๔. เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ ๓๗๒
๑๕๕. เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ ๓๗๕
๑๕๖. เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์  ๓๗๙
๑๕๗. เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ช่ือเวลามะ  ๓๘๓
๑๕๘. เคยบังเกิดเป็นช่างทำารถ  ๓๘๗
๑๕๙. บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุุษ ๓๙๒







เรื่องที่ควรทราบก่อน
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

01 เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๒-๘/๒-๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับแต่นี้ไป ๙๑ กัป พระผู้มี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี  
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นับแต่นี้ไป ๓๑ กัป พระผู้มี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิ ขี  
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกัปที่ ๓๑ นั่นเอง พระผู้มี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู  
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้แหละ พระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันธะ  
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้แหละ พระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ 
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้แหละ พระผู้มี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ  
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา-
สมัพทุธะ พระนามวา่วปัิสส ีมปีระมาณอายขุยั ๘๐,๐๐๐ ป.ี 

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
สิขี มีประมาณอายุขัย ๗๐,๐๐๐ ปี.

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
เวสสภู มีประมาณอายุขัย ๖๐,๐๐๐ ปี.

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
กกุสันธะ มีประมาณอายุขัย ๔๐,๐๐๐ ปี.

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
โกนาคมนะ มีประมาณอายุขัย ๓๐,๐๐๐ ปี.

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
กัสสปะ มีประมาณอายุขัย ๒๐,๐๐๐ ปี.

ภิกษุทั้งหลาย !  พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี มีขัณฑะและติสสะ เป็นอัครสาวก 
คู่เลิศ. 

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
สิขี มีอภิภูและสัมภวะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ.

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
เวสสภู มีโสนะและอุตตระ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ. 
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พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
กกุสันธะ มีวิธูระและสัญชีวะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ. 

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่ 
โกนาคมนะ มีภิยโยสะและอุตตระ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ. 

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่
กัสสปะ มีติสสะและภารทวาชะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี 
มีชื่อว่าอโสกะ. 

ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี มีชื่อว่าเขมังกระ.

ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่เวสสภ ูมชีือ่วา่อุปสนัตะ. 

ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่กกสุนัธะ มชีือ่วา่วฑุฒชิะ.

ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ มีช่ือว่าโสตถิชะ.

ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ มีช่ือว่าสัพพมิตตะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  พระราชานามว่าพันธุมาเป็นบิดา 
พระเทวีนามว่าพันธุมดีเป็นมารดาผู้ให้กำาเนิด ของพระผู้มี
พระภาคอรหนัตสมัมาสัมพทุธะ พระนามวา่วปิสัส ีนครชือ่วา่ 
พันธุมดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมา.

พระราชานามว่าอรุณะเป็นบิดา พระเทวีนามว่า
ปภาวดเีป็นมารดาผู้ให้กำาเนดิ ของพระผูม้พีระภาคอรหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี นครชื่อว่าอรุณวดี ได้เป็น
ราชธานีของพระเจ้าอรุณะ.

พระราชานามว่าสุปปตีตะเป็นบิดา พระเทวีนามว่า 
ยสวดเีปน็มารดาผูใ้หก้ำาเนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันต-
สมัมาสมัพทุธะ พระนามว่าเวสสภู นครชือ่ว่าอโนมะ ได้เปน็
ราชธานีของพระเจ้าสุปปตีตะ.

พราหมณ์ช่ือว่าอัคคิทัตตะเป็นบิดา พราหมณีช่ือว่า
วสิาขาเปน็มารดาผูใ้ห้กำาเนดิ ของพระผูม้พีระภาคอรหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันธะ สมัยนั้นมีพระราชา 
นามว่าเขมะ นครช่ือว่าเขมวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะ 

พราหมณ์ชือ่ว่ายัญญทตัตะเปน็บดิา พราหมณีชือ่วา่
อตุตราเปน็มารดาผูใ้หก้ำาเนดิ ของพระผูม้พีระภาคอรหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ สมัยนั้นมีพระราชา
นามว่าโสภะ นครช่ือว่าโสภวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ.
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พราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชื่อ
ธนวดเีป็นมารดาผูใ้หก้ำาเนดิ ของพระผูม้พีระภาคอรหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ นครชื่อว่าพาราณสี 
ได้เป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในภัททกัปนี้ ในบัดนี้เราผู้เป็น
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดน้ีเราผู้อรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ เป็นกษัตริย์โดยชาติ บังเกิดแล้วในขัตติยสกุล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดน้ีเราผู้อรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ โดยโคตร เป็นโคตมโคตร. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในบดันีป้ระมาณอายขุยั (แหง่สตัว์
ในยคุ) ของเราสัน้มาก : ผูท้ีเ่ปน็อยูไ่ดน้านกเ็พยีงรอ้ยปเีปน็
อย่างยิ่ง, ที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนัก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดน้ีเราผู้อรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ ได้ตรัสรู้ ณ ควงแห่งไม้อัสสัตถะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดนี้สาวกสองรูปมีนามว่า 
สารีบุตรและโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศของเรา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรา 
มีเพียงครั้งเดียว และมีภิกษุถึง ๑,๒๕๐ รูป. สังฆสันนิบาต
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แห่งสาวกของเราในคร้ังน้ี ผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ
ทั้งสิ้น. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในบดันีภิ้กษผุูเ้ปน็อปุฏัฐากใกลช้ดิ
ของเรา คือ อานนท์ จัดเป็นอุปัฏฐากอันเลิศ. 

ภกิษท้ัุงหลาย !  ในบดันีพ้ระราชานามวา่สทุโธทนะ
เปน็บดิาของเรา พระเทวีนามว่ามายาเปน็มารดาผูใ้หก้ำาเนิด
แก่เรา นครชื่อกบิลพัสดุ์เป็นราชธานี (แห่งบิดาของเรา).
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0๒ 
การปรากฏของพระตถาคต 
มีได้ยากในโลก 

-บาล ีเอก. อ.ํ ๒๐/๒๙/๑๔๐, -บาล ีจตกฺุก. อ.ํ ๒๑/๑๗๗/๑๒๘.

ภกิษุทัง้หลาย !  การมาปรากฏของบคุคลเอก (ไมม่ี

ใครซ้ำาสอง) มไีดย้ากในโลก. ใครเลา่ เปน็บคุคลเอก ? ตถาคต 
ผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นบุคคลเอก (ไม่มีใคร 

ซ้ำาสอง).
ภิกษุท้ังหลาย !  การมาปรากฏของบุคคลเอกน้ีแล  

มีได้ยากในโลก. 
ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่ตถาคตผู้อรหันต-

สัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้น จึงเกิดมีของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี 
สี่อย่างนี้ปรากฏขึ้น. สี่อย่างอะไรเล่า ?

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  ประชาชนทั้งหลาย พอใจใน
กามคณุ ยินดใีนกามคณุ บนัเทงิอยูใ่นกามคณุ, ครัน้ตถาคต
แสดง ธรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับกามคุณ ประชาชนเหล่านั้น
กฟ็งั เง่ียหูฟัง ตัง้ใจฟงั เพือ่ใหเ้ขา้ใจทัว่ถงึ. ภกิษทุัง้หลาย !  
น่ีคือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี อย่างที่หนึ่ง, มีขึ้นมาเพราะ 
การบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  ประชาชนทั้งหลาย พอใจใน 
การถือตัว ยินดีในการถือตัว บันเทิงอยู่ในการถือตัว,  
ครัน้ตถาคตแสดง ธรรมทีก่�าจดัการถอืตัว ประชาชนเหลา่นัน้ 
ก็ฟัง เง่ียหูฟัง ตัง้ใจฟงั เพือ่ใหเ้ขา้ใจทัว่ถงึ. ภกิษท้ัุงหลาย !  
นี่คือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี อย่างที่สอง, มีข้ึนมาเพราะ
การบังเกิดของตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  ประชาชนทั้งหลาย พอใจใน
ความวุ่นวายไม่สงบ ยินดีในความวุ่นวายไม่สงบ บันเทิงอยู่
ในความวุ่นวายไม่สงบ, คร้ันตถาคตแสดง ธรรมที่เป็นไป
เพ่ือความสงบ ประชาชนเหล่านั้นก็ฟัง เงี่ยหูฟัง ตั้งใจฟัง 
เพือ่ให้เข้าใจทัว่ถงึ. ภกิษุทัง้หลาย !  นีค่อืของนา่อศัจรรย ์
ไม่เคยมี อย่างที่สาม, มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคต 
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  ประชาชนทั้งหลาย ประกอบ
อยู่ด้วยอวิชชา เป็นคนบอด ถูกความมืดครอบงำาเอาแล้ว, 
ครั้นตถาคตแสดง ธรรมที่ก�าจัดอวิชชา ประชาชนเหล่านั้น
ก็ฟัง เง่ียหูฟัง ตัง้ใจฟงั เพือ่ใหเ้ขา้ใจทัว่ถงึ. ภกิษท้ัุงหลาย !  
นี่คือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี อย่างที่สี่, มีขึ้นมาเพราะ 
การบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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.

03 
การปรากฏของพระตถาคต 
มีได้ยากในโลก (นัยที่ ๒)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่หลวงน้ี 
มีน้ำาท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด ; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก  
ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำานั้น ; ลมตะวันออก 
พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก, ลมตะวันตกพัดให้ลอยไป
ทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้, 
ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ, อยู่ดังนี้. ในน้ำานั้น 
มีเต่าตัวหน่ึง ตาบอด ล่วงไปร้อยปี มันจะผุดข้ึนมาคร้ังหน่ึงๆ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลาย จะสำาคัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร : จะเป็นไปได้ไหม ท่ีเต่าตาบอด ร้อยปีจึงจะผุดข้ึน 
สักครั้งหน่ึง จะพึงย่ืนคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว 
ในแอกนั้น ?

“ข้อน้ียากท่ีจะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า !  ท่ีเต่าตาบอดน้ัน ร้อยปีผุด

ข้ึนเพียงคร้ังเดียว จะพึงย่ืนคอ เข้าไปในรูซ่ึงมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกน้ัน”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน 
ที่ใครๆ จะพึงได้ความเป็นมนุษย์ ; ยากที่จะเป็นไปได้  
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ฉนัเดยีวกนั ทีต่ถาคตผูอ้รหนัตสมัมาสมัพทุธะ จะเกิดขึน้ 
ในโลก ; ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัย 
อันตถาคตประกาศแล้ว จะรุ่งเรืองไปทั่วโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ว่าบัดนี้ ความเป็นมนุษย์
ก็ได้แล้ว ; ตถาคตผูอ้รหันตสัมมาสัมพทุธะ ก็บังเกิดขึน้ 
ในโลกแล้ว ; และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็
รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเหตนุัน้ ในกรณนีี ้พวกเธอ
พงึกระท�าโยคกรรม เพือ่ให้รู้ว่า “นีท้กุข ์ ; นีเ้หตุใหเ้กดิทกุข ์ ;  
นี้ความดับแห่งทุกข์  ; นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์” 
ดังนี้เถิด.
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04 
โลกธาตุหนึ่ง 
มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๗๑/๒๔๕.

อานนท ์!  ภิกษผุูฉ้ลาดในฐานะและอฐานะนัน้ ยอ่ม
รูว้า่ ขอ้นีม้ใิชฐ่านะ ขอ้นีม้ใิชโ่อกาสทีจ่ะม ีคอืขอ้ทีใ่นโลกธาต ุ
อนัเดยีว จะมพีระตถาคต ผูอ้รหนัตสมัมาสมัพทุธะ สององค ์
เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ก่อนไม่หลังกัน นั่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้.

ส่วนฐานะอันมีได้น้ัน คือข้อท่ีในโลกธาตุอันเดียว 
มพีระตถาคต ผูอ้รหนัตสัมมาสัมพุทธะ องค์เดียวเกิดข้ึน  
นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้.
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0๕ 
การบังเกิดขึ้นของตถาคต 
คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๕๓/๑๗๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ตลอดกาลเพียงใด ท่ีดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก  ; ความปรากฏแห่ง
แสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง 
กย็งัไม่มตีลอดกาลเพยีงนัน้ ในกาลนัน้ มอียู่แตค่วามมืด 
เป็นความมดืซึง่กระทำาความบอด กลางคนืกลางวนั กย็งั 
ไม่ปรากฏ เดือนหรือกึ่งเดือน ก็ไม่ปรากฏ ฤดูหรือปี  
ก็ไม่ปรากฏก่อน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ว่า ในกาลใด ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลก ในกาลนั้น ความปรากฏแห่ง
แสงสว่างอันใหญห่ลวง ความสอ่งสวา่งอนัใหญ่หลวง ย่อมมี 
ในกาลน้ัน ย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำา
ความบอด ลำาดับนั้น กลางคืนกลางวัน ย่อมปรากฏ 
เดือนหรือก่ึงเดือน ย่อมปรากฏ ฤดูหรือปี ย่อมปรากฏ  
นี้ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ ก็ฉันนั้น ตลอดกาลเพียงใด 
ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ยังไม่บังเกิดข้ึนในโลก 
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ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่าง
อันใหญ่หลวง ก็ยังไม่มีตลอดกาลเพียงนั้น ในกาลนั้น 
มีอยู่แต่ความมืด เป็นความมืดซ่ึงกระทำาความบอด การบอก  
การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำาแนก
แจกแจง การกระทำาให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจจ์ท้ังสี่ ก็ยัง
ไม่มีก่อน. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ว่า ในกาลใดแล ตถาคต 
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ บังเกิดขึ้นในโลก ในกาลนั้น  
ความปรากฏแหง่แสงสวา่งอนัใหญห่ลวง ความสอ่งสว่าง 
อนัใหญห่ลวง ยอ่มม ี ในกาลนัน้ ยอ่มไมม่คีวามมดื อันเปน็ 
ความมืดซึ่งกระทำาความบอด ลำาดับนั้น ย่อมมีการบอก  
การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำาแนก
แจกแจง การกระทำาให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจจ์ทั้งสี่  
อริยสัจจ์ทั้งสี่เหล่าไหนเล่า คือ ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทย-
อริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ 
พึงกระทำาโยคกรรมเพ่ือให้รู้ว่า “น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้เกิดทุกข์  
น้ีความดับแห่งทุกข์ น้ีทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์” ดังน้ีเถิด.
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0๖ 
ธรรมชาติ 3 อย่าง ท�าให้ 
พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔/๗๖. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้  
ไม่พึงมีอยู่ ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้น
ในโลก เปน็อรหันตสมัมาสมัพทุธะ ; และธรรมวินัยท่ีตถาคต 
ประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก. ธรรมชาติ 3 อย่าง 
น้ันคืออะไรเล่า ? คือ ชาติด้วย ชราด้วย มรณะด้วย  
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล ถ้าไม่มีอยู่
ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดข้ึนในโลก เป็นอรหันต-
สัมมาสัมพุทธะ ; และธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว ก็ 
ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุใดแล ท่ีธรรมชาติ ๓ อย่าง
เหล่านี้ มีอยู่ในโลก, เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้น 
ในโลกเป็นอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ  ; และธรรมวนัิยท่ีตถาคต
ประกาศแล้ว จึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก.
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07 
การมีธรรมของพระตถาคต
อยู่ในโลก คือความสุขของโลก

 -บาลี จตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภกิษทุัง้หลาย !  เมือ่พระสคุตกด็ ีระเบยีบวนัิยของ 
พระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไป 
เพื่อความเก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชน
เป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, 
อยู่เพียงนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย !  พระสุคตน้ันคือใครเล่า? คือตถาคต 
บังเกิดข้ึนในโลกน้ี เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง ถงึพรอ้ม 
ด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคน 
ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้
เบกิบานแลว้ จำาแนกธรรมออกสอนสตัว ์ นีค้อื พระสคุต. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคือ
อะไรเล่า? คือตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น 
ท่ามกลาง และที่สุด, ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ 
พรอ้มทัง้พยัญชนะ บริสทุธ์ิบริบรูณส์ิน้เชงิ ธรรมทีต่ถาคต
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แสดง พรหมจรรย์ทีต่ถาคตประกาศ นีแ้ล คอื ระเบยีบวินยั
ของพระสุคต. 

ภกิษทุัง้หลาย !  เมือ่พระสคุตกด็ ีระเบยีบวนัิยของ
พระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันน้ันก็ยังเป็นไป 
เพื่อความเก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของ 
ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก, เพื่อประโยชน์  
เพ่ือความเก้ือกูล เพ่ือความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย, 
อยู่เพียงนั้น. 
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08 
พระตถาคตเกิดขึ้น 
เพื่อความสุขของโลก

 -บาลี ม.ู ม. ๑๒/๓๗/๔๖. 

พราหมณเ์อย !  มสีมณพราหมณพ์วกหนึง่ กลางคนื 
แท้ๆ ก็เข้าใจ ไปว่ากลางวัน1 กลางวันแท้ๆ ก็เข้าใจไปว่า
กลางคืน ข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นเพราะสมณพราหมณ์ 
เหล่านั้น เป็นผู้อยู่ด้วยความหลง. 

พราหมณ์เอย !  ส่วนเราตถาคต ย่อมเข้าใจกลาง
คืนเป็นกลางคืน กลางวันเป็นกลางวัน. 

พราหมณ์เอย !  เมื่อใครจะเรียกผู้ใด ให้เป็นการ
ถกูตอ้งวา่ เปน็สตัวผ์ูม้คีวามไม่หลงอยูเ่ป็นปรกต ิและเกดิ
ขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความ 
เกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว ; 
เขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้น พึงเรียกเราตถาคตนี้แล 
ว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปรกติ เกิดขึ้นเพื่อความ
เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก 
เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพ่ือ
ความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

๑. คาํว่า กลางคนื กลางวนั ในท่ีน้ี มิได้มีความหมายตามตัวหนังสือ.  -ผูแ้ปล
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09 
ผู้เชื่อฟังพระตถาคต 
จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๔๒๑/๓๙๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่อง โลกน ี้  
ฉลาดในเรื่องโลกอื่น, เป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่
ของมาร ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็น
ผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ฉลาดต่อวิวัฏฏะ 
อนัไมเ่ป็นท่ีอยูข่องมฤตย ู ชนเหลา่ใดถอืวา่เรือ่งนีค้วรฟงั 
ควรเชือ่ ขอ้นัน้จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพ่ือความสขุ 
แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.

(ครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำานี้แล้ว ได้ตรัสคำาอื่นอีกดังนี้ว่า )

ทั้งโลกน้ีแลโลกอ่ืน ตถาคตผู้ทราบดีอยู่ ได้ประกาศ
ไว้ชัดแจ้งแล้ว. ท้ังท่ีท่ีมารไปไม่ถึง และท่ีท่ีมฤตยูไปไม่ถึง 
ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัด ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว เพราะความ
รู้โลกท้ังปวง. ประตูนครแห่งความไม่ตาย ตถาคตเปิดโล่ง 
ไว้แล้ว เพ่ือสัตว์ท้ังหลายเข้าถึงถ่ินอันเกษม. กระแสแห่งมาร 
ผู้มีบาป ตถาคตปิดก้ันเสียแล้ว กำาจัดเสียแล้ว ทำาให้หมด
พิษสงแล้ว. ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจงเป็นผู้มากมูม 
ด้วยปราโมทย์ ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด.
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10 
การบังเกิดขึ้นของตถาคต 
ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ

-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา
มรณะย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่พระตถาคต 
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม, 
ธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว ; คือ ความตั้งอยู่แห่ง
ธรรมดา (ธมัมฏัฐติตา), คอื ความเปน็กฎตายตวัแหง่ธรรมดา  
(ธมัมนยิามตา), คอื ความทีเ่มือ่มสีิง่นีส้ิง่นีเ้ปน็ปจัจยั สิง่น้ีสิง่น้ี 
จึงเกิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา).

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ  
ซ่ึงธรรมธาตุน้ัน ; คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว,  
ยอ่มบอก ยอ่มแสดง ยอ่มบญัญตั ิยอ่มตัง้ขึน้ไว ้ยอ่มเปดิเผย  
ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เป็นเหมือนการหงายของ 
ที่คว่ำา และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! ท่าน 
ทั้งหลายจงมาดู : เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะย่อมมี” 
ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุดังน้ีแล : ธรรมธาตุใด  
ในกรณีนัน้ อนัเป็นตถตา คอื ความเปน็อยา่งนัน้, เปน็อวติถตา  
คือ ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น, เป็นอนัญญถตา 
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คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น, เป็นอิทัปปัจจยตา คือ
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;

ภกิษทุัง้หลาย !  ธรรมนี ้เราเรียกวา่ ปฏิจจสมปุบาท  
(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น)

(๒) ภิกษุทั้ งหลาย !  เพราะภพเป็นปัจจัย  
ชาติย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุท่ีพระตถาคต 
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..1

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 
ภพย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่พระตถาคต 
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  
อุปาทานย่อมมี. ภิกษุทัง้หลาย !  เพราะเหตทุีพ่ระตถาคต 
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

(๕) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
ตณัหาย่อมม.ี ภกิษุทัง้หลาย !  เพราะเหตุท่ีพระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

๑. การละ … เช่นนี ้หมายความว่า ข้อความในข้อ (๒) เป็นต้นไปจนกระทัง่ถงึข้อ 
(๑๐) นี ้ซํา้กนัโดยตลอดกบัในข้อ (๑) ต่างกนัแต่เพยีงปัจจยาการแต่ละอนัเท่านัน้ ; 
สาํหรับข้อสุดท้าย คอืข้อ (๑๑) จะพมิพ์ไว้เต็มเหมือนข้อ (๑) อกีครัง้หนึง่.  -ผูแ้ปล
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(๖) ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนายอ่มม.ี ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเหตทุีพ่ระตถาคต 
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

(๗) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 
ผัสสะย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

(๘) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
สฬายตนะย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่  
พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

(๙) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 
นามรปูยอ่มม.ี ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเหตุทีพ่ระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

(๑๐) ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะสังขารเป็นปัจจัย  
วิญญาณย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุท่ีพระ
ตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …

(๑๑) ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารทั้งหลายย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุที่ 
พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, จะไม่บังเกิด
ขึ้นก็ตาม, ธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว ; คือ  
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ความตั้งอยู่แห่งธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา), คือ ความเป็นกฎ
ตายตัวแห่งธรรมดา (ธัมมนิยามตา), คือ ความท่ีเม่ือส่ิงน้ีส่ิงน้ี 
เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา).

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ  
ซึ่งธรรมธาตุน้ัน ; ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะ
แล้ว, ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งข้ึนไว้ 
ย่อมเปิดเผย ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เป็นเหมือน
การหงายของที่คว่ำา และได้กล่าวแล้วในบัดน้ีว่า “ภิกษุ 
ทั้งหลาย !  ท่านทั้งหลายจงมาดู : เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารทั้งหลายย่อมมี” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุดังนี้แล : ธรรมธาตุใด 
ในกรณีนั้น อันเป็น ตถตา คือ ความเป็นอย่างนั้น,  
เป็น อวิตถตา คือ ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น, 
เป็น อนัญญถตา คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น,  
เป็น อิทัปปัจจยตา คือ ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย  
สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;

ภกิษทุัง้หลาย !  ธรรมนี ้เราเรยีกวา่ ปฏจิจสมปุบาท  
(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น).
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11 
ทรงขนานนามพระองค์เองว่า 
“พุทธะ” 

 -บาลี จตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๔๙/๓๖. 

(การสนทนากับโทณพราหมณ์, เร่ิมในท่ีน้ีด้วยพราหมณ์ทูลถาม)

“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นเทวดาหรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นเทวดาดอก.

“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นคนธรรพ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นคนธรรพ์ดอก.

“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นยักษ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นยักษ์ดอก.

“ท่านผู้เจริญของเรา !  ท่านเป็นมนุษย์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !  เราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอก. 

“ท่านผู้เจริญของเรา !  เราถามอย่างไรๆ ท่านก็ตอบว่ามิได้

เป็นอย่างนั้นๆ, ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่า ?”

พราหมณ์เอย !  อาสวะเหล่าใด ที่จะทำาให้เราเป็น 
เทวดา เพราะยังละมันไม่ได้, อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาด 
ถอนข้ึนทั้งรากแล้ว ทำาให้เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี  
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ไม่ให้เกิดข้ึน อีกต่อไปแล้ว. พราหมณ์เอย !  อาสวะ
เหล่าใด ที่จะทำาให้เราเป็นคนธรรพ์ เป็นยักษ์ เป็นมนุษย์ 
เพราะยงัละมนัไมไ่ด,้ อาสวะเหลา่นัน้ เราละไดข้าด ถอนข้ึน 
ทั้งรากแล้ว ทำาใหเ้หมอืนตาลยอดดว้น ไม่ให้มไีม่ให้เกดิขึ้น 
อีกต่อไปแล้ว.

พราหมณ์ !  เปรียบเหมือนดอกบัวเขียว บัวหลวง 
หรือบัวขาว, มันเกิดในน้ำา เจริญในน้ำา โผล่ขึ้นพ้นน้ำาตั้งอยู่ 
น้ำาไม่เปียกติดมันได ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมณ์ ! เราน้ี
เกดิในโลก เจรญิในโลก กจ็รงิ แตเ่ราครอบงำาโลกเสยีไดแ้ลว้ 
และอยู่ในโลก โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อน เราได้.

พราหมณ์ !  ท่านจงจำาเราไว้ว่า เป็น “พุทธะ” 
ดังนี้เถิด.
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1๒ 
เหตุที่ท�าให้ได้พระนามว่า 
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” 

 -บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง 
เหล่าน้ี มีอยู่, สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? สี่อย่างคือ ความจริง
อนัประเสรฐิ คอืทกุข์ ; ความจรงิอนัประเสรฐิ คอืเหตใุหเ้กิด
ทกุข ์; ความจรงิอนัประเสรฐิ คอืความดบัไมเ่หลอืแหง่ทุกข์ ; 
ความจรงิอนัประเสรฐิ คอืทางดำาเนนิใหถ้งึความดบัไม่เหลอื
แห่งทุกข์ : นี้แล ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริง 
ซึง่ความจรงิอนัประเสรฐิ ๔ อยา่งเหลา่นีแ้ล ตถาคตจึงมีนาม
ว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงกระทำาความเพียรเพื่อให้รู้ว่า “นี้ทุกข์ ; นี้เหตุ
ให้เกิดทุกข์ ; นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ; นี้ทางดำาเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้แล.
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13 
เหตุที่ท�าให้ได้พระนามว่า 
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” (นัยที่ ๒)

-บาล ีขนธฺ. สํ.๑๗/๘๑/๑๒๕. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบื่อหน่าย ความคลาย
กำาหนัด ความดับ และความไม่ยึดมั่น จึงได้นามว่า 
“สมัมาสมัพทุธะ”. ภิกษุทัง้หลาย !  แมภ้กิษผุูป้ญัญา- 
วิมุตต์ ก็หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบื่อหน่าย ความ
คลายกำาหนัด ความดับ และความไม่ยึดม่ัน จึงได้นามว่า 
“ปัญญาวิมุตต์”. 

(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ได้ตรัสไว้  

มีข้อความแสดงหลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน กับในกรณีแห่งรูปท่ีกล่าวแล้ว). 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณน้ัีน อะไรเปน็ความผดิแผก 
แตกต่างกัน อะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อะไร 
เปน็เครือ่งกระทำาใหแ้ตกตา่งกนั ระหวา่งตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ได้ทำามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำามรรคที่ยังไม่มีใครรู้  
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ให้มีคนรู้ ได้ทำามรรคที่ยังไม่มีใครกล่าว ให้เป็นมรรคที่
กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นมัคคัญญ ู (รู้มรรค) เป็นมัคควิท ู 
(รูแ้จง้มรรค) เปน็มคัคโกวโิท (ฉลาดในมรรค). ภกิษทุัง้หลาย !   
สว่นสาวกทัง้หลาย ในกาลนี ้เป็นมคัคานคุา (ผูเ้ดนิตามมรรค)  

เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เปน็ความผดิแผกแตกตา่งกนั  

เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทำาให้ 
แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ
ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์.
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14 
ทรงขนานนามพระองค์เองว่า 
“ตถาคต”

 -บาลี อปุร.ิ ม. ๑๔/๑๗/๑๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  อกีประการหนึง่ ตถาคตบงัเกิดข้ึน 
ในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง ถึงพร้อมด้วย
วชิชาและจรณะ เปน็ผูด้ำาเนนิไปด ีเปน็ผูรู้แ้จ้งโลก เปน็สารถี 
ฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม 
ตถาคตนั้นทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนโลกนี้ 
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมท้ัง 
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ให้รู้แจ้งตาม ตถาคตนั้น 
แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ในท่ามกลาง ในที่สุด 
พรอ้มทัง้อรรถะ พร้อมทัง้พยญัชนะ ประกาศพรหมจรรย์
อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง. 
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1๕ 
เหตุที่ท�าให้ทรงพระนามว่า 
“ตถาคต” 

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๓๐/๒๓, -บาล ีอติิว.ุ ข.ุ ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  โลกเปน็สภาพทีต่ถาคตได้รู้พร้อม 
เฉพาะแล้ว ตถาคตจึงเป็นผู้ถอนตนจากโลกได้แล้ว. เหตุให้ 
เกิดโลก เป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ตถาคต
จึงละเหตุให้เกิดโลกได้แล้ว. ความดับไม่เหลือของโลก
เปน็สภาพทีต่ถาคตรูพ้รอ้มเฉพาะแลว้ ตถาคตจงึทำาใหแ้จ้ง 
ความดับไม่เหลือของโลกได้แล้ว. ทางให้ถึงความดับ 
ไมเ่หลอืของโลก เปน็สิง่ทีต่ถาคตรูพ้รอ้มเฉพาะแลว้ ตถาคต
จึงทำาให้เกิดมีขึ้นได้แล้ว ซึ่งทางให้ถึงความดับไม่เหลือ 
ของโลกนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  อายตนะอันใด ที่พวกมนุษยโลก 
พร้อมทั้งเทวโลก มาร, พรหม, ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณ-
พราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ได้เห็น ได้ฟัง ได้ดม  
ล้ิม สัมผัส ได้รู้แจ้ง ได้บรรลุ ได้แสวงหา ได้เท่ียว
ผูกพันติดตามโดยน้ำาใจ, อายตนะนั้น ตถาคตได้รู้พร้อม
เฉพาะแล้วทั้งสิ้น เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในราตรีใด ตถาคตได้ตรัสรู้ และ
ในราตรีใด ตถาคตปรินิพพาน, ในระหว่างนั้น ตถาคต
ได้กล่าวสอน พร่ำาสอน แสดงออกซึ่งคำาใด, คำานั้นทั้งหมด  
ย่อมมีโดยประการเดียวกันทั้งสิ้น ไม่แปลกกันโดย 
ประการอ่ืน, เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มาร, 
พรหม, ในหมูสั่ตวพ์ร้อมทัง้สมณพราหมณ ์พรอ้มท้ังเทวดา
และมนษุย ์ตถาคตเปน็ผูเ้ปน็ยิง่ ไมม่ใีครครอบงำา เปน็ผูเ้หน็ 
สิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำานาจสูงสุด (โดยธรรม)  
แต่ผู้เดียว, เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”.
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1๖ 
ทรงพระนามว่า “ตถาคต” 
เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที

-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๑๔๘/๑๑๙.

จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในอดีต ถ้าไม่จริง ไม่แท้  
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์
ซึ่งเรื่องนั้น ; 

จุนทะ !  แม้เป็นเร่ืองในอดีต ถ้าเป็นเรื่องจริง 
เร่ืองแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน ์ ตถาคตก็ย่อม
ไม่พยากรณ ์ซึ่งเรื่องแม้นั้น ; 

จุนทะ !  แม้เป็นเร่ืองในอดีต ถ้าเป็นเรื่องจริง  
เรื่องแท ้ เรื่องประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมเป็น 
ผูรู้้กาลอันสมควรในเรื่องนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น. 

จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าไม่จริง ไม่แท้  
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ 
ซึ่งเรื่องนั้น ;

จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าเป็นเร่ืองจริง 
เรื่องแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตก็ย่อม
ไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องแม้นั้น ;
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จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าเป็นเร่ืองจริง 
เรื่องแท้ เร่ืองประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมเป็น 
ผูรู้้กาลอันสมควรในเรื่องนั้น เพื่อพยากรณป์ัญหานั้น. 

จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าไม่จริง ไม่แท้  
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมไม่พยากรณ์ 
ซึ่งเรื่องนั้น ; 

จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าเป็นเร่ืองจริง  
เรื่องแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตก็ย่อม 
ไม่พยากรณซ์ึ่งเรื่องแม้นั้น ;

จุนทะ !  แม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าเป็นเร่ืองจริง 
เรื่องแท้ เร่ืองประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมเป็น 
ผูรู้้กาลอันสมควรในเรื่องนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น.

จุนทะ !  ด้วยเหตุดังนี้แล ตถาคตจึงเป็นกาลวาที 
สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธัมมวาที วินยวาที ในธรรม
ท้ังหลาย ท่ีเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ; เพราะเหตุนั้น 
จึงได้นามว่า “ตถาคต”. 
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17 
เหตุที่ท�าให้ได้พระนามว่า 
“อนุตตรปุริสทัมมสารถิ” 

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๔๐๙/๖๓๗.

ภิกษุท้ังหลาย !  คำาที่เรากล่าวแล้วว่า “ตถาคตนั้น 
เป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่า เป็นสารถีฝึกบุรุษ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า  
ในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกท้ังหลาย” ดังน้ีน้ัน ; คำาน้ัน เรากล่าวแล้ว  
เพราะอาศัยอะไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ช้างที่ควรฝึก อันควาญช้างฝึก 
จนรู้บทแห่งการฝึกแล้ว ก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่าน้ัน 
คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้.  
ภิกษุทั้งหลาย !  ม้าที่ควรฝึก อันควาญม้าฝึกจนรู้บท
แห่งการฝึกแล้ว ก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้น คือ  
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้. ภิกษุ 
ท้ังหลาย !  โคทีค่วรฝึก อนัผูฝึ้กโคจนรู้บทแหง่การฝกึแลว้  
ก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก  
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนบุรุษที่ควรฝึก อันตถาคต 
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้ว  
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กแ็ลน่ไปไดสู้ท่ศิทัง้แปด : เป็นผูมี้รูป ยอ่มเหน็รปูทัง้หลาย 
นี้คือทิศที่ 1 ; 

เป็นผู้ไม่มีสัญญาในรูปอันเป็นภายใน ย่อมเห็น
ซึ่งรูปทั้งหลาย อันเป็นภายนอก นี้เป็นทิศที่ ๒ ; 

เป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่า “งาม” เท่านั้น  
นี้เป็นทิศที่ 3 ;

เพราะกา้วลว่งเสยีไดซ้ึง่รปูสญัญา เพราะความดับไป
แห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา โดยประการ
ทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำา 
ในใจว่า “อนันโต อากาโส” ดงันี ้แลว้แลอยู ่นีเ้ปน็ทศิที ่4 ; 

เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งวิญญาณัญจายตนะ อันมี
การทำาในใจว่า “อนันตัง วิญญาณัง” ดังนี้แล้วแลอยู่ นี้เป็น
ทิศที่ ๕ ; 

เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากิญจัญญายตนะ อันมี
การทำาในใจวา่ “นัตถ ิกิญจ”ิ ดงันี ้แลว้แลอยู ่นีเ้ปน็ทศิที ่๖ ; 

เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
แล้วแลอยู่ นี้เป็นทิศที่ 7 ; 
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เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธ 
แล้วแลอยู่ นี้เป็นทิศที่ 8. 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุรุษท่ีควรฝึก อันตถาคตผู้อรหันต- 
สัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้ว ก็แล่นไปได้สู่
ทิศทั้ง ๘ เหล่านี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คำาท่ีเรากล่าวแล้วว่า “ตถาคตน้ัน 
เป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 
ในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย” ดังนี้นั้น ; คำานั้น เรากล่าว
แล้วเพราะอาศัยความข้อนี้, ดังนี้แล.
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18 ไวพจน์แห่งค�าว่า “ตถาคต” 
 -บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๑/๕๕, -บาลี อฏฺก. อ.ํ ๒๓/๓๕๒/๑๙๒. 

วาเสฏฐะทั้งหลาย !  ก็ศรัทธาของผู้ใดแล ต้ังม่ัน
ในตถาคต ฝังลงรากแล้วดำารงอยู่ได้มั่นคง อันสมณะหรือ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆในโลกก็ตาม  
ไม่ชักนำาไปทางอื่นได้, ผู้นั้นควรจะกล่าวได้อย่างน้ีว่า  
“เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากปากของพระผู้มีพระภาค 
เกิดโดยธรรม อันธรรมเนรมิต เป็นทายาทแห่งธรรม” ดังน้ี. 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะคำาว่า “ธรรมกาย” บ้าง 
“พรหมกาย” บ้าง “ธรรมภูต” บ้าง “พรหมภูต” บ้าง  
นี้เป็นคำาสำาหรับเรียกแทนชื่อตถาคต แล.

ภิกษุท้ังหลาย !  คำาว่า “สมณะ” เป็นคำาแทนช่ือ
ของตถาคต. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คำาว่า “พราหมณ ์” (ผู้ประเสริฐ) 
เป็นคำาแทนชื่อของตถาคต. 

ภิกษุท้ังหลาย !  คำาว่า “เวทคู” (ผู้จบเวท) เป็นคำา
แทนชื่อของตถาคต.
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ภิกษุทั้งหลาย !  คำาว่า “ภิสักโก” (ศัลยแพทย์/ 

หมอผ่าตัด) เป็นคำาแทนชื่อของตถาคต.
ภกิษทุัง้หลาย !  คำาวา่ “นมิมโล” (ไมม่มีลทนิ) เปน็คำา 

แทนชื่อของตถาคต. 
ภิกษุท้ังหลาย !  คำาว่า “วิมโล” (ผู้ปราศจากมลทิน) 

เป็นคำาแทนชื่อของตถาคต. 
ภิกษุท้ังหลาย !  คำาว่า “ญาณี” (ผู้มีญาณ) เป็นคำา

แทนชื่อของตถาคต. 
ภิกษุท้ังหลาย !  คำาว่า “วิมุตโต”(หลุดพ้น) เป็นคำา

แทนชื่อของตถาคต.1

๑. ยงัมีสตูรอืน่ท่ีได้กล่าวถงึพระนามของตถาคตไว้ เช่น -บาล ีส.ุ ข.ุ ๒๕/๔๐๗/๓๕๔, 
-บาล ีพทุธฺว. ข.ุ ๓๓/๕๔๓/๒๖. ซ่ึงมีความก้ํากึง่ว่าเป็นพทุธวจนหรอืไม่ จงึไม่ได้
นาํใส่มาไว้ในเล่มนี ้ -ผู้รวบรวม







เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติ
จนถึงก่อนบรรพชา
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19 การเกิดแห่งวงศ์สากยะ
-บาล ีส.ี ท.ี ๙/๑๒๐-๑๒๑/๑๔๙.

อมัพฏัฐะ !  เร่ืองดกึดำาบรรพ,์ พระเจา้อุกกากราช 
ปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสี
ที่โปรดปรานต้องพระทัย จึงได้ทรงขับราชกุมารผู้มีชนมายุ
แก่กว่า คือเจ้า อุกกามุข, กรกัณฑุ, หัตถินีกะ, สินีปุระ,  
ออกจากราชอาณาจักร ไปตั้งสำานักอยู่ ณ ป่าสากใหญ ่  
(มหาสากวนสณฺโฑ) ใกล้สระโบกขรณีข้างภูเขาหิมพานต์. 
เธอเหล่านั้น กลัวชาติจะระคนกัน จึงสมสู่กับพี่น้องหญิง
ของเธอเอง. ต่อมาพระเจ้าอุกกากราชตรัสถามอำามาตย์ว่า 
‘บัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหน’

อำามาตย์กราบทูลว่า บัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ 
ณ ป่าสากใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้สระโบกขรณี ข้างภูเขาหิมพานต์  
พระกุมารทั้งหลายกลัวชาติระคนกัน จึงสมสู่กับภคินีของ
ตนเอง.

ขณะน้ันพระเจ้าอุกกากราชทรงเปล่งพระอุทาน
ว่า ‘กุมารผู้อาจหาญหนอ, กุมารผู้อาจหาญอย่างย่ิงหนอ’.  
(สกฺยา วต โภ กุมารา ปรมสกฺยา วต โภ กุมาราติ) เพราะเหตุน้ันเป็น
เดิม จึงเป็นพวกท่ีได้ช่ือว่า ‘สากยะ’1 (สกฺยา) สืบมา…

๑. ชือ่นีม้มีลูมาจากต้นสากกไ็ด้, แห่งคําว่ากล้าหาญกไ็ด้, เพราะสกัก-กล้าหาญ.  
สกักเราเรยีกในเสียงภาษาไทยกนัว่า สากยะ.  -ผู้แปล
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๒0 การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๔๗-๒๔๘/๓๖๐-๓๖๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี

พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท ์!  โพธสิตัว ์มสีต ิรูตั้วทัว่พรอ้ม บงัเกดิขึน้
ในหมูเ่ทพชั้นดุสิต” ดังนี้. 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ !  ขอ้ทีพ่ระโพธสิตัว์ มสีติ รู้ตัวทัว่พรอ้ม 

บังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้  ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของ 

น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี

พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท์ !  โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ดำารงอยู่
ในหมู่เทพชั้นดุสิต” ดังนี้.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ !  ขอ้ทีพ่ระโพธสิตัว์ มสีติ รู้ตัวทัว่พรอ้ม 

ดำารงอยูใ่นหมูเ่ทพชัน้ดสุตินี ้ขา้พระองคย์อ่มถอืไวว้า่เปน็ของนา่อศัจรรย ์

ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี

พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท์ !  โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ดำารงอยู่
ในหมู่เทพชั้นดุสิต จนกระทั่งตลอดกาลแห่งอายุ” ดังนี้. 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ !  ขอ้ทีพ่ระโพธสิตัว์ มสีต ิรู้ตัวทัว่พรอ้ม

ดำารงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต จนกระทั่งตลอดกาลแห่งอายุน้ี ข้าพระองค์

ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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๒1 การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์
 -บาลี อปุร.ิ ม. ๑๔/๒๔๘/๓๖๓.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี

พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท์ !  โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม จุติจาก 
หมู่เทพชั้นดุสิต ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา” ดังนี้. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แม้ข้อนี้ ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่า  

เป็นของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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๒๒ 
เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วย
การจุติจากดุสิต

 -บาลี อปุร.ิ ม. ๑๔/๒๔๘-๒๔๙/๓๖๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ท่ีเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี 

พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท์ !  โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม จุติจาก
หมู่เทพชั้นดุสิตแล้ว ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา ในขณะนั้น 
แสงสวา่งอนัโอฬารจนหาประมาณมไิด ้ยิง่ใหญก่วา่อานุภาพ 
ของเทวดาทัง้หลายจะบนัดาลได้, ไดป้รากฏขึน้ในโลกพร้อม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมท้ัง 
สมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์.

ถึงแมใ้นโลกันตรกินรก อนัโลง่โถงไมม่อีะไรปดิกัน้
แตมื่ดมน หาการเกดิแหง่จักขวุญิญาณมไิด ้อนัแสงสว่างแหง่
ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์อนัมฤีทธ์ิอานภุาพอยา่งนีส้อ่งไป 
ไม่ถึงน้ัน แม้ในท่ีน้ัน แสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ 
ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้
ปรากฏขึ้นเหมือนกัน สัตว์ที่เกิดอยู่ ณ ท่ีนั้น จะรู้จักกันได้ 
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ด้วยแสงสว่างน้ัน พากันร้องว่า ‘ท่านผู้เจริญท้ังหลายเอ๋ย  
ผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกัน’ ดังนี้. 
และหม่ืนโลกธาตุน้ี ก็หว่ันไหว ส่ันสะเทือนสะท้าน. แสงสว่าง
อันโอฬารจนหาประมาณมิได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก เกินกว่า
อานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้” ดังนี้. 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ !  แมข้อ้นี ้ขา้พระองค์ยอ่มถอืไวว้า่เปน็

ของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.

(มีพระสูตรท่ีได้ตรัสไว้เช่นเดียวกันน้ีอีก คือ สัตตมสูตร ภยวัคค์  

-บาลี จตุกฺก. อำ. ๒๑/๑๗๖/๑๒๗.  -ผู้แปล)
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๒3 แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ
-บาล ีอฏฺก. อ.ํ ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !  เหตุปัจจัยที่ทำาให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. ...

อานนท์ !  เมื่อใด โพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิต  
มสีตสิมัปชญัญะ ก้าวลงสูค่รรภแ์หง่มารดา ; เมือ่นัน้แผน่ดนิ
ย่อมหวั่นไหว ย่อมส่ันสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน. อานนท์ !  
นี้เป็นเหตุปัจจัยคำารบสาม แห่งการปรากฏการไหวของ
แผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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๒4 การลงสู่ครรภ์
 -บาลี อปุร.ิ ม. ๑๔/๒๔๙/๓๖๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี

พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสตัว์กำาลงัก้าวลงสูค่รรภ์
แหง่มารดา ในกาลนัน้ เทพบตุรทัง้หลายยอ่มทำาการอารักขา
ในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ โดยประสงค์ว่ามนุษย์ หรืออมนุษย์
หรือใครๆ ก็ตาม อย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์ หรือมารดา
แห่งโพธิสัตว์เลย” ดังนี้. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็น

ของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.



50

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒๕ การอยู่ในครรภ์
 -บาลี อปุร.ิ ม. ๑๔/๒๔๙-๒๕๑/๓๖๖-๓๖๙, ๓๗๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า 

“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่ง
มารดา ในกาลนั้น มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่
โดยปกต ิ เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต เว้นจากอทินนาทาน 
เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นจากมุสาวาท เว้นจากสุราและ
เมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท” ดังนี้.

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์
แหง่มารดา ในกาลน้ัน มารดาแหง่โพธิสตัว ์ยอ่มไมม่คีวาม
คิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลาย, อนึ่ง มารดาแห่ง
โพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆ ไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอัน
กำาหนัด” ดังนี้.

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์
แหง่มารดา ในกาลนัน้มารดาแห่งโพธิสตัว์ เปน็ผู้มลีาภดว้ย
กามคุณทัง้ห้า,1 มารดาแหง่โพธิสตัวน้ั์น อิม่เอบิดว้ยกามคุณ
ทัง้หา้ เพยีบพรอ้มดว้ยกามคณุทัง้ห้า ใหเ้ขาประคบประหงม
อยู่” ดังนี้. 
๑. กามคณุห้า ในทีน่ี ้หมายเพียงเคร่ืองบํารุงตามธรรมดา มิได้หมายถงึทีเ่ก่ียวกับ

กามารมณ์โดยตรง เพราะมีปฎิเสธอยู่ ในข้อต้นจากน้ีอยู่แล้ว.  -ผูแ้ปล 
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…“อานนท ์!  ในกาลใด โพธิสตัว์กา้วลงสูค่รรภแ์หง่
มารดา ในกาลนัน้ มารดาแหง่โพธสิตัว ์ยอ่มไมม่อีาพาธไรๆ.  
มคีวามสบายไมอ่อ่นเพลยี, อนึง่ มารดาแหง่โพธสิตัว ์ยอ่มแล
เหน็โพธสิตัวผ์ูอ้ยูใ่นครรภม์ารดา มอีวยัวะนอ้ยใหญ่สมบรูณ์
มอิีนทรย์ีไมท่ราม. เหมอืนอยา่งวา่แกว้ไพฑูรยอ์นังดงาม
โชตชิว่งสดใสเจยีระไนดแีล้ว มดีา้ยรอ้ยอยูใ่นแก้วน้ัน สเีขียว 
เหลอืงแกมเขียว แดง ขาว หรือเหลอืง กต็าม บรุษุทีต่ายงัดี
เอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้ว ย่อมมองเห็นชัดเจนว่า นี้แก้ว
ไพฑูรย์อันงดงามโชติช่วงสดใส เจียระไนดีแล้ว, น้ีด้ายซึ่ง
ร้อยอยู่ในแก้วนั้น จะเป็นสีเขียว เหลืองแกมเขียว แดง ขาว  
หรือเหลือง ก็ตาม; ฉันใดก็ฉันนั้น ที่มารดาแห่งโพธิสัตว์ 
เป็นผู้ไม่มีอาพาธไรๆ มีความสบายไม่อ่อนเพลีย แลเห็น
โพธิสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ มีอินทรีย์
ไม่ทราม” ดังนี้.

…“อานนท์ !  หญิงอื่นๆ อุ้มครรภ์ไว้เก้าเดือนบ้าง 
สิบเดือนบ้าง จึงจะคลอด, ส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็น
เชน่นัน้, ยอ่มอุม้ครรภ์ไวสิ้บเดอืนเตม็ทเีดยีวแลว้จึงคลอด” 
ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แม้ข้อนี้ๆ ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่า 

เป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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๒๖ การประสูติ
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๕๑-๒๕๓/๓๗๒-๓๗๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำามาแต่ท่ีเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี 
พระภาคเจ้า ว่า 

“อานนท์ !  หญิงอื่นๆ ย่อมนั่งคลอดบ้าง นอน
คลอดบ้าง. ส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่, 
มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์” ดังนี้.

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้น เทวดาท้ังหลายย่อมเข้ารับก่อน 
ส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลัง” ดังนี้.

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดิน เทพบุตรทั้งส ี่ ย่อมรับเอา
มาวางตรงหนา้แห่งมารดา ทลูวา่ แมเ่จา้จงพอพระทัยเถดิ 
บุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้ว” ดังนี้.

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้น เป็นผู้สะอาดหมดจด ไม่เปื้อนด้วย
เมือก ไม่เปื้อนด้วยเสมหะ ไม่เปื้อนด้วยเลือด ไม่เปื้อนด้วย
หนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆ เป็นผู้บริสุทธิ์
สะอาดหมดจดมาทีเดียว. เหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วาง
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อยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาแต่แคว้นกาสี, แก้วก็ไม่เปื้อนผ้า 
ผ้าก็ไม่เปื้อนแก้ว, เพราะเหตุใด, เพราะเหตุว่ามันเป็นของ
สะอาดหมดจดทัง้สองอยา่ง ; ฉันใดกฉั็นนัน้ ทีโ่พธสิตัวอ์อก
มาจากท้องแห่งมารดาเป็นผูส้ะอาดหมดจด ไม่เปื้อนด้วย
เมอืก ไมเ่ป้ือนด้วยเสมหะ ไมเ่ปือ้นดว้ยเลอืด ไมเ่ปือ้นดว้ย
หนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆ เป็นผู้บริสุทธิ์
สะอาดหมดจดมาทีเดียว” ดังนี้.

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้น ท่อธารแห่งน�้าสองท่อ ปรากฏจาก 
อากาศ เย็นท่อหน่ึง ร้อนท่อหน่ึง, อันเขาใช้ในกิจอันเน่ืองด้วย
น้ำาแก่โพธิสัตว์และแก่มารดา” ดังนี้.

…“อานนท์ !  โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้ เหยียบ
พื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำาเสมอ มีพระพักตร์ทางทิศเหนือ  
ก้าวไป ๗ ก้าว, มฉัีตรสขีาวกัน้อยู่ ณ เบือ้งบน, ยอ่มเหลียวดู
ทิศท้ังหลาย และกล่าวอาสภิวาจา1 ว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก,  
เราเป็นผู้เจริญท่ีสุดแห่งโลก, เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลก. 
ชาตน้ีิ เปน็ชาติสุดทา้ย. บัดนี ้ภพใหม่ยอ่มไมม่”ี ดงันี.้

๑. อาสภวิาจา คอืวาจาอนัประกาศความสูงสุด ภาษาบาลีมีว่า อคฺโคหมสมฺ ิโลกสสฺ 
เชฏโฐหมสมฺ ิโลกสสฺ เสฏโฐหมสฺมิ โลกสสฺ. อยมนฺติมาชาติ. นตถฺทิาน ิปนุพภโฺว. 
อคโฺค หมายถงึเป็นยอดคน. เชฏฺโฐ หมายถงึพ่ีใหญ่ กว่าเขาทัง้หมด. เสฏฺโฐ 
หมายถึง สงูด้วยคณุธรรม กว่าเขาท้ังหมด. คาํท้ังสามน้ีน่าคิดดู.  -ผู้แปล
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๒7 เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๕๓-๒๕๔/๓๗๘. 

…“อานนท์ !  ในกาลใด โพธิสัตว์คลอดจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลน้ันแสงสว่างอันโอฬาร จนหาประมาณ
มิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบันดาลได้  
ได้ปรากฏขึ้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและ
มนุษย์.

ถึงแม้ในโลกันตริกนรก อันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้น 
แตมื่ดมน หาการเกดิแหง่จักขวุญิญาณมไิด ้อนัแสงสว่างแหง่
ดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติย ์อนัมฤีทธิอ์านภุาพอยา่งน้ี สอ่งไป
ไมถ่งึนัน้ แมใ้นทีน่ัน้ แสงสวา่งอนัโอฬารจนหาประมาณมิได ้ 
ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้
ปรากฏขึ้นเหมือนกัน. สัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้น จะรู้จักกัน
ไดด้ว้ยแสงสวา่งนัน้ พากนัร้องวา่ ‘ทา่นผูเ้จริญทัง้หลายเอย๋ 
ผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกัน’ ดังนี้. 

และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนสะท้าน. 
แสงสวา่ง อนัโอฬารจนหาประมาณมไิด ้ไดป้รากฏขึน้ในโลก 
เกินกว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบันดาลได้” ดังนี้.
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๒8 แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ
-บาล ีอฏฺก. อ.ํ ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !  เหตุปัจจัยที่ทำาให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. ...

อานนท์ !  เมื่อใด โพธิสัตว์ มีสติสัมปชัญญะ ออก
จากท้องแห่งมารดา; เมื่อน้ัน แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อม
สัน่สะเทอืน ยอ่มสัน่สะทา้น. อานนท ์!  น้ีเปน็เหตปุจัจัย
คำารบสี่ แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง.



56

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒9 ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 3๒
-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๑๕๗-๑๕๙/๑๓๐.

ภกิษทุัง้หลาย !  มหาบรุษุ (คอืพระองคเ์องกอ่นผนวช) 
ผู้ประกอบด้วย มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการ ย่อมมีคติ 
เป็นสอง หาเป็นอย่างอื่นไม่ คือ :-

ถ้าเป็นฆราวาส ย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วย
ธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มแีวน่แควน้จดมหาสมทุรทัง้สี่
เป็นทีส่ดุ มชีนบทอนับรบูิรณ ์ประกอบดว้ยแกว้ ๗ ประการ.  
แกว้ 7 ประการ ยอ่มเกดิแกม่หาบรุุษนัน้ คอื จักรแก้ว ชา้งแกว้  
ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คหบดีแก้ว และปริณายกแก้ว  
เป็นที่ ๗. มีบุตรผู้กล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้าอันใครๆ 
จะย่ำายีมิได้ ตามเสด็จกว่า ๑๐๐๐. มหาบุรุษนั้นชนะแล้ว
ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบ, ไม่มีหลักตอ
เสีย้นหนาม มัง่คัง่ เบิกบาน เกษม ร่มเยน็ ปราศจากเสนยีด
คือโจร, ทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำาเสมอ มิใช่โดย
อาญาและศาสตรา.

ถ้าออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูล
ด้วยเรือน ย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลส
เครื่องปกปิดอันเปิดแล้ว ในโลก.
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ภิกษุทั้งหลาย! มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการน้ัน 
เหล่าไหนเล่า คือ :-

 ๑. มหาบุรุษ มีพื้นเท้าสม่ำาเสมอ. 
 ๒. มหาบุรุษ  ท่ีฝ่าเท้ามีจักรเกิดแล้ว, มีซ่ีต้ังพัน พร้อมท้ัง 

กงและดุม. 
 ๓. มหาบุรุษ มีส้นเท้ายาว. 
 ๔. มหาบุรุษ มีข้อนิ้วยาว. 
 ๕. มหาบุรุษ มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน.
 ๖. มหาบุรุษ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย.
 ๗. มหาบุรุษ มีข้อเท้าอยู่สูง.
 ๘. มหาบุรุษ มีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย.
 ๙. มหาบุรุษ ยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง.
 ๑๐. มหาบุรุษ มีองคชาตตั้งอยู่ในฝัก. 
 ๑๑. มหาบุรุษ มีสีกายดุจทอง คือมีผิวหนังดุจทอง. 
 ๑๒. มหาบุรุษ มีผิวหนังละเอียด ละอองจับไม่ได้. 
 ๑๓. มหาบุรุษ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆอยู่ขุมหนึ่งๆ.
 ๑๔. มหาบุรุษ  มีปลายขนช้อนขึ้น สีดุจดอกอัญชัน  

ขึ้นเวียนขวา. 
 ๑๕. มหาบุรุษ มีกายตรงดุจกายพรหม. 
 ๑๖. มหาบุรุษ  มีเน้ือนูนหนาในท่ี ๗ แห่ง (คือหลังมือ 

หลังเท้าบ่าคอ). 
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 ๑๗. มหาบุรุษ มีกายข้างหน้า ดุจราชสีห์. 
 ๑๘. มหาบุรุษ มีหลังเต็ม (ไม่มีร่องหลัง). 
 ๑๙. มหาบุรุษ มีทรวดทรงดุจต้นไทร กายกับวาเท่ากัน.
 ๒๐. มหาบุรุษ มีคอกลมเกลี้ยง.
 ๒๑. มหาบุรุษ มีประสาทรับรสอันเลิศ.
 ๒๒. มหาบุรุษ มีคางดุจคางราชสีห์.
 ๒๓. มหาบุรุษ มีฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์.
 ๒๔. มหาบุรุษ มีฟันเรียบเสมอ.
 ๒๕. มหาบุรุษ มีฟันสนิท (ชิด).
 ๒๖. มหาบุรุษ มีเขี้ยวสีขาวงาม.
 ๒๗. มหาบุรุษ มีลิ้น (ใหญ่และยาว) เพียงพอ.
 ๒๘. มหาบุรุษ  มีเสียงดุจเสียงพรหม พูดเหมือน 

นกการวิก.
 ๒๙. มหาบุรุษ มีตาเขียวสนิท (สีนิล).
 ๓๐. มหาบุรุษ มีตาดุจตาวัว.
 ๓๑. มหาบุรุษ มีอุณาโลมหว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำาลี. 
 ๓๒. มหาบุรุษ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า.

ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ้ปน็มหาปริุสลักขณะ ๓๒ ประการ 
ของมหาบุรุษ.
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30 ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต
-บาล ีอ.ุ ข.ุ ๒๕/๑๔๕/๑๑๑.

…ถูกแล้วอานนท์ !  ถูกแล้วอานนท์ !  จริงเทียว  
มารดาแห่งโพธิสัตว์มีชนมายุน้อย. เม่ือประสูติพระโพธิสัตว์
แลว้ได้ ๗ วัน มารดาแหง่โพธสิตัวย์อ่มสวรรคต, ย่อมเข้าถึง
เทวนิกาย ชั้นดุสิต.
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31 ทรงได้รับการบ�าเรอ
-บาล ีตกิ. อํ. ๒๐/๑๘๓-๑๘๕/๔๗๘.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราเป็นผู้ละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อน 
อย่างยิ่ง ละเอียดอ่อนอย่างที่สุด, ดังเราจะเล่าให้ฟัง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  เขาขุดสระ ๓ สระในวังแห่งบิดาของเรา, 
ในสระหน่ึงปลูกอุบล (บัวเขียว), สระหน่ึงปลูกปทุม (บัวหลวง), 
สระหนึ่งปลูกบุณฑริกะ (บัวขาว), เพื่อประโยชน์แก่เรา.

ภิกษุทั้งหลาย !  มิใช่ว่าจันทน์ที่เราใช้อย่างเดียว 
ทีม่าแตเ่มอืงกาส,ี ถึงผ้าโพก, เสือ้, ผ้านุง่, ผา้หม่, กล็ว้นมา
แต่เมืองกาสี. ภิกษุทั้งหลาย !  เขาคอยกั้นเศวตฉัตรให้
เราด้วยหวังว่าความหนาว, ความร้อน, ละออง, หญ้า, หรือ
น้ำาค้าง อย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืน.

ภิกษุทั้งหลาย !  มีปราสาทสำาหรับเรา ๓ หลัง ; 
หลังหนึ่งสำาหรับฤดูหนาว, หลังหนึ่งสำาหรับฤดูร้อน, และ
หลงัหน่ึงสำาหรับฤดฝูน. เราอยูบ่นปราสาทสำาหรบัฤดูฝน 
ตลอดสีเ่ดอืนฤดฝูน ใหเ้ขาบำาเรออยูด่ว้ยดนตรอีนัปราศจาก
บุรุษ, ไม่ลงจากปราสาททั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในวังของบิดาเรา, เขาให้ข้าวสุก
แห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาสและคนงาน (ดาษด่ืน) เช่น
เดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกรียนกับน้ำาส้มแก่พวกทาส
และคนใช้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้
ตามใจตัวถึงเพียงนี้ มีการได้รับความประคบประหงมถึง
เพยีงนี ้ความคดิกย็งับงัเกดิแกเ่ราวา่ “ปถุชุนทีมิ่ไดยิ้นไดฟ้งั  
ทัง้ทีตั่วเองจะตอ้งแก ่ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได,้ แตค่ร้ันเห็น
คนอ่ืนแก่ ก็นึกอิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัว
เสียเลย. ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องแก่ ไม่ข้ามพ้น
ความแก่ไปได้, แต่ว่าเม่ือจะต้องแก่ ไม่พ้นความแก่ไปได้
แลว้จะมาลมืตวั อดิหนาระอาใจ สะอดิสะเอยีน เม่ือเหน็คน
อื่นแก่นั้น ไม่เป็นการสมควรแก่เรา”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราพิจารณาได้เช่นน้ี ความ
มัวเมาในความหนุ่มของเรา ได้หายไปหมดสิ้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  ปถุชุนทีไ่มไ่ดย้นิได้ฟัง ท้ังท่ีตวัเอง
จะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้, ครั้นเห็นคนอื่น
เจ็บไข้ ก็นึกอิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัวเสียเลย. 
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ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข ้
ไปได้, แต่ว่าเม่ือจะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้ว 
จะมาลืมตัว อิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน เมื่อเห็นคนอื่น 
เจ็บไข้นั้น ไม่เป็นการสมควรแก่เรา.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความ
มัวเมาในความไม่มีโรค ของเราก็หายไปหมดสิ้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  ปถุชุนทีไ่มไ่ดย้นิไดฟ้งั ทัง้ท่ีตวัเอง
จะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้, ครั้นเห็นคนอื่นตาย  
ก็อิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัวเสียเลย.  
ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้, 
แต่ว่าเมื่อจะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้ว จะมา
ลมืตัว อิดหนาระอาใจ สะอดิสะเอยีน เมือ่เห็นคนอืน่ตายน้ัน 
ไม่เป็นการสมควรแก่เรา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความ
มัวเมาในชีวิตความเป็นอยู ่ของเราได้หายไปหมดสิ้น.
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3๒ กามสุขกับความหน่าย
 -บาลี ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๘๑.

…มาคัณฑิยะ !  ค ร้ังเมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์ 
ประกอบการครองเรือน ได้อิ่มพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งห้า  
ให้เขาบำาเรอตนด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยจักขุ, ด้วยเสียงท่ี
ฟังได้ด้วยหู, ด้วยกลิ่นอันดมได้ด้วยจมูก, ด้วยรสอันลิ้มได ้
ดว้ยลิน้, ดว้ยโผฏฐพัพะอนัสมัผสัไดด้ว้ยกาย ลว้นแตท่ี่สตัว์
อยากได้ รักใคร่พอใจ ยวนใจ เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งราคะ.

มาคัณฑิยะ !  ปราสาทของเรานั้น มีแล้ว ๓ แห่ง 
ปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน, ปราสาทหน่ึงเป็นท่ีอยู่ใน
ฤดูหนาว, ปราสาทหน่ึงสำาหรับฤดูร้อน. มาคัณฑิยะ !  
เราให้บำาเรอตนอยูด่ว้ยดนตรี ล้วนแตส่ตรี ไม่มีบรุษุเจือปน 
ณ ปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนส่ีเดือน ไม่ลงจากปราสาท  
ครั้นล่วงไปถึงสมัยอื่น มามองเห็น เหตุเป็นที่บังเกิด, และ 
ความทีต่ัง้อยูไ่มไ่ด,้ และความอรอ่ย, และโทษอนัต�า่ทราม,  
และอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น, แห่งกามทั้งหลาย ตาม
เปน็จรงิ, จงึละความอยากในกามเสยี บรรเทาความเดอืดรอ้น 
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เพราะกาม ปราศจากความกระหายในกาม มีจิตสงบ ณ  
ภายใน. เราน้ันเห็นสัตว์เหล่าอ่ืน ยังไม่ปราศจากความกำาหนัด 
ในกาม ถกูตณัหาในกามเคีย้วกนิอยู ่ถกูความกระวนกระวาย
ในกามรุมเผาเอาอยู่ แต่ก็ยังขืนเสพกาม, เรามิได้
ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในการเสพกาม 
นั้นเลย. ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใด ? 

มาคัณฑิยะ !  เพราะว่าคนเรา ถึงแม้ยินดีด้วย 
ความยินดีที่ปราศจากกาม หรือปราศจากอกุศลแล้ว ก็ยัง
จัดเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่, เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์
เหล่านั้น ขืนเสพกามอีกเลย.

มาคัณฑิยะ !  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่ง  
มีทรัพย์สมบัติมาก เพียบพร้อมด้วยกามคุณห้า ให้เขา
บำาเรอตนดว้ย รปู, เสยีง, กลิน่, รส, และโผฏฐพัพะ อันสตัว ์
ปรารถนารักใครช่อบใจ ยัว่ยวน, เขา้ไปตัง้อยูด่ว้ยความใคร ่
เป็นที่ตั้งแห่งราคะ. ถ้าหากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย  
วาจา ใจ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไป พึงเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค ์เป็นสหายกบัเหลา่เทพในดาวดึงส,์ เทพบตุรน้ัน 
มีนางอัปสรแวดล้อมอยู่ในนันทวัน อิ่มหนำา เพียบพร้อม 
ดว้ยกาม ให้นางอัปสรบำาเรอตนดว้ยกามคณุหา้อนัเปน็ทิพย์
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ในดาวดงึสน์ัน้. เทพบุตรน้ันหากได้เห็นคฤหบดี หรือบุตร
ของคฤหบดี (ในมนุษย์โลกนี้) อิ่มหนำา เพียบพร้อมด้วยกาม 
ให้เขาบำาเรอตนด้วยกามอยู่. 

มาคัณฑิยะ !  ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร, เทพบุตรน้ัน  
จะทะเยอทะยานต่อกามคุณของคฤหบดี หรือบุตรของ
คฤหบดีนั้นบ้างหรือ หรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของ
มนุษย์นี้บ้าง ?

“พระโคดม !  หามิได้เลย เพราะว่ากามท่ีเป็นทิพย์ น่ารักใคร่กว่า  

ประณีตกว่า กามของมนุษย์”.
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33 ทรงหลงกามและหลุดจากกาม
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.

มหานาม !  ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ 
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่า “กาม 
ท้ังหลาย มรีสทีน่า่ยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก, มคีวามคบัแคน้มาก,  
โทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่ง” ก็ดี แต่เรานั้น 
ยงัไมไ่ดบ้รรลสุขุอนัเกดิแตป่ตี ิหรอืธรรมอืน่ทีส่งบย่ิงไปกวา่ 
ปีติสุขนั้น, นอกจากได้เสวยแต่กามและอกุศลธรรม 
อย่างเดียว; เราจึงเป็นผู้หมุนกลับจากกามไม่ได้, ไม่รู้ 
อย่างแจ่มแจ้งในกามทั้งหลาย อยู่เพียงนั้น.

มหานาม !  เมือ่ใด เปน็อนัวา่เราไดเ้หน็ขอ้นีอ้ย่างดี 
ดว้ยปญัญาอนัชอบตามเปน็จริงวา่ “กามทัง้หลาย มรีสทีน่า่
ยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก, โทษอันแรงร้าย  
มีอยู่ในกามน้ันอย่างย่ิง” แล้ว; ...เม่ือน้ัน เราก็เป็นผู้ไม่หมุน
กลับมาสู่กามทั้งหลาย รู้จักกามทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้.
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34 ความรู้สึก ที่ถึงกับท�าให้ออกผนวช
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๓๑๖-๓๑๗/๓๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในโลกนี้ ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ 
เม่ือเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ตนเองมีความเกิด 
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งท่ีมีความเกิด
เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง, ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา 
อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
อยู่นั่นเอง, ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยัง
มัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่น่ันเอง, 
ตนเองมคีวามตายเปน็ธรรมดาอยูแ่ลว้ กยั็งมวัหลงแสวงหา
สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง, ตนเองมีความโศก
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งท่ีมีความโศก 
เป็นธรรมดาอยู่น่ันเอง, ตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน 
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงท่ีมีความเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อะไรเล่า เป็นสิ่งที่มีความเกิด 
(เป็นต้น) … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน (เป็นที่สุด) เป็น
ธรรมดา ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุตรและภรรยา มีความเกิด 
เป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

ทาสหญิงทาสชาย มีความเกิดเป็นธรรมดา…  
มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

แพะ แกะ มีความเกิดเป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมอง 
โดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

ไก ่สกุร มคีวามเกดิเปน็ธรรมดา … มคีวามเศร้าหมอง 
โดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

ช้าง โค มา้ ลา มคีวามเกดิเป็นธรรมดา … มีความ
เศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

ทองและเงิน เป็นสิ่งท่ีมีความเกิดเป็นธรรมดา …  
มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

ส่ิงท่ีมนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้ เหล่าน้ีแลท่ีช่ือว่า 
ส่ิงท่ีมีความเกิดเป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน 
เป็นธรรมดา ซ่ึงคนในโลกน้ีพากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่  
พากันสยบอยู่ในส่ิงเหล่าน้ี จึงทำาให้ตนท้ังท่ีมีความเกิด 
เป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา 
อยู่เองแล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงท่ีมีความเกิดเป็นธรรมดา … 
ท่ีมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา อยู่น่ันเองอีก.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความคิดอันนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เรา
ว่า “ทำาไมหนอ เราซึ่งมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดย
รอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว จะต้องไปมัวแสวงหาสิ่ง
ทีม่คีวามเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบดา้นเปน็ธรรมดา 
อยู่อีก. ไฉนหนอ เราผู้มีความเกิด … ความเศร้าหมอง
โดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ครั้นได้รู้สึกถึงโทษ 
อันต่ำาทรามของการมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดย 
รอบดา้นเปน็ธรรมดานีแ้ลว้ เราพงึแสวงหานพิพาน อันไม่มี 
ความเกิด … ไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน อันเป็น
ธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด”. 

ภกิษทุัง้หลาย !  เรานัน้โดยสมยัอืน่อกี ยงัหนุม่เทยีว 
เกสายังดำาจดั บรบิรูณ ์ดว้ยความหนุม่ทีก่ำาลงัเจริญ ยังอยู่ใน
ปฐมวยั, เมือ่มารดาบดิาไมป่รารถนาด้วย กำาลงัพากนัรอ้งไห ้
น้ำาตานองหนา้อยู,่ เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้ายอ้มฝาด 
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว.

(ข้อสังเกต: ไม่พบว่ามีพุทธวจนกล่าวถึงการได้ทอดพระเนตร

เหน็เทวทตูทัง้ ๔ อนัเปน็เหตใุหต้ดัสนิใจออกผนวช ซึง่การทอดพระเนตร

เห็นเทวทูตท้ัง ๔ น้ัน พบแต่ในส่วนประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่า 

วิปัสสี ดังปรากฏในมหาปทานสูตร -บาลี มหา. ที. ๑๐/๒๔/๓๒.  -ผู้รวบรวม)
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(ในบาล ีสคารวสตูร
1
 ม. ม. ๑๓/๖๖๙/๗๓๘. มทีีต่รสัไวส้รปุ

แต่สั้นๆ ว่า :-)

ภารทวาชะ !  ในโลกนี้ ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อ
เรายงัไมไ่ดต้รสัรูย้งัเปน็โพธสิตัวอ์ยู,่ ความคดินีเ้กดิมีแกเ่รา 
วา่ “ฆราวาสคับแคบ เปน็ทางมาแห่งธลุ,ี สว่นบรรพชาเปน็ 
โอกาสว่าง; ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ 
บรสิทุธิบ์รบิรูณโ์ดยสว่นเดยีว เหมอืนสงัขท์ีเ่ขาขัดดีแลว้,  
โดยง่ายนั้นไม่ได้. ถ้าไฉนเราพึงปลงผมและหนวด 
ครองผ้ายอ้มฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้มม่ปีระโยชน์
เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด” ดังนี้. 

ภารทวาชะ !  เรานัน้โดยสมยัอืน่อกียังหนุม่เทยีว …

๑. นอกจากนี้ยังมีในสูตรอื่นอีก เช่น มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. ๑๓/๔๔๒/๔๑๑. 
เป็นต้น.  -ผูแ้ปล







เริ่มแต่ออกบรรพชาแล้ว
เที่ยวเสาะแสวงหาความรู้ 

ทรมานพระองค์ 
จนได้ตรัสรู้
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3๕ การออกบรรพชา
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๔๓/๔๘๙, -บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๗๖/๑๓๙.

…ราชกุมาร !  คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรายังไม่ได้ 
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, ได้เกิดความรู้สึกข้ึนภายในใจว่า  
‘ชื่อว่าความสุขแล้ว ใครๆ จะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี’ 
ดังนี้. ราชกุมาร ! ครั้นสมัยอื่นอีก เรานั้นยังหนุ่มเทียว 
เกสายังดำาจัด บริบูรณ์ด้วยเยาว์อันเจริญในปฐมวัย, เมื่อ
มารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย, กำาลังพากันร้องไห้ น้ำาตา 
นองหน้าอยู่, เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด 
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว…

…เรามีอายุได้ สามสิบหย่อนหนึ่งโดยวัย, ได้ออก
บรรพชา แสวงหาว่า ‘อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นกุศล’ ดังน้ี. ...
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3๖ เสด็จส�านักอาฬารดาบส
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๔๓-๔๔๖/๔๘๙.

1

เราน้ัน คร้ันบวชอย่างนี้แล้ว แสวงหาอยู่ว่า อะไร 
เปน็กศุล คน้หาแต่ส่ิงท่ีประเสรฐิฝา่ยสนัตชินดิทีไ่ม่มีอะไรย่ิง
ไปกวา่ ; ไดเ้ขา้ไปหาอาฬารดาบสผูก้าลามโคตรถึงท่ีสำานัก
แลว้กล่าวว่า “ทา่นกาลามะ ! เราอยากประพฤตพิรหมจรรย์
ในธรรมวินัยนี้ด้วย”. 

ราชกุมาร !  ครั้นเรากล่าวดังนี้แล้ว อาฬารดาบส 
ผู้กาลามโคตรได้ตอบว่า 

“อยู่เถิดท่านผู้มีอายุ !  ธรรมนี้เป็นเช่นนี้ๆ ; ถ้าบุรุษเข้าใจ

ความแล้ว ไม่นานเลยคงทำาให้แจ้ง บรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ทั่วถึง

ลัทธิของอาจารย์ตน”.

ราชกุมาร !  เราเล่าเรียนธรรมน้ันได้ฉับไวไม่นานเลย.
ราชกุมาร !  เราน้ันกล่าวได้ท้ัง ญาณวาท และ เถรวาท 

ด้วยอาการมาตรว่าท่องด้วยปาก และด้วยเวลาช่ัวท่ีเจรจาตอบ
ตลอดกาลเท่านั้น. อนึ่ง เราและศิษย์อื่นๆ ปฏิญญา 
ได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้. ราชกุมาร !  ความรู้สึกเกิดข้ึน 

๑. ยงัมตีรสัในพระสตูรอืน่อกี คอื สคารวสตูร -บาล ีม. ม. ๑๓/๖๗๐/๗๓๘, ปาสราสสิตูร 
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๓๑๘/๓๑๗, มหาสัจจกสูตร -บาล ีม.ู ม. ๑๒/๔๔๒/๔๑๑.  -ผูแ้ปล
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แก่เราว่า “อาฬารผู้กาลามโคตรประกาศให้ผู้อื่นทราบว่า  
‘เราทำาให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่’ 
ด้วยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หามิได้, ที่แท้อาฬาร 
ผู้กาลามโคตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่”. 

ราชกุมาร !  คร้ังน้ันเราเข้าไปหาอาฬารผู้กาลามโคตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า 

“ท่านกาลามะ !  ท่านทำาให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอ ?”. 

ครั้นเรากล่าวอย่างนี้  อาฬารผู้กาลามโคตรได้
ประกาศให้รู้ถึง อากิญจัญญายตนะแล้ว. ราชกุมาร !  
ความรู้สึกได้เกิดข้ึนแก่เราว่า “ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, 
ปัญญา จักมีแต่ของอาฬารผู้กาลามโคตรผู้เดียวก็หาไม่. 
ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปัญญา ของเราก็มีอยู่ ; อย่างไร
ก็ตาม เราจักตั้งความเพียร ทำาให้แจ้งธรรมที่ท่านกาลามะ 
ประกาศแล้วว่า ‘เราทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วแลอยู่’ 
ดังนี้ ให้จงได้”. 

ราชกุมาร !  เราได้บรรลุทำาให้แจ้งธรรมนั้นด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย. 
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ราชกุมาร !  คร้ังน้ันเราเข้าไปหาอาฬารผู้กาลามโคตร  
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า “มีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึง ทำาให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ ?”. 

“เทา่น้ีเองผูม้อีาย ุ!  ทีเ่ราบรรลถุงึ ทำาใหแ้จง้ดว้ยปญัญาอนัยิง่

เองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่”. 

“ท่านกาลามะ !  แม้เราก็บรรลุทำาให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกัน”.

ราชกมุาร !  อาฬารผูก้าลามโคตรไดก้ลา่วกะเราวา่ 

“ลาภของเราแล้วท่านผู้มีอายุ !  เราได้ดีแล้ว, ท่านผู้มีอายุ !  

มิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่าน ผู้ทำาให้แจ้งธรรม 

ทีเ่รารูด้ว้ยปญัญาอนัยิง่เอง, แมเ้รากท็ำาใหแ้จง้ธรรมทีท่่านทำาใหแ้จง้ด้วย

ปัญญาอันย่ิงเองน้ันอย่างเดียวกัน. เรารู้ธรรมใด ท่านรู้ธรรมน้ัน, ท่านรู้ 

ธรรมใด เรารูธ้รรมนัน้, เราเปน็เชน่ใด ทา่นเป็นเชน่นัน้, ทา่นเปน็เชน่ใด 

เราเป็นเช่นนั้น ; มาเถิดท่านผู้มีอายุ ! เราสองคนด้วยกันจักช่วยกัน

ปกครองคณะนี้ต่อไป”.

ราชกุมาร !  อาฬารกาลามโคตรผู้เป็นอาจารย์ของ
เรา ไดต้ัง้เราผูเ้ปน็ศษิยใ์หเ้สมอดว้ยตนแลว้, ไดบ้ชูาเราดว้ย 
การบูชาอย่างย่ิง. ราชกุมาร ! (เมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์  
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ได้การบูชาที่ย่ิงดังนั้น) ได้เกิดความรู้สึกนี้ว่า “ก็ธรรมน้ีจะได้ 
เป็นไปพร้อมเพ่ือความหน่าย เพ่ือความคลายกำาหนัด เพ่ือความ 
ดับสนิท เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม  
เพือ่นพิพาน ก็หาไม,่ แตเ่ป็นไปพร้อม เพยีงเพือ่การบังเกดิใน  
อากิญจัญญายตนภพ เท่านั้นเอง”. 

ราชกุมาร !  ตถาคต (เมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ด)  
จึงไม่พอใจ เบื่อจากธรรมนั้น หลีกไปเสีย.
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37 เสด็จส�านักอุทกดาบส
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๔๖-๔๔๘/๔๙๐.

1

ราชกุมาร !  เรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล 
ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่า ;  
ได้เข้าไปหาอุทกดาบสผู้รามบุตรถึงที่สำานัก แล้วกล่าวว่า 
“ท่านรามะ !  เราอยากประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัย
นี้ด้วย”.

ราชกมุาร !  คร้ันเรากลา่วดงัน้ี ทา่นอุทกผูร้ามบตุร
ได้กล่าวตอบว่า 

“อยู่เถิดท่านผู้มีอายุ !  ธรรมนี้เป็นเช่นนี้ๆ ; ถ้าบุรุษเข้าใจ

ความแล้ว ไม่นานเลย คงทำาให้แจ้ง บรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ทั่วถึง

ลัทธิของอาจารย์ตน”.

ราชกุมาร !  เราเล่าเรียนธรรมน้ันได้ฉับไวไม่นานเลย. 
ราชกุมาร !  เราน้ันกล่าวได้ท้ัง ญาณวาท และ เถรวาท 

ด้วยอาการมาตรว่าท่องด้วยปาก ด้วยเวลาช่ัวท่ีเจรจาตอบ 
ตลอดกาลเท่าน้ัน. อน่ึง เราและศิษย์อ่ืนๆ ปฏิญญาได้ว่า 
เรารู้เราเห็นดังน้ี. 

๑. ยังมีตรสัในพระสตูรอืน่อกี คอื สคารวสตูร -บาล ีม. ม. ๑๓/๖๗๒/๗๓๙, ปาสราสสิตูร 
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๓๒๐/๓๑๘, มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๔๔/๔๑๒.  -ผูแ้ปล
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ราชกุมาร !  ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า “อุทก 
ผู้รามบุตรได้ประกาศว่า ‘เราทำาให้แจ้งธรรมน้ีด้วยปัญญา 
อันย่ิงเองแล้วแลอยู่’ ด้วยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็
หามิได้, ท่ีแท้อุทกผู้รามบุตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ ซ่ึงธรรมน้ีเป็นแน่”.

ราชกุมาร !  ครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกผู้รามบุตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า 

“ทา่นรามะ !  ทา่นทำาธรรมนีใ้หแ้จง้ด้วยปญัญาอนั
ยิ่งเองแล้ว และประกาศได้เพียงเท่าไรหนอ ?”. 

ครัน้เรากลา่วอย่างนี ้อทุกรามบตุรไดป้ระกาศใหรู้ถ้งึ  
เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว. ราชกุมาร ! ความรู้สึก
ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า “ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปัญญา  
จักมีแต่ของอุทกรามบุตรผู้เดียวก็หาไม่. ศรัทธา, วิริยะ, 
สติ, สมาธิ, ปัญญา ของเราก็มีอยู่ ; อย่างไรก็ตาม เราจัก
ตั้งความเพียร ทำาให้แจ้งธรรมที่ท่านรามะประกาศแล้วว่า  
‘เราทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วแลอยู่’ ดังน้ี ให้จงได้”. 

ราชกุมาร !  เราได้บรรลุทำาให้แจ้งซึ่งธรรมนั้น  
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย. 
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ราชกุมาร !  คร้ังนั้น เราเข้าไปหาอุทกผู้รามบุตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า “มีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึง ทำาให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ ?”. 

“เท่าน้ีเองผู้มีอายุ !  ท่ีเราบรรลุถึง ทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิง

แล้วประกาศแก่ผู้อ่ืน”. 

“ทา่นรามะ !  ถงึเรากไ็ดบ้รรลทุำาใหแ้จง้ดว้ยปญัญา
อันยิ่งเองเท่านั้นเหมือนกัน”.

ราชกุมาร !  อุทกผู้รามบุตรได้กล่าวกะเราว่า 

“ลาภของเราแล้ว ท่านผู้มีอายุ !  เราได้ดีแล้ว, ท่านผู้มีอายุ !  

มิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่าน ผู้ทำาให้แจ้งธรรมที่

รามะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง, แม้รามะก็ทำาให้แจ้งธรรมที่ท่านทำาให้แจ้ง

ด้วยปัญญาอันย่ิงเองนั้นอย่างเดียวกัน. รามะรู้ทั่วถึงธรรมใด ท่านรู้

ธรรมน้ัน, ท่านรู้ธรรมใด รามะรู้ท่ัวถึงธรรมน้ัน, รามะเป็นเช่นใด ท่านเป็น 

เช่นน้ัน, ท่านเป็นเช่นใด รามะเป็นเช่นน้ัน  ; มาเถิดท่านผู้มีอายุ ! ท่านจง 

ปกครองคณะนี้ต่อไป”.

ราชกุมาร !  อุทกรามบุตรเม่ือเป็นสพรหมจารีต่อเรา 
ก็ได้ต้ังเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเทียว ; ได้บูชาเราด้วย
การบูชาอันยิ่ง. ราชกุมาร !  (เม่ือเราได้เสมอด้วยอาจารย์ 



82

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้น) ได้เกิดความรู้สึกนี้ว่า “ธรรมนี้จะได้ 
เป็นไปพร้อมเพ่ือความหน่าย เพ่ือความคลายกำาหนัด เพ่ือความ
ดับสนิท เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม  
เพือ่นพิพาน ก็หาไม,่ แตเ่ป็นไปพร้อม เพยีงเพือ่การบังเกดิใน  
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เท่านั้นเอง”.

ราชกุมาร !  ตถาคต (เมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งแปด) 

จงึไมพ่อใจในธรรมนัน้ เบือ่หนา่ยจากธรรมนัน้ หลีกไปเสยี.
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38 ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๑.

ราชกุมาร !  เรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำานักอุทก 
ผู้รามบุตรแล้ว แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่ง
ที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า, เที่ยวจาริกไปตาม
ลำาดับหลายตำาบลในมคธรัฐ จนบรรลุถึงตำาบลอุรุเวลา-
เสนานิคม พักแรมอยู่ ณ ตำาบลนั้น. 

ณ ท่ีน้ัน เราได้พบภาคพ้ืนรมณียสถาน มีชัฏป่าเยือกเย็น  
แม่น้ำาไหลใสเย็น จืดสนิท มีท่าน้ำาราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ  
มีบ้านสำาหรับโคจรต้ังอยู่โดยรอบ. 

ราชกุมาร !  เราได้เห็นแล้ว เกิดความรู้สึกว่า 
“ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมย์จริง ชัฏป่าเย็นเยือก แม่น้ำาไหลใสเย็น 
จืดสนิท มีท่าน้ำาราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ ท้ังท่ีโคจร 
กต็ัง้อยูโ่ดยรอบ, ท่ีนีส้มควรเพือ่จะตัง้ความเพยีรของกลุบตุร 
ผู้ต้องการด้วยความเพียร” ดังนี้. 

ราชกมุาร !  เรานัง่พกัอยู ่ณ ตำาบลนัน้เองดว้ยคดิวา่ 
ที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียร ดังนี้.
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39 อุปมาปรากฏแจ่มแจ้ง
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๒.

ราชกุมาร !  เร่ืองประหลาดเกิดมีแก่เรา อุปมา 
สามข้อ เป็นอัศจรรย์ท่ีเราไม่เคยได้ยินมาแล้ว มาแจ่มแจ้ง
แก่เรา.

(๑) ราชกุมาร !  อุปมาข้อหน่ึง ว่าเหมือนไม้สดชุ่ม 
ด้วยยาง ทั้งเขาตัดลงแช่น้ำาไว้, ถ้าบุรุษตั้งใจว่า เราจักนำา 
ไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้น้ันให้ไฟเกิดปรากฏดังน้ี, ราชกุมาร !  
ทา่นจะเข้าใจว่าอย่างไร บรุษุนัน้จกัถอืไมส้ไีฟอนับน มาสกัีบ
ไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ ?

“พระองค์ผู้เจริญ !  ไม่ได้เลย, เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สด 

ชุ่มด้วยยาง ท้ังยังแช่อยู่ในน้ำา เขาจะสีตลอดกาลเพียงใด จักต้องเหน็ดเหน่ือย 

คับแค้นเปล่าเพียงน้ัน”. 

ราชกุมาร !  ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์
พวกใด กายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกาม ใจก็ยังระคนด้วย
กิเลสกามอันทำาความพอใจ ความเยื่อใย ความเมาหมก 
ความกระหาย ความรุ่มร้อน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขายัง
ละไม่ได้ รำางับไม่ได้ ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่าน้ัน, 
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สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน จะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า
แข็งเผ็ดร้อน เพราะการทำาความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวยก็ดี 
ยอ่มไมค่วรเพือ่เกดิปญัญารู้เห็นอนัไมม่ปัีญญาอ่ืนย่ิงไปกวา่
ได้เลย. ราชกุมาร ! นี่เป็นอุปมาทีแรก ที่เป็นอัศจรรย์ 
ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจ่มแจ้งแก่เราแล้ว.

(๒) ราชกมุาร !  อปุมาขอ้สอง เปน็อศัจรรยท่ี์เรา
ไม่เคยได้ยินมาแล้ว ได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา. ราชกุมาร !  
อุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยาง วางอยู่บนบกไกลจากน้ำา, หาก
บุรุษตั้งใจว่า เราจักนำาไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้นั้นให้ไฟ 
เกดิปรากฏดงันี,้ ทา่นจกัเขา้ใจวา่อยา่งไร บรุษุนัน้จกัถอืเอา 
ไม้สีไฟอันบน มาสีให้เกิดไฟปรากฏขึ้นได้หรือไม่ ?

“พระองค์ผู้เจริญ !  ไม่ได้เลย, เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สด 

ชุ่มด้วยยาง แม้วางอยู่บนบกก็จริง เขาจะสีไปตลอดกาลเพียงใด ก็จัก

เหน็ดเหนื่อย คับแค้นเปล่าตลอดกาลเพียงนั้น”. 

ราชกุมาร !  ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์
พวกใด มีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้ว แต่ใจยังระคน
ดว้ยกเิลสกามอนัทำาความพอใจ ความเยือ่ใย ความเมาหมก 
ความกระหาย ความรุ่มร้อน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขายัง
ละไม่ได้ ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้น,  



86

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จะได้เสวยทุกขเวทนาอัน 
กล้าแข็งเผ็ดร้อน เพราะทำาความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวยก็ดี 
ยอ่มไมค่วรเพือ่เกดิปญัญารู้เห็นอนัไมม่ปัีญญาอืน่ย่ิงไปกวา่
ได้เลย. ราชกมุาร ! นีเ่ปน็อปุมาทีส่อง ทีเ่ปน็อัศจรรย์ อัน
เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจ่มแจ้งแก่เราแล้ว.

(๓) ราชกุมาร !  อุปมาข้อสาม เป็นอัศจรรย์  
ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้ว มาแจ่มแจ้งแก่เรา. ราชกุมาร !  
อุปมาว่าไม้แห้งสนิท ทั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำา, ถ้าบุรุษ
ตั้งใจว่าเราจักนำาไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิด
ปรากฏข้ึน ดังน้ี, ราชกุมาร ! ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร บุรุษน้ัน 
จักนำาไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏข้ึนได้ 
หรือไม่ ?

“พระองค์ผู้เจริญ !  ได้โดยแท้, เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้ 

แห้งเกราะ ทั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำาด้วย”. 

ราชกุมาร !  ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์
พวกใด มีกายละจากวัตถุกามแล้ว ทั้งใจก็ไม่ระคนด้วย
กิเลสกามอันทำาความพอใจ ความเยื่อใย ความเมาหมก 
ความกระหาย ความรุ่มร้อน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขาเป็น
ผูล้ะได ้ระงับไดซ้ึง่กิเลสกามอนัเปน็ภายในเหลา่นัน้. สมณะ
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หรือพราหมณ์เหล่าน้ัน จะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็ง
เผ็ดร้อน เพราะทำาความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวยก็ดี ย่อม
ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้.  
ราชกมุาร !  นีเ่ป็นอปุมาทีส่าม ทีเ่ปน็อศัจรรย์อันเราไม่เคย
ได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจ่มแจ้งกะเราแล้ว.
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40 บ�าเพ็ญทุกรกิริยา
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๕๒/๔๙๕.

1

(วาระที่ 1) ราชกุมาร !  ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงขบฟันด้วยฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น  
ข่มจิตด้วยจิต บีบให้แน่นจนร้อนจัดดูที. ราชกุมาร !  
ครั้นเราคิดดังนั้นแล้ว จึงขบฟันด้วยฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น
ขม่จิตด้วยจติ บบีให้แนน่จนร้อนจดัแลว้ เหงือ่ไหลออกจาก
รักแร้ทั้งสอง, ราชกุมาร ! เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับ 
คนกำาลงันอ้ยทีศ่รีษะหรอืทีค่อ บบีใหแ้นน่จนรอ้นจัดฉะน้ัน.  
ราชกุมาร ! แต่ความเพียรที่เราปรารภแล้ว จะได้ย่อหย่อน 
ก็หาไม่ สติจะฟ่ันเฟือนไปก็หาไม่, เป็นแต่กายกระสับกระส่าย
ไม่สงบ เพราะกำาลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา.

(วาระท่ี ๒) ราชกุมาร !  ความคิดข้อน้ีได้เกิดข้ึนแก่ 
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌาน เอาการไม่หายใจเป็นอารมณ์เถิด. 
ราชกุมาร ! ครัน้คดิดงันัน้แลว้ เราจงึกลัน้ลมหายใจออกเข้า  
ทั้งทางจมูกและทางปาก. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้น 
ลมหายใจทั้งทางจมูกและทางปาก เสียงลมออกทางช่อง
หูท้ังสองดังเหลือประมาณ เหมือนเสียงลมในสูบแห่ง 
๑. ยังมีตรัสในพระสูตรอื่นอีก คือ สคารวสูตร -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๗๘ /๗๔๔,  

มหาสจัจกสตูร -บาล ีม.ู ม. ๑๒/๔๕๐/๔๑๗, ความตอนนี ้ปาสราสสิตูรไม่ม.ี  -ผูแ้ปล
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นายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้น. ราชกุมาร ! แต่ความ
เพยีรทีเ่ราปรารภแลว้ จะได้ยอ่หยอ่นกห็าไม ่สตจิะฟัน่เฟือน
ไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะกำาลัง
แห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา.

(วาระที่ 3) ราชกุมาร !  ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก ่
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌาน มีการไม่หายใจนั่นแหละ  
(ให้ย่ิงข้ึน) เป็นอารมณ์เถิด. ราชกุมาร ! คร้ันคิดดังน้ันแล้ว 
เราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้า ท้ังทางจมูกทางปากและทาง
ช่องหูทั้งสองแล้ว. ราชกุมาร ! คร้ันเรากลั้นลมหายใจ 
ออกเข้า ทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูท้ังสองแล้ว  
ลมกล้าเหลือประมาณ แทงเซาะข้ึนไปทางบนกระหม่อม
เหมือนถูกบุรุษแข็งแรง เชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วย
มีดโกนอันคมฉะนั้น. ราชกุมาร ! แต่ความเพียรที่เรา 
ปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่ สติจะได้ฟ่ันเฟือนไป 
กห็าไม ่เปน็แตก่ายกระสบักระสา่ยไมส่งบ เพราะความเพียร
ที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอา.

(วาระที่ 4) ราชกุมาร !  ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌาน มีการไม่หายใจนั่นแหละ 
(ให้ยิ่งขึ้นไปอีก) เป็นอารมณ์เถิด. ราชกุมาร ! ครั้นคิด 
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ดงันัน้แลว้ เราไดก้ลัน้ลมหายใจออกเขา้ ทัง้ทางจมกูทางปาก
และทางช่องหูทั้งสองแล้ว. ราชกุมาร ! คร้ันเรากลั้นลม
หายใจออกเข้า ทัง้ทางจมูกทางปากและทางชอ่งหูทัง้สองแลว้  
รู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณ เปรียบปาน
ถูกบุรุษแข็งแรง รัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกมีเกลียว 
อันเขม็งฉะน้ัน. ราชกุมาร ! แต่ความเพียรท่ีเราปรารภแล้ว 
จะไดย้อ่หยอ่นก็หาไม ่สตจิะฟัน่เฟอืนไปกห็าไม ่เป็นแต่กาย
กระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะความเพียรที่ทนได้แสนยาก
เสียดแทงเอา.

(วาระที่ ๕) ราชกุมาร !  ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละ 
(ให้ยิ่งขึ้นไปอีก) เป็นอารมณ์เถิด. ราชกุมาร ! ครั้นคิด 
ดังนั้นแล้ว เราได้กล้ันลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกและ
ทางปากและทางช่องหูทั้งสอง. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้น
ลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหู 
ทั้งสองแล้ว ลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอา 
พื้นท้อง ดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขา เฉือน 
เนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำาหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะน้ัน.  
ราชกุมาร ! แต่ความเพียรของเราจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่ 



91

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระส่าย 
ไม่สงบ เพราะกำาลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยาก 
เสียดแทงเอา.

(วาระที่ ๖) ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละ 
(ให้ยิ่งขึ้นไปอีก) เป็นอารมณ์เถิด. ราชกุมาร ! ครั้นคิด 
ดังน้ันแล้ว เราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูกและ
ทางปากและทางช่องหูทั้งสอง. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้น
ลมหายใจออกเข้า ไว้ทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหู 
ทั้งสอง ก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกาย ดุจถูกคนแข็งแรง
สองคนช่วยกันจับคนกำาลังน้อยท่ีแขนข้างละคนแล้ว ย่างรมไว้
เหนอืหลมุถา่นเพลงิอนัระอฉุะนัน้. ราชกมุาร ! แตค่วาม
เพยีรทีเ่ราปรารภแลว้จะไดย้อ่หยอ่นกห็าไม ่สติจะฟัน่เฟือน
ไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระวนกระวายไม่สงบ เพราะกำาลัง
แห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอา.

โอ ราชกุมาร !  พวกเทวดาเห็นเราแล้วพากัน
กล่าวว่า พระสมณโคดมทำากาละเสียแล้ว, บางพวกกล่าวว่า 
พระสมณโคดมไม่ใช่ทำากาละแล้ว เป็นแต่กำาลังทำากาละอยู่,  
บางพวกกล่าวว่า ไม่ใช่เช่นน้ัน จะว่าพระสมณโคดมทำากาละแล้ว 
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หรอืกำาลงัทำากาละอยู ่กไ็มช่อบทัง้สองสถาน พระสมณโคดม 
เป็นพระอรหันต์ นั่นเป็นการอยู่ของท่าน, การอยู่เช่นน้ัน
เป็นการอยู่ของพระอรหันต์ ดังนี้.

(วาระที่ 7) ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ได้เกิดข้ึน 
แก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการ 
ท้ังปวงเสีย. ราชกุมาร ! คร้ังน้ันพวกเทวดาเข้ามาหาเราแล้ว 
กล่าวว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ ! ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหาร
โดยประการทั้งปวงเลย ถ้าท่านจักปฏิบัติการอดอาหารโดย
ประการทั้งปวงไซร้ พวกข้าพเจ้าจักแทรกโอชาอันเป็นทิพย์
ลงตามขุมขนของท่าน ท่านจักมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์น้ัน”.  
ราชกุมาร ! ความคิดน้ีได้เกิดข้ึนแก่เราว่า เราปฏิญญาการไม่
บริโภคอาหารด้วยประการท้ังปวงด้วยตนเอง ถ้าเทวดาเหล่าน้ี 
แทรกโอชาอนัเป็นทพิยล์งตามขมุขนแหง่เราแลว้ ถา้เราจะมี 
ชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้น ข้อนั้นจักเป็นมุสาแก่เราไป ดังน้ี.  
ราชกุมาร ! เราบอกห้ามกะเทวดาเหล่าน้ันว่าอย่าเลย.

ราชกุมาร !  ความคิดอันน้ีได้เกิดมีแก่เราว่า ถ้ากระไร 
เราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลง วันละฟายมือบ้าง เท่าเยื่อ
ถั่วเขียวบ้าง เท่าเยื่อถั่วพูบ้าง เท่าเยื่อถั่วดำาบ้าง เท่าเยื่อใน
เมล็ดบัวบ้าง ดังนี้. ราชกุมาร !  เราได้บริโภคอาหาร
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ผ่อนน้อยลงวันละฟายมือบ้าง เท่าเยื่อถั่วเขียวบ้าง เท่าเยื่อ
ถั่วพูบ้าง เท่าเยื่อถั่วดำาบ้าง เท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้ว. 

ราชกุมาร !  เมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึง
การซูบผอมลงยิ่งนัก. เพราะโทษที่เรามีอาหารน้อย : 
อวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเถาวัลย์อาสีติกบรรพ 
หรอืเถากาฬบรรพ, เนือ้ทีต่ะโพกทีน่ัง่ทบัของเรา มสีณัฐานดงั 
เทา้อูฐ, ข้อกระดูกสนัหลงัของเราผดุขึน้ระกะราวกะเถาวลัย์
วัฏฏนาวลี, ซี่โครงของเราโหรงเหรงเหมือนกลอนศาลา 
อันเก่าคร่ำาคร่า, ดาวคือดวงตาของเรา ถล่มลึกอยู่ใน
กระบอกตา ดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำาอันลึก
ฉะนั้น, ผิวหนังศีรษะของเราเห่ียวย่น เหมือนน้ำาเต้าอ่อน 
ที่ตัดมาแต่ยังสด ถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกัน.

ราชกุมาร !  เราคิดว่า จะจับพื้นท้องคร้ันจับเข้าก็ 
ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไป, คิดว่าจะจับกระดูกสันหลัง  
ครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วย, หนังท้องกับกระดูก 
สนัหลงัของเราชดิกนัสนิท ; เพราะความเปน็ผู้มีอาหารน้อย.  
ราชกุมาร ! เราคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ ก็เซล้มราบ
อยู่ ณ ที่นั้นเอง. 
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ราชกุมาร !  เราหวงัจะใหก้ายมคีวามสขุบ้าง จึงลบู
ไปตามตัวด้วยฝ่ามือ ขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกาย ; 
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย.

โอ ราชกมุาร !  มนษุยท์ัง้หลายเห็นเราแลว้กลา่วว่า 
พระสมณโคดมดูดำาไป, บางพวกกล่าวว่า พระสมณโคดม 
ไมด่ำา เปน็แตค่ล้ำาไป, บางพวกกลา่วว่าจะดำากไ็มเ่ชงิ จะคล้ำา
กไ็ม่เชงิ พระสมณโคดมมผีวิเผอืดไปเทา่นัน้. ราชกมุาร !  
ผิวพรรณที่เคยบริสุทธ์ิผุดผ่องของตถาคต มากลายเป็นถูก
ทำาลายลงแล้ว เพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้น.
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41 
ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค 
(วัตรของเดียรถีย์)

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๕๕/๑๗๗.

สารีบุตร !  เราตถาคตรู้เฉพาะซึ่ง พรหมจรรย์
อันประกอบด้วยองค์ ๔ ที่ได้ประพฤติแล้ว ; ตปัสสีวัตร  
เรากไ็ดป้ระพฤตอิย่างยิง่, ลขูวัตร เรากไ็ดป้ระพฤตอิย่างย่ิง,  
เชคุจฉิวตัร เรากไ็ดป้ระพฤตอิย่างย่ิง, ปววิิตตวัตร เรากไ็ด้
ประพฤติอย่างยิ่ง. 

ในวัตร ๔ อยา่งนัน้ นีเ้ปน็ ตปสัสวีตัร (วตัรเพือ่มตีบะ)  
ของเรา คอื เราไดป้ระพฤตเิปลอืยกาย มมีรรยาทอันปลอ่ย
ทิ้งเสียแล้ว เป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือ  
ถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมา  
ไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อน  
ไมย่นิดใีนอาหารทีเ่ขานำามาจำาเพาะ ไม่ยนิดีในอาหารท่ีเขา
ทำาอทุศิเจาะจง ไมย่นิดใีนอาหารทีเ่ขารอ้งนมินต ์ เราไมร่บั 
อาหารจากปากหม้อ ไม่รับอาหารจากปากภาชนะ ไม่รับ
อาหารครอ่มธรณปีระต ู ไมรั่บอาหารคร่อมท่อนไม้ ไม่รบั
อาหารคร่อมสาก ไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคอยู่ 
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ไม่รบัอาหารของหญงิมคีรรภ ์ ไมร่บัอาหารของหญงิท่ีกำาลงั
ให้บุตรด่ืมนมอยู่ ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่าง 
แห่งบุรุษ ไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำา 
ไมรั่บอาหารในทีท่ีม่สีนุขัเขา้ไปยนืเฝ้าอยู ่ ไมรั่บอาหารในที ่
ท่ีเห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่ๆ ไม่รับปลา ไม่รับเนื้อ  
ไมร่บัสรุา ไมร่บัเมรัย ไมด่ืม่น้ำาอนัดองดว้ยแกลบ เรารบั 
เรือนเดียวฉันคำาเดียวบ้าง รับสองเรือนฉันสองคำาบ้าง  
รับสามเรือนฉันสามคำาบ้าง … รับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำาบ้าง, 
เราเล้ียงรา่งกายดว้ยอาหารในภาชนะนอ้ยๆ ภาชนะเดียวบา้ง  
เลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ สองภาชนะบ้าง 
… เล้ียงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ เจ็ดภาชนะบ้าง  
เราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้าง ฉันอาหารที่เก็บไว้สอง
วันบ้าง … ฉันอาหารที่เก็บไว้เจ็ดวันบ้าง, เราประกอบ
ความเพยีรในภตัรและโภชนะมีปริยายอยา่งนี ้จนถงึกึง่เดอืน
ด้วยอาการอย่างนี้. เราน้ัน มีผักเป็นภักษาบ้าง มีสาร
แห่งหญ้ากับแก้เป็นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง  
มีเปลือกไม้เป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง มีรำาข้าว 
เป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีข้าวสารหักเป็น
ภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีโคมัย (ข้ีวัว) เป็นภักษาบ้าง  
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มีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้าง บริโภคผลไม้อัน
เป็นไป (หล่นเอง) ยังชีวิตให้เป็นไปบ้าง. เรานั้นนุ่งห่ม
ด้วยผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าเจือกันบ้าง นุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้
กับซากศพบา้ง นุง่หม่ผ้าคลกุฝุ่นบา้ง นุง่หม่เปลอืกไม้บา้ง  
นุ่งห่มหนังอชินะบ้าง นุ่งห่มหนังอชินะทั้งเล็บบ้าง นุ่งห่ม
แผ่นหญ้าคากรองบ้าง นุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้าง นุ่งห่ม 
แผน่กระดานกรองบา้ง นุง่หม่ผา้กมัพลผมคนบา้ง นุง่หม่ 
ผ้ากัมพลทำาด้วยขนหางสัตว์บ้าง นุ่งห่มปีกนกเค้าบ้าง (ศัพท์น้ี 

แปลกท่ีไมม่คีำาวา่กมัพล) เราตดัผมและหนวด ประกอบตามซึง่
ความเพียรในการตัดผมและหนวด, เราเป็นผู้ยืนกระหย่ง
ห้ามเสียซึ่งการนั่ง, เป็นผู้เดินกระหย่ง ประกอบตามซึ่ง 
ความเพียรในการเดินกระหย่งบ้าง, เราประกอบการยืน 
การเดินบนหนาม สำาเร็จการนอนบนที่นอนทำาด้วยหนาม, 
เราประกอบตามซึ่งความเพียร ในการลงสู่น้ำาเวลาเย็นเป็น
ครั้งที่สามบ้าง, เราประกอบตามซ่ึงความเพียรในการทำา 
(กิเลสใน) กายให้เหือดแห้ง ด้วยวิธีต่างๆ เช่นนี้ ด้วยอาการ
อยา่งนี.้ สารบีตุร !  นีแ่ล เปน็วตัรเพือ่ความเปน็ผูมี้ตบะ
ของเรา.
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สารบีตุร !  ในวตัรสีอ่ยา่งนัน้ นีเ้ป็น ลขูวัตร (วตัรใน 

การเศร้าหมอง) ของเรา คือ ธุลีเกรอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็น
อันมากเกิดเป็นสะเก็ดขึ้น. สารีบุตร ! เปรียบเหมือนตอ
ตะโกนานปีมีสะเก็ดข้ึนแล้ว ฉันใดก็ฉันนั้น ธุลีเกรอะกรัง 
แลว้ทีก่าย สิน้ปีเป็นอนัมากจนเกดิเปน็สะเกด็ขึน้. สารบีตุร !   
ความคดินกึวา่ โอหนอ เราพงึลบูธลุน้ีีออกเสียดว้ยฝา่มอืเถดิ  
ดังนี้ ไม่มีแก่เรา, แม้ความคิดนึกว่าก็หรือชนเหล่าอ่ืน 
พึงลูบธุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิด ดังนี้ ก็มิได้มีแก่เรา.  
สารีบุตร ! นี้แล เป็นวัตรในความเป็นผู้เศร้าหมองของเรา.

สารีบุตร !  ในวัตรสี่อย่างนั้น นี้เป็น เชคุจฉิวัตร 
(วัตรในความเป็นผู้รังเกียจ) ของเรา คือ สารีบุตร ! เรานั้น 
มีสติก้าวขาไป มีสติก้าวขากลับ โดยอาการเท่าที่ความเอ็นดู
ออ่นโยนของเราพงึบงัเกดิขึน้ แมใ้นหยาดแหง่น้ำา วา่เราอย่า
ทำาสัตว์น้อยๆ ทั้งหลาย ที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำาบากเลย. 
สารีบุตร ! น้ีแลเป็นวัตรในความเป็นผู้รังเกียจของเรา.

สารีบุตร !  ในวัตรส่ีอย่างนั้น นี้เป็น ปวิวิตตวัตร 
(วัตรในความเป็นผู้สงัดทั่วแล้ว) ของเรา คือ สารีบุตร ! เรานั้น 
เข้าสู่ราวป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่ เมื่อเห็นคนเลี้ยงโค  
หรอืคนเลีย้งปศสุตัว ์หรือคนเกีย่วหญา้ หรือคนหาไม ้หรอืคน 
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ทำางานในป่ามา เราก็รีบลัดเลาะจากป่าน้ีไปป่าโน้น จากรกชัฏน้ี 
สูร่กชัฏโนน้ จากลุม่นีสู้ลุ่ม่โน้น จากดอนนีสู่้ดอนโน้น เพราะ
เหตุคิดว่า ขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลย และเราก็อย่าได้
เห็นชนพวกนั้น. สารีบุตร ! เปรียบเหมือนเนื้ออันอยู่ 
ในป่า เห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้น จาก
รกชัฏนีสู้ร่กชฏัโนน้ จากลุม่นีสู้ลุ่ม่โนน้ จากดอนนีสู้ด่อนโนน้,  
ฉนัใดกฉ็นันัน้ ทีเ่ราเมือ่เหน็คนเลีย้งโค หรอืคนเลีย้งปศสุตัว์ 
หรอืคนเกีย่วหญา้ หรอืคนหาไม ้หรอืคนทำางานในปา่มา กร็บี 
เลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้น จากรกชัฏนี้สู่รกชัฏโน้น จากลุ่มนี ้
สู่ลุ่มโน้น จากดอนนี้สู่ดอนโน้น ด้วยหวังว่า คนพวกน้ี 
อย่าเห็นเราเลย และเราก็อย่าได้เห็นคนพวกน้ัน. สารีบุตร !   
น้ีแล เป็นวัตรในความเป็นผู้สงัดท่ัวของเรา.

สารีบุตร !  เรานั้น โคเหล่าใดออกจากคอกหาคน
เลี้ยงมิได้, เราก็คลานเข้าไปในที่นั้น ถือเอาโคมัยของลูกโค
น้อยๆ ที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหาร. สารีบุตร ! มูตรและ
กรีส (ปัสสาวะและอุจจาระ) ของตนเอง ยังไม่หมดเพียงใด  
เราก็ถือมูตรและกรีสนั้นเป็นอาหารตลอดกาลเพียงนั้น. 
สารีบุตร ! นี้แล เป็นวัตรใน มหาวิกฏโภชนวัตร ของเรา.
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สารีบุตร !  เราแลเข้าไปสู่ชัฏแห่งป่าน่าสะพรึงกลัว
แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่. เพราะชัฏแห่งป่านั้นกระทำา
ซึ่งความกลัวเป็นเหตุ ผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะ  
เข้าไปสู่ชัฏแห่งป่านั้นแล้ว โลมชาติย่อมชูชันโดยมาก.  
สารีบุตร ! เรานัน้ในราตรีทัง้หลาย อนัมใีนฤดหูนาวระหวา่ง
แปดวัน เป็นสมัยท่ีตกแห่งหิมะอันเย็นเยือก กลางคืนเราอยู่
ท่ีกลางแจ้ง กลางวันเราอยู่ในชัฏแห่งป่า. ครั้นถึงเดือน
สุดท้ายแห่งฤดูร้อน กลางวันเราอยู่ที่กลางแจ้ง กลางคืน
เราอยู่ในชัฏแห่งป่า. สารีบุตร ! คาถาน่าเศร้านี้ อันเรา 
ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน มาแจ้งแก่เราว่า :-

“เรานัน้แหง้ (รอ้น) แลว้ผู้เดียว, เปียกแลว้ผูเ้ดยีว,  
อยู่ในป่าน่าสะพรึงกลัวแต่ผู้เดียว, เป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่า 
ไม่ผิงไฟ, เป็นมุนีขวนขวายแสวงหาความบริสุทธ์ิ.” ดังน้ี.

สารีบุตร !  เรานั้นนอนในป่าช้า ทับกระดูกแห่ง
ซากศพท้ังหลาย ฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เรา โห่ร้องใส่
หูเราบ้าง ถ่ายมูตรรดบ้าง ซัดฝุ่นใส่บ้าง เอาไม้แหลมๆ 
ทิม่ชอ่งหบูา้ง. สารีบุตร ! เราไม่รู้สึกซ่ึงจิตอันเป็นบาปต่อ
เด็กเล้ียงโคท้ังหลายเหล่าน้ัน แม้ด้วยการทำาความคิดนึกให้
เกิดข้ึน. สารบีตุร ! นีเ้ปน็ วตัรในการอยู่อุเบกขา ของเรา.
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สารีบตุร !  สมณพราหมณบ์างพวกมกักล่าวมกัเห็น
อยา่งนีว้า่ “ความบรสิทุธิม์ไีดเ้พราะอาหาร”, สมณพราหมณ์
พวกนั้นกล่าวกันว่า พวกเราจงเล้ียงชีวิตให้เป็นไปด้วยผล 
กะเบา1 ทัง้หลายเถดิ. สมณพราหมณเ์หลา่น้ัน จึงเคีย้วกิน 
ผลกะเบาบ้าง เคี้ยวกินกะเบาตำาผงบ้าง ดื่มน้ำาคั้นจากผล 
กะเบาบ้าง ย่อมบริโภคผลกะเบาอันทำาให้แปลกๆ มีอย่าง
ต่างๆ บ้าง. สารีบุตร ! เราก็ได้ใช้กะเบาผลหน่ึงเป็นอาหาร. 
สารีบุตร ! คำาเล่าลืออาจมีแก่เธอว่า ผลกะเบาในครั้งนั้น 
ใหญ่มาก ข้อนี้เธออย่าเห็นอย่างนั้น ผลกะเบาในครั้งนั้น  
ก็โตเท่าน้ีเป็นอย่างย่ิง เหมือนในคร้ังน้ีเหมือนกัน. สารีบุตร !  
เม่ือเราฉันกะเบาผลเดียวเป็นอาหาร ร่างกายได้ถึงความ 
ซบูผอมอยา่งยิง่. เถาวลัยอ์าสตีกิบรรพ หรอืเถากาฬบรรพ
มีสัณฐานเช่นไร อวัยวะน้อยใหญ่ของเรา ก็เป็นเหมือนเช่นน้ัน  
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย. รอยเท้าอูฐมีสัณฐานเช่นไร 
รอยตะโพกนัง่ทบัของเรากม็สีณัฐานเชน่น้ัน เพราะความเปน็
ผู้มีอาหารน้อย. เถาวัฏฏนาวฬีมีสัณฐานเช่นใด กระดูก
สันหลังของเราก็เป็นข้อๆ มีสัณฐานเช่นนั้น เพราะความ 
เป็นผู้มีอาหารน้อย. กลอน (หรือจันทัน) แห่งศาลาท่ีคร่ำาคร่า 

๑. ศพัท์ โกล นี ้แปลว่า พทุรากไ็ด้, โกเลหติี พทเรห,ิ ปปญ.ฺ ๒/๖๕.  -ผู้แปล
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เกะกะมีสัณฐานเช่นไร ซ่ีโครงของเราก็เกะกะมีสัณฐานเช่นน้ัน  
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย. ดวงดาวที่ปรากฏในน้ำา 
ในบ่อน้ำาอันลึก ปรากฏอยู่ลึกฉันใด ดวงดาวคือลูกตาของเรา 
ปรากฏอยู่ลึกในเบ้าตาฉันน้ัน เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย. 
น้ำาเต้าที่เขาตัดแต่ยังอ่อน ครั้นถูกลมและแดดย่อมเหี่ยวยู่ยี่
มสีณัฐานเชน่ไร หนงัศรีษะแหง่เรากเ็หีย่วยูม่สีณัฐานเชน่น้ัน 
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย. 

สารีบุตร !  เราตั้งใจว่าลูบท้อง ก็ลูบถูกกระดูก
สันหลังด้วย, ตั้งใจว่าลูบกระดูกสันหลัง ก็ลูบถูกท้องด้วย. 
สารีบุตร ! หนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิท 
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย. สารีบุตร ! เราเม่ือคิดว่า
จักถ่ายอุจจาระปัสสาวะกล็ม้พบัอยูต่รงนัน้ เพราะความเปน็
ผู้มีอาหารน้อย. 

สารีบุตร !  เราเมื่อจะบรรเทาซึ่งกายนั้นให้มีความ
สุขบ้าง จึงลูบตัวด้วยฝ่ามือ, เมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือ ขนที่
มีรากเน่าแล้วได้หลุดออกจากกายร่วงไป เพราะความเป็น
ผู้มีอาหารน้อย.
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(ตอ่จากนี ้มีเรือ่งการบรสิทุธิเ์พราะอาหารอยา่งเดยีวกนักบัการ

บริโภคผลกะเบา ต่างกันแต่แทนผลกะเบากลายเป็น ถั่วเขียว, งา, 

ข้าวสาร เท่าน้ัน. พระองค์ได้ทดลองเปล่ียนทุกๆ อย่าง. เร่ืองต้ังแต่ต้นมา  

แสดงว่า พระองค์ได้เคยทรงประพฤติวัตรของเดียรถีย์ ที่เรียกว่า  

อัตตกิลมถานุโยค แล้วทุกๆ อย่าง สรุปเรียกได้ว่าส่วนสุดฝ่ายข้างตึง  

ที่พระองค์สอนให้เว้นในยุคหลัง. วัตรเหล่านี้ สันนิษฐานว่าทำาทีหลัง

การไปสำานัก ๒ ดาบส. ถ้าทีหลังก็ต้องก่อนเบญจวัคคีย์ไปอยู่ด้วย  

ยุติเป็นอย่างไรแล้วแต่จะวินิจฉัย เพราะระยะทำาความเพียรนานถึง ๖ ปี 

ได้เหตุผลเป็นอย่างไรโปรดเผยแผ่กันฟังด้วย.  -ผู้แปล)
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4๒ 
ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ 
การท�าทุกรกิริยา

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๖๒/๑๘๖.

สารีบุตร !  ด้วยอิริยา1 (เครื่องออกไปจากข้าศึก) แม้
ชนดิน้ัน ดว้ยปฏปิทาชนดินัน้ ดว้ยทกุรกริยิาชนิดนัน้, เราไม่
ไดบ้รรลแุลว้ซึง่อลมรยิญาณทสัสนวเิสส ทีย่ิง่ไปกวา่ธรรมดา
แห่งมนุษย์เลย. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุว่า 
ไมม่กีารถงึทบัซึง่อรยิปญัญา อนัเปน็อรยิปญัญาทีถ่งึทับแลว้ 
จักเปน็นยิยานกิธรรมอนัประเสริฐ นำาผูป้ฏบิตัติามนัน้ใหถ้งึ
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ นั่นเทียว.

๑. อิริยา คํานี้ถือเอาตามพระบาลีในปาสราสิสูตร ม. ม. และโพธิกุมารสูตร ม. ม.  
ซึง่เป็นอริยิาย ตรงกนั ; ส่วนบาล ีมหาสีหนาทสตูร น้ีเป็น อิรยิา.  -ผู้แปล
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43 ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๕๘/๕๐๔.

ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ได้เกิดข้ึนแก่เราว่า ใน
อดีตกาลอันยาวยืดก็ดี … ในอนาคตกาลอันยาวยืดก็ดี … 
แม้ในปัจจุบันนี้ก็ดี, สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดท่ีได้เสวย
ทุกขเวทนากล้าแข็ง เผ็ดร้อน อันเกิดจากการทำาความเพียร 
อย่างสูงสุด ก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้, ก็ 
แต่ว่าเราหาอาจบรรลุธรรมอันย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ หรือ
อลมริยญาณทัสสนะวิเศษ (อลมริยญาณทสฺสนวิเสสำ) ด้วย
ทุกรกิริยาอันกล้าแข็ง แสบเผ็ดนี้ไม่. ชะรอยหนทางแห่ง
การตรัสรู้จักพึงมีโดยประการอื่น.

ราชกุมาร !  ความระลึกอันน้ีได้เกิดข้ึนแก่เราว่า  
เออก็เรายังจำาได้อยู่เม่ืองานแรกนาแห่งบิดา เราน่ัง ณ ร่มไม้หวา้
มเีงาเยน็สนทิ มใีจสงัดแลว้จากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลาย  
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก 
แล้วแลอยู่ ชะรอยนั่นจักเป็นทางแห่งการตรัสรู้บ้าง ดังนี้. 

ราชกุมาร !  วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึก 
ได้มีแล้วแก่เราว่า นี่แล แน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ ดังนี้.
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ราชกุมาร !  ความสงสัยอันน้ีได้เกิดข้ึนแก่เราว่า  
เราควรจะกลัวต่อความสุข ชนิดท่ีเว้นจากกามและอกุศลธรรม
หรือไม่หนอ ? ราชกุมาร ! ความแน่ใจอันน้ีได้เกิดข้ึนแก่เราว่า 
เราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย.

ราชกมุาร !  ความคิดไดม้แีกเ่ราสบืไปวา่ กค็วามสขุ
ชนิดนัน้ คนทีม่รีา่งกายหวิโหยเกนิกวา่เหตเุชน่นี ้จะบรรลไุด ้
โดยง่ายไม่ได้เลย ถ้าไฉนเราพึงกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุก
และขนมสดเถิด. 

ราชกุมาร !  เราได้กลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุก
และขนมสดแล้ว.
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44 ปัญจวัคคีย์หลีกไป
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๕๙/๕๐๕.

ราชกมุาร !  เราน้ันได้กลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุก
และขนมสดแล้ว.

ราชกุมาร !  ก็ครั้งนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกัน ๕ รูป 
(ปัญจวัคคีย์) เป็นผู้คอยบำารุงเราด้วยหวังอยู่ว่า พระสมณโคดม
ได้บรรลุธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลาย.

ราชกุมาร !  คร้ันตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ คือ 
ข้าวสุกและขนมสดแล้ว ภิกษุผู้เป็นพวกกัน ๕ รูปน้ัน พากัน
หน่ายในเรา หลีกไปเสีย ด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคน
มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้ว ดังน้ี.
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4๕ ความฝันครั้งส�าคัญ ก่อนตรัสรู้
-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๒๖๗/๑๙๖.

ภิกษุท้ังหลาย !  ความฝันคร้ังส�าคัญ (มหาสุบิน) ๕ อย่าง 
ได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเม่ือ
กอ่นแต่การตรสัรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู้ ยงัเปน็โพธิสตัวอ์ยู.่ ๕ อยา่ง 
คืออะไรบ้างเล่า ? คือ :- 

มหาปฐพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคต จอมเขา
หิมวันต์เป็นหมอน มือข้างซ้ายพาดลงที่สมุทรด้านตะวัน
ออก มือข้างขวาพาดลงที่สมุทรด้านตะวันตก เท้าท้ังสอง
หย่อนลงท่ีสมุทรด้านทักษิณ. ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเป็นมหา
สุบินข้อท่ี ๑ ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ครัง้เมือ่กอ่นแตก่ารตรสัรู ้ยงัไมไ่ดต้รสัรู้ ยงัเปน็โพธิสตัว์อยู่.

ข้ออื่นอีก : หญ้าคา1 งอกขึ้นจากสะดือ ข้ึนไปสูง
จดฟ้า. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๒ ได้มีแล้ว
แก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อนแต่การ
ตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่.

ขอ้อืน่อกี : หนอนทัง้หลาย มสีขีาวหัวด�า คลานขึน้ 
มาตามเท้าจนถึงเข่า. ภิกษุท้ังหลาย ! นี้เป็นมหาสุบิน 

๑. ศพัท์น้ี บาลเีป็น ตริยิา นาม ติณชาติ แปลว่าหญ้าแพรกกเ็คยแปลกนั.  -ผู้แปล
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ขอ้ที ่๓ ไดม้แีลว้แกต่ถาคตผูอ้รหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เมือ่
ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่.

ข้ออ่ืนอีก : นกท้ังหลาย ส่ีจ�าพวก มีสีต่างๆ กัน มาแล้ว 
จากทิศท้ังส่ี หมอบลงท่ีใกล้เท้าแล้ว กลายเป็นสีขาวหมด. 
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๔ ได้มีแล้วแก่ตถาคต
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่.

ข้ออื่นอีก : ตถาคตได้เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่ 
เหมือนภูเขา อุจจาระมิได้เปื้อนเลย. ภิกษุท้ังหลาย !  
นีเ้ปน็มหาสบุนิข้อที ่๕ ไดม้แีลว้แกต่ถาคตผูอ้รหนัตสมัมา-
สัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น
โพธิสัตว์อยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อว่ามหาปฐพีนี้เป็นท่ีนอนใหญ่
ของตถาคต จอมเขาหมิวนัตเ์ปน็หมอน มอืขา้งซา้ยพาดลงท่ี
สมุทรด้านตะวันออก มือข้างขวาพาดลงท่ีสมุทรด้านตะวันตก 
เท้าทั้งสองหย่อนลงในสมุทรด้านทักษิณนั้น เป็นมหาสุบิน 
ข้อที่ 1 เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ. 

ข้อว่าหญ้าคางอกจากสะดือ ข้ึนไปสูงจดฟ้า เป็นมหา-
สุบินข้อท่ี ๒ เพ่ือให้รู้ข้อท่ีตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค แล้วประกาศ
เพียงไร แก่มนุษย์และเทวดา. 

ข้อว่าหนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำาคลานขึ้นมาตาม
เทา้จนถงึเขา่นัน้ เปน็มหาสบุนิขอ้ที ่3 เพือ่ใหรู้ข้อ้ทีค่ฤหสัถ์
ผู้นุ่งขาวเป็นอันมาก ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.

ข้อว่านกสี่จำาพวกมีสีต่างๆ กัน มาจากทิศทั้งสี่ 
หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนั้น เป็นมหาสุบิน
ข้อที่ 4 เพื่อให้รู้ข้อที่ วรรณะสี่จำาพวกเหล่านี้ คือ กษัตริย์  
พราหมณ์ เวสส์ สูทท์ ได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัย 
ท่ีตถาคตประกาศแล้ว อย่างไม่เก่ียวข้องด้วยเรือน ย่อมทำาให้
แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้. 

ข้อว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจจาระใหญ่เหมือนภูเขา 
อุจจาระไม่เป้ือนเลยน้ัน เป็นมหาสุบินข้อท่ี ๕ เพ่ือให้รู้ข้อท่ี
ตถาคตเป็นผู้มีลาภในบริกขาร คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปัจจยเภสัชท้ังหลาย แต่ตถาคตไม่ติดจม ไม่หมกใจ
ในลาภน้ัน, เม่ือบริโภค ก็บริโภคด้วยความเห็นโทษ มีปัญญา
เป็นเคร่ืองออกไปพ้นจากทุกข์ได้.
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4๖ ทรงท�าลายความขลาด ก่อนตรัสรู้
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๙/๓๐.

ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น
โพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกว่า เสนาสนะอันสงัด คือป่าและ
ป่าเปลี่ยว เป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ ความสงัดยากท่ี
จะทำาได้ ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียว ป่าทั้งหลายเป็น
ประหนึ่งว่านำาไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิ.

พราหมณ์ !  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด มีกรรม
ทางกายไม่บริสุทธ์ิ เสพเสนาสนะสงัด คือป่าและป่าเปล่ียวอยู่, 
เพราะโทษคือกรรมทางกาย อันไม่บริสุทธ์ิของตนแล สมณ-
พราหมณ์ผู้เจริญเหล่าน้ัน ย่อมเรียกร้องมาซ่ึงความขลาดและ
ความกลัวอย่างอกุศล. ส่วนเราเอง หาได้เป็นผู้มีกรรม 
ทางกายอันไม่บริสุทธ์ิ แล้วเสพเสนาสนะสงัด คือป่าและ 
ป่าเปล่ียวไม่ : เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธ์ิ. ในบรรดา
พระอริยเจ้าท้ังหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธ์ิ และเสพ
เสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปล่ียว เราเป็นอริยเจ้าองค์หน่ึง
ในพระอริยเจ้าเหล่าน้ัน. พราหมณ์ ! เรามองเห็นความเป็น
ผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธ์ิในตนอยู่ จึงถึงความเป็นผู้มีขน
อันตกสนิทแล้ว (ไม่ขนพอง) อยู่ในป่าได้.
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พราหมณ์ !  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด มีวจีกรรม
ไม่บริสุทธ์ิ, … มีมโนกรรมไม่บริสุทธ์ิ, … มีอาชีวะไม่บริสุทธ์ิ, 
… มีอภิชฌามาก มีความกำาหนัดแก่กล้าในกามท้ังหลาย, …
มีจิตพยาบาท มีดำาริช่ัวในใจ, … มีถีนมิทธะกลุ้มรุมจิต, …  
มีจิตฟุ้งข้ึนไม่สงบ, … มีความระแวงมีความสงสัย, … เป็นผู้
ยกตนข่มท่าน, … เป็นผู้มักหวาดเสียว มีชาติแห่งคนขลาด, 
… มีความปรารถนาเต็มท่ีในลาภสักการะและสรรเสริญ, … 
เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรเลวทราม, … เป็นผู้ละสติ
ปราศจากสัมปชัญญะ, … มีจิตไม่ต้ังม่ัน มีจิตหมุนไปผิด, … 
มีปัญญาเส่ือมทราม เป็นคนพูดบ้าน้ำาลาย, (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
… เสพเสนาสนะสงัด คือป่าและป่าเปล่ียวอยู่ เพราะโทษ  
(อย่างใดอย่างหน่ึง) น้ันของตนแล สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่า
น้ัน ย่อมเรียกร้องมาซ่ึงความขลาด และความกลัวอย่างอกุศล. 
ส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ (ประกอบด้วยโทษน้ันๆ อย่างใดอย่างหน่ึง)  
มีวจีกรรมไม่บริสุทธ์ิ (เป็นต้น) ไม่ : เราเป็นผู้มีวจีกรรม 
อันบริสุทธ์ิ (และปราศจากโทษเหล่าน้ันทุกอย่าง) ในบรรดา 
พระอริยเจ้าท้ังหลายผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธ์ิ (เป็นต้น) และเสพ
เสนาสนะสงัด คือป่าและป่าเปล่ียว เราเป็นอริยเจ้าองค์หน่ึง  
ในพระอริยเจ้าเหล่าน้ัน. พราหมณ์ ! เรามองเห็นความเป็น
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ผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธ์ิ (เป็นต้น) ในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขน
อันตกสนิทแล้ว อยู่ในป่าได้.

พราหมณ์ !  ความตกลงใจอันน้ีได้มีแก่เราว่า ถ้ากระไร 
ในราตรีอันกำาหนดได้แล้วว่า เป็นวัน ๑๔, ๑๕ และ ๘ ค่ำา 
แห่งปักข์ สวนอันถือกันว่าศักด์ิสิทธ์ิ ป่าอันถือกันว่าศักด์ิสิทธ์ิ 
ต้นไม้อันถือกันว่าศักด์ิสิทธ์ิ เหล่าใดเป็นท่ีน่าสะพรึึงกลัว  
เป็นท่ีชูชันแห่งโลมชาติ เราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นน้ันเถิด  
บางที เราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้. พราหมณ์ ! 
เราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นน้ัน ในวันอันกำาหนดน้ันแล้ว.

พราหมณ์ !  เม่ือเราอยู่ในเสนาสนะเช่นน้ัน สัตว์ป่า
แอบเข้ามา หรือว่านกยูงทำาก่ิงไม้แห้งให้ตกลงมา หรือว่าลม 
พัดหยากเย่ือใบไม้ให้ตกลงมา : ความตกใจกลัวได้เกิดแก่ 
เราว่า น่ันความขลาดและความกลัวมาหาเราเป็นแน่.  
ความคิดค้นได้มีแก่เราว่า ทำาไมหนอ เราจึงเป็นผู้พะวงแต่ใน
ความขลาดกลัว ถ้าอย่างไร เราจะหักห้ามความขลาดกลัว
น้ันๆ เสีย โดยอิริยาบถท่ีความขลาดกลัวน้ันๆ มาสู่เรา.

พราหมณ ์!  เมือ่เราจงกรมอยู ่ความขลาดกลวัเกดิ
มีมา เราก็ขืนจงกรมแก้ความขลาดกลัวน้ัน, ตลอดเวลาน้ัน 
เราไม่ยืน ไม่นั่ง ไม่นอน. เมื่อเรายืนอยู่ ความขลาดกลัว
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เกิดมีมา เราก็ขืนยืน แก้ความขลาดกลัวน้ัน, ตลอดเวลาน้ัน 
เราไม่จงกรม ไม่น่ัง ไม่นอน. เม่ือเราน่ังอยู่ ความขลาดกลัว
เกิดมีมา เราก็ขืนน่ังแก้ความขลาดกลัวน้ัน, ตลอดเวลาน้ัน 
เราไม่จงกรม ไม่ยืน ไม่นอน. พราหมณ ์! เมือ่เรานอนอยู ่
ความขลาดกลัวเกิดมีมา เราก็ขืนนอนแก้ความขลาดกลัวน้ัน, 
ตลอดเวลาน้ัน เราไม่จงกรม ไม่ยืน ไม่นั่งเลย.
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47 
ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต 
ก่อนตรัสรู้ 

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า  
กามคุณห้าอันเป็นอดีต ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อน ได้
ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริง แต่โดยมากจิตของ
เราเมือ่จะแลน่ กแ็ลน่ไปสูก่ามคณุอนัเปน็อดตีนัน้, นอ้ยนกั
ที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เรา
สืบไปว่า ความไม่ประมาทและสติ เป็นส่ิงซ่ึงเราผู้หวังประโยชน์
แก่ตนเองพึงกระทำาให้เป็นเคร่ืองป้องกันจิต ในเพราะ 
กามคุณห้าอันเป็นอดีต ท่ีเราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้ว
เพราะความแปรปรวนน้ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้, แม้จิต
ของพวกเธอทัง้หลาย เมือ่จะแลน่ กค็งแลน่ไปในกามคณุหา้ 
อันเป็นอดีต ท่ีพวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้ว เพราะ
ความแปรปรวน (เหมือนกัน) โดยมาก, น้อยนักที่จะแล่นไป
สูก่ามคณุในปัจจบุนัหรอือนาคต. ภกิษทุัง้หลาย ! เพราะ
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เหตุนั้น ในเรื่องนี้ ความไม่ประมาทและสติ จึงเป็นสิ่งที่
พวกเธอ ผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเอง พึงกระทำาให้เป็นเครื่อง
ป้องกันจิต ในเพราะเหตุกามคุณห้าอันเป็นอดีต ที่พวกเธอ
เคยสัมผัสมา และดับไปแล้ว เพราะความแปรปรวนนั้น.
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48 ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๓๒/๒๕๒.

ภิกษุท้ังหลาย !  คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรายัง 
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, ได้เกิดความรู้สึกอันน้ีข้ึนว่า 
เราพึงทำาวิตกท้ังหลายให้เป็นสองส่วนเถิด. ภิกษุท้ังหลาย !   
เราได้ทำา กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก สามอย่างน้ี  
ให้เป็นส่วนหน่ึง, ได้ทำา เนกขัมมวิตก อัพ๎ยาปาทวิตก  
อวิหิงสาวิตก สามอย่างน้ีให้เป็นอีกส่วนหน่ึงแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร 
มีตนส่งไปอยู่อย่างน้ี กามวิตกเกิดข้ึน เราก็รู้ชัดอย่างน้ีว่า  
กามวิตกเกิดแก่เราแล้ว, กามวิตกน้ัน ย่อมเป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนตนบ้าง เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เบียดเบียนท้ังสองฝ่าย  
(คือทั้งตนและผู้อื่น) บ้าง, เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา  
เปน็ฝกัฝา่ยแหง่ความคบัแคน้ ไมเ่ปน็ไปพรอ้มเพือ่นิพพาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือเราพิจารณาเห็นอยู่ … อย่างน้ี  
กามวิตกย่อมถึงซ่ึงอันต้ังอยู่ไม่ได้. ภิกษุท้ังหลาย ! เราได้ละ 
และบรรเทากามวิตกอันบังเกิดข้ึนแล้วและบังเกิดแล้ว กระทำา
ให้สิ้นสุดได้แล้ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร  
มีตนส่งไปอยู่อย่างน้ี พ๎ยาปาทวิตกเกิดข้ึน เราก็รู้ชัดอย่างน้ีว่า 
พ๎ยาปาทวติกเกดิแกเ่ราแลว้, กพ็ย๎าปาทวติกนัน้ยอ่มเปน็ไป
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้ง
สองฝ่ายบ้าง, เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือเราพิจารณาเห็นอยู่ … อย่างน้ี 
พ๎ยาปาทวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้. ภิกษุทั้งหลาย !  
เราได้ละและบรรเทาพ๎ยาปาทวิตก อันบังเกิดขึ้นแล้วและ
บังเกิดแล้ว กระทำาให้สิ้นสุดได้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร 
มีตนส่งไปอยู่อย่างนี้ วิหิงสาวิตกเกิดขึ้น เราก็รู้ชัดอย่างน้ี
ว่า วิหิงสาวิตกเกิดแก่เราแล้ว, ก็วิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไป 
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้ง
สองฝ่ายบ้าง, เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือเราพิจารณาเห็นอยู่ … อย่างน้ี  
วิหิงสาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้. ภิกษุทั้งหลาย !  
เราได้ละและบรรเทาวิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแล้วและ
บังเกิดแล้ว กระทำาให้สิ้นสุดได้แล้ว.
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ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษตุรกึตามตรองตามถึงอารมณ์
ใดๆ มาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นๆ : ถ้าภิกษุ 
ตรกึตามตรองตามถงึกามวติกมาก กเ็ปน็อนัวา่ละเนกขัมม- 
วิตกเสีย กระทำาแล้วอย่างมากซึ่งกามวิตก ; จิตของเธอน้ัน  
ย่อมน้อมไปเพ่ือความตรึกในกาม. ถ้าภิกษุตรึกตามตรอง
ตามถึงพ๎ยาปาทวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละอัพ๎ยาปาทวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากซ่ึงพ๎ยาปาทวิตก, จิตของเธอน้ันย่อม
น้อมไปเพ่ือความตรึกในการพยาบาท. ถ้าภิกษุตรึกตาม 
ตรองตามถึงวิหิงสาวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละอวิหิงสาวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากซ่ึงวิหิงสาวิตก, จิตของเธอน้ันย่อมน้อมไป 
เพ่ือความตรึกในการทำาสัตว์ให้ลำาบาก.

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนในคราวฤดูสารท 
คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝน คนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่
แคบ เพราะเตม็ไปดว้ยข้าวกลา้ เขาตอ้งตตีอ้นหา้มกนัฝูงโค 
จากข้าวกล้าน้ันด้วยท่อนไม้ เพราะเขาเห็นโทษ คือการถูก
ประหาร การถูกจับกุม การถูกปรับไหม การติเตียน เพราะมี 
ข้าวกล้าน้ันเป็นเหตุ ข้อน้ีฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย !  ถึงเรา
ก็ฉันน้ัน ได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่ง
อกุศลธรรมทั้งหลาย, เห็นอานิสงส์ในการออกจากกาม  
ความเป็นฝกัฝา่ยของความผอ่งแผว้แหง่กศุลธรรมท้ังหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร  
มีตนส่งไปอยู่อย่างน้ี เนกขัมมวิตกย่อมเกิดข้ึน …1 อัพ๎ยาปาท- 
วิตกย่อมเกิดข้ึน … อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดข้ึน. เราก็รู้ชัด
อย่างน้ีว่า อวิหิงสาวิตกเกิดแก่เราแล้ว, ก็อวิหิงสาวิตกน้ัน  
ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อ่ืน หรือเบียดเบียน
ท้ังสองฝ่าย, แต่เป็นไปพร้อมเพ่ือความเจริญแห่งปัญญา 
ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปพร้อมเพ่ือนิพพาน. 
แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกน้ันตลอดคืน 
ก็มองไม่เห็นภัยท่ีจะเกิดข้ึน เพราะอวิหิงสาวิตกน้ันเป็นเหตุ. 
แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกน้ันตลอดวัน, หรือ 
ตลอดท้ังกลางคืนกลางวัน ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดข้ึน 
เพราะอวิหิงสาวิตกน้ันเป็นเหตุ.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเราคิดเห็นว่า เม่ือเราตรึกตาม
ตรองตามนานเกนิไปนกั กายจะเมือ่ยลา้, เมือ่กายเมือ่ยลา้  
จิตก็อ่อนเพลีย, เมื่อจิตอ่อนเพลีย จิตก็ห่างจากสมาธิ,  
เราจงึไดด้ำารงจติใหห้ยดุอยูใ่นภายใน กระทำาใหม้อีารมณ์อัน
เดยีวตัง้มัน่ไว ้ดว้ยหวงัอยูว่า่ จติของเราอยา่ฟุง้ขึน้เลย ดงัน้ี.

๑. ที่ละด้วยจุดนี้ หมายความว่าตรัสทีละวิตก แต่คําตรัสเหมือนกันหมด ผิดแต่ชื่อ
เท่าน้ัน, ทกุๆ วิตกมเีนือ้ความอย่างเดียวกนั.  -ผู้แปล
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ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษตุรกึตามตรองตามถึงอารมณ์ 
ใดๆ มาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างน้ันๆ. ถ้าภิกษุ 
ตรึกตามตรองตามถึงเนกขัมมวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละ
กามวิตกเสีย กระทำาแล้วอย่างมากซ่ึงเนกขัมมวิตก ; จิตของ
เธอน้ันย่อมน้อมไป เพ่ือความตรึกในการออกจากกาม.  
ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอัพ๎ยาปาทวิตกมาก ก็เป็นอันว่า
ละพ๎ยาปาทวิตกเสีย กระทำาแล้วอย่างมากในอัพ๎ยาปาทวิตก 
จิตของเธอน้ันย่อมน้อมไปเพ่ือความตรึกในการไม่พยาบาท. 
ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกมาก ก็เป็นอันว่า 
ละวิหิงสาวิตกเสีย กระทำาแล้วอย่างมากใน อวิหิงสาวิตก. 
จิตของเธอน้ันย่อมน้อมไปเพ่ือความตรึกในการไม่ยังสัตว์ 
ให้ลำาบาก.

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนในเดือนสุดท้าย
แห่งฤดูร้อน ข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำาไปในบ้านเสร็จแล้ว 
คนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้. เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้ หรือ
ไปกลางทุ่งแจ้งๆ พึงทำาแต่ความกำาหนดว่า น่ันฝูงโคดังน้ี  
(กพ็อแลว้) ฉนัใด, ภิกษุทัง้หลาย ! ถงึภกิษุกเ็พยีงแต่ทำาความ
ระลกึวา่ น่ันธรรมทัง้หลายดงัน้ี (กพ็อแลว้) ฉนัน้ันเหมือนกัน.



122

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่
ย่อหย่อน สติเราได้ดำารงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือน กายสงบระงับ
ไม่กระสบักระสา่ย จติตัง้มัน่มอีารมณอ์นัเดยีวแลว้. ภกิษ ุ
ทั้งหลาย ! เรานั้น เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรม 
ท้ังหลาย ไดเ้ข้าถงึปฐมฌาน มวีติกวจิาร มปีีตแิละสขุ เกดิแต ่
วิเวกแล้วแลอยู่. (ข้อความต่อไปนี้เหมือนในตอนที่กล่าวด้วยการ

ตรสัรู ้ในหวัขอ้วา่ “อาการแหง่การตรสัรู”้ ทีห่นา้ ๑๗๔ ; จนกระทัง่จบ 

วิชชาที่ ๓)
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49 ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้
 -บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๖๒/๑๒๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความสงสัยเกิดข้ึนว่า 
อะไรหนอเป็นหนทาง เป็นข้อปฏิบัติ1 เพื่อความเจริญแห่ง
อิทธิบาท ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้ข้อนี้ เกิดข้ึนแก่เราว่า 
ภิกษุนั้นๆ ย่อมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพร้อมด้วย
ธรรมเครื่องปรุงแต่ง มีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นปธานกิจว่า 
ด้วยอาการอย่างนี้ ฉันทะของเราย่อมมีในลักษณะท่ีจักไม่
ย่อหย่อน, ที่จักไม่เข้มงวดเกิน, ที่จักไม่สยบอยู่ในภายใน,  
ที่จักไม่ส่ายไปในภายนอก ; และเธอเป็นผู้มีความรู้สึกท้ัง
ในกาลก่อนและกาลเบื้องหน้าอยู่ด้วย : ก่อนน้ีเป็นเช่นใด 
ตอ่ไปกเ็ชน่นัน้, ตอ่ไปเปน็เชน่ใด กอ่นนีก้เ็ชน่น้ัน, เบือ้งลา่ง 
เช่นใด เบื้องบนก็เช่นนั้น, เบ้ืองบนเช่นใด เบื้องล่างก็
เชน่นัน้, กลางคนืเหมอืนกลางวนั, กลางวนัเหมอืนกลางคนื :  

๑. มข้ีอความอกีสตูรหนึง่ (-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๓๙/๑๑๓๖) ซึง่มข้ีอความเหมอืนกบั 
สตูรนีต้ลอดเรือ่ง, ผดิกนัแต่ใช้คําว่า “เป็นเหต ุเป็นปัจจยั” แทนคําว่า “เป็นหนทาง 
เป็นข้อปฏบิตั”ิ ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นสูตรน้ี.  -ผู้แปล
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เธอย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยทั้งจิตอันเปิดแล้ว ไม่มี
อะไรพัวพัน ให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้…

(ข้อต่อไปอีก ๓ ข้อก็เหมือนกัน แต่เปล่ียนจากคำาว่าฉันทะ  

เปน็ วิรยิะ จติตะ วมิงัสา, เทา่นัน้. พระองคท์รงพบการเจริญอทิธบิาท  

ด้วยวิธีคิดค้นอย่างนี้).
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๕0 
ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก 
ก่อนตรัสรู้

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๙๔/๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, เราได้อบรมทำาให้มากแล้ว
ซึง่ธรรมห้าอย่าง. ธรรมหา้อยา่งอะไรบา้ง ? ธรรมหา้อยา่ง
คือ เราได้อบรม อิทธิบาท อันประกอบพร้อมด้วยธรรม
เครือ่งปรงุแตง่ มสีมาธอิาศยัฉนัทะ … วริยิะ … จติตะ …  
วิมังสาเป็นปธานกิจ และความเพียรมีประมาณโดยยิ่ง 
เป็นที่ห้า.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะความที่เราได้อบรมทำาให้ 
มากในธรรม มคีวามเพยีร มปีระมาณโดยยิง่เปน็ท่ีหา้, เราได ้
น้อมจิตไปเฉพาะต่อธรรมใดๆ ซึ่งควรทำาให้แจ้งโดย
ปัญญาอันย่ิง เ พ่ือทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงแล้ว,  
ในธรรมนั้นๆ เราได้ถึงแล้วซึ่งความสามารถท�าได้จนเป็น
สักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าเราหวังว่า เราพึงมีอิทธิวิธี 
มีประการต่างๆ : ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคน, หลายคนเป็น 
คนเดียว, ทำาท่ีกำาบังให้เป็นท่ีแจ้ง, ทำาท่ีแจ้งให้เป็นท่ีกำาบัง,  
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ไปได้ไม่ขัดข้อง ผ่านทะลุฝา ทะลุกำาแพง ทะลุภูเขา ดุจไปใน 
อากาศว่างๆ, ผุดข้ึนและดำาลงในแผ่นดินได้ เหมือนในน้ำา, 
เดินได้เหนือน้ำาเหมือนเดินบนแผ่นดิน, ไปได้ในอากาศเหมือน
นกมีปีก ท้ังท่ียังน่ังขัดสมาธิคู้บัลลังก์. ลูบคลำาดวงจันทร์ 
และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธ์ิอานุภาพมากอย่างน้ีได้ ด้วยฝ่ามือ, 
และแสดงอำานาจทางกาย เป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ ดังน้ี
ก็ตาม, ในอิทธิวิธีน้ันๆ เราก็ถึงแล้วซ่ึงความสามารถทำาได้จน
เป็นสักขีพยาน ในขณะท่ีอายตนะยังมีอยู่.

ภกิษทุัง้หลาย !  หรือถา้เราหวงัวา่ เราพงึทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะหมด
อาสวะ ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในทฏิฐธรรมนี ้เขา้ถงึแลว้แลอยู่ 
ดังนี้ก็ตาม. ในวิชชานั้นๆ เราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถ
ทำาได้จนเป็นสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู่.
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๕1 
ทรงพยายามในเนกขัมมจิต 
และอนปุพุพวหิารสมาบตั ิก่อนตรสัรู้ 

 -บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๕๗/๒๔๕.

อานนท์ !  ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรายังไม่ได ้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
เนกขมัมะ (ความหลกีออกจากกาม) เปน็ทางแหง่ความส�าเรจ็, 
ปวเิวก (ความอยูส่งดัจากกาม) เปน็ทางแหง่ความส�าเรจ็ ดงันี,้  
แต่แม้กระนั้น จิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้ง 
อยู่ได้ ไม่หลุดออกไปในเนกขัมมะ ท้ังท่ีเราเห็นอยู่ว่าน่ันสงบ. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราสืบไปว่า อะไรหนอ  
เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน. อานนท์ !  
ความรู้สึกได้เกิดข้ึนแก่เราว่า เพราะว่าโทษในกามท้ังหลาย 
เป็นส่ิงท่ีเรายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้นำามาทำาการคิดนึกให้มาก 
และท้ังอานิสงส์แห่งการออกจากกาม เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย 
ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึงเป็นเช่นน้ัน. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราสืบไปว่า ถ้ากระไร  
เราได้เห็นโทษในกามทั้งหลาย แล้วนำามาทำาการคิดนึกใน 
ข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในการหลีกออกจากกาม
แล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ 
จะเปน็ฐานะทีจ่ะทำาให้จติของเราพงึแลน่ไป พงึเลือ่มใส ตัง้อยูไ่ด ้ 
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หลุดออกไป ในเนกขัมมะ โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. 
อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างท่ัวถึง  
จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป  
ในเนกขมัมะ โดยทีเ่หน็อยูว่า่นัน่สงบ. อานนท ์! เม่ือเปน็ 
เชน่น้ัน, เราแล เพราะสงดัจากกามและอกศุลธรรมท้ังหลาย 
จึงบรรลุฌานที่ ๑ อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่
วิเวกแล้วแลอยู่. 

อานนท์ !  แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำา
ในใจตามอำานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางกาม ก็ยังเกิด
แทรกแซงอยู่. ข้อนั้นยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา, 
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำาจัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะสงบวิตกวิจาร
เสียได้ พึงบรรลุฌานที่ ๒ เป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใน
ภายใน นำาใหเ้กดิสมาธมีิอารมณอ์นัเดียว ไมม่วิีตกวจิารมแีต่ 
ปตีแิละสขุอันเกิดแตส่มาธแิลว้แลอยูเ่ถดิ ดังนี.้ อานนท์ !  
แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้ 
ไม่หลุดออกไป ในอวิตกธรรม (คือฌานท่ี ๒) น้ัน ท้ังท่ีเรา
เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. 
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อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน. 
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดข้ึนแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน 
วิตกธรรม เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้นำามาทำาการ
คดินึกใหม้าก และทัง้อานสิงสแ์ห่งอวติกธรรม เรากย็งัไมเ่คย 
ได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น. 

อานนท ์!  ความคดิไดเ้กดิขึน้แกเ่ราสบืไปวา่ ถา้หาก 
เราได้เห็นโทษในวิตก แล้วนำามาทำาการคิดนึกในข้อน้ันให้มาก  
ได้รับอานิสงส์ในอวิตกธรรมแล้ว พึงเสพในอานิสงส์น้ันอยา่ง
ทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะท่ีจะทำาให้จิตของเรา 
พงึแล่นไป พึงเลือ่มใส ต้ังอยูไ่ด ้หลดุออกไป ในอวติกธรรม 
โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมาเราได้
ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส 
ตัง้อยูไ่ดห้ลดุออกไป ในอวติกธรรม (คอืฌานที ่๒) นัน้ โดยท่ี
เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! เมื่อเป็นเช่นนั้น, เราแล 
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌานที่ ๒ เป็นเคร่ือง
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน นำาให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียว 
ไม่มวีิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่. 
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อานนท์ !  แม้เม่ือเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี การทำาในใจ 
ตามอำานาจแห่งสัญญาท่ีเป็นไปในวิตก ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่. 
ข้อน้ันยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา, เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมี 
ทุกข์เกิดข้ึนขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราสืบไปว่า เพ่ือ
กำาจัดอาพาธข้อน้ันเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะความจางไปแห่งปีติ 
พงึอยูอ่เุบกขา มสีตแิละสมัปชญัญะ และพงึเสวยสขุดว้ยกาย  
บรรลฌุานที ่๓ อนัเปน็ฌานทีพ่ระอริยเจา้กลา่วว่า ผูไ้ดฌ้านนี ้
เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. 
อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส 
ไมต่ัง้อยูไ่ด ้ไมห่ลดุออกไป ในนปิปติีกฌาน (คอืฌานที ่๓) นัน้  
ทั้งที่เราห็นอยู่ว่านั่นสงบ. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหต ุเปน็ปจัจยั ทีท่ำาใหจิ้ตของเราเปน็เชน่น้ัน. 
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษในปีติ
เปน็สิง่ทีเ่รายังมองไมเ่หน็ ยงัไมไ่ดน้ำามาทำาการคดินึกใหม้าก  
และทั้งอานิสงส์แห่งนิปปีติกฌาน เรายังไม่เคยได้รับเลย  
ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น. 
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อานนท ์!  ความคดิไดเ้กดิขึน้แกเ่ราสบืไปวา่ ถา้หาก 
เราไดเ้ห็นโทษในปตี ิแลว้นำามาทำาการคดินกึในขอ้นัน้ใหม้าก  
ได้รับอานิสงส์ในนิปปีติกฌานแล้ว พึงเสพในอานิสงส์น้ัน
อย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำาให้จิตของ 
เราพึงแล่นไป พึงเล่ือมใส ต้ังอยู่ได้ หลุดออกไปในนิปปีติกฌาน 
โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมาเราได้
ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส 
ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในนิปปีติกฌาน (คือฌานที่ ๓) นั้น 
โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ !  เมื่อเป็นเช่นนั้น,  
เราแล เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงเกิดอุเบกขา มีสติ
และสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกาย บรรลุฌานที่ ๓  
อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานน้ีเป็นผู้อยู่
อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่. 

อานนท์ !  แม้เม่ือเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี การทำาในใจ 
ตามอำานาจแห่งสญัญา ทีเ่ปน็ไปในปตีกิย็งัเกดิแทรกแซงอยู่. 
ขอ้นัน้ยังเป็นอาพาธ (ในทางจติ) แกเ่รา, เหมอืนผูมี้สขุแลว้ยัง
มีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำาจัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะละสุขและทุกข์
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เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส 
ในกาลก่อน พึงบรรลุฌานท่ี ๔ อันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่ความ
ท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่เถิดดังน้ี. 
อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส  
ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป ในอทุกขมสุข (คือฌานที่ ๔) นั้น 
ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน.  
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
อุเปกขาสุข เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้นำามา
ทำาการคิดนึกให้มาก และทั้งอานิสงส์แห่งอทุกขมสุข  
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
ถา้หากเราไดเ้ห็นโทษในอเุปกขาสขุ แลว้นำามาทำาการคดินึก
ในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในอทุกขมสุขแล้ว พึงเสพ
ในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะ
ที่จะทำาให้จิตของเราพึงแล่นไป พึงเล่ือมใส ตั้งอยู่ได้หลุด
ออกไป ในอทุกขมสขุ โดยทีเ่หน็อยูว่า่นัน่สงบ. อานนท์ !  
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โดยกาลต่อมา เราได้ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเรา
จึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในอทุกขมสุข  
(คือฌานท่ี ๔) น้ัน โดยท่ีเห็นอยู่ว่าน่ันสงบ. อานนท์ ! เม่ือเป็น 
เช่นน้ัน, เราแล เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับ
หายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน จึงบรรลุฌานท่ี 4 
อันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิเพราะ
อุเบกขา แล้วแลอยู่. 

อานนท์ !  แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำา
ในใจตามอำานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขา ก็ยังเกิด
แทรกแซงอยู่. ข้อน้ันยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา, 
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดข้ึนขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำาจดัอาพาธข้อนัน้เสยี ถา้กระไรเรา เพราะผา่นพน้รปูสญัญา 
(ความกำาหนดหมายในรปู) โดยประการทัง้ปวงได,้ เพราะความ 
ต้ังอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆสัญญา (ความกำาหนดหมายอารมณ์ท่ีกระทบใจ),  
เพราะไม่ได้ทำาในใจซึ่งความกำาหนดหมายในภาวะต่างๆ  
(นานัตตสัญญา) พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะ อันมีการ
ทำาในใจว่า “อากาศไม่มีที่สิ้นสุด” แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. 
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อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส 
ไม่ตัง้อยูไ่ด ้ไมห่ลดุออกไป ในอากาสานญัจายตนะนัน้ ท้ังท่ี  
เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน. 
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน 
รปูท้ังหลาย เปน็สิง่ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ ยงัไมไ่ดน้ำามาทำาการ
คิดนึกให้มาก และทั้งอานิสงส์แห่งอากาสานัญจายตนะ  
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในรูปท้ังหลาย แล้วนำามาทำาการคิดนึก 
ในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะแล้ว 
พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็น
ฐานะที่จะทำาให้จิตของเราพึงแล่นไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ 
หลุดออกไป ในอากาสานญัจายตนะ โดยทีเ่หน็อยูว่า่นัน่สงบ.  
อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างท่ัวถึง  
จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป  
ในอากาสานัญจายตนะนั้น โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. 
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อานนท์ ! เมื่อเป็นเช่นนั้น เราแล เพราะผ่านพ้นรูปสัญญา
โดยประการทั้งปวงเสียได้ เพราะความต้ังอยู่ไม่ได้แห่ง 
ปฏิฆสัญญา เพราะไม่ได้ทำาในใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรล ุ
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด”  
แล้วแลอยู่. 

อานนท์ !  แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำา
ในใจตามอำานาจแหง่สญัญาทีเ่ปน็ไปในรปูทัง้หลาย ก็ยังเกิด 
แทรกแซงอยู่. ข้อนั้น ยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,  
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพื่อกำาจัด
อาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้นอากาสา- 
นัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุวิญญา-
ณัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด” 
แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเรา 
ก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป  
ในวิญญาณัญจายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน.  
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อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน 
อากาสานญัจายตนะ เปน็สิง่ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ ยงัไมไ่ดน้ำามา 
ทำาการคดินกึใหม้าก และท้ังอานิสงสแ์หง่วญิญาณญัจายตนะ  
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น. 

อานนท ์!  ความคดิไดเ้กดิขึน้แกเ่ราสบืไปวา่ ถา้หาก 
เราไดเ้หน็โทษในอากาสานญัจายตนะ แลว้นำามาทำาการคดินกึ 
ในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในวิญญาณัญจายตนะแล้ว
พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็น
ฐานะที่จะทำาให้จิตของเราพึงแล่นไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ 
หลุดออกไป ในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ.  
อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างท่ัวถึง  
จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป  
ในวิญญาณัญจายตนะน้ัน โดยท่ีเห็นอยู่ว่าน่ันสงบ. อานนท์ !  
เราแล ผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
เสียแล้ว จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า 
“วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด” แล้วแลอยู่. 

อานนท์ !  แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำา 
ในใจตามอำานาจ แหง่สญัญาทีเ่ปน็ไปในอากาสานญัจายตนะ  
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ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่. ข้อน้ันยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,  
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า 
เพื่อกำาจัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้น
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุ 
อากิญจัญญายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี”  
แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท์ !  แม้กระน้ันจิตของเรา 
ก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป  
ในอากิญจัญญายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหต ุเปน็ปจัจยั ทีท่ำาใหจิ้ตของเราเปน็เชน่น้ัน.  
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
วญิญาณญัจายตนะ เปน็สิง่ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ ยังไม่ไดน้ำามา 
ทำาการคดินกึใหม้าก และทัง้อานสิงสแ์หง่อากญิจญัญายตนะ  
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เรา สืบไปว่า  
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะ แล้วนำามา 
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ทำาการคิดนึกในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในอากิญ- 
จัญญายตนะแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้,  
ข้อน้ันแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำาให้จิตของเราพึงแล่นไป  
พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะ 
โดยท่ีเหน็อยู่วา่นัน่สงบ. อานนท ์! โดยกาลตอ่มา เราได้
ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส 
ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะนั้น โดยท่ีเห็น 
อยู่ว่าน่ันสงบ. อานนท์ ! เราแล ผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวงเสียแล้ว จึงบรรลุอากิญจัญญายตนะ  
อันมีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” แล้วแลอยู่. 

อานนท์ !  แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำา
ในใจตามอำานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญจายตนะ  
ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่. ข้อน้ันยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,  
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดข้ึนขัดขวาง เพราะอาพาธ  
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า 
เพื่อกำาจัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้น 
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุ 
เนวสญัญานาสญัญายตนะ แลว้แลอยูเ่ถดิ ดงันี.้ อานนท ์!  
แม้กระนัน้จติของเรากย็ังไม่แลน่ไป ไม่เลื่อมใส ไมต่ั้งอยูไ่ด ้ 
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ไม่หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน ท้ังท่ีเรา
เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน.  
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
อากญิจญัญายตนะ เปน็สิง่ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ ยังไม่ได้นำามา  
ทำาการคิดนึกให้มาก และทั้งอานิสงส์แห่งเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะ เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; 
จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในอากิญจัญญายตนะ แล้วนำามา
ทำาการคดินึกในขอ้นัน้ให้มาก ไดรั้บอานิสงสใ์นเนวสญัญา- 
นาสัญญายตนะแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, 
ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำาให้จิตของเราพึงแล่นไป  
พึงเล่ือมใส ต้ังอยู่ได้ หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
โดยท่ีเห็นอยู่ว่าน่ันสงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำา
เช่นน้ันแล้วอย่างท่ัวถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเล่ือมใส ต้ังอยู่ได้  
หลดุออกไป ในเนวสัญญานาสญัญายตนะนัน้ โดยทีเ่หน็อยู่
วา่น่ันสงบ. อานนท ์! เราแล ผา่นพน้อากญิจัญญายตนะ 
โดยประการท้ังปวงเสียแล้ว จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
แล้วแลอยู่. 
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อานนท์ !  แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำา
ในใจตามอำานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากิญจัญญายตนะ 
ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่. ข้อน้ันยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,  
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพ่ือ
กำาจัดอาพาธข้อน้ันเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้นเนวสัญญา-
นาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวงเสียแล้ว พึงบรรลุ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท์ !  แม้
กระน้ันจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้ 
ไม่หลุดออกไป ในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่
ว่านั่นสงบ. 

อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้จิตของเราเป็นเช่นน้ัน.  
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดข้ึนแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน 
เนวสญัญานาสญัญายตนะ เปน็สิง่ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ ยงัไมไ่ด ้
นำามาทำาการคิดนึกให้มาก และทั้งอานิสงส์แห่งสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ;  
จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น. 
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อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า  
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ แล้วนำา
มาทำาการคิดนึกในข้อน้ันให้มาก ได้รับอานิสงส์ในสัญญา- 
เวทยิตนิโรธแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้,  
ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำาให้จิตของเราพึงแล่นไป 
พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในสัญญาเวทยิตนิโรธ
โดยทีเ่ห็นอยู่วา่นัน่สงบ. อานนท ์! โดยกาลตอ่มา เราได้
ทำาเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส  
ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น โดยที่เห็น
อยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! เราแล ผ่านพ้นเนวสัญญา- 
นาสญัญายตนะโดยประการทัง้ปวงเสยีแลว้ จงึบรรลสุญัญา- 
เวทยิตนโิรธ แล้วแลอยู่ (ไม่มีอาพาธอะไรๆ อีกต่อไป). อนึ่ง  
อาสวะท้ังหลาย ได้ถึงความส้ินไปรอบ เพราะเราเห็น (อริยสัจจ์ส่ี)  
ได้ด้วยปัญญา. 
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๕๒ ทรงก�าหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๓๐๒/๔๕๒.

อนุรุทธะทั้งหลาย !  นิมิตนั้นแหละ เธอพึงแทง
ตลอดเถิด. แม้เราเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ 
ยงัเปน็โพธสิตัวอ์ยู ่กจ็ำาแสงสวา่งและการเหน็รปูทัง้หลายได.้  
ต่อมาไม่นาน แสงสว่างและการเห็นรูปของเราน้ันๆ ได้หายไป.  
ความสงสยัเกดิแกเ่ราวา่ อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั ทีท่ำาให ้
แสงสวา่งและการเหน็รปูนัน้หายไป ? อนรุทุธะท้ังหลาย !  
เมื่อคิดอยู่ ก็เกิดความรู้ (ดังต่อไปนี้) ว่า : -

วิจิกิจฉา (ความลังเล) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว, สมาธิ
ของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุ. ครั้น
สมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป. 
เราจักกระทำาโดยประการที่วิจิกิจฉา จะไม่เกิดแก่เราได้อีก 
… (มีคำาระหว่างนี้เหมือนท่อนต้น ไม่มีผิด ทุกตอน ตั้งแต่คำาว่า ต่อมา

ไม่นาน จนถึงคำาว่า เกิดความรู้ (ดังต่อไปนี้) ว่า :-) 

อมนสิการ (ความไม่ทำาไว้ในใจ คือไม่ใส่ใจ) แล เกิดขึ้น 
แก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีอมนสิการ 
เป็นต้นเหตุ. ครั้นสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการ
เหน็รปู ยอ่มหายไป. เราจกักระทำาโดยประการทีว่จิิกิจฉา
และอมนสิการ จะไม่เกิดแก่เราได้อีก... 
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ถีนมิทธะ (ความเคล้ิมและง่วงงุน) แล เกิดข้ึนแก่เราแล้ว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีถีนมิทธะเป็นต้นเหตุ. 
ครัน้สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเหน็รูปย่อมหายไป.  
เราจักกระทำาโดยประการท่ีวิจิกิจฉา, อมนสิการ, และถีนมิทธะ 
จะไม่เกิดแก่เราได้อีก... 

ฉัมภิตัตตะ (ความสะดุ้งหวาดเสียว) แล เกิดข้ึนแก่เราแล้ว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีฉัมภิตัตตะเป็นต้นเหตุ. 
ครัน้สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเหน็รูปย่อมหายไป. 
เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เกิดผู้มุ่งหมายเอาชีวิตขึ้น 
ทั้งสองข้างทาง ความหวาดเสียวย่อมเกิดแก่เขา เพราะข้อ
นัน้เปน็เหต ุฉะนัน้. เราจกักระทำาโดยประการทีว่จิกิจิฉา, 
อมนสิการ, ถีนมิทธะ, และฉัมภิตัตตะ จะไม่เกิดแก่เรา 
ได้อีก... 

อพุพลิะ (ความตืน่เตน้) แล เกดิขึน้แก่เราแลว้, สมาธิ
ของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีอุพพิละเป็นต้นเหตุ. ครั้น
สมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป. 
เปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาอยู่ซ่ึงขุมทรัพย์ขุมเดียว เขาพบ
พร้อมกันคราวเดียวตั้งห้าขุม ความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะ
การพบนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้น. เราจักกระทำาโดยประการที่
วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ฉัมภิตัตตะและอุพพิละ 
จะไม่เกิด แก่เราได้อีก... 
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ทุฏฐุลละ (ความคะนองหยาบ) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว, 
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีทุฏฐุลละเป็นต้นเหตุ. 
ครัน้สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเหน็รปูยอ่มหายไป. 
เราจักกระทำาโดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ, 
ฉมัภติตัตะ, อพุพลิะ, และทุฏฐลุละ จะไมเ่กดิแกเ่ราไดอี้ก... 

อัจจารัทธวิริยะ (ความเพียรที่ปรารภจัดจนเกินไป) แล  
เกิดขึ้นแก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมี 
อัจจารัทธวิริยะเป็นต้นเหตุ .  คร้ันสมาธิ เคล่ือนแล้ว  
แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป. เปรียบเหมือน
บุรุษจับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองหนักเกินไป นกนั้นย่อม
ตายในมือ ฉะนั้น. เราจักกระทำาโดยประการที่วิจิกิจฉา, 
อมนสกิาร, ถีนมทิธะ, ฉัมภิตตัตะ, อพุพลิะ, ทฏุฐลุละ, และ
อัจจารัทธวิริยะ จะไม่เกิดแก่เราได้อีก... 

อติลีนวิริยะ (ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป) แล เกิดขึ้น
แก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีอติลีนวิริยะ
เป็นต้นเหตุ. คร้ันสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการ
เห็นรูปย่อมหายไป. เปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบ
หลวมมือเกินไป นกหลุดข้ึนจากมือบินหนีเสียได้ ฉะนั้น. 
เราจักกระทำาโดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ,  
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ฉัมภิตัตตะ, อุพพิละ, ทุฏฐุลละ, อัจจารัทธวิริยะ, และอติลีนวิริยะ  
จะไม่เกิดแก่เราได้อีก... 

อภิชัปปา (ความกระสันอยาก) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีอภิชัปปาเป็นต้นเหตุ. 
ครัน้สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเหน็รูปย่อมหายไป.  
เราจักกระทำาโดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ, 
ฉมัภิตตัตะ, อพุพลิะ, ทฏุฐลุละ, อจัจารัทธวิริยะ, อตลินีวริยิะ 
และอภิชัปปาจะไม่เกิดแก่เราได้อีก... 

นานัตตสัญญา (ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ) แล เกิดขึ้น
แกเ่ราแลว้, สมาธขิองเราเคลือ่นแลว้ เพราะมนีานัตตสญัญา
เป็นต้นเหตุ. ครั้นสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็น
รูปย่อมหายไป. เราจักกระทำาโดยประการที่ วิจิกิจฉา, 
อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ฉัมภิตัตตะ, อุพพิละ, ทุฏฐุลละ, 
อจัจารทัธวริยิะ, อตลินีวริิยะ, อภิชปัปา, และนานตัตสญัญา 
จะไม่เกิดแก่เราได้อีก... 

รูปานัง อตินิชฌายิตัตตะ (ความเพ่งต่อรูปท้ังหลาย 

จนเกินไป) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว 
เพราะมอีตนิชิฌายติตัตะเปน็ตน้เหต.ุ ครัน้สมาธเิคลือ่นแลว้  
แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป. เราจักกระทำาโดย 
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ประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ฉัมภิตัตตะ,  
อพุพลิะ, ทฏุฐลุละ, อจัจารทัธวริยิะ, อตลินีวริยิะ, อภิชปัปา,  
นานัตตสญัญา, และรูปานงั อตนิชิฌายติตัตะ จะไมเ่กดิแกเ่รา 
ได้อีก. 

อนุรุทธะทั้งหลาย !  เรารู้แจ้งชัดวิจิกิจฉา (เป็นต้น

เหล่านั้น) ว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้ว จึงละแล้วซึ่งวิจิกิจฉา 
(เป็นต้นเหล่านั้น) อันเป็นอุปกิเลส แห่งจิตเสีย. 

อนรุทุธะทัง้หลาย !  เรานัน้เมือ่ไมป่ระมาท มีเพยีร 
มีตนส่งไปอยู่ย่อมจำาแสงสว่างได้ แต่ไม่เห็นรูป (หรือ) ย่อม
เห็นรูป แต่จำาแสงสว่างไม่ได้ เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้าง ทั้งวันบ้าง  
ทั้งคืนและทั้งวันบ้าง. ความสงสัยเกิดแก่เราว่าอะไร 
เป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ที่เราจำาแสงสว่างได้ แต่ไม่เห็นรูป 
(หรอื) เห็นรปู แตจ่ำาแสงสวา่งไมไ่ด ้ตลอดทัง้คนืบา้ง ตลอด
ทั้งวันบ้าง ตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้าง ?

อนรุทุธะทัง้หลาย !  ความรูไ้ดเ้กดิแกเ่ราวา่ สมัยใด
เราไมท่ำารปูนมิติไว้ในใจ แตท่ำาโอภาสนิมติไว้ในใจ สมัยน้ัน 
เราย่อมจำาแสงสว่างได้ แต่ไม่เห็นรูป. สมัยใดเราไม่ทำา
โอภาสนมิติไวใ้นใจ แตท่ำารูปนมิติไวใ้นใจ, สมยันัน้เรายอ่ม
เห็นรูปแต่จำาแสงสว่างไม่ได้ ตลอดท้ังคืนบ้าง ตลอดท้ังวันบ้าง 
ตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้าง.
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อนุรุทธะทั้งหลาย !  เราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร  
มีตนส่งไปอยู่  ย่อมจำาแสงสว่างได้นิดเดียว เห็นรูป 
กน็ดิเดียวบา้ง, จำาแสงสวา่งไดม้ากไมม่ปีระมาณ เหน็รปูกม็าก
ไม่มีประมาณบ้าง เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้าง ทั้งวันบ้าง ทั้งคืนและ 
ทั้งวันบ้าง. ความสงสัยเกิดแก่เราว่า อะไรเป็นเหตุอะไร 
เปน็ปัจจยั ทีเ่ราจำาแสงสวา่งไดน้ดิเดียว เหน็รปูกน็ดิเดยีวบา้ง,  
จำาแสงสวา่งไดม้ากไมม่ปีระมาณ เหน็รปูกม็ากไม่มีประมาณ
ตลอดท้ังคืนบ้าง ตลอดท้ังวันบ้าง ตลอดท้ังคืนและท้ังวันบ้าง.

อนรุทุธะทัง้หลาย !  ความรูไ้ดเ้กดิแกเ่ราวา่ สมัยใด 
สมาธิของเราน้อย สมัยนั้นจักขุก็มีน้อย, ด้วยจักขุอันน้อย  
เราจึงจำาแสงสว่างได้น้อย เห็นรูปก็น้อย. สมัยใดสมาธิ
ของเรามากไม่มีประมาณ สมัยนั้นจักขุของเราก็มากไม่มี
ประมาณ, ด้วยจักขุอันมากไม่มีประมาณนั้น เราจึงจำา 
แสงสว่างไดม้ากไม่มีประมาณ เหน็รูปไดม้ากไม่มีประมาณ, 
ตลอดคืนบ้าง ตลอดวันบ้าง ตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้าง. 

อนุรุทธะทั้งหลาย !  ในกาลที่เรารู้แจ้งว่า (ธรรมมี)  
วจิกิิจฉา (เป็นตน้เหลา่นัน้) เปน็อปุกเิลสแหง่จติแลว้ และละมนั 
เสยีไดแ้ล้ว กาลนัน้ยอ่มเกดิความรูส้กึขึน้แกเ่ราวา่ “อปุกเิลส
แหง่จติของเราเหลา่ใด อปุกเิลสน้ันๆ เราละไดแ้ลว้, เดีย๋วน้ี  
เราเจริญแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีสามอย่าง.” 
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อนุรุทธะทั้งหลาย !  เราเจริญแล้ว ซึ่งสมาธิอันมี
วิตกวิจาร, ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตก แต่มีวิจารพอประมาณ, 
ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร, ซึ่งสมาธิอันมีปีติ, ซึ่งสมาธิ
อันหาปีติมิได้, ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดี,  
และสมาธอินัเปน็ไปกบัดว้ยอเุบกขา. อนรุุทธะทัง้หลาย !  
กาลใดสมาธอินัมีวติกมวีจิาร (เปน็ต้นเหลา่นัน้ทัง้ ๗ อยา่ง) เปน็ 
ธรรมชาติอันเราเจริญแล้ว, กาลน้ันญาณเป็นเคร่ืองรู้เคร่ืองเห็น 
เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า “วิมุตติของเราไม่กลับกำาเริบ, ชาตินี้ 
เป็นชาติสุดท้าย, บัดนี้ภพเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีก” ดังนี้.
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๕3 
วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด 
ก่อนตรัสรู้

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๙๙, ๔๐๑/๑๓๒๔, ๑๓๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย 
หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีข้ึนไม่ได้
ด้วยอำานาจแห่งการเจริญทำาให้มาก ซึ่งสมาธิใด สมาธิน้ัน  
ภิกษุย่อมจะได้โดยไม่หนักใจ ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ลำาบากเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย 
หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีข้ึนไม่ได้ 
ด้วยอำานาจแห่งการเจริญทำาให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย 
หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีข้ึนไม่ได้ 
ดว้ยอำานาจแห่งการเจริญท�าใหม้ากซึง่อานาปานสตสิมาธิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลเจริญทำาให้มากซึ่ง
อานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่า ความหวั่นไหวโยกโคลง
ของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมี
ขึ้นไม่ได้ ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษใุนกรณนีี ้ไปสูป่่า หรือโคนไม้ 
หรือเรือนว่างก็ตาม แล้วนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง  
ดำารงสติเฉพาะหน้า. ภิกษุน้ันหายใจเข้าก็มีสติ หายใจออก 
ก็มีสติ. 
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เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว, เม่ือ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว.

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าส้ัน, เม่ือ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น.

เธอยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ “เราจกัเปน็ผู้รูพ้ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ทำา 
กายสังขารให้สงบรำางับ หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำา 
กายสังขารให้สงบรำางับ หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พรอ้มเฉพาะซึง่ปตี ิหายใจเขา้”, วา่ “เราจกัเปน็ผูรู้ส้กึพร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พรอ้มเฉพาะซึง่สขุ หายใจเขา้”, วา่ “เราจกัเปน็ผูรู้สึ้กพร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้
รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”.
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ทำา 
จิตตสังขารให้สงบรำางับ หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำา
จิตตสังขารให้สงบรำางับ หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พรอ้มเฉพาะซึง่จติ หายใจเขา้”, วา่ “เราจักเปน็ผูรู้้สกึพร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ทำาจิต
ให้ปราโมทย์บันเทิง หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำาจิตให้
ปราโมทย์บันเทิง หายใจออก”.

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ดำารง
จิตให้ต้ังม่ัน หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ดำารงจิตให้ต้ังม่ัน 
หายใจออก”.

เธอยอ่มทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราจกัเปน็ผูท้ำาจติให้
ปลดปล่อย หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำาจิตให้ปลดปล่อย  
หายใจออก”.

เธอยอ่มทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราจกัเปน็ผูม้องเหน็ 
ความไม่เที่ยง หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็น 
ความไม่เที่ยง หายใจออก”.
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เธอยอ่มทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราจกัเปน็ผูม้องเหน็ 
ความจางคลาย หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็น
ความจางคลาย หายใจออก”.

เธอยอ่มทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราจกัเปน็ผูม้องเหน็ 
ความดับสนิท หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็น
ความดับสนิท หายใจออก”.

เธอยอ่มทำาการฝึกหัดศกึษาว่า “เราจกัเปน็ผูม้องเหน็ 
ความสลัดคืน หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็นความ
สลัดคืน หายใจออก”. ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลเจริญ ทำาให้มากซึ่ง 
อานาปานสติสมาธิอยู่อย่างนี้แล ความหวั่นไหวโยกโคลง
ของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมี
ขึ้นไม่ได้…

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้เราเองก็เหมือนกัน ในกาลก่อน 
แต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วย 
วิหารธรรม คืออานาปานสติสมาธิน้ีเป็นส่วนมาก เม่ือเราอยู่ด้วย 
วิหารธรรมน้ีเป็นส่วนมาก กายก็ไม่ลำาบาก ตาก็ไม่ลำาบาก และ
จิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มีอุปาทาน.
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ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะฉะน้ันในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุหวังว่า  
กายของเราก็อย่าลำาบาก ตาของเราก็อย่าลำาบาก และจิตของเรา 
ก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิด ดังนี้แล้ว ; 
ภิกษุนั้นจงทำาในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้ ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุหวังว่า ความครุ่นคิด 
อนัเกีย่วขอ้งไปทางเหยา้เรือนของเรา จงหายไปอยา่งหมดสิน้  
ดังนี้แล้ว ; ภิกษุนั้นจงทำาในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้  
ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึง
เปน็ผูอ้ยูด่ว้ยความรูส้กึวา่ปฏกิลู ตอ่สิง่ทีไ่มป่ฏิกูล ดงัน้ีแลว้ ; 
ภิกษุนั้นจงทำาในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้ ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึง
เปน็ผูอ้ยูด่ว้ยความรูส้กึวา่ไมป่ฏกิลู ตอ่สิง่ทีป่ฏิกูล ดงัน้ีแลว้ ; 
ภิกษุนั้นจงทำาในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้ ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงเป็น
ผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูล ทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูล และต่อสิ่ง 
ทีป่ฏกูิล ดงัน้ีแลว้ ; ภิกษุนัน้จงทำาในใจ ในอานาปานสตสิมาธนิี ้ 
ให้เป็นอย่างดี.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงเป็น
ผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูล ท้ังต่อส่ิงท่ีปฏิกูล และต่อส่ิง 
ท่ีไม่ปฏิกูล ดังน้ีแล้ว ; ภิกษุน้ันจงทำาในใจ ในอานาปานสติสมาธิน้ี  
ให้เป็นอย่างดี.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในเร่ืองน้ี ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงเป็น 
ผู้ไม่ใส่ใจเสียเลย ท้ังต่อส่ิงท่ีไม่ปฏิกูล และต่อส่ิงท่ีปฏิกูล  
ท้ังสองอย่าง แล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเถิด  
ดังน้ีแล้ว ; ภิกษุน้ันจงทำาในใจ ในอานาปานสติสมาธิน้ี ให้เป็น
อย่างดี.

(ตอ่แต่นี ้ไดต้รัสทำานองน้ีเร่ือยไปจนถงึ ความหวังจะได ้ปฐมฌาน 

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ  

อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธ  

จนกระทั่งความดับเย็นแห่งเวทนา เพราะความไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้น 

เป็นท่ีสุด โดยผู้ต้องการพึงทำาในใจ ซึ่งอานาปานสติสมาธิน้ีให้เป็นอย่างดี  

และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก พุทธวจน-หมวดธรรม  

ฉบับที่ ๖ อานาปานสติ  -ผู้รวบรวม).
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๕4 
ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ 
ก่อนตรัสรู้ 

 -บาลี ขนธฺ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ความสงสัยได้เกิดขึ้น 
แก่เราว่า อะไรหนอ เป็นรสอร่อยของรูป, อะไรเป็นโทษ 
ของรูป, อะไรเป็นอุบายเคร่ืองพ้นไปได้จากรูป ? อะไรหนอเป็น 
รสอรอ่ยของเวทนา … สญัญา … สงัขาร … วญิญาณ, อะไร
เปน็โทษของเวทนา … สญัญา … สงัขาร … วญิญาณ, อะไร
เป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนา … สัญญา … สังขาร 
… วิญญาณ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า  
สขุโสมนสัใดๆ ทีอ่าศัยรูปแลว้เกดิขึน้ สขุและโสมนสันัน้แล
เป็นรสอร่อยของรูป ; รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทรมาน มีการ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ด้วยอาการใด อาการน้ันเป็นโทษ
ของรูป ; การนำาออกเสียได้ ซึ่งความกำาหนัดด้วยอำานาจ
ความพอใจ การละความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจ  
ในรูปเสียได้ นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากรูปได้.

(ในเวทนา... สัญญา... สังขาร... และวิญญาณ ก็มีนัยเดียวกัน).
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ภกิษทุัง้หลาย !  ตลอดเวลาเพยีงไร ทีเ่รายังไม่รูจั้ก 
รสอรอ่ยของอปุาทานขนัธท์ัง้หา้วา่เปน็รสอรอ่ย ไมรู่จ้กัโทษ
วา่เปน็โทษ ไมรู่จ้กัอบุายเคร่ืองออกว่าเปน็อบุายเครือ่งออก 
ตามทีเ่ป็นจรงิ, ตลอดเวลาเพียงนัน้ เรายงัไมรู่สึ้กวา่ไดต้รัสรู้  
พรอ้มเฉพาะซึง่อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ ในโลกนีพ้รอ้มทัง้
เทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา 
พร้อมทั้งมนุษย์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล เรารู้จักรสอร่อยของ
อปุาทานขันธท์ัง้หา้วา่เปน็รสอร่อย รู้จกัโทษว่าเปน็โทษ รูจั้ก
อุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเคร่ืองออก ตามที่เป็นจริง,  
เมื่อนั้น เราก็รู้สึกว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์ 
พรอ้มทัง้สมณพราหมณ ์เทวดาพร้อมทัง้มนษุย.์ กแ็หละ
ญาณทัสสนะเครื่องรู้เครื่องเห็น เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความ
หลดุพน้ของเราไมก่ลบักำาเริบ, ชาตนิีเ้ปน็ชาตสิดุทา้ย, บัดน้ี
ภพเป็นที่เกิดใหม่ มิได้มีอีก, ดังนี้. 

[นอกจากการคิดค้นเร่ืองเบญจขันธ์นี้แล้ว ยังมีการคิดค้น 
อีก ๓ เร่ือง ด้วยวิธีการท่ีบรรยายไว้เป็นคำาพูดอย่างเดียวกันกับเร่ืองน้ี  
ทุกระเบียบอักษร คือคิดค้นเร่ืองธาตุส่ี (-บาลี นิทาน. สำ. ๑๖/๒๐๓/๔๐๔),  
เร่ืองอายตนะภายในหก (-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๘/๑๓), และเร่ืองอายตนะ
ภายนอกหก (-บาลี สฬา. สำ.๑๘/๙/๑๔).  -ผู้แปล]
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๕๕ 
ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด 
ก่อนตรัสรู้ 

 -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๙/๔๓๙-๔๔๐. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง 
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, ความสงสัยได้เกิดขึ้น 
แก่เราว่า อะไรหนอเป็นเวทนา ? อะไรเป็นความเกิดข้ึน
พร้อมแห่งเวทนา ? อะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดข้ึน
พร้อมแห่งเวทนา ? อะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ?  
อะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ?  
อะไรเป็นรสอร่อยของเวทนา ? อะไรเป็นโทษของเวทนา 
อะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนา ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า  
เวทนา 3 อย่างเหลา่นี ้คอื สขุเวทนา ทกุขเวทนา อทุกขม- 
สุขเวทนา, เหล่านี้เรียกว่า เวทนา ; ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ; 
ตัณหาเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนา ;  
ความดับไมเ่หลอืแหง่เวทนา ยอ่มม ีเพราะความดบัไมเ่หลอื 
แห่งผัสสะ ; มรรคอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปด
ประการน้ีเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา, 
ได้แกส่ิง่เหลา่นี ้คอื ความเหน็ทีถ่กูตอ้ง ความดำาริท่ีถูกตอ้ง 
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การพดูจาทีถู่กตอ้ง การทำาการงานทีถ่กูตอ้ง การเลีย้งชวีติ 
ที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง ความรำาลึกที่ถูกต้อง  
ความตัง้ใจมัน่คงทีถ่กูต้อง ; สขุโสมนัสใดๆ ท่ีอาศยัเวทนา
แล้วเกิดขึน้, สขุและโสมนสันัน้แล เปน็รสอรอ่ยของเวทนา ;  
เวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ดว้ยอาการใด, อาการนัน้เปน็โทษของเวทนา ; การนำาออก 
เสียได้ซึ่งความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจ การละความ
กำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจ ในเวทนาเสียได้ นั้นเป็น 
อุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาได ้ดังนี้. 

ภกิษุทัง้หลาย !  จกัษ ุญาณ ปญัญา วชิชา แสงสว่าง  
ไดเ้กิดขึน้แลว้แกเ่รา ในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยฟงัมาแตก่อ่น 
ว่า “เหล่าน้ี คือเวทนาทั้งหลาย” ; … “นี้ คือความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งเวทนา” ; … “น้ี คือปฏิปทาให้ถึงความเกิด
ขึ้นพร้อมแห่งเวทนา” ; … “นี้ คือความดับไม่เหลือแห่ง
เวทนา” ; … “น้ี คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง
เวทนา” ; … “น้ี คือรสอร่อยของเวทนา” ; … “น้ี คือโทษ
ของเวทนา” ; … “น้ี คอือบุายเคร่ืองออกไปพน้จากเวทนา” ; 
ดังนี้.
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๕๖ ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๓๓๓/๕๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหา 
รสอร่อย (คอืเครือ่งลอ่ใจสตัว)์ ของโลก. เราไดพ้บรสอร่อย 
ของโลกน้ันแล้ว. รสอร่อยในโลกมีประมาณเท่าใด,  
เราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหา  
(ใหพ้บ) โทษ (คอืความรา้ยกาจ) ของโลก. เราไดพ้บโทษของ 
โลกนั้นแล้ว. โทษในโลกมีเท่าใด, เราเห็นมันอย่างดี  
ด้วยปัญญาของเราเท่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหา 
อุบายเครื่องออกจากโลกของโลก. เราได้พบอุบาย
เครื่องออกจากโลกนั้นแล้ว. อุบายเครื่องออกจากโลก
มีอยู่เท่าใด, เราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเรา เท่านั้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตลอดเวลาเพยีงไร ทีเ่รายงัไมรู่เ้ทา่ 
รสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อย (เคร่ืองล่อใจสัตว์), ไม่รู้จัก
โทษของโลกโดยความเป็นโทษ, ไม่รู้จักอุบายเครื่องออก
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ว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่เป็นจริง, ตลอดเวลาเพียง
นั้นแหละ เรายังไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่ง 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวดา มาร 
พรหม ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้ง
มนุษย์. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อใดแล เราได้รู้ยิ่งซ่ึงรสอร่อย
ของโลกว่าเป็นรสอร่อย, รู้โทษของโลกโดยความเป็นโทษ, 
รู้อุบายเครื่องออกของโลก ว่าเป็นอุบายเคร่ืองออก ตามที่
เป็นจริง, เมื่อน้ันแหละ เรารู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ 
ซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมท้ังเทวดา มาร พรหม  
หมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมท้ังมนุษย์. 

ก็แหละญาณทัสสนะเคร่ืองรู้เคร่ืองเห็นเกิดขึ้น 
แก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำาเริบ, ชาติน้ีเป็น
ชาติสุดท้าย, บัดนี้ภพเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีก, ดังนี้.



161

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

๕7 
ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ 
ก่อนตรัสรู้ 

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๓๖/๖๑.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราได้เท่ียวแสวงหาแล้ว ซ่ึงรสอร่อย 
ของรูป, เราได้พบรสอร่อยของรูปน้ันแล้ว, รสอร่อยของรูป 
มีประมาณเท่าใด เราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดี ด้วยปัญญาของเรา  
มีประมาณเท่าน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราได้เท่ียวแสวงหาให้พบโทษของรูป,  
เราได้พบโทษของรูปน้ันแล้ว. โทษของรูปมีประมาณเท่าใด 
เราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่าน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราได้เท่ียวแสวงหาแล้ว ซ่ึงอุบายเป็น
เคร่ืองออกจากรูป, เราได้พบอุบายเคร่ืองออกจากรูปน้ันแล้ว.  
อุบายเคร่ืองออกจากรูปมีประมาณเท่าใด เราเห็นมันแล้วเป็น
อย่างดี ด้วยปัญญาของเราเท่าน้ัน.

(ในเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีนัยอย่างเดียวกัน. 
และตอนท้ายก็มีว่า ยังไม่พบรสอร่อย-โทษ-อุบายเคร่ืองออกของรูป
เป็นต้นเพียงใด ยังไม่ชื่อว่าได้ตรัสรู้เพียงนั้น, ต่อเมื่อทรงพบแล้วจึงได้
ชื่อว่าตรัสรู้และมีชาติสิ้นแล้ว ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป เหมือนกันทุกๆ สิ่ง
ที่พระองค์ทรงค้น ซึ่งยังมีอีก ๓ อย่าง คือ เรื่อง ธาตุ ๔, เรื่องอายตนะ
ภายใน ๖, และ อายตนะภายนอก ๖ ; เหน็วา่อาการเหมอืนกนัหมดตา่ง
กันแต่เพียงชื่อ จึงไม่นำามาใส่ไว้ในที่นี้ด้วย  -ผู้แปล).
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๕8 ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๑/๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ไดต้รัสรู ้ยงัเป็นโพธิสตัวอ์ยู,่ ไดเ้กดิความรู้สกึอนันีขึ้น้วา่ 
“สัตว์โลกนี้หนอ ถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็ญ ย่อมเกิด แก่  
ตาย จุติ และบังเกิดอีก, ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่อง
ออกไปพน้จากทกุข์ คอืชรามรณะแลว้ การออกจากทุกข์ คอื
ชรามรณะนี้ จักปรากฏขึ้นได้อย่างไร”. ภิกษุทั้งหลาย !  
ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า “เมื่ออะไรมีอยู่หนอ 
ชรามรณะ จึงได้มี : ชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรหนอ”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา, เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย, แก่เราว่า “เพราะ 
ชาต ินี่เองมีอยู่ ชรามรณะจึงได้มี : ชรามรณะมี เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ; 

...เพราะ ภพ นีเ่องมอียู ่ชาตจิงึไดม้ ี: ชาตมิ ีเพราะภพ 
เป็นปัจจัย ;

...เพราะ อุปาทาน นี่เองมีอยู่ ภพจึงได้มี : ภพมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ;
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...เพราะ ตณัหา นีเ่องมอียู ่อปุาทานจงึไดม้ ี: อปุาทานม ี
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ;

...เพราะ เวทนา นีเ่องมอียู ่ตณัหาจงึไดมี้ : ตณัหามี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ;

...เพราะ ผสัสะ นีเ่องมอียู ่เวทนาจงึไดมี้ : เวทนามี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ;

...เพราะ สฬายตนะ นีเ่องมอียู ่ผสัสะจึงไดมี้ : ผสัสะมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ;

...เพราะ นามรูป นี่เองมีอยู่ สฬายตนะจึงได้มี : 
สฬายตนะมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย ;

...เพราะ วญิญาณ นีเ่องมอียู ่นามรปูจึงไดม้ ี: นามรปูม ี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ;

...เพราะ สงัขาร นีเ่องมอียู ่วญิญาณจงึไดม้ ี: วญิญาณม ี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย ;

...เพราะ อวชิชา นีเ่องมอียู ่สงัขารทัง้หลายจึงไดมี้ : 
สังขารทั้งหลายมี เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ;” ดังนี้ : 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงเกิดสังขารท้ังหลาย ; 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงเกิดวิญญาณ ; เพราะวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงเกิดนามรูป ; เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงเกิด 
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สฬายตนะ ; เพราะสฬายตนะเปน็ปจัจยั จงึเกดิผสัสะ ; เพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา ; เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  
จึงเกิดตัณหา ; เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงเกิดอุปาทาน ; 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงเกิดภพ ; เพราะภพเป็นปัจจัย 
จึงเกิดชาต ิ; เพราะชาตเิปน็ปจัจยั จงึมชีรามรณะโสกปรเิทว
ทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง  
ในส่ิงที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า 
ความเกิดข้ึนพร้อม !  ความเกิดขึ้นพร้อม ! ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความฉงนได้มีแก่เราอีกว่า “เมื่อ
อะไรไม่มีหนอ ชรามรณะ จึงไม่มี : เพราะอะไรดับไปหนอ 
ชรามรณะจึงดับไป”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา, เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย, แก่เราว่า “เพราะชาติ 
นี่เองไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี : ชรามรณะดับเพราะชาติดับ ;

...เพราะ ภพ นีเ่องไมม่ ีชาตจิงึไมม่ ี: ชาตดัิบ เพราะ
ภพดับ ;
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...เพราะ อุปาทาน นี่เองไม่มี ภพจึงไม่มี : ภพดับ 
เพราะอุปาทานดับ ;

...เพราะ ตัณหา น่ีเองไม่มี อุปาทานจึงไม่มี : อุปาทานดับ  
เพราะตัณหาดับ ;

...เพราะ เวทนา นี่เองไม่มี ตัณหาจึงไม่มี : ตัณหา
ดับ เพราะเวทนาดับ ;

...เพราะ ผัสสะ นี่เองไม่มี เวทนาจึงไม่มี : เวทนา
ดับ เพราะผัสสะดับ ;

...เพราะ สฬายตนะ นีเ่องไมม่ ีผสัสะจงึไม่ม ี: ผสัสะดบั  
เพราะสฬายตนะดับ ;

...เพราะ นามรูป นี่เองไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี : 
สฬายตนะดับ เพราะนามรูปดับ ;

...เพราะ วิญญาณ น่ีเองไม่มี นามรูปจึงไม่มี : นามรูปดับ  
เพราะวิญญาณดับ ;

...เพราะ สังขาร น่ีเองไม่มี วิญญาณจึงไม่มี : วิญญาณดับ  
เพราะสังขารดับ ;

...เพราะ อวิชชา น่ีเองไม่มี สังขารท้ังหลายจึงไม่มี : 
สังขารดับ เพราะอวิชชาดับ ;” ดังนี้ : 
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เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ; เพราะสังขารดับ 
วิญญาณจึงดับ ; เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ; เพราะ 
นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ; เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ;  
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ; เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ; 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ; เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ;  
เพราะภพดบั ชาตจิงึดับ ; เพราะชาตดิบั ชรามรณะ โสกปรเิทว 
ทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับ : ความดับไม่เหลือ
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง  
ในส่ิงที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า 
ความดบัไมเ่หลอื !  ความดบัไมเ่หลอื !  ยอ่มมดีว้ยอาการ
อย่างนี้.
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๕9 
ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 
(อีกนัยหนึ่ง)

-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๐. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไมไ่ดต้รสัรู ้ยังเปน็โพธิสตัวอ์ยู,่ ไดเ้กดิความรูส้กึอนันีขึ้น้วา่ 
“สตัว์โลกนีห้นอ ถงึแลว้ซึง่ความยากเขญ็ ย่อมเกดิ ยอ่มแก ่
ยอ่มตาย ยอ่มจตุ ิและยอ่มอบุตั,ิ กเ็มือ่สตัวโ์ลกไมรู่จ้กัอบุาย
เครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ คือชรามรณะแล้ว การออกจาก
ทุกข ์คือชรามรณะนี้ จักปรากฏขึ้นได้อย่างไร.” 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
“เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชรามรณะจึงได้มี : เพราะมีอะไรเป็น
ปัจจัยหนอ จึงมีชรามรณะ” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย, แก่เราว่า “เพราะ 
ชาติ นัน่แล มอียู ่ชรามรณะ จงึไดม้ ี: เพราะมชีาตเิปน็ปจัจยั 
จึงมีชรามรณะ” ดังนี้.
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…1เพราะ ภพ นั่นแล มีอยู่ ชาติ จึงได้มี : เพราะมี
ภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ” ดังนี้.

…เพราะ อปุาทาน นัน่แล มอียู ่ภพ จงึไดม้ ี: เพราะม ี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ” ดังนี้.

…เพราะ ตัณหา นั่นแล มีอยู่ อุปาทาน จึงได้มี : 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน” ดังนี้.

…เพราะ เวทนา นัน่แล มอียู ่ตณัหา จงึไดม้ ี: เพราะม ี
เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา” ดังนี้. 

…เพราะ ผสัสะ นัน่แล มอียู ่เวทนา จงึไดม้ ี: เพราะม ี
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา” ดังนี้.

…เพราะ สฬายตนะ นั่นแล มีอยู่ ผัสสะ จึงได้มี : 
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ” ดังนี้. 

…เพราะ นามรูป นั่นแล มีอยู่ สฬายตนะ จึงได้มี : 
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ” ดังนี้. 

…เพราะ วิญญาณ นั่นแล มีอยู่ นามรูป จึงได้มี : 
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป” ดังนี้. 

๑. ข้อความตามทีล่ะ … ไว้นัน้ หมายความว่า ได้มีความฉงนเกดิขึน้ทุกๆ ตอน แล้ว
ทรงทาํในใจโดยแยบคาย จนความรูแ้จ้งเกดิขึน้ทกุๆ ตอน เป็นลาํดบัไปจนถงึทีสุ่ด 
ทัง้ฝ่ายสมทุยวารและนโิรธวาร ; ในทีน่ีล้ะไว้โดยนยัทีผู่อ่้านอาจจะเข้าใจเอาเองได้ ;  
-ผูแ้ปล
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า  
“เมื่ออะไรมีอยู่หนอ วิญญาณจึงได้มี : เพราะมีอะไร 
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย แก่เราว่า “เพราะ 
นามรูป น่ันแล มีอยู่ วิญญาณ จึงได้มี : เพราะมีนามรูป  
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
“วญิญาณนี ้ยอ่มเวยีนกลบัจากนามรูป : ยอ่มไม่เลยไปอืน่ ;  
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกนี้ พึงเกิดบ้าง พึงแก่บ้าง  
พึงตายบ้าง พึงจุติบ้าง พึงอุบัติบ้าง : ข้อน้ีได้แก่การท่ี  
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ; เพราะมีวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ; เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี 
สฬายตนะ เพราะมสีฬายตนะเปน็ปจัจยั จงึมผีสัสะ ; เพราะม ี
ผสัสะเปน็ปจัจยั จงึมเีวทนา ; เพราะมเีวทนาเปน็ปจัจยั จงึม ี
ตัณหา ; เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน ; เพราะมี 
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ ;  
เพราะมชีาตเิป็นปจัจัย, ชรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสั
อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน : ความเกิดขึ้นพร้อม 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้”. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  ดวงตาเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว  
ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้ว แก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า 
“ความเกิดขึ้นพร้อม (สมุทัย) !  ความเกิดขึ้นพร้อม 
(สมุทัย) !” ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความฉงนนีไ้ดเ้กดิขึน้แกเ่ราตอ่ไป
ว่า “เมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะ จึงไม่มี : เพราะความดับ
แห่งอะไร จึงมีความดับแห่งชรามรณะ” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย แก่เราว่า “เพราะ
ชาติ นัน่แล ไมม่ ีชรามรณะ จงึไมม่ ี: เพราะความดบัแหง่ชาต ิ 
จึงมีความดับแห่งชรามรณะ” ดังนี้. 

…เพราะ ภพ นัน่แล ไมม่ ีชาต ิจงึไมม่ ี: เพราะความดบั 
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ” ดังนี้. 

…เพราะ อปุาทาน นัน่แล ไมม่ ีภพ จงึไมม่ ี: เพราะ
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ” ดังนี้.

…เพราะ ตัณหา นั่นแล ไม่มี อุปาทาน จึงไม่มี : 
เพราะความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน” ดังน้ี.

…เพราะ เวทนา นัน่แล ไมม่ ีตณัหา จงึไมม่ ี: เพราะ
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา” ดังนี้. 
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…เพราะ ผสัสะ นัน่แล ไมม่ ีเวทนา จงึไม่มี : เพราะ
ความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา” ดังนี้. 

…เพราะ สฬายตนะ นั่นแล ไม่มี ผัสสะ จึงไม่มี : 
เพราะความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ” 
ดังนี้. 

…เพราะ นามรูป นั่นแล ไม่มี สฬายตนะ จึงไม่มี : 
เพราะความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ” 
ดังนี้. 

…เพราะ วิญญาณ นั่นแล ไม่มี นามรูป จึงไม่มี : 
เพราะความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป” 
ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
“เมือ่อะไรไมม่หีนอ วญิญาณจงึไมม่ ี: เพราะความดบัแหง่
อะไร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างย่ิงด้วย
ปัญญา เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย แก่เราว่า “เพราะ 
นามรปู นัน่แล ไมม่ ีวญิญาณ จงึไมม่ ี: เพราะความดบัแหง่
นามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ” ดังนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
“หนทางเพื่อการตรัสรู้นี้ อันเราได้ถึงทับแล้วแล : ได้แก่ 
สิ่งเหล่าน้ีคือ เพราะความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับ 
แหง่วญิญาณ ; เพราะมคีวามดับแหง่วญิญาณ จงึมีความดบั 
แห่งนามรูป ; เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับ 
แห่งสฬายตนะ ; เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมี
ความดับแห่งผัสสะ ; เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมี
ความดับแห่งเวทนา ; เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมี
ความดับแห่งตัณหา ; เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมี
ความดับแห่งอุปาทาน ; เพราะมคีวามดบัแหง่อปุาทาน จงึม ี
ความดับแห่งภพ ; เพราะมคีวามดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบั 
แห่งชาติ ; เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : 
ความดบัลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ย่อมมดีว้ยอาการอย่างน้ี”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ดวงตาเกิดข้ึนแล้ว ญาณเกิดข้ึนแล้ว  
ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น 
แล้ว แก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า 
“ความดับไมเ่หลอื (นิโรธ) ! ความดบัไมเ่หลอื (นิโรธ) !”  
ดังนี้.
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๖0 ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้
-บาล ีทกุ. อ.ํ ๒๐/๖๔/๒๕๑.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราได้รู้ถึงธรรมสองอย่าง คือ 
ความไม่รู้จักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลาย และความเป็น 
ผู้ไม่ถอยหลัง ในการตั้งความเพียร. เราตั้งความเพียร 
คือความไม่ถอยหลังว่า “หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่  
เนือ้และเลอืดในสรีระ จกัเหอืดแหง้ไปกต็ามท ีเมือ่ยงัไมล่ถุงึ 
ประโยชน์อนับคุคลจะลไุดด้ว้ยกำาลงัของบรุษุ ดว้ยความเพยีร 
ของบรุษุ ดว้ยความบากบัน่ของบรุษุแลว้ จกัหยุดความเพียร
นั้นเสีย เป็นไม่มีเลย” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะ
ความไม่ประมาท ได้บรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไป
กว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว. 

(ในบาลี มหา. วิ. ๔/๔๒/๓๕, -บาลี สคา. สำ. ๑๕/๑๕๓/๔๒๕. 

ก็ได้ตรัสว่าพระองค์ได้บรรลุแล้ว ทำาให้แจ้งแล้ว ซึ่งวิมุตติอันไม่มี 

วิมุตติอื่นยิ่งกว่า (อนุตฺตรา วิมุตฺติ) ด้วยการทำาในใจโดยแยบคาย  

ด้วยความเพียรอันชอบ -ผู้แปล).
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๖1 อาการแห่งการตรัสรู้
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๕๗/๕๐๕.

1

ราชกุมาร !  คร้ันเรากลนืกนิอาหารหยาบ ทำากายให้
มีกำาลงัไดแ้ลว้, เพราะสงดัจากกามและอกศุลธรรมท้ังหลาย 
จึงบรรลฌุานที ่๑ มวีติกวจิาร มปีตีแิละสขุ อนัเกดิแตว่เิวก
แลว้แลอยู่. เพราะสงบวติกวจิารเสยีได ้จงึบรรลฌุานท่ี ๒  
เป็นเคร่ืองผ่องใสในภายใน เป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจ ไม่มี 
วิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่.  
เพราะความจางไปแหง่ปติี ยอ่มอยูอ่เุบกขา มสีติสมัปชญัญะ  
เสวยสขุด้วยกาย จงึบรรลฌุานที ่๓ อนัเปน็ฌานทีพ่ระอรยิเจา้ 
กล่าวว่าผู้ได้ฌานน้ี เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข, แล้วแลอยู่.  
และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน จึงได้บรรลุฌานท่ี ๔ อัน
ไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความท่ีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ เพราะ
อุเบกขาแล้วแลอยู่.

เราน้ัน ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน 

๑. ยังพบใน สคารวสูตร -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๘๕/๗๕๔, มหาสัจจกสูตร -บาลี 
มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๒๗, ซึ่งตอนนี้ ปาสราสิสูตร ไม่มี, ต่อไปใน สคารวสูตรและ
มหาสัจจกสตูร กไ็ม่ม.ี  -ผู้แปล
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ถงึความไมห่วัน่ไหวตัง้อยูเ่ชน่นีแ้ลว้ ไดน้อ้มจติไปเฉพาะตอ่  
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ. เรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่
อาศัยในภพก่อนได้หลายประการ คอื ระลกึไดช้าตหินึง่บา้ง 
สองชาติ สามชาติ สี่ชาติ ห้าชาติบ้าง, สิบชาติ ย่ีสิบชาติ 
สามสิบชาติ สี่สิบชาติ ห้าสิบชาติบ้าง, ร้อยชาติ พันชาติ  
แสนชาติบ้าง, ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป์ หลายวิวัฏฏกัปป์  
หลายสังวัฏฏกัปป์และวิวัฏฏกัปป์บ้าง, ว่าเมื่อเราอยู่ใน 
ภพโนน้ มีชือ่อยา่งนัน้ มโีคตร มวีรรณะ มอีาหารอย่างน้ันๆ,  
เสวยสขุและทกุขเ์ชน่นัน้ๆ มอีายสุดุลงเทา่นัน้ ; คร้ันจุตจิาก
ภพนั้นแล้ว ได้เกิดในภพโน้น มีชื่อ โคตร วรรณะ อาหาร 
อย่างนั้นๆ, ได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นๆ มีอายุสุดลง
เท่าน้ัน ; ครัน้จุติจากภพนัน้ๆ แลว้ มาเกดิในภพนี.้ เรานัน้ 
ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการ 
พร้อมทั้งอาการและลักษณะ ดังนี้. 

ราชกุมาร !  นี่เป็นวิชชาที่ 1 ที่เราได้บรรลุแล้วใน
ยามแรกแห่งราตรี. อวิชชาถูกทำาลายแล้ว วิชชาเกิดข้ึน
แล้ว, ความมืดถูกทำาลายแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้ว, 
เช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนส่ง
ไปแล้วแลอยู่, โดยควร.
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เราน้ัน ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน 
ถงึความไมห่วัน่ไหวตัง้อยูเ่ชน่นีแ้ล้ว ไดน้อ้มจติไปเฉพาะตอ่  
จุตูปปาตญาณ. เรามีจักขุทิพย์ บริสุทธ์ิล่วงจักขุสามัญ 
มนุษย์, ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่ บังเกิดอยู่,  เลว 
ประณีต, มีวรรณะดี มีวรรณะเลว, มีทุกข์ มีสุข. เรา
รู้แจ้งชัด หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย !  
สัตว์เหล่านี้หนอ ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
พูดติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบ 
การงานด้วยอำานาจ มิจฉาทิฏฐิ, เบ้ืองหน้าแต่กายแตกตายไป  
ย่อมพากันเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรก. ท่านผู้เจริญ 
ทัง้หลาย ! สว่นสตัวเ์หลา่นีห้นอ ประกอบกายสจุริต วจสีจุรติ  
มโนสจุรติ ไมต่เิตยีนพระอรยิเจา้, เปน็สมัมาทฏิฐ ิประกอบ 
การงานด้วยอำานาจสัมมาทิฏฐิ, เบ้ืองหน้าแต่กายแตกตายไป  
ยอ่มพากนัเข้าสูส่คุตโิลกสวรรค”์. เรามจีกัขทุพิยบ์รสิทุธิ ์
ล่วงจักขุสามัญมนุษย์ เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่ บังเกิดอยู่ เลว 
ประณีต มวีรรณะด ีมวีรรณะเลว มทีกุข ์มสีขุ. เรารูแ้จ้งชดั 
หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ฉะนี้.
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ราชกุมาร !  น่ีเป็นวิชชาท่ี ๒ ท่ีเราได้บรรลุแล้วใน 
ยามกลางแห่งราตรี. อวิชชาถูกทำาลายแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว,  
ความมืดถูกทำาลายแล้ว ความสว่างเกิดข้ึนแทนแล้ว, เช่นเดียว 
กับท่ีเกิดแก่ผู้ไม่ประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนส่งไปแล้วแลอยู่,  
โดยควร.

เราน้ัน ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน 
ถงึความไมห่วัน่ไหวตัง้อยูเ่ชน่นีแ้ล้ว ไดน้อ้มจิตไปเฉพาะตอ่  
อาสวักขยญาณ, เราย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี่ทุกข์,  
น่ีเหตุแห่งทุกข์, นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, นี่ทางให้ถึง 
ความดบัไมม่เีหลอืแหง่ทกุข ์; และเหลา่นีเ้ปน็อาสวะท้ังหลาย,  
นีเ้หตแุหง่อาสวะทัง้หลาย, นีค้วามดบัไมม่เีหลอืแหง่อาสวะ
ทั้งหลาย, นี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะ 
ทัง้หลาย”. เมือ่เรารูอ้ยูอ่ยา่งนี ้เหน็อยูอ่ยา่งนี ้จติกพ็น้จาก 
กามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ. ครัน้จติพ้นวเิศษแลว้ 
ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า จิตพ้นแล้ว. เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์จบแล้ว กิจท่ีต้องทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว กิจอ่ืนท่ี 
จะต้องทำาเพื่อความ (หลุดพ้น) เป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก. 
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ราชกุมาร !  นี่เป็นวิชชาที่ 3 ที่เราได้บรรลุแล้วใน
ยามปลายแห่งราตรี. อวิชชาถูกทำาลายแล้ว วิชชาเกิดข้ึนแล้ว,  
ความมดืถกูทำาลายแลว้ ความสวา่งเกดิขึน้แทนแลว้, เชน่เดยีว 
กับท่ีเกิดแก่ผู้ไม่ประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนส่งไปแล้วแลอยู่,  
โดยควร.
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๖๒ สิ่งที่ตรัสรู้
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ภิกษุท้ังหลาย !  มีส่ิงท่ีแล่นด่ิงไปสุดโต่งอยู่สองอย่าง  
ทีบ่รรพชติไมค่วรขอ้งแวะดว้ย. สิง่ท่ีแลน่ด่ิงไปสดุโตง่น้ัน
คอือะไร คอื การประกอบตนพวัพนัอยูด่ว้ยความใคร่ในกาม
ทัง้หลาย อนัเป็นการกระทำาทีย่งัต่ำา เปน็ของชาวบา้น เปน็ของ 
คนช้ันปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์,  
และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำาบาก  
อนันำามาซึง่ความทกุข ์ไม่ใชข่องพระอริยเจา้ ไมป่ระกอบดว้ย 
ประโยชน์, สองอย่างนี้แล.

ภกิษทุัง้หลาย !  ขอ้ปฏบิตัเิปน็ทางสายกลาง ทีไ่มด่ิง่ 
ไปหาสิง่สดุโตง่สองอยา่งนัน้ เปน็ข้อปฏบิตัท่ีิตถาคตไดต้รสัรู้
เฉพาะแลว้ เปน็ข้อปฏบิติัทำาใหเ้กดิจกัษุ เปน็ข้อปฏบิติัทำาให้
เกดิญาณ เป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรู้อนัย่ิง เพ่ือความ
ตรัสรู้พร้อม เพื่อนิพพาน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อปฏิบัติท่ีเป็นทางสายกลาง ท่ีไม่ด่ิง 
ไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ 
ทั้งหลาย ! ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น คือข้อปฏิบัต ิ
อันเป็นหนทางอันประเสริฐ ประกอบอยู่ด้วยองค์แปด 
ประการนี่เอง. แปดประการคืออะไรเล่า ? คือความเห็น 
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ทีถ่กูตอ้ง ความดำารทิีถ่กูต้อง การพดูจาทีถ่กูตอ้ง การทำาการ
งานที่ถูกต้อง การอาชีพที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง 
ความรำาลึกที่ถูกต้อง ความต้ังใจมั่นคงท่ีถูกต้อง. ภิกษุ 
ทัง้หลาย ! นีแ้ลคอืขอ้ปฏบิตัทิีเ่ปน็ทางสายกลาง ทีต่ถาคตได้
ตรสัรูเ้ฉพาะแลว้ เป็นขอ้ปฏบิตัทิำาใหเ้กดิจกัษ ุทำาใหเ้กดิญาณ  
เปน็ไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรู้อนัยิง่ เพือ่ความตรสัรูพ้รอ้ม 
เพื่อนิพพาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ 
เรือ่งความทกุข ์คอื ความเกดิกเ็ปน็ทกุข ์ความแกก่เ็ปน็ทุกข์  
ความเจบ็ไข้ก็เป็นทกุข์1 ความตายกเ็ปน็ทกุข์, ความประจวบ 
กับสิ่งที่ไม่รัก เป็นทุกข์ ความพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์ 
ความปรารถนาสิง่ใดแลว้ไมไ่ดส้ิง่นัน้ เปน็ทกุข,์ กลา่วโดยย่อ  
ขันธ์ห้าที่ประกอบด้วยอุปาทาน เป็นทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ 
เรือ่งแดนเกดิของความทุกข ์คอืตณัหา อนัเปน็เคร่ืองทำาให้ม ี
การเกิดอีก อันประกอบอยู่ด้วยความกำาหนัดด้วยอำานาจ
ความเพลนิ อันเป็นเคร่ืองใหเ้พลดิเพลนิอยา่งยิง่ในอารมณ์
น้ันๆ, ได้แก่ ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น 
ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น.

๑. ในพระไตรปิฎกสยามรฐั มคีาํว่า พฺยาธปิิ ทุกขฺา ด้วย, ซ่ึงฉบบัสวดมนต์ ไม่ม ีแต่ไป
มบีทว่า โสกปรเิทวทกุขฺโทมนสฺสปุายาสาปิ ทุกขฺา, ซ่ึงในพระไตรปิฎกไม่ม.ี-ผู้แปล



181

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ 
เรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์ คือความดับสนิท
เพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง คือ ความ
สลัดทิ้ง ความสละคืน ความปล่อย ความทำาไม่ให้มีที่อาศัย 
ซึ่งตัณหานั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีแลคือความจริงอันประเสริฐ 
เร่ืองข้อปฏิบัติอันทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความ
ทุกข์ คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ อันประกอบ 
ด้วยองค์แปดประการน้ี ได้แก่ ความเห็นท่ีถูกต้อง ความดำาริ 
ท่ีถูกต้อง การพูดจาท่ีถูกต้อง การทำาการงานท่ีถูกต้อง  
การอาชีพท่ีถูกต้อง ความพากเพียรท่ีถูกต้อง ความรำาลึก 
ท่ีถูกต้อง ความต้ังใจม่ันคงท่ีถูกต้อง.

ภกิษทุัง้หลาย !  จกัษเุกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 
ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว 
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟัง มาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข์, เกิดข้ึน 
แก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่
ควรกำาหนดรู้, เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือ
ความทุกข์นี้ เราตถาคตกำาหนดรู้รอบแล้ว.
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ภกิษทุัง้หลาย !  จกัษเุกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 
ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว 
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดข้ึนแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของทุกข์,  
เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของ
ทกุขน์ี ้เป็นส่ิงทีค่วรละเสยี, เกดิขึน้แกเ่ราวา่ กค็วามจริงอัน
ประเสรฐิ คอืแดนเกดิของความทกุขน์ี ้เราตถาคตละได้แลว้.

ภกิษทุัง้หลาย !  จกัษเุกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 
ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว 
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดข้ึนแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือของ
ความทุกข์, เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือ
ความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่ควรทำาให้แจ้ง, 
เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่
เหลือของความทุกข์นี้ เราตถาคตได้ทำาให้แจ้งแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย !  จกัษเุกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 
ปัญญาเกิดข้ึนแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว 
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดข้ึนแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำาสัตว์ 
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ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์, เกิดข้ึนแก่เราว่า  
ก็ความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำาสัตว์ให้ลุถึงความ
ดบัไมเ่หลอืของความทกุขน์ี ้เปน็สิง่ทีค่วรทำาใหเ้กิดม,ี เกดิขึน้ 
แก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำาสัตว์ให้
ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เราตถาคตได้ทำาให้
เกิดมีแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตลอดกาลเพยีงไร ทีญ่าณทสัสนะ
เครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา อันมีปริวัฏฏ์สาม มีอาการ 
สิบสอง ในอริยสัจจ์ทั้งสี่เหล่านี้ ยังไม่เป็นญาณทัสสนะที่
บรสิทุธิส์ะอาดดว้ยด ี; ตลอดกาลเพยีงนัน้ เรายงัไมป่ฏญิญาวา่ 
ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก 
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาแลมนุษย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใด ญาณทัสสนะเครื่องรู้เห็น 
ตามเป็นจริงของเรา อันมีปริวัฏฏ์สาม มีอาการสิบสอง  
ในอริยสัจจ์ท้ังสี่ เหล่านี้เป็นญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์สะอาด
ด้วยดี ; เมื่อนั้น เราก็ปฏิญญาว่า เป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อม 
เฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พร้อมทั้ง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์  
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์…
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๖3 การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว
 -บาลี ม.ู ม. ๑๒/๓๒๓/๓๒๐.

ภกิษทุัง้หลาย !  กเ็มือ่เราเปน็ผูม้คีวามเกดิ ความแก่  
ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา มีความโศกเป็นธรรมดา  
มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ด้วยตน, ก็รู้จักโทษแห่งสิ่ง
ที่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โศก เศร้าหมองเป็นธรรมดา.  
คร้ันรู้แล้ว จึงได้แสวงหานิพพาน อันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย  
ไม่โศก ไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดา อันไม่มีส่ิงอ่ืนย่ิงไปกว่า  
อันเกษมจากโยคธรรม, เราก็ได้บรรลุพระนิพพานน้ัน. อน่ึง 
ปัญญาเคร่ืองรู้เคร่ืองเห็นได้เกิดแก่เราว่า “ความหลุดพ้น 
ของเราไมก่ลบักำาเรบิ การเกดิคร้ังนีเ้ปน็ครัง้สดุทา้ย ภพเปน็
ที่เกิดใหม่มิได้มีอีก” ดังนี้.
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๖4 
การตรัสรู้คือการทับรอยแห่ง
พระพุทธเจ้าในอดีต

-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๒๘/๒๕๓. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไป 
ในป่าทึบ เกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่า ท่ีมนุษย์ 
แตก่าลกอ่นเคยใชเ้ดนิแลว้. บรุษุนัน้จงึเดนิตามทางน้ันไป  
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานี 
โบราณ อันมนุษย์ทั้งหลายแต่กาลก่อนเคยอยู่อาศัยแล้ว  
เป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวน สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สมบูรณ์ด้วย
สระโบกขรณี มีซากกำาแพงล้อม มีภูมิภาคน่ารื่นรมย์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ลำาดับนั้น บุรุษนั้นเข้าไปกราบทูล
แจง้ขา่วนีแ้กพ่ระราชา หรือแกม่หาอำามาตยข์องพระราชาวา่ 
“ขอทา้วพระกรณุาจงทรงทราบเถดิ : ขา้พระเจ้าเม่ือเท่ียวไป 
ในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่า ที่มนุษย์ 
แต่กาลก่อนเคยใช้เดินแล้ว. ข้าพระเจ้าได้เดินตามทางน้ันไป  
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานี
โบราณ อันมนุษย์ทั้งหลายแต่กาลก่อน เคยอยู่อาศัยแล้ว 
เป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวน สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สมบูรณ์
ด้วยสระโบกขรณี มีซากกำาแพงล้อม มีภูมิภาคน่าร่ืนรมย์.  
ขอพระองค์จงปรับปรุงสถานท่ีน้ันให้เป็นนครเถิด พระเจ้าข้า !”  
ดังนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ลำาดับน้ัน พระราชาหรือมหาอำามาตย์  
ของพระราชาน้ัน จึงปรับปรุงสถานท่ีน้ันข้ึนเป็นนคร.  
สมัยต่อมา นครน้ันได้กลายเป็นนครท่ีม่ังค่ังและรุ่งเรือง  
มีประชาชนมาก เกล่ือนกล่นด้วยมนุษย์ ถึงแล้วซ่ึงความเจริญ
ไพบูลย์, น้ีฉันใด ; 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้ก็ฉันนั้น : เราได้เห็นแล้วซึ่ง
รอยทางเก่า ทีเ่คยเปน็หนทางเกา่ อนัพระสมัมาสมัพุทธเจ้า
ท้ังหลายในกาลกอ่นเคยทรงดำาเนนิแลว้. ภิกษุท้ังหลาย !  
กร็อยทางเก่า ท่ีเคยเปน็หนทางเกา่ อันพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ทัง้หลายในกาลก่อน เคยทรงดำาเนนิแลว้นัน้ เปน็อย่างไรเลา่  
นั่นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเทียว ได้แก่สิ่งเหล่าน้ี คือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภกิษุ
ทัง้หลาย ! นีแ้ล รอยทางเกา่ทีเ่ปน็หนทางเกา่ อนัพระสมัมา-
สัมพุทธเจ้าท้ังหลายในกาลก่อนเคยทรงดำาเนินแล้ว. เราน้ัน  
ได้ด�าเนินไปตามแล้วซ่ึงหนทางนั้น. เม่ือด�าเนินไปตาม
ซึ่งหนทางนั้นอยู่, เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชรามรณะ,  
ซึ่งเหตุให้เกิดข้ึนแห่งชรามรณะ, ซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง 
ชรามรณะ, ซ่ึงข้อปฎิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ 
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ; …
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(ข้อความต่อไปจากน้ี ได้ตรัสถึงชาติ-ภพ-อุปาทาน-ตัณหา-

เวทนา-ผัสสะ-สฬายตนะ-นามรูป-วิญญาณ สุดลงเพียงสังขาร  

โดยอาการทั้งสี่, ดังที่ได้ตรัสในกรณีแห่งชรามรณะ เหมือนกันทุก 

ตวัอกัษร เวน้แตช่ือ่ของตวัปฏจิจสมปุปนันธรรมนัน้ๆ เทา่นัน้  -ผูแ้ปล).
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๖๕ เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้
-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใด ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ, ในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหา 
ประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะ 
บันดาลได้, ได้ปรากฏขึ้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ พร้อมทั้ง
เทวดาและมนุษย์. ถึงแม้ในโลกันตริกนรก อันโล่งโถง
ไม่มีอะไรปิดกั้น แต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณ
มิได้ อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธิ์
อานุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้น แม้ในที่นั้น แสงสว่างอัน 
โอฬารหาประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดา 
ทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้ปรากฏข้ึนเหมือนกัน. สัตว์ที่
เกดิอยู ่ณ ทีน่ัน้ จะรูจ้กักนัไดด้ว้ยแสงสว่างนัน้ พากันรอ้งวา่ 
“ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายเอย๋ !  ผูอ้ืน่อนัเกดิอยูใ่นท่ีน้ีนอกจาก
เราก็มีอยู่เหมือนกัน” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แลเป็น อัศจรรย์ครั้งท่ีสาม ที่
ยังไม่เคยมี ได้บังเกิดมีข้ึนเพราะการบังเกิดแห่ง ตถาคต 
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.



189

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

๖๖ แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้
-บาล ีอฏฺก. อ.ํ ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !  เหตุปัจจัยที่ทำาให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. … 

อานนท์ !  เมื่อใด ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ  
ซึง่อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ ; เมือ่นัน้ แผน่ดนิยอ่มหวัน่ไหว 
ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน.

อานนท์ !  นี้เป็นเหตุปัจจัยที่คำารบห้า แห่งการ
ปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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๖7 ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง
 -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๖๘/๗๓๗.

“พระโคดมผู้เจริญ !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งๆ ผู้ถึงที่สุด
แห่งบารมี เพ่ือบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ)  
แล้วบัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งๆ. พระโคดมผู้เจริญ !  
ในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหน่ึงๆ  
เหล่านั้น พระโคดมผู้เจริญ !  พระองค์เป็นพวกไหน ?”

ภารทว๎าชะ !  เรากลา่ว มาตรฐานทีต่า่งกนั ในบรรดา 
สมณพราหมณ์ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพ่ือบรรลุอภิญญาใน
ธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ) เหล่านั้น :

ภารท๎วาชะ !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงท่ีสุด
แห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตาม

แบบของตนๆ), เขาเป็นพวกมีหลักลัทธิที่ฟังตามๆ กันมา 
(อนุสฺสวิกา) ; โดยการฟังตามๆ กันมานั้น เขาได้บัญญัติ
หลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมา ดังเช่นพวกพราหมณ์ไตรเพท 
(พฺราหฺมณา เตวิชฺชา) ; นี้มีอยู่พวกหนึ่ง.

ภารท๎วาชะ !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงท่ีสุด 
แห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตาม

แบบของตนๆ) ; เพราะอาศยัสทัธาอยา่งเดยีวเปน็มาตรฐาน 
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(เกวลำ สทฺธามตฺตกา) เขาได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ข้ึนมา 
ดังเช่นพวกนักตรึกตรอง (ตกฺกี วีมำสี) ; นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่ง.

ภารท๎วาชะ !  สมณพราหมณ์พวกหน่ึง ซ่ึงก็ถึงท่ีสุด
แห่งบารมีเพ่ือบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบ

ของตนๆ) ได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ข้ึนมา ด้วยปัญญา 
เป็นเครื่องรู้ยิ่ง (อภิญญา) ซึ่งธรรมด้วยตนเองโดยแท้  
ในธรรมทัง้หลาย ทีไ่มเ่คยฟงัมาแตก่อ่น ; นีก็้มีอยู่พวกหน่ึง. 
ภารทวาชะ ! ทา่นพงึทราบโดยปรยิายแมน้ีว้า่ เราเปน็ผู้หน่ึง  
ในบรรดาสมณพราหมณ์พวกนั้น.
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๖8 ทรงคิดหาที่พึ่งส�าหรับพระองค์เอง
-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๒๕/๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราอยู่ที่ตำาบลอุรุเวลา ใกล้ฝั่ง
แม่น้ำาเนรัญชรา, ที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ  
คราวเมือ่ตรสัรูใ้หม่ๆ , ภิกษุทัง้หลาย ! เมือ่เราเร้นอยู ่ณ ท่ีสงดั  
เกิดปริวิตกข้ึนในใจว่า “ผู้อยู่ไม่มีที่เคารพ ไม่มีที่พึ่งพำานัก
ยอ่มเป็นทกุข์, เราจะพงึสกัการะเคารพสมณะหรอืพราหมณ์
คนไหนหนอแล้วแลอยู่ ?”

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้สึกอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า  
“เรามองไม่เห็น สมณพราหมณ์อื่นที่ไหนในโลกนี้และ
เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมท้ังสมณ- 
พราหมณ์, เทวดาพร้อมท้ังมนุษย์ ซ่ึงสมบูรณ์ด้วยศีล ด้วยสมาธิ  
ด้วยปัญญา ด้วยวิมุตติ ย่ิงกว่าเรา ซ่ึงเราควรสักการะเคารพ 
แล้วเข้าไปอาศัยอยู่”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า  
“ถ้าไฉน ธรรมอันใดท่ีเราได้ตรัสรู้แล้ว. เราพึงสักการะ
เคารพธรรมน้ัน เข้าไปอาศัยแล้วแลอยู่เถิด”. สหัมบดีพรหม 
รูค้วามคดิในใจของเรา อันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏ
อยู่เฉพาะหน้าเรา ในชั่วเวลาที่คนแข็งแรง เหยียดแขนออก 
แล้วคู้เข้า เท่านั้น.
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ภกิษทุัง้หลาย !  สหมับดพีรหม ทำาผ้าหม่เฉวยีงบา่ 
ขา้งหนึง่ จดเขา่ขา้งขวาทีพ่ืน้ดนิ นอ้มอญัชลเีข้ามาหาเราแลว้ 
กล่าวกะเราว่า “อย่างน้ันแหละ พระผู้มีพระภาค ! อย่างน้ันแหละ  

พระสุคต ! ข้าแต่พระองค์ ! แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีล่ว่งไปแลว้ 

ในอดีต ก็ได้สักการะเคารพธรรมนั่นเอง เข้าไปอาศัยแล้วแลอยู่, แม้ที่

จกัมาตรสัรูข้า้งหนา้ กจ็กัสกัการะเคารพธรรมนัน่เอง จักเขา้ไปอาศยัแลว้ 

แลอยู่. ข้าแต่พระองค์ ! แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในบัดน้ี ก็ขอจงสักการะเคารพธรรมน่ันแหละ เข้าไปอาศัยแล้วแลอยูเ่ถิด”. 
สหัมบดีพรหม ได้กล่าวคำานี้แล้ว ; ได้กล่าวคำาอื่นอีก (ซ่ึงผูก

เป็นกาพย์) ว่า 
“พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอดีตด้วย พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใด 

ในอนาคตด้วย และพระสัมพุทธเจ้าผู้ทำาความโศกแห่งสัตวโลกเป็น 

อันมากให้ฉิบหายไปด้วย, พระสัมพุทธเจ้าท้ังหมดน้ัน ล้วนแล้วแต่เคารพ

พระสัทธรรมแล้วแลอยู่แล้ว, อยู่อยู่, และจักอยู่ ; ข้อน้ีเป็นธรรมดาแห่ง

พระพุทธเจ้าท้ังหลาย, เพราะเหตุน้ันแล คนผู้รักตน หวังอยู่ต่อคุณอันใหญ่ 

ระลึกถึงซ่ึงพระพุทธศาสนาอยู่ จงเคารพพระสัทธรรมเถิด.”  ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !  สหัมบดีพรหมได้กล่าวคำานี้แล้ว, 

อภิวาทเราแล้ว กระทำาประทักษิณหายไปในท่ีนั้น. ภิกษุ
ทั้งหลาย !  เราเข้าใจในการเชื้อเชิญของพรหม และการ 
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กระท�าที่สมควรแก่ตน : เราได้ตรัสรู้ธรรมใด ก็สักการะ
เคารพธรรมนั้น เข้าไปอาศัยธรรมนั้น อยู่แล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย !  อนึง่ ในกาลใดแล หมู่สงฆป์ระกอบ 
พร้อมด้วยคุณอันใหญ่, ในกาลนั้น เรามีความเคารพ
แม้ในสงฆ์, ดังนี้.







ทรงเผยแผ่พระศาสนา
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๖9 ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๖๑/๕๐๙.

1

ราชกุมาร !  ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
“ธรรมทีเ่ราบรรลแุลว้นีเ้ปน็ธรรมอนัลกึ สตัวอ์ืน่เหน็ไดย้าก 
ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาม, เป็นธรรมระงับและประณีต ไม่เป็น 
วิสัยที่จะหย่ังลงง่ายๆ แห่งความตรึก เป็นของละเอียด  
เปน็วสัิยรูไ้ดเ้ฉพาะบณัฑติ, กส็ตัวเ์หลา่นี ้มอีาลยัเป็นท่ียนิด ี
ยนิดแีลว้ในอาลยั เพลิดเพลนิแลว้ในอาลยั, สำาหรับสตัวผ์ูมี้
อาลัยเป็นที่ยินดี ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้น, ยากนักที่จะ
เหน็ปฏจิจสมปุบาทอนัมสีิง่นี ้(คอืมอีาลยั) เปน็ปจัจยั, ยากนกั 
ที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง, คือ ธรรม
อันถอนอุปธิทั้งสิ้น ความสิ้นตัณหา ความคลายกำาหนัด  
ความดบัโดยไมเ่หลอื และนพิพาน. หากเราพึงแสดงธรรม 
แล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ท่ัวถึง ข้อนั้นจักเป็นความเหน่ือยเปล่า 
แก่เรา, เป็นความลำาบากแก่เรา.” 

โอ, ราชกมุาร !  คาถาอนันา่เศรา้เหลา่นีท้ีเ่ราไม่เคย
ฟังมาแต่ก่อน ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า “กาลน้ีไม่ควร 
ประกาศธรรมทีเ่ราบรรลไุดแ้ลว้โดยยาก. ธรรมนี,้ สตัวท่ี์ 
ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย. สัตว์ที่
๑. ยงัมใีนสตูรอืน่อกี เช่น ปาสราสสูิตร -บาล ีมู. ม. ๑๒/๓๒๓/๓๒๑.  -ผูแ้ปล
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กำาหนดัดว้ยราคะ ถกูกลุม่มดืหอ่หุม้แลว้ จกัไม่เหน็ธรรมอัน
ให้ถึงทีท่วนกระแส, อนัเปน็ธรรมละเอยีดลกึซึง้ เหน็ไดย้าก  
เป็นอณู”, ดังนี้. ราชกุมาร ! เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้, 
จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อการ
แสดงธรรม.

ราชกุมาร !  คร้ังนั้น ความรู้สึกข้อนี้ ได้บังเกิดขึ้น
แก่สหัมบดีพรหม เพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเรา
ดว้ยใจ. ความรู้สกึนัน้มวีา่ “ผูเ้จริญ ! โลกจักฉบิหายเสยี
แล้วหนอ ผู้เจริญ ! โลกจักพินาศเสียแล้วหนอ, เพราะเหตุ
ที่จิตแห่งพระตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมไป 
เพือ่ความขวนขวายนอ้ย, ไมน่อ้มไปเพือ่แสดงธรรม” ดงันี.้  
ลำาดับน้ัน สหัมบดีพรหมได้อันตรธานจากพรหมโลก มา
ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา รวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรง 
เหยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้น. 

ราชกุมาร !  คร้ังนั้น สหัมบดีพรหม ห่มผ้าเฉวียง
บ่า ประคองอัญชลีเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ แล้วกล่าวคำาน้ีกะ
เราว่า “พระองค์ผู้เจริญ ! ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมเพื่อเห็น

แกข่า้พระองคเ์ถิด, ขอพระสคุตจงแสดงธรรมเถดิ, สตัวท์ีม่ธีลุใีนดวงตา

แต่เล็กน้อย ก็มีอยู่, เขาจักเสื่อมเสียเพราะไม่ได้ฟังธรรม. สัตว์ผู้รู้ทั่วถึง

ธรรม จักมีโดยแท้” ดังนี้.
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70 ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า
-บาล.ี ม. ม. ๑๓/๔๖๓/๕๑๑.

ราชกุมาร !  คร้ังนั้น เรารู้แจ้งคำาเชื้อเชิญของ
สหัมบดีพรหมแล้ว, และเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ 
ท้ังหลาย เราตรวจดูโลกดว้ยพทุธจกัขแุลว้. เมือ่เราตรวจด ู
โลกดว้ยพทุธจกัขุอยู,่ เราไดเ้หน็สตัวท์ัง้หลาย ผูม้ธุีลใีนดวงตา
เล็กน้อยบ้าง มีมากบ้าง, ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้าง อ่อนบ้าง,  
มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง, อาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้าง ยากบ้าง ; 
และบางพวกเห็นโทษในปรโลก โดยความเป็นภัยอยู่ก็มี ;  
เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบล บัวปทุม บัวบุณฑริก, 
ดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำา เจริญในน้ำา อันน้ำาพยุงไว้ 
ยังจมอยู่ในน�้า, บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำา เจริญในน้ำา อันน้ำา 
พยุงไว้ ต้ังอยู่เสมอพื้นน�้า, บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำา เจริญ 
ในน้ำา อนัน้ำาพยงุไว ้โผลข่ึน้พน้น�า้ อนัน้ำาไมถ่กูแลว้, มฉัีนใด,  
ราชกุมาร ! เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆ กันฉันน้ัน. 
ราชกุมาร ! ครั้งนั้น เราได้รับรองกะสหัมบดีพรหมด้วยคำา 
(ที่ผูกเป็นกาพย์) ว่า 
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“ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้ว 
แกส่ตัวเ์หลา่นัน้, สัตวเ์หลา่ใดมีโสตประสาท สตัวเ์หลา่นัน้  
จงปลงศรัทธาลงไปเถิด, พรหม ! เรารู้สึกว่ายาก จึงไม่กล่าว 
ธรรมอันประณีต ที่เราคล่องแคล่วช�านาญ ในหมู่มนุษย์ 
ทั้งหลาย” ดังนี้.

ราชกุมาร !  คร้ังนัน้ สหมับดพีรหมรู้วา่ตนเปน็ผูไ้ด้
โอกาสอันพระผู้มีพระภาค ทรงกระทำาแล้วเพ่ือแสดงธรรม,  
จึงไหว้เรากระทำาประทักษิณแล้ว อันตรธานไปในท่ีน้ันน่ันเอง.
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71 
ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น 
ความจ�าเป็นของสัตว์บางพวก

-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๑๕๒/๔๖๑. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็น
หรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย 
ท่ีตถาคตประกาศแล้วก็ตาม ก็หาเข้ามาสู่คลองแห่ง 
กุศลธรรมได้ไม่. แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นหรือ 
ไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว้กต็าม ยอ่มเขา้มาสูค่ลองแหง่กุศลธรรม 
ท้ังหลายได้โดยแท้. ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ต่อเมื่อ 
ได้เห็นตถาคต หรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 
จึงเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ ถ้าไม่ได้เห็น
ตถาคต หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อม
ไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในบุคคล ๓ ประเภทนั้น มีบุคคล 
อยูป่ระเภทหนึง่ ซึง่ตอ่เมือ่ไดเ้หน็ตถาคตหรอืไดฟ้งัธรรมวนิยั 
ที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรม
ท้ังหลายได้, ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย 
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ที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรม
ทัง้หลายได้เลย. เราเพราะเหน็แกบ่คุคลประเภทนีแ้หละ 
จึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรม. และเพราะอาศัยบุคคล 
ประเภทนี้เป็นหลักอีกเหมือนกัน จึงจำาต้องแสดงธรรม 
แก่บุคคลประเภทอื่นด้วย.
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7๒ ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๔๖-๒๔๘/๘๒๐-๘๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  ครั้งหนึ่ง ที่ตำาบลอุรุเวลา ใกล้ฝั่ง
แม่น้ำาเนรัญชรา, ที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ 
เมื่อเราแรกตรัสรู้ได้ใหม่ๆ, ความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้น
แก่เรา ขณะเข้าสู่ที่พักกำาบังหลีกเร้นอยู่, ว่า “นี่เป็นหนทาง
อันเอก เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย, เพ่ือ
ก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและปริเทวะ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้
แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำานิพพาน 
ใหแ้จง้ ทางนี ้คอื สตปัิฏฐานส่ี. สีเ่หลา่ไหนเลา่ ? คอื ภกิษ ุ
เป็นผู้มีธรรมดาตามเห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนา 
ทั้งหลาย, เห็นจิตในจิต, เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่, 
เป็นผู้มีเพียรเผาบาป มีสติสัมปชัญญะ นำาอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลก ออกได้ : นี้แหละทางทางเดียว” ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ลำาดบันัน้ สหมับดพีรหมรูป้รวิติก
ในใจของเราจงึอันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏอยูเ่ฉพาะ
หนา้เรา รวดเรว็เทา่เวลาทีบ่รุุษแขง็แรงเหยยีดแขนออกแลว้ 
งอเข้าเท่าน้ัน. ครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทำาผ้าห่มเฉวียงบ่า 
น้อมอัญชลีเข้ามาหาเรา แล้วกล่าวกะเราว่า “อย่างน้ันแล  
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พระผู้มีพระภาค ! อย่างนั้นแล พระสุคต ! นั่นเป็นทางอันเอก เพ่ือ

ความบริสุทธ์ิหมดจด ของสัตว์ท้ังหลาย, เพ่ือก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความโศก

และปริเทวะ … เพื่อทำานิพพานให้แจ้ง”, แล้วได้กล่าวคำา (อันผูกเป็น

กาพย์) ว่า :-

“พระสุคต ผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติ.  

ผู้มีพระทัยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูล ย่อมทรงทราบทางเอก  

ซึ่งเหล่าพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในกาลก่อน และกำาลังข้ามอยู่  

และจักข้าม ซ่ึงโอฆะได้,” ดังน้ี.
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73 มารทูลให้นิพพาน
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๓๑/๑๐๒.

อานนท์ !  คร้ังหน่ึงเม่ือเราอยู่ท่ีตำาบลอุรุเวลา ใกล้
ฝ่ังแม่น้ำาเนรัญชรา, ท่ีต้นไทรเป็นท่ีพักร้อนของเด็กเล้ียงแพะ 
เม่ือได้ตรัสรู้ใหม่ๆ, มารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเราถึงท่ีน้ัน ยืนอยู่ 
ในท่ีควรแล้วกล่าวกะเราว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจง
ปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิด, บัดน้ีเป็น
เวลาสมควรปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคแล้ว”. เราได้
กล่าวกะมารนั้นว่า 

“ท่านผู้มีบาป !  เราจักไม่ปรินิพพานก่อน, ตลอด
กาลที่ ภิกษุ … ภิกษุณี … อุบาสก … อุบาสิกา ผู้เป็นสาวก 
(และสาวิกา) ของเรา ยังไม่เป็นผู้ฉลาด ยังไม่ได้รับคำาแนะนำา 
ยังไม่แกล้วกล้า ยังไม่เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรม
ควรแกธ่รรม ปฏิบตัถิกูตอ้ง ปฏบิตัติามธรรม, ยงัตอ้งเรยีน
ความรู้ของอาจารย์ตนต่อไปก่อน จึงจักบอก แสดง บัญญัติ  
แตง่ตัง้ เปิดเผย จำาแนก กระทำาใหต้ืน้ ซึง่พระสทัธรรม จนขม่ขี ่
ปรัปวาทที่เกิดข้ึน ให้ราบเรียบโดยธรรม แล้วแสดงธรรม
ประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ได้.
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74 ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๖๔/๕๑๒. 

ราชกุมาร !  ความคิดข้อน้ีได้มีแก่เราว่า “เราควร
แสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ? ใครจักรู้ท่ัวถึงธรรมน้ีโดยพลัน
หนอ ?” ความรู้สึกได้เกิดแก่เราว่า “อาฬารผู้กาลามโคตรน้ีแล 
เป็นบัณฑิต ผู้ฉลาด มีเมธา มีชาติแห่งสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาแต่
เล็กน้อยมานานแล้ว, ถ้ากระไร เราควรแสดงธรรมแก่อาฬาร 
ผู้กาลามโคตร น้ีก่อนเถิด, เธอจักรู้ท่ัวถึงธรรมน้ีเป็นแน่”. 

ราชกุมาร !  ครั้งนั้น เทวดาได้เข้ามากล่าวคำาน้ี 
กะเราว่า “พระองค์ผู้เจริญ ! อาฬารผู้กาลามโคตรได้กระทำากาละ 

๗ วันมาแล้ว”. และความรู้สึกก็ได้เกิดแก่เราว่า “อาฬาร
ผู้กาลามโคตรได้กระทำากาละเสีย ๗ วันแล้ว อาฬาร 
ผู้กาลามโคตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้ว, เพราะ
หากว่า ถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซร้ จักรู้ทั่วถึงธรรมน้ีได้ 
โดยพลัน” ดังนี้.

ราชกุมาร !  ความคิดข้อนี้ได้เกิดมีแก่เราว่า “อุทก
ผูร้ามบตุรนีแ้ล, เปน็บณัฑติ ผูฉ้ลาด มเีมธา มชีาตแิหง่สตัว์
ผู้มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้ว, ถ้ากระไร เราควร 
แสดงธรรมแก่อทุกผูร้ามบตุร นัน้กอ่น, เธอจักรูท่ั้วถงึธรรม
นี้เป็นแน่”. 
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ราชกุมาร !  เทวดาได้เข้ามากล่าวคำานี้กะเราว่า  
“พระองค์ผู้เจริญ ! อุทกผู้รามบุตร ได้กระทำากาละเสียเม่ือตอนดึก

คืนนี้แล้ว”. และความรู้สึกอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า “อุทก 
ผู้รามบุตร ได้กระทำากาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว อุทก 
ผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้ว, เพราะหากว่า 
ถ้าเธอได้ฟังธรรมน้ีไซร้ เธอจักรู้ท่ัวถึงธรรมโดยพลันทีเดียว !  
เราจักแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอ ? ใครจักรู้ท่ัวถึงธรรมนี้
โดยพลัน ?” ดังนี้.

ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า “ภิกษ ุ
ปัญจวัคคีย์ได้อุปัฏฐากเรา เม่ือบำาเพ็ญความเพียร, เป็น 
ผูม้อีปุการะมากแก่เรา, ถา้กระไรเราควรแสดงธรรมแก่ภกิษ ุ
ปัญจวัคคีย์ก่อนเกิด”. ราชกุมาร ! ความสงสัยเกิดแก่ 
เราวา่ “บดันี ้ภกิษปุญัจวัคคยีอ์ยูท่ีไ่หนหนอ ?” ด้วยจกัขเุป็น 
ทพิยห์มดจดลว่งจกัขุสามญัมนษุย ์เราไดเ้หน็ภกิษปุญัจวคัคยี ์ 
ผู้อยู่แล้วที่เมืองพาราณสี ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน.

ราชกมุาร !  ครัง้นัน้ ครัน้เราอยูท่ีต่ำาบลอรุเุวลาตาม
พอใจแล้ว, ได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพาราณสี.
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7๕ เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก
 -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๖๖/๔๑๒-๓.

1

ราชกมุาร !  เรา, คร้ันอยูท่ีต่ำาบลอรุุเวลาตามพอใจ
แล้ว, ได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพาราณสี. ราชกุมาร !  
อาชีวกชื่ออุปกะ ได้พบกะเราท่ีระหว่างตำาบลคยาและโพธิ. 
เขาได้กล่าวคำานี้กะเราผู้เดินทางไกลมาแล้วว่า “ผู้มีอายุ !   

อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก, ผิวพรรณของท่านหมดจดขาวผ่อง, ผู้มีอาย ุ! 

ท่านบวชเจาะจงกะใคร, หรือว่าใครเป็นครูของท่าน, หรือว่าท่านชอบใจ

ธรรมของใคร ?” ดังนี้.
ราชกุมาร !  เมื่ออุปกาชีวกถามแล้วอย่างนี้ เราได้

ตอบอุปกาชีวกด้วยคำา (ที่ผูกเป็นกาพย)์ ว่า 
“เราเป็นผู้ครอบงำาได้หมด, เป็นผู้รู้จบหมด, 

ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในสิ่งทั้งหลาย, ละได้แล้วซ่ึงสิ่งท้ังปวง, 
หลุดพ้นแล้ว เพราะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา, รู้ย่ิงเองแล้ว  
จะต้องเจาะจงเอาใครเล่า !  

อาจารยข์องเราไมม่,ี ผูท้ีเ่ป็นเหมอืนเรากไ็ม่มี, ผูจ้ะ
เปรยีบกบัเรากไ็มม่ ีในโลกและทัง้เทวโลก. เราเปน็อรหนัต ์
ในโลก, เราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่า. เราผู้เดียวเป็น

๑. ยงัมใีนสตูรอืน่อกี เช่น ปาสราสิสูตร -บาลี ๑๒/๓๒๘/๓๒๕.  -ผูแ้ปล
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สัมมาสัมพุทธะ, เราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิท, จะไปสู่เมือง
แห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักร. ในเมื่อโลกเป็นราวกะ
ตาบอด เราได้กระหน่ำาตีกลองแห่งอมตธรรมแล้ว.” ดังนี้.

“ผูม้อีาย ุ!  ทา่นเป็นพระอรหนัต ์ผูช้นะไมม่ทีีส่ดุ เหมอืนอยา่ง

ที่ท่านปฏิญญานั้นเชียวหรือ ”

“ผู้ที่เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเรา ก็คือผู้ที่ถึงความสิ้น
อาสวะแล้ว, เราชนะธรรมอันลามกแล้ว. แน่ะอุปกะ !  
เหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะ”, ดังนี้.

ราชกุมาร !  ครั้นเรากล่าวดังนี้ อุปกาชีวกได้กล่าว
วา่ “เหน็จะเป็นได ้1 ผูม้อีาย ุ!” ดงันีแ้ลว้ สา่ยศรีษะไปมา แลบลิน้  
ถือเอาทางสูง2 หลีกไปแล้ว.

๑. คาํน้ีเห็นจะเป็นคาํเยาะ บาลตีอนนีมี้แต่ “หเุวยยฺาวโุส” เท่านัน้ ไม่ได้ใส่ประธาน
อะไรไว้ คงหมายว่าประธานของประโยคน้ี คอืคาํท่ีพระองค์ตรัสน่ันเอง อรรถกถา
แก้ว่า “ชือ่แม้เช่นนัน้พงึมไีด้”.  -ผู้แปล

๒. บาลเีป็น อมุมฺคโฺค. ตามตวัว่า ทางข้ึน. มีบางท่านแปลว่า ทางผดิ, ทีจ่รงิเขาน่าจะ
เดินสวนทางขึน้ไปทางเหนอื ส่วนพระองค์ลงไปพาราณส ีเป็นทางใต้.  -ผูแ้ปล.
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7๖ 
การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ 
การแสดงปฐมเทศนา

-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๖๗/๕๑๔.
1

ราชกุมาร !  ลำาดับนั้น เราจาริกไปโดยลำาดับ 
เมืองพาราณสีถึงที่อยู่ แห่งภิกษุปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตน-
มฤคทายวันแล้ว. ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นเรามาแต่ไกล  
ได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่า 

“ผู้มีอายุ !  พระสมณโคดมนี้กำาลังมาอยู่, เธอเป็นผู้มักมาก 

สลดัความเพยีร เวยีนมาเพือ่ความเปน็คนตำา่เสยีแลว้. เช่นน้ันเราอยา่

ไหว,้ อยา่ลกุรบั, อยา่พงึรบับาตร จวีรของเธอ เปน็อนัขาด. แตจ่กัตัง้

อาสนะไว้ ถ้าเธอปรารถนา จักนั่งได้” ดังนี้.

ราชกุมาร !  เราเข้าไปใกล้ภิกษุปัญจวัคคีย์ด้วย 
อาการอยา่งใด, เธอไมอ่าจถอืตามกตกิา ของตนไดด้ว้ยอาการ
อย่างน้ัน, บางพวกลุกรับและรับบาตรจีวรแล้ว, บางพวก 
ปูอาสนะแลว้, บางพวกตัง้น้ำาลา้งเทา้แลว้ แต่เธอร้องเรยีกเรา 
โดยชือ่ (วา่โคดม) ดว้ย และโดยคำาว่า ทา่นผูม้อีายุ (อาวโุส) ดว้ย.  
คร้ันเธอกล่าวอย่างน้ัน เราได้กล่าวคำาน้ีกะภิกษุปัญจวัคคีย์น้ันว่า 

๑. ยงัมใีนสตูรอืน่อกี เช่น ปาสราสิสูตร -บาลี ๑๒/๓๒๙/๓๒๖.  -ผูแ้ปล
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“ภิกษุทั้งหลาย !  เธออย่างเรียกร้องเราโดยชื่อ 
และโดยคำาวา่ ‘ผูม้อีาย ุ! (อาวโุส)’ ภกิษทุัง้หลาย ! เราเปน็ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, เธอจงเงี่ยโสตลง เราจักสอน
อมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว, เราจักแสดงธรรม, เม่ือเธอ
ปฎิบัติอยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว จักกระทำาให้แจ้ง 
ซึง่ประโยชนอ์นัยอดเยีย่ม อนัเปน็ยอดสดุแหง่พรหมจรรยไ์ด ้ 
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรมน้ี เข้าถึงแล้วแลอยู่, อันเป็น 
ประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตร ผู้ออกจากเรือน บวชเป็น 
ผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ” ดังน้ี.

ราชกุมาร !  ครั้นเรากล่าวดังนี้แล้ว, ภิกษุ
ปัญจวัคคีย์กล่าวคำาน้ีกะเราว่า “ผู้มีอายุ โคดม ! แม้ด้วยอิริยา 

ปฏปิทา และทกุรกริยิาน้ัน ทา่นยงัไมอ่าจบรรลอุตุตรมินุสสธมัม ์อลมรยิ-

ญาณทัสสนวิเศษได้เลย ก็ในบัดนี้ ท่านเป็นคนมักมาก สลัดความเพียร  

เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากแล้ว ทำาไมจะบรรลุอุตตริมนุสสธัมม์  

อลมริยญาณทัสสนวิเศษได้เล่า ?”

“ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตไม่ได้เป็นคนมักมาก 
สลัดความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากดอก, 
ภิกษุท้ังหลาย ! ตถาคตเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วย
ตนเอง. ภิกษทุัง้หลาย ! พวกเธอจงเงีย่โสตลง เราจะสอน



213

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

อมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว เราจักแสดงธรรม. เมื่อเธอ
ปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว, จักกระทำาให้แจ้ง 
ซึง่ประโยชนอ์นัยอดเยีย่ม อนัเปน็ยอดสดุแห่งพรหมจรรยไ์ด ้
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรมน้ี เข้าถึงแล้วแลอยู่, อันเป็น 
ประโยชน์ท่ีปรารถนาของกุลบุตร ผู้ออกจากเรือน บวชเป็น 
ผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ” ดังน้ี.

ราชกมุาร !  ภิกษุปญัจวคัคยี ์ไดก้ลา่วคำานี ้กะเราอกี  
แม้ครั้งที่สอง (อย่างเดียวกับครั้งแรก).

ราชกุมาร !  เราก็ได้กล่าวคำานี้กะภิกษุปัญจวัคคีย์
แม้ครั้งที่สอง (อย่างเดียวกับครั้งแรก).

ราชกมุาร !  ภิกษุปญัจวคัคยี ์ไดก้ลา่วคำานี ้กะเราอกี  
แม้ครั้งที่สาม (อย่างเดียวกับครั้งแรก).

ราชกุมาร !  ครัน้ภกิษปุญัจวคัคยีก์ล่าวอย่างน้ีแลว้,  
เราได้กล่าวคำานี้กะพวกเธอว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! เธอจำา
ได้หรือ ? คำาอย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกะเธอทั้งหลายใน 
กาลก่อนแต่นี้บ้างหรือ เธอตอบว่า “หาไม่ท่านผู้เจริญ !” 1 เรา
กลา่วอีกว่า “ภิกษทุัง้หลาย ! ตถาคตเปน็พระอรหนัต ์ตรัสรู้
ชอบด้วยตนเอง. พวกเธอจงเงี่ยโสตลง เราจะสอน อมต

๑ เปล่ียน อาวุโส เป็น ภนฺเต ตรงน้ี.  -ผูแ้ปล
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ธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว, เราจักแสดงธรรม, เมื่อเธอปฏิบัติ
อยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว จักกระทำาให้แจ้ง ซึ่ง
ประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ได้  
ดว้ยปญัญาอนัย่ิงเองในทฏิฐธรรมนี ้เขา้ถงึแลว้แลอยู,่ อนัเปน็ 
ประโยชน์ท่ีปรารถนาของกุลบุตร ผู้ออกจากเรือน บวชเป็น 
ผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ” ดังน้ี.

ราชกมุาร !  เราไดส้ามารถ เพือ่ให ้ภกิษปุญัจวคัคยี ์
เชื่อแล้วแล. ราชกุมาร ! เรากล่าว สอนภิกษุ ๒ รูปอยู่. 
ภิกษุ ๓ รูปเที่ยวบิณฑบาต เราหกคนด้วยกัน เลี้ยงชีวิตให้
เปน็ไป ด้วยอาหารทีภ่กิษ ุ๓ รปูนำามา. บางคราวเรากลา่ว
สอนภิกษุ ๓ รูปอยู่ ภิกษุ ๒ รูป เที่ยวบิณฑบาต เราหกคน
เลี้ยงชีวิตให้เป็นไป ด้วยอาหารที่ภิกษุ ๒ รูปนำามา.1 

ราชกุมาร !  คร้ังนั้น, เมื่อเรากล่าวสอน พร่ำาสอน
ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ ๑ เธอกระทำาให้แจ้ง
ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์  
ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในทฏิฐธรรมนี ้เข้าถงึแลว้แลอยู ่อนัเปน็ 
ประโยชน์ท่ีปรารถนาของกุลบุตร ผู้ออกจากเรือน บวชเป็น 
ผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ได้แล้ว.

๑. ในทีน่ี ้ได้แก่การตรัสธมัมจกักปัปวัตตนสูตร, เรือ่งเบ็ดเตลด็ และอนัตตลกัขณสตูร 
เป็นครัง้สดุท้าย, เนือ่งจากเป็นท่ีทราบกนัดอียูแ่ล้ว จงึไม่ได้นํามาใส่ไว้ในทีน่ี.้ -ผู้แปล
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(ข้อความใน ปาสราสิสูตร -บาลี มู. ม. ๑๒/๓๓๒/๓๒๖,  

มีแปลกออกไปบ้างเล็กน้อยในตอนนี้ดังนี้ :-)

ภกิษทุัง้หลาย !  ครัง้นัน้ เมือ่เรากลา่วสอน พร่ำาสอน 
ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่  ด้วยอาการอย่างน้ี เธอนั้น ทั้งที่เป็น 
ผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งแล้วซึ่งโทษอัน 
ต่ำาทรามในความเป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดา. เธอแสวงหา
อยู่ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด 
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมที่ไม่มีการเกิด, ก็ได้เข้าถึง
แล้วซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด  
ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่า เป็นธรรมไม่มีการเกิด. เธอน้ัน  
ทัง้ทีเ่ป็นผูม้คีวามแกเ่ปน็ธรรมดาอยูด่ว้ยตน กร็ูแ้จง้ชัดแลว้
ซึ่งโทษอันต่ำาทรามในความเป็นผู้มีความชราเป็นธรรมดา. 
เธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัย
จากเครื่องผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมที่ไม่มี 
ความชรา, ก็ได้เข้าถึงแล้วซ่ึงนิพพาน อันเป็นธรรมที่
ปลอดภัยจากเคร่ืองผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรม
ไม่มีความชรา. เธอนั้น ทั้งที่เป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งชัดแล้ว ซ่ึงโทษอันต่ำาทรามใน
ความเป็นผูม้คีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา. เธอแสวงหาอยู่ซ่ึง
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นิพพาน อันเป็นธรรมทีป่ลอดภยัจากเคร่ืองผูกรัด ไมมี่ธรรม
อื่นย่ิงกว่า เป็นธรรมที่ไม่มีความเจ็บไข้, ก็ได้เข้าถึงแล้ว
ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเคร่ืองผูกรัด ไม่มี 
ธรรมอืน่ยิง่กวา่ เปน็ธรรมทีไ่มม่คีวามเจบ็ไข.้ เธอนัน้ ทัง้ที ่
เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งแล้ว 
ซึ่งโทษอันต่ำาทรามในความเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา. 
เธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจาก 
เครือ่งผกูรดั ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ เปน็ธรรมท่ีไม่ตาย, กไ็ดเ้ขา้
ถงึแลว้ซึง่นพิพาน อนัเปน็ธรรมท่ีปลอดภัยจากเคร่ืองผกูรดั 
ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า เป็นธรรมที่ไม่ตาย. เธอน้ัน ทั้งที่ 
เป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้ง
แล้วซึ่งโทษอันต่ำาทราม ในความเป็นผู้มีความเศร้าหมอง
เป็นธรรมดา. เธอแสวงหาอยู่ซ่ึงนิพพานอันเป็นธรรม 
ทีป่ลอดภัยจากเครือ่งผกูรัด ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กว่า เป็นธรรม
ทีไ่มมี่ความเศรา้หมอง, กไ็ดเ้ขา้ถงึแลว้ซึง่นพิพาน อนัเปน็
ธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็น
ธรรมทีไ่มม่คีวามเศรา้หมอง. ญาณและทสัสนะ ไดเ้กดิขึน้
แล้วแก่เธอเหล่านั้นว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำาเริบ 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป ดังนี้.
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77 
ทรงประกาศธรรมจักรที่ 
อิสิปตนมฤคทายวัน

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๔๔๙/๖๙๙. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตน-
มฤคทายวัน ใกล้นครพาราณสี, เป็นธรรมจักรที่สมณะหรือ
พราหมณ์, เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะต้านทาน
ให้หมุนกลับมิได้.

ข้อน้ีคอื การบอก การแสดง การบญัญัต ิการแต่งต้ัง 
การเปิดเผยการจำาแนก และการทำาให้ตื้น ซ่ึงความจริงอัน
ประเสริฐสี่ประการ: สี่ประการได้แก่ความจริงอันประเสริฐ
คือความทุกข์, ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์, 
ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, และ
ความจริงอันประเสริฐ คือทางทำาผู้ปฏิบัติให้ลุถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์.
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78 
เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วย
การแสดงธรรมจักร 

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใดตถาคตประกาศอนุตตร-
ธรรมจักร, เมือ่นัน้ในโลกนีแ้ละเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ 
ย่อมเกิดแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณมิได้ ยิ่งกว่าเทวนุภาพ 
ของเทวดา. ในโลกนัตรกินรกอนัเปดิโลง่เปน็นจิ แตม่ดืมดิ 
จนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณมิได้ อันแสงแห่งดวงจันทร์
และดวงอาทติยท์ีม่ฤีทธ์ิอานภุาพอยา่งนีส้อ่งไปไมถ่งึ ณ ทีน้ั่น 
แสงสว่างอันยิ่งจนประมาณมิได้ ยิ่งกว่าเทวานุภาพ ย่อม
บังเกิดขึ้น. สัตว์ที่เกิดอยู่ ณ ที่น้ัน จะรู้จักกันได้ด้วย 
แสงสว่างนั้น ร้องขึ้นว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ! ได้ยินว่า
สัตว์อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่” ดังนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย !  นีเ่ปน็อศัจรรยค์ร้ังทีส่ี ่ทีย่งัไมเ่คยม ี 
ไดบั้งเกดิมข้ึีน เพราะการบงัเกดิแหง่ตถาคตผูอ้รหนัตสมัมา- 
สัมพุทธะ.
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79 
แผ่นดินไหว เนื่องด้วย
การแสดงธรรมจักร

-บาล ีอฏฺก. อ.ํ ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗. 

อานนท์ !  เหตุปัจจัยที่ทำาให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. …

อานนท ์!  เมือ่ใด ตถาคตยอ่มยงัธรรมจกัร อนัไมม่ี
จักรอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไป ; เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว 
ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน.

อานนท์ !  นี้แล เป็นเหตุปัจจัยคำารบหก แห่งการ
ปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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80 จกัรของพระองค์ไม่มใีครต้านทานได้
-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๖๖/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  จักรพรรดิราชที่ประกอบไปด้วย
องค์ ๕ ประการ ย่อมอาจหมุนจักรโดยธรรมให้เป็นไปได้.  
และจักรนั้น เป็นจักรที่มนุษย์ไรๆ ผู้เป็นข้าศึกไม่อาจ
ต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ. องค์ ๕ ประการ คือ
อะไรบา้งเลา่ ? องค ์๕ ประการ คอื จกัรพรรดริาชนัน้ เปน็
คนผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณที่พอเหมาะ รู้จักกาละ  
รู้จักบริษัท. ภิกษุทั้งหลาย ! จักรพรรดิที่ประกอบด้วย
องคห์า้เหลา่นีแ้ล ทีส่ามารถหมนุจกัรโดยธรรมใหเ้ปน็ไปได ้ 
และเป็นจักรที่ใครๆ ผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุน
กลับได้ด้วยมือ, ข้อนี้ฉันใด ;

ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบ
เอง กเ็ปน็ฉนันัน้. ตถาคตประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ
แล้ว ยอ่มหมนุ ธรรมจกัรอนัไม่มจีกัรอ่ืนยิง่ไปกวา่ ใหเ้ปน็ไป 
ไดโ้ดยธรรม. และจกัรนัน้ เป็นจกัรทีส่มณะหรือพราหมณ ์
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถต้านทาน
ให้หมุนกลับได้. ธรรม ๕ ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง 
ย่อมเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณท่ีพอเหมาะ รู้จัก
กาละ รู้จักบริษัท ตถาคตประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล จึงหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่า ให้เป็น
ไปไดโ้ดยธรรม, และจกัรนัน้เปน็จกัรทีส่มณะ หรือพราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถต้านทาน
ให้หมุนกลับได้ ดังนี้.
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81 
ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา 
(เป็นเจ้าของ)

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๖๘/๑๓๓. 

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้พระเจ้าจักรพรรดิราชผู้ทรงธรรม 
เป็นธรรมราชาอยู่แล้ว พระองค์ก็ยังไม่ทรงหมุน จักรอัน
ไม่มีพระราชา ให้เป็นไป.

คร้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างน้ี ภิกษุรูปหน่ึงได้ทูลถามข้ึนว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ก็ใครเล่าจะมาเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิ 

ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่เองแล้ว”. 

ภิกษุ !  ธรรมนะซิ เป็นพระราชาให้แก่พระเจ้า
จักรพรรดิราชผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่เองแล้ว.

ภิกษุ !  จักรพรรดิราชผู้ประกอบในธรรม เป็น 
ธรรมราชา ย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียว สักการะธรรม เคารพ
ธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม 
เป็นอธปิไตย ย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุม้ครองโดย
ชอบธรรม ในหมูช่นในราชสำานกั ในกษัตริยท์ีเ่ปน็เมืองออก
ในหมู่พล ในพราหมณแ์ละคฤหบดี ในราษฎรชาวนคิมและ
ชนบท ในสมณะและพราหมณ ์ทัง้ในเนือ้และนก, ท้ังหลาย. 
ภิกษุ !  จักรพรรดิราชผู้ประกอบ ในธรรม เป็นธรรมราชา  



223

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ผู้เป็นเช่นน้ีแลช่ือว่า เป็นผู้หมุนจักรให้เป็นไป โดยธรรมจักรน้ัน 
เป็นจักรท่ีมนุษย์ใดๆ ผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับ 
ได้ด้วยมือ ; ข้อนี้ฉันใด ;

ภิกษุ !  ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน, ตถาคตเป็น
อรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรม 
อาศยัธรรมอยา่งเดยีว สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อม
ธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอดธง มีธรรมเป็น
อธิปไตย ยอ่มจดัการอารกัขาปอ้งกนัและคุม้ครองโดยธรรม  
ในหมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดยการให้โอวาทว่า  
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอย่างนี้ๆ ควรประพฤติ, 
อยา่งนี้ๆ  ไมค่วรประพฤต ิ; วา่ อาชวีะอยา่งน้ีๆ ควรดำาเนิน,  
อย่างน้ีๆ ไม่ควรดำาเนิน ; และว่า คามนิคมเช่นน้ีๆ ควรอยู่
อาศัย, เช่นนี้ๆ ไม่ควรอยู่อาศัย ดังนี้. 

ภิกษุ !  ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็น
ธรรมราชาผู้ประกอบในธรรม ผู้เป็นเช่นนี้แล ชื่อว่าย่อม
ยังธรรมจักร อันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรม  
นั่นเทียว. จักรนั้นเป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์ เทวดา 
มาร พรหม หรอืใครๆ ในโลก ไมอ่าจตา้นทานใหห้มุนกลบั
ได้ฉะนั้น.



224

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

8๒ ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา
-บาล ีมหา. ว.ิ ๔/๓๙/๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงท้ังปวง 
ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์, แม้พวกเธอทั้งหลาย 
ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของ
มนุษย์. 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกเธอทัง้หลาย จงเทีย่วจารกิไป 
เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่มหาชน เพ่ือความเอ็นดูแก่
โลก ; เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่
เทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย, อยา่ไปทางเดียวกนัถงึสองรปู.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงาม 
ในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในที่สุด,  
จงประกาศพรหมจรรย์ ให้เป็นไปพร้อมท้ังอรรถะ ท้ังพยัญชนะ  
ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง : สัตว์ท้ังหลายท่ีเป็นพวกมีธุลีใน
ดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่. สัตว์พวกน้ีย่อมเส่ือมจากคุณท่ีควรได้  
เพราะไม่ได้ฟังธรรม, สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้เราเอง ก็จักไปสู่ตำาบลอุรุเวลา
เสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.



225

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

83 อาการที่ทรงแสดงธรรม 
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๓๕๖/๕๖๕. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง 
มิใช่เพ่ือไม่รู้ย่ิง, เราย่อมแสดงธรรม มีเหตุผลพร้อม มิใช่
ไม่มีเหตุผลพร้อม, เราย่อมแสดงธรรม มีความน่าอัศจรรย์ 
มิใช่ไม่มีอัศจรรย์. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง 
มีเหตุผลพร้อม มีความน่าอัศจรรย์, มิใช่แสดงเพ่ือความ
ไม่รู้ยิ่ง ไม่มีเหตุผล ไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังน้ี โอวาท  
ก็เป็นสิ่งที่ใครๆ ควรท�าตาม, อนุสาสนี ก็เป็นสิ่งที่ใครๆ 
ควรท�าตาม. 

ภิกษุท้ังหลาย !  พอละ เพ่ือความยินดี ความอ่ิมเอิบใจ  
ความโสมนัส แก่พวกเธอทั้งหลายว่า “พระผู้มีพระภาค  
เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรมเป็นส่ิงท่ีพระผู้มี 
พระภาค ตรัสดีแล้ว, พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีแล้ว” ดังนี้.
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84 สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 
 -บาลี ม.ู ม. ๑๒/๔๖๐/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ !  ก็เราสำานึกอยู่เสมอว่า เราเป็นผู้
แสดงธรรม แก่บริษัทเป็นจำานวนร้อยๆ. อาจจะมีคน 
สักคนหนึ่ง มีความสำาคัญอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดม  
แสดงธรรมปรารภเราคนเดยีวเทา่น้ัน ดังนี ้; อคัคเิวสนะ ! 
ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลย ตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดง
ธรรมอยู่โดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้ง, อยู่โดย
ท่าเดียว. 

อัคคิเวสนะ !  เรานั้นหรือ, จำาเดิมแต่เริ่มแสดง 
กระทั่งคำาสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมต้ังไว้ซึ่งจิต 
ในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตด�ารงอยู่ ให้
จิตตั้งมั่นอยู่ กระท�าให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลาย  
เคยได้ยินว่าเรากระทำาอยู่เป็นประจำา ดังนี้. 



227

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

8๕ 
ทรงแสดงธรรมด้วยความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง 

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๓๗/๙๙. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พญาสัตว์ชื่อสีหะ ออกจากถ้ำา 
ที่อาศัยในเวลาเย็น เหยียดยืดกายแล้ว เหลียวดูทิศทั้งสี่ 
โดยรอบ บนัลอืสหีนาทสามคร้ังแลว้ กเ็ทีย่วไปเพือ่หาอาหาร.  
ราชสีห์นั้น เมื่อตะครุบช้าง ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวัง
อย่างยิ่งไม่หละหลวม. เมื่อตะครุบควายป่า ก็ตะครุบ 
ด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิงไม่หละหลวม. เม่ือตะครุบวัว  
ก็ตะครบุดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิง่ไมห่ละหลวม. เม่ือ
ตะครุบเสือดาว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิง
ไม่หละหลวม. แม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆ เช่น
กระต่ายและแมว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง  
ไมห่ละหลวม. เพราะเหตไุรเลา่ ? เพราะราชสหีน้ั์นคดิวา่  
เหลี่ยมคูของราชสีห์ อย่าได้เสื่อมเสียไปเสียเลย ดังนี้. 
ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ค�าว่า ราชสีห์ๆ นี้เป็นค�าแทนชื่อ
ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง ด้วยเหมือนกัน 
การแสดงธรรมแกบ่รษัิทนัน่แหละ คอื การบันลอืสหีนาท
ของตถาคต.



228

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตแสดงธรรมแก่ภิกษุ 
ท้ังหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิงไม่หละหลวม. 
เม่ือแสดงแก่ภิกษุณีท้ังหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวัง 
อย่างย่ิงไม่หละหลวม. เม่ือแสดงแก่อุบาสกท้ังหลาย ก็แสดง 
ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิง่ ไมห่ละหลวม. เมือ่แสดงแก่ 
อุบาสิกาทั้งหลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างย่ิง  
ไมห่ละหลวม. แมท้ีส่ดุแต่เมือ่แสดงแกป่ถุชุนชัน้ต่ำาท่ัวไป 
เชน่ แกค่นขอทานหรือพวกพรานทัง้หลาย กย็อ่มแสดงด้วย
ความระมัดระวังอย่างย่ิง ไม่หละหลวมเลย. เพราะเหตุไรเล่า  
ภกิษท้ัุงหลาย !  เพราะเหตวุ่า ตถาคตเป็นผูห้นกัในธรรม 
เป็นผู้เคารพต่อธรรม ดังนี้.
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8๖ 
ทรงมีธรรมสีหนาทที่ท�าเทวโลกให้
สั่นสะเทือน 

-บาล ีจตกุกฺ . อ.ํ ๒๑/๔๒/๓๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  พญาสัตว์ชื่อสีหะ ออกจากถ้ำา 
ที่อาศัยในเวลาเย็น เหยียดยืดกายแล้ว เหลียวดูทิศทั้งสี่ 
โดยรอบ บนัลอืสหีนาทสามคร้ังแลว้ กเ็ทีย่วไปเพือ่หาอาหาร.  
บรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดที่ได้ยินสีหนาท สัตว์เหล่านั้น 
ก็สะดุ้งกลัว เหี่ยวแห้งใจ, พวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรง  
ทีอ่าศยัน้ำากล็งน้ำา พวกอยูป่า่กเ็ขา้ปา่ ฝงูนกกโ็ผข้ึนสูอ่ากาศ, 
เหลา่ชา้งของพระราชาในหมูบ่า้น นคิมและเมืองหลวง ท่ีเขา 
ผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียว ก็พากันกลัว กระชากเชือก 
ใหข้าด แลว้ถา่ยมูตรและกรีสพลาง แลน่หนไีปพลาง ขา้งโนน้ 
และข้างน้ี. ภิกษุทั้งหลาย !  พญาสัตว์ชื่อสีหะ เป็นสัตว์ 
มีฤทธ์ิมาก มีศักด์ิมาก มีอานุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉาน  
ด้วยอาการอย่างน้ีแล. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉันใดกฉั็นนัน้ : ในกาลใดตถาคต
อุบัติข้ึนในโลก เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยตนเอง 
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกบุรุษ
ที่พอฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์  
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เป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ตื่น เป็นผู้จำาแนกธรรม. ตถาคตนั้น 
แสดงธรรมว่า สักกายะ (คือทุกข์) เป็นเช่นนี้ เหตุให้เกิด 
สักกายะเป็นเชน่นี ้ความดบัไมเ่หลอืแหง่สกักายะเปน็เชน่นี ้ 
ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้ .1  
พวกเทพเหล่าใด เป็นผู้มีอายุยืนนาน มีวรรณะ มากไปด้วย
ความสุข ดำารงอยู่นมนานมาแล้วในวิมานช้ันสูง, พวกเทพน้ันๆ  
โดยมาก ได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้ว ก็สะดุ้งกลัว 
เหีย่วแหง้ใจ สำานกึไดว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิเอย๋ ! พวกเราเมือ่เปน็
ผู้ไม่เท่ียง ก็มาสำาคญัวา่เปน็ผูเ้ทีย่ง เมือ่ไมย่ัง่ยนื กม็าสำาคญั
ว่ายั่งยืน เมื่อไม่มั่นคง ก็มาสำาคัญว่ามั่นคง. พวกเรา 
ทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง และถึงท่ัวแล้ว  
ซึ่งสักกายะ คือความทุกข์” ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตเปน็ผูม้ฤีทธ์ิมาก ศกัดิม์าก 
อานุภาพมาก กว่าสัตว์โลก พร้อมทั้งเทวโลก ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.

๑. ในบาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๐๓/๑๕๕. ทรงแสดงลกัษณะ, สมุทยั, อัตถงัคมะ แห่งเบญจขนัธ์ 
แทนเรือ่งสกักายะ ๔ ประการ ดังท่ีกล่าวข้างบนน้ี, โดยข้อความท่ีเหมือนกนั. -ผูแ้ปล
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87 ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 
-บาล ีส.ี ท.ี ๙/๒๑๙/๒๗๒.

กัสสปะ !  นี้เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่า
ปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณ- 

โคดม บันลือสีหนาทก็จริงแล แต่บันลือในที่ว่างเปล่า หาใช่บันลือ 

ในท่ามกลางบริษัทไม่” ดังนี้. ส่วนท่านอย่าพึงกล่าวเช่นนั้น 
แต่พึงกล่าว (ตามที่เป็นจริง) อย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมย่อม
บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย หาใช่บันลือในที่
ว่างเปล่าไม่”.

กัสสปะ !  นี้ก็เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่า 
ปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณ- 

โคดม บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัทก็จริง แต่หาได้บันลืออย่าง 

องอาจไม”่ ดังนี.้ สว่นทา่นอยา่พงึกลา่วเชน่นัน้ แตพึ่งกลา่ว 
(ตามทีเ่ป็นจรงิ) อยา่งนีว้า่ “พระสมณโคดมยอ่มบันลือสีหนาท
ในท่ามกลางบริษัท และบันลืออย่างองอาจด้วย”.

กัสสปะ !  นี้ก็เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่า
ปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณ- 

โคดม บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัทอย่างองอาจก็จริงแล แต่ว่าหา

ได้มีใครถามปัญหาอะไรกะเธอ (ในที่นั้น) ไม่, และถึงจะถูกถาม เธอก็

หาพยากรณไ์ดไ้ม,่ และถงึจะพยากรณก็์ไม่ทำาความชอบใจให้แก่ผู้ฟังได้, 
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และถึงจะทำาความชอบใจให้แก่ผู้ฟังได้ เขาก็ไม่สำาคัญถ้อยคำานั้นๆ ว่า

เป็นสิ่งควรฟัง, และถึงจะสำาคัญว่าเป็นสิ่งควรฟัง ก็ไม่เลื่อมใส, และ

ถึงจะเลื่อมใส ก็ไม่แสดงอาการของผู้เลื่อมใส, และถึงจะแสดงอาการ 

ของผูเ้ลือ่มใส กไ็มป่ฏิบตัติามคำาสอนนัน้, และถงึจะปฏบัิตติามคำาสอนนัน้  

ก็ไม่ปฏิบัติอย่างอิ่มอกอิ่มใจ” ดังนี้. ส่วนท่านอย่าพึงกล่าว 
เช่นน้ัน แต่พึงกล่าวอย่างน้ีว่า “พระสมณโคดมบนัลอืสหีนาท
ท่ามกลางบริษัทอย่างแกล้วกล้า มีผู้ถามปัญหา, ถูกถาม
แล้วก็พยากรณ์, ด้วยการพยากรณ์ ย่อมทำาจิตของผู้ฟัง 
ใหช้อบใจ, ผูฟั้งย่อมสำาคญัถอ้ยคำานัน้ๆ วา่เปน็สิง่ควรฟงั,  
ฟังแล้วก็เลื่อมใส, เลื่อมใสแล้วก็แสดงอาการของ 
ผู้เลือ่มใส, และปฏบิตัติามคำาสอนนัน้, ปฏบิตัแิลว้ กเ็ปน็
ผู้อิ่มอกอิ่มใจได้” ดังนี้.

กัสสปะ !  คร้ังหนึ่ง เราอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้ 
กรุงราชคฤห์. ปริพพาชกผู้เป็นสพรหมจารีของท่านคนหน่ึง  
ชื่อว่า นิโค๎รธะ ได้ถามปัญหาเรื่องการเกียดกันบาปอย่างยิ่ง 
กะเรา ณ ท่ีน้ัน. เราได้พยากรณ์แก่เขา. ในการพยากรณ์น้ัน 
เขาได้รับความพอใจย่ิงกว่าประมาณ (คือย่ิงกว่าท่ีเขาคาดไว้ก่อน).
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88 
ทรงสอนเช่นเดียวกับ 
พระพุทธเจ้าทั้งปวง

-บาล ีม. ม. ๑๓/๒/๒. 

กนัทรกะ !  บรรดาพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้า ท่ี
ได้มีแล้วในกาลยืดยาวส่วนอดีต, พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่า
นั้น ล้วนแต่ได้สอนให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้ว มีอย่างนี้
เป็นอย่างยิ่ง คือเหมือนอย่างท่ีเราสอนให้แก่ภิกษุสงฆ์ใน
บัดนี้ ปฏิบัติชอบอยู่. 

กนัทรกะ !  บรรดาพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้า ท่ี
จกัมมีาในกาลยดืยาวสว่นอนาคต, พระผูม้พีระภาคเจ้าเหลา่
นั้น ก็ล้วนแต่จักได้สอนให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบ มีอย่างน้ี
เป็นอย่างยิ่ง คือเหมือนอย่างที่เราสอนให้ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ 
ปฏิบัติชอบอยู่. 

กันทรกะ !  เหลา่ภกิษุผูเ้ปน็อรหนัต์ สิน้อาสวะ จบ
พรหมจรรย์ หมดกิจควรทำา ปลงภาระลงได้ ผู้มีประโยชน์
ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้ว มีสัญโญชน์ในภพสิ้นรอบ
แล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบ มีอยู่ในภิกษุสงฆ์
หมู่นี ้; และเหลา่ภิกษุผูเ้ป็นเสขะ (คือพระโสดา สกทิาคา อนาคา) 
ผู้มีศีลทุกเมื่อ มีวัตรทุกเมื่อ มีปัญญา มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
เครื่องรักษาตน ก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์หมู่นี้.
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89 ทรงบริหารสงฆ์ จ�านวนร้อย
-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๘๓/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ (ยืดยาว

ออกถงึ) แปดหมืน่ป,ี พระผูม้พีระภาคเจา้นามวา่ เมตเตยยะ 
จักบังเกดิขึน้ในโลก เปน็พระอรหนัตต์รสัรูช้อบเอง สมบรูณ์
ด้วยวิชชาและจรณะ ดำาเนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกบุรุษที่
ควรฝึก ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นผู้เบิกบาน จำาแนกธรรมสั่ง
สอนสัตว์, เช่นเดียวกับเราในบัดนี้. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักทำาให้แจ้ง 
ซ่ึงโลกน้ี พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมท้ัง 
สมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ ด้วยพระปัญญา 
อันย่ิงเอง แล้วประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ด้วย, เช่นเดียวกับเราในบัดน้ี. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักแสดงธรรม
ไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย, จักประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมท้ังอรรถะพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง, 
เช่นเดียวกับเราในบัดน้ี. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะน้ัน จักบริหารภิกษุสงฆ์ 
จำานวนพันเป็นอเนก (หลายพัน), เช่นเดียวกับเราในบัดน้ี 
บริหารภิกษุสงฆ์จำานวนร้อยเป็นอเนก (คือหลายร้อย) อยู่.
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90 
ค�าของพระองค์ 
ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 

-บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๓๒๑/๒๙๓. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู ้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระท่ังถึงราตรี ท่ีตถาคต
ปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหว่างน้ัน  
ตถาคตได้กล่าวสอน พร่ำาสอน แสดงออก ซึ่งถ้อยคำาใด  
ถ้อยคำาเหล่าน้ันท้ังหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวท้ังส้ิน  
ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ตถาคตกล่าวอย่างใด ทำาอย่างน้ัน, 
ทำาอย่างใด กล่าวอย่างน้ัน. 
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91 หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง)
 -บาลี ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔.

ราชกุมาร !  
(๑) ตถาคตรู้ชัดซ่ึงวาจาใด อันไม่จริง ไม่แท้  

ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์และไมเ่ปน็ทีร่กัทีพ่งึใจของผูอ่ื้น 
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น. 

(๒) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท ้ แต่ 
ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์และไมเ่ปน็ทีร่กัทีพ่งึใจของผูอ่ื้น 
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.

(๓) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท้  
อนัประกอบดว้ยประโยชน ์แตไ่ม่เป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผูอ้ืน่ 
ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะกาลเพื่อกล่าววาจานั้น.

(๔) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันไม่จริง ไม่แท้  
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น 
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.

(๕) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท้ แต่
ไม่ประกอบด้วยประโยชน ์ แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น 
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น. 
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(๖) ตถาคตรู้ชัดซ่ึงวาจาใด อันจริง อันแท้  
อันประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น 
ตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาลที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้น. 

ข้อน้ีเพราะเหตุไรเล่า ราชกุมาร !  เพราะตถาคต 
มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย.
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9๒ 
ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับ
บัณฑิตชนในโลก

 -บาลี ขนธฺ. สํ. ๑๗/๑๖๙/๒๓๙.

ภิกษุท้ังหลาย !  เราย่อมไม่กล่าวขัดแย้ง (วิวาท)  

กะโลก แต่โลกต่างหาก ย่อมกล่าวขัดแย้งต่อเรา. ภิกษุ 
ทัง้หลาย !  ผู้เป็นธรรมวาท ียอ่มไม่กลา่วขดัแยง้กะใครๆ 
ในโลก. ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใดท่ีบัณฑิตในโลก สมมติ 
(รู้เหมือนๆ กัน) ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มี. ภิกษุ
ทั้งหลาย !  สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าว
สิ่งนั้นว่ามี. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่า ที่บัณฑิตในโลกสมมติ 
ว่าไม่มี และเราก็กล่าวว่าไม่มี ?

ภกิษทุัง้หลาย !  รูป ทีเ่ทีย่ง ทีย่ัง่ยนื ทีเ่ทีย่งแท้ ทีไ่ม่มี 
การแปรปรวนเป็นธรรมดา บณัฑิตในโลกสมมตวิา่ไมม่ ีแมเ้รา 
ก็กล่าวว่าไม่มี. (ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  

ก็ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้ว).  
ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ีแล ท่ีบัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มี และเรา 
ก็กล่าวว่าไม่มี. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่า ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่ามี และเราก็กล่าวว่ามี.

ภิกษุท้ังหลาย !  รูป ท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีการ
แปรปรวน เป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็
กล่าวว่ามี. (ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ตรัสไว้

โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้ว). ภิกษุ
ทั้งหลาย !  ข้อนี้แล ที่บัณฑิตในโลก สมมติว่ามี และเราก็
กล่าวว่ามี, ดังนี้.

[ในบาลี โปฏฐปาทสูตร สี.ที. ๙/๒๔๘/๓๑๒, มีตรัสว่า 

พระองค์ (ตถาคต) ก็ทรงกล่าวด้วยถ้อยคำาหรือว่าภาษาที่ชาวโลกกล่าว, 

แต่ไม่ทรงยึดถือเหมือนอย่างที่ชาวโลกกล่าวนั้น. ใน ทีฆนขสูตร  

-บาลี ม.ม. ๑๓/๒๖๘/๒๗๓, มีตรัสว่า ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว  

ย่อมไม่กล่าวคำาประจบกับใครๆ ไม่กล่าวคำาขัดแย้งใครๆ และโวหารใด

ที่เขากล่าวกันอยู่ในโลก ภิกษุนั้นก็กล่าวด้วยโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่น 

ถือม่ันความหมายใดๆ อย่างชาวโลก ; คำาว่า “ภิกษุ” ในคำาตรัสน้ัน เล็งถึง 

พระองคเ์องกไ็ด ้เพราะพระองคก์ร็วมอยูใ่นคำาวา่พระอรหนัตด์ว้ย ซึง่เป็น 

พระอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะ, เป็นอันว่าพระองค์ มีหลัก 

ในการตรัสดังนั้น.  -ผู้แปล]
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93 
ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ 
กับความดับสนิทของทุกข์ 

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ท้ังท่ีเรามีถ้อยคำาอย่างน้ี มีการ 
กล่าวอย่างนี้ สมณะและพราหมณ์บางพวก ยังกล่าวตู่เรา
ด้วยคำาเท็จเปล่าๆ ปลี้ๆ ไม่มีจริงเป็นจริงว่า “พระสมณโคดม 

ซึ่งเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหาย ; ย่อมบัญญัติลัทธิ 

ความสูญเปล่า ความวินาศ ความไม่มี ของสัตว์ คน ตัวตนเราเขา  

ขึ้นสั่งสอน” ดังนี้. 
ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะและพราหมณ์บางพวก 

เหล่าน้ัน กลา่วตูเ่ราดว้ยคำาเทจ็ เปลา่ๆ ปลี้ๆ  ไมม่จีรงิเปน็จรงิ  
โดยประการทีเ่รามไิดก้ลา่ว หรือจะกลา่วอยา่งนัน้ กห็ามิได.้ 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกาลกอ่นกต็าม ในบัดนีก้ต็าม 
เราบัญญัตขิึน้สอนแตเ่รือ่งความทกุข ์และความดบัสนทิ 
ไม่มีเหลือของความทุกข์ เท่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในการกล่าวแต่เร่ืองความทุกข์ 
และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์ เช่นนี้ แม้จะ
มีใครมาด่าว่าถากถาง กระทบกระเทียบ เสียดสี ตถาคตก็
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ไม่มีความโกรธแค้นขุ่นเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุน้ันแต่
ประการใด. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในเร่ืองเดยีวกนันัน้เอง แมจ้ะมใีคร
มาสักการะเคารพสรรเสริญบูชา, ตถาคต ก็ไม่มีความรู้สึก 
เพลิดเพลินชื่นชม หรือเคลิ้มใจไปตาม. ถ้ามีใครมา 
สักการะเคารพสรรเสริญบูชา ตถาคตย่อมมีความคิดอย่างน้ีว่า  
ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวท่ัวถึงอย่างไร บัดน้ีเราก็ต้อง
ทำาความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น, ดังนี้.
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94 
สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงน�ามาสอน 
มีมากกว่าที่ทรงน�ามาสอนมากนัก

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไร : 
ใบไม้สีสปาที่เรากำาข้ึนหน่อยหนึ่งนี้มาก หรือว่าใบไม้สีสปา
ที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมาก.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำาขึ้น
หน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่าน้ันย่อม
มีมาก.” 

ภกิษท้ัุงหลาย !  ฉันใดกฉั็นน้ัน ธรรมะส่วนทีเ่รารูย้ิง่ 
ดว้ยปญัญาอนัยิง่แลว้ไมก่ลา่วสอนนัน้ มมีากกวา่สว่นทีน่ำามา 
กลา่วสอน. ภิกษทุัง้หลาย ! เหตไุรเลา่เราจงึไมก่ลา่วสอน
ธรรมะสว่นนัน้ๆ ? ภิกษุทัง้หลาย ! เพราะเหตวุา่ ธรรมะ
ส่วนนั้นๆ ไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ ที่เป็นเงื่อนต้น 
แห่งพรหมจรรย์, ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ไม่เป็นไป
เพือ่ความคลายก�าหนดั ไม่เปน็ไปเพือ่ความดบั ไมเ่ป็นไป
เพือ่ความสงบ ไม่เป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง ไม่เป็นไปเพ่ือความ
รู้พร้อม ไมเ่ปน็ไปเพือ่นพิพาน, ฉะนัน้ เราจงึไมก่ลา่วสอน. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมะอะไรเล่า เป็นธรรมะที่เรา
กล่าวสอน ? ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมะที่เรากล่าวสอน คือ 
ขอ้ท่ีวา่ ความทุกข ์เปน็อยา่งนี้ๆ , เหตเุปน็ทีเ่กดิของความทกุข ์ 
เป็นอย่างนี้ๆ, ความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ, 
ขอ้ปฎบิตัเิพือ่ถงึความดบัสนทิของความทกุข ์เป็นอย่างน้ีๆ. 

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเหตไุรเลา่ ธรรมสว่นน้ีเราจึง
นำามากล่าวสอน ? ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะว่าธรรมะส่วนนี้  
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์  
เป็นไปเพื่อความหน่าย เป็นไปเพื่อความคลายก�าหนัด 
เป็นไปเพื่อความดับ เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อ
ความรู้ยิ่ง เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพาน, 
เพราะเหตุนั้นแล เราจึงนำามากล่าวสอน.
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9๕ 
ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวก
ยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้

 -บาลี จตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

ภิกษุท้ังหลาย !  สมณะมีในธรรมวินัยนี้ โดยแท้. 
สมณะที่สอง ก็มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่สาม ก็มีใน 
ธรรมวินัยนี้. สมณะที่สี่ ก็มีในธรรมวินัยนี้. ลัทธิอื่นก็
วา่งจากสมณะของลทัธิอืน่. ภิกษุทัง้หลาย ! เธอท้ังหลาย 
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะ (ที่หนึ่ง) เป็นอย่างไรเล่า ? 
ภกิษุทัง้หลาย ! ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เพราะสิน้สญัโญชน์สาม 
ย่อมเป็นโสดาบัน (คือแรกถึงกระแสแห่งนิพพาน) มีอันไม่กลับ
ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ ในวันหน้า. 
นี้แลสมณะ (ที่หนึ่ง). 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะที่สอง เป็นอย่างไรเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์สาม
อย่างก็สิ้นไป ราคะ โทสะ โมหะ ก็เบาบางน้อยลง ย่อมเป็น
สกทาคามี, มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็ทำาที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้. นี้แลสมณะที่สอง. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะที่สาม เป็นอย่างไรเล่า ?  
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสัญโญชน์ 
ในเบื้องต่ำา ๕ อย่าง ย่อมเป็นโอปปาติกะ มีการปรินิพพาน
ในภพน้ันๆ ไม่เวียนกลับจากโลกน้ันๆ เป็นธรรมดา. น้ีแล 
สมณะที่สาม. 

ภกิษทุัง้หลาย !  สมณะทีส่ี ่เปน็อยา่งไรเลา่ ? ภกิษุ
ทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่. น้ีแล
สมณะที่สี่. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้. 
สมณะทีส่อง กม็ใีนธรรมวนิยันี.้ สมณะทีส่าม ก็มีในธรรม- 
วินัยนี้. สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้. ลัทธิอื่นก็ว่างจาก
สมณะของลัทธิอื่น.

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาท 
โดยชอบอย่างนี้.
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9๖ ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์
 -บาลี ม. ม. ๑๓/๓๑๘/๓๒๔.

อุทายิ !  สาวกของเรา ฉันอาหารเพียงโกสะหนึ่ง
บ้าง (โกสะ - ขันจอกขนาดเล็ก) ครึ่งโกสะบ้าง เท่าผลมะตูม
บ้าง เท่าครึ่งผลมะตูมบ้าง ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง, อุทายิ ! 
บางคราวฉนัเตม็บาตรเสมอขอบปากบา้ง ย่ิงขึน้ไปกวา่บา้ง… 

อุทายิ !  สาวกของเรา ถือผ้าบังสุกุล ทรงจีวรเศร้า
หมอง. เธอเหล่านั้น เก็บผสมผ้าชายขาด จากป่าช้าบ้าง 
จากกองขยะบา้ง จากทีเ่ขาทิง้ตามตลาดบา้ง ทำาเป็นผา้สงัฆาฏ ิ
(ผ้าคลุมนอก) แล้วทรงไว้ ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง, อุทายิ !  
บางคราว ก็ครองจวีร ทีพ่วกคหบดถีวาย มเีนือ้นิม่ละเอยีด… 

อทุาย ิ!  สาวกของเรา ถือบณิฑบาตเป็นวตัร เท่ียวไป 
ตามลำาดับเป็นวัตร ยินดีแต่ในภัตต์อันมีอยู่เพื่อภิกษุตาม
ธรรมดา, เมื่อเที่ยวไปตามระวางเรือน แม้มีผู้เชื้อเชิญ 
ดว้ยอาสนะ (ฉนับนเรอืน) กไ็มย่นิดีรบั, กม็อียู.่ สว่นเราเอง,  
อทุาย ิ! ในบางคราว ฉันข้าวสกุแหง่ขา้วสาลไีมด่ำาเลย มีแกง
และกับเป็นอันมาก… 
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อุทายิ !  สาวกของเรา ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร, อยู่
กลางแจง้เป็นวตัรกม็อียู.่ เธอเหลา่นัน้ ไมเ่ขา้สูท่ีม่งุทีบ่งัเลย 
ตั้ง ๘ เดือน (ในปีหนึ่ง), ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง, อุทายิ !  บาง
คราวอยู่อาศัยในเรือนมียอด อันเขาฉาบทาทั้งข้ึนและลง
ไม่มีรูรั่วให้ลมผ่าน มีลิ่มสลักอันขัดแล้ว มีหน้าต่างอันปิด
สนิทแล้ว… 

อุทายิ !  สาวกของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ถือเอาป่า
ชัฏเป็นเสนาสนะอันสงัด, เธอเหล่านั้น มาสู่ท่ามกลางสงฆ์
ทุกกึ่งเดือน เพื่อฟังปาติโมกข์เท่านั้น, ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง, 
อุทายิ !  ในบางคราว อยู่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา อำามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ 
และสาวกของเดียรถีย์… 

อทุาย ิ!  ถา้สาวกของเรา จะสกัการะ เคารพ นับถือ
บชูาเรา แลว้เข้ามาอาศยัเราอยู ่เพราะคดิวา่ พระสมณโคดม 
เปน็ผูฉ้นัอาหารนอ้ย (เปน็ตน้) แลว้ไซร้, อทุาย ิ!  สาวกของ
เรา เหลา่ทีม่อีาหารเพยีงโกสะหนึง่ (เปน็ตน้) กจ็ะไม่สกัการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเราแล้ว อาศัยเราอยู่เพราะเหตุนี้… 
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97 
เหตุที่ท�าให้มีผู้มาเป็นสาวก
ของพระองค์ 

-บาล ีม. ม. ๑๓/๓๒๑/๓๒๙. 

อุทายิ !  มีเหตุห้าอย่าง ท่ีทำาให้สาวก สักการะ เคารพ 
นับถือบูชาแล้ว มาอยู่อาศัยเรา. ห้าอย่างอะไรบ้าง ? 

อุทายิ !  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะอธิศีล ว่า 
พระสมณโคดม ประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่ง, … นี่เป็น 
ข้อที่ 1. 

อุทายิ !  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะปัญญา
เครือ่งรู ้เคร่ืองเห็น อนักา้วไปไดแ้ลว้อยา่งย่ิงวา่ พระสมณ- 
โคดม เม่ือพระองค์รู้อยู่จริงๆ จึงจะกล่าวว่า ‘เรารู้’, เม่ือพระองค์ 
เหน็อยูจ่รงิๆ จงึจะกลา่ววา่ ‘เราเหน็’, พระสมณโคดมแสดง
ธรรมเพือ่ความรูย่ิ้ง ไม่ใชเ่พือ่ความไมรู้่ยิง่, พระสมณโคดม 
แสดงธรรมมีเหตุผล ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล, พระสมณโคดม 
แสดงธรรมประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ไม่ประกอบด้วย
ปาฏิหาริย์, … นี่เป็นข้อที่ ๒. 

อุทายิ !  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะอธิปัญญาว่า  
พระสมณโคดมประกอบด้วยปัญญาขันธ์อย่างย่ิง. และข้อท่ี 
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จะมวีา่ พระองคจ์กัไมเ่หน็แนวสำาหรบัคำาตรสัต่อไปข้างหน้า, 

หรอืพระองคจ์กัไม่อาจขม่ใหร้าบคาบโดยถกูตอ้ง ซึง่วาจาอนั 

เป็นข้าศึกน้ัน ไม่เป็นฐานะท่ีจะมีข้ึนได้เลย, … น่ีเป็นข้อท่ี 3.

อุทายิ !  สาวกของเรา ถูกความทุกข์ใด หย่ังเอา หรือ

ครอบงำาเอาแล้ว ย่อมเข้าไปถามเราถึงความจริงอันประเสริฐ 

คือทุกข์, ถึงความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์,  

ถึงความจริงอันประเสริฐ คือความดับทุกข์เสียได้ และความจริง 

อันประเสริฐ คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์น้ัน. เราถูก

ถามแล้ว ก็พยากรณ์ให้แก่พวกเธอ ทำาจิตของพวกเธอให้ 

ชุ่มช่ืน ด้วยการพยากรณ์ปัญหาให้, … น่ีเป็นข้อท่ี 4. 

อุทายิ !  ข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราบอกแล้วแก่สาวก 

ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้ว ย่อมทำา 

สติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญได้, คือภิกษุในศาสนาน้ีเป็นผู้มี

ปรกตติามเห็นกายในกาย, มีปรกติตามเหน็เวทนาในเวทนา

ทัง้หลาย, มปีรกตติามเหน็จติในจติ, มปีรกตติามเหน็ธรรม

ในธรรมทัง้หลาย มเีพยีรเผาบาป มคีวามรู้ตวัท่ัวพร้อม มีสติ  

นำาออกเสยีซึง่อภิชฌาและโทมนสัในโลก (คอืความยนิดยีนิรา้ย),  
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เพราะการปฏิบัติเช่นนั้น สาวกของเราเป็นอันมากได้บรรลุ
แล้วซึ่ง อภิญญาโวสานบารมี (คืออรหัตตผล) แล้วแลอยู่. 
(ตอนนีต้รสัยดืยาวจนตลอดโพธปิกัขยิธรรม สมาบติั และวชิชาแปดดว้ย  

แต่จะไม่ยกมาใส่ไว้ เพราะเกินต้องการไป  -ผู้แปล), … นี่เป็น 
ข้อที่ ๕. 

อุทายิ !  เหตุห้าอย่างนี้แล ที่ทำาให้สาวกของเรา  
สักการะ เคารพนับถือ บูชาแล้วอาศัยเราอยู่. 

(หาใช่เพราะพระองค์เป็นผู้ฉันอาหารน้อย มีธุดงค์ต่างๆ เป็นต้น 

ดังกล่าวแล้วในหัวข้อว่า “ส่วนท่ีสาวก เข้มงวดกว่าพระองค์” ข้างต้น น้ันไม่  

-ผู้แปล).



251

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

.

98 ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะ
และเสียงสรรเสริญเปน็อานิสงส,์ พรหมจรรยน์ี ้มิใช่มีความ
ถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความ 
ถงึพรอ้มแหง่สมาธิเปน็อานิสงส,์ พรหมจรรยน้ี์ มิใชมี่ความ
ถึงพร้อม แห่งญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็เจโตวิมุตติอันไม่กำาเริบอันใด มีอยู่,  
พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตตินั้นนั่นแหละ เป็นประโยชน์ที่ 
มุ่งหมาย. เจโตวิมุตติน่ันแหละ เป็นแก่นสาร เป็นผลสุดท้าย
ของพรหมจรรย์.
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99 
ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป 
เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๔๑/๕๑.

พราหมณ์ !  ท่านอาจมีความเห็นอย่างน้ีก็ได้ว่า  
“ขณะน้ีพระสมณโคดมยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ เป็นแน่,  
เพราะฉะน้ัน จึงได้เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด” ดังน้ี.

พราหมณ์เอย !  ท่านไม่พึงมีความเห็นอย่างน้ันเลย. 
พราหมณ์ ! เรามองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ ๒ ประการ จึง 
เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด, คือเพื่อความอยู่เป็นสุข
ทันตาเห็นแก่เราเองอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่ง เพื่อ
อนเุคราะหแ์ก่ผู้ท่ีตามมาภายหลงั (จะมกีำาลงัใจปฏบิตัใินการ

เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด) ดังนี้.
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100 ทรงฉันวันละหนเดียว
-บาล ีม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่น่ัง 
แหง่เดยีว (คอืฉนัหนเดยีว ลกุขึน้แลว้ไมฉ่นัอกีในวนันัน้). ภกิษุ
ทั้งหลาย ! เมื่อเราฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่ ย่อม
รู้สึกว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย มีความเบากาย
กระปรี้กระเปร่า มีกำาลัง และมีความผาสุกด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย !  มาเถิด แม้พวกเธอทั้งหลาย ก็จง 
ฉนัโภชนะแตใ่นท่ีนัง่แหง่เดยีว. ภกิษทุัง้หลาย ! พวกเธอ 
ทั้งหลาย เมื่อฉันอยู่ซึ่งโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียว จักรู้สึก
ความที่เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย มีความเบากาย 
กะปรี้กะเปร่า มีกำาลัง และมีความผาสุกด้วยแล.
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101 ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 
-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๓๓๑/๒๔๖. 

ภิกษุท้ังหลาย !  การนอนมีส่ีอย่าง คือ การนอน 
อย่างเปรต, การนอนอย่างคนบริโภคกาม, การนอนอย่างสีหะ,  
การนอนอย่างตถาคต.

ภิกษุท้ังหลาย !  การนอนอย่างเปรต เป็นอย่างไรเล่า ?  
ภกิษทุัง้หลาย ! โดยมาก พวกเปรตย่อมนอนหงาย นีเ่รยีกวา่  
การนอนอย่างเปรต.

ภกิษทุัง้หลาย !  การนอนอยา่งคนบรโิภคกาม เปน็
อยา่งไรเลา่ ? ภกิษทุัง้หลาย ! โดยมาก คนบรโิภคกามย่อม 
นอนตะแคงโดยข้างเบ้ืองซ้าย นี่เรียกว่า การนอนอย่างคน
บริโภคกาม.

ภิกษุท้ังหลาย !  การนอนอย่างสีหะ เป็นอย่างไรเล่า ?  
ภกิษุท้ังหลาย ! สหีะเปน็พญาสตัว ์ยอ่มสำาเร็จการนอนโดย
ข้างเบ้ืองขวา เท้าเหลื่อมเท้า สอดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขา. 
สีหะนั้นคร้ันต่ืนขึ้น ย่อมชะเง้อกายตอนหน้าขึ้นสังเกตกาย
ตอนท้าย ถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกาย (ในขณะหลับ) 
ย่อมมีความเสียใจ เพราะข้อน้ัน. ถ้าไม่เห็น ย่อมมีความดีใจ. 
น่ีเรียกว่า การนอนอย่างสีหะ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  การนอนอย่างตถาคต เป็นอย่างไรเล่า ?  
ภิกษุทั้งหลาย ! การนอนอย่างตถาคตคือ ภิกษุในศาสนานี้  
เพราะสงัดแล้วจากกามทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย, ย่อมเข้าถึงฌานที่ ๑ ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข 
อันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่. เพราะวิตกวิจารรำางับไป 
เธอเข้าถึงฌานที่ ๒ อันเป็นเคร่ืองผ่องใสแห่งใจในภายใน 
สามารถใหส้มาธผิดุขึน้เปน็ธรรมเอก ไม่มวิีตกวจิาร มแีตป่ตีิ
และสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่. เพราะปีติจางหายไป 
เธอเปน็ผูเ้พง่เฉยอยูไ่ด ้มสีติ มีความรู้สกึตวัทัว่พรอ้ม และได ้
เสวยสขุด้วยกาย เขา้ถงึฌานที ่๓ อนัเปน็ฌานท่ีพระอรยิเจ้า 
ทัง้หลาย กลา่วสรรเสริญผูไ้ดบ้รรลวุา่ “เปน็ผูเ้ฉยอยู่ไดมี้สต ิ
อยู่เป็นสุข” แล้วแลอยู่. เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ 
เพราะความดับหายไป แห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน 
เธอเขา้ถงึฌานที ่๔ อนัไมท่กุขแ์ละไมส่ขุ มแีต่สติอนับรสิทุธิ ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่. นี่เรียกว่า การนอนอย่าง
ตถาคต.
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10๒ วหิารธรรมทีท่รงอยูม่ากตลอดพรรษา
 -บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๑๒/๑๓๖๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าพวกปริพาชกเดียรถีย์ลัทธิอื่น  
จะพึงถามเธอท้ังหลาย อย่างน้ีว่า “ท่านผู้มีอายุ ! พระสมณโคดม  

ทรงอยู่จำาพรรษาส่วนมาก ด้วยวิหารธรรมไหนเล่า ?” ดังนี้. 
ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว 

พงึตอบแกพ่วกปรพิาชกเดยีรถยีล์ทัธิอืน่เหลา่นัน้ อย่างนีว้า่  
“ท่านผู้มีอายุ ! พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอยู่ตลอดพรรษา
กาลเป็นอันมาก ด้วยวิหารธรรมคือ อานาปานสติสมาธิ 
แล” ดังน้ี.

ภกิษุทัง้หลาย !  ในกรณนีี ้เราเปน็ผูม้สีต ิหายใจเขา้,  
มีสติหายใจออก ; เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว,  
เมือ่หายใจออกยาว กร็ู้ชดัวา่เราหายใจออกยาว ; เมือ่หายใจ
เข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น, เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัด 
ว่าเราหายใจออกสั้น ;… (แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซ่ึงเหมือน

ในหน้า ๑๕๐–๑๕๒)  …เราจักเป็นผู้มองเห็นความสลัดคืน 
หายใจออก.

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อใครผู้ใดจะกล่าวสิ่งใดให้ 
ถกูตอ้งชอบธรรม วา่เปน็อรยิวหิารกด็ ีวา่เปน็พรหมวหิารกด็ ี 
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ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าวอานาปานสติสมาธิน้ีแหละ  
ว่าเป็นอริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหาร.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภิกษุเหลา่ใดยงัเปน็เสขะ ยงัไมล่ถุงึ 
ธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจ ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคเขมธรรม 
อันไม่มีอะไรย่ิงกว่า ; ภิกษุเหล่าน้ัน เม่ือเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว  
ซึง่อานาปานสตสิมาธิ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะ 
ทั้งหลาย.

สว่นภกิษท้ัุงหลายเหลา่ใด เปน็อรหนัต ์สิน้อาสวะแลว้  
มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีสิ่งที่ต้องทำาอันตนทำาเสร็จแล้ว  
มภีาระอนัปลงลงแลว้ มปีระโยชนต์นอนัลถุงึแลว้ มสีญัโญชน ์
ในภพท้ังหลายส้ินรอบแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ; 
ภิกษุท้ังหลายเหล่าน้ัน เม่ือเจริญทำาให้มากแล้ว ซ่ึงอานาปาน- 
สติสมาธิ ย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ด้วย เพ่ือความ
สมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉะนั้น เมื่อใครจะกล่าวสิ่งใดให้
ถูกต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหาร
ก็ดี ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าว อานาปานสติสมาธ ิ
น้ีแหละ ว่าเป็นอริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหาร  
ดังนี้.
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103 สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 
 -บาลี สตตฺก. อ.ํ ๒๓/๘๔/๕๕.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตเป็นผูท้ีใ่ครๆ ไมอ่าจทว้งตงิ 
ได้ด้วยธรรม ๓ อย่างคือ :- 

ภิกษุท้ังหลาย !  ตถาคตมีธรรมอันตนกล่าวไว้ดีแล้ว, 
ในธรรมน้ันๆ ตถาคตไม่มองเห็นว่ีแววช่องทางท่ีจะมีว่า สมณะ 
หรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก จักท้วงติง 
เราได้ด้วยท้ังเหตุผลว่า “ท่านไม่ใช่เป็นผู้มีธรรม อันตนกล่าว
ไว้ดีแล้ว เพราะเหตุเช่นน้ีๆ” ดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเคร่ืองทำาผู้ปฏิบัติให้ถึง
พระนิพพาน เป็นสิง่ทีเ่ราบญัญตัไิวด้แีลว้แกส่าวกทัง้หลาย, 
โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้ว ย่อมกระทำา
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เอง เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่. 
ในปฏิปทาน้ันๆ ตถาคตไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า 
สมณะหรือพราหมณ,์ เทพ, มาร, พรหม, หรอืใครๆ ในโลก  
จักท้วงตงิเราไดด้ว้ยทัง้เหตุผลวา่ “ปฏปิทาเคร่ืองทำาผูป้ฏบิติั
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ให้ถึงพระนิพพาน เป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้ว แก่สาวก 
ทั้งหลาย, โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้ว  
ยอ่มกระทำาใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุติ ปญัญาวมิตุต ิอนัไมม่อีาสวะ  
เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ได้ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง  
ในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เอง เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่  
ก็หาไม่” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกบริษัทของเรา นับด้วยร้อย
เป็นอเนก ที่ได้ทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ … 
ในข้อนั้น เราไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า สมณะหรือ
พราหมณ,์ เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลกจกัทว้งติง
เราได้ดว้ยทัง้เหตผุลวา่ “สาวกบรษิทัของทา่น มีนับดว้ยร้อย
เป็นอเนกก็หามิได้ ที่ได้ทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
…” ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือเรามองไม่เห็นว่ีแววช่องทางน้ันๆ 
กเ็ป็นผูถ้งึความเกษมถงึความไมก่ลวั ถงึความเป็นผูก้ลา้หาญ 
อยู่ได้. น้ีแล เป็นส่ิงท่ีใครไม่อาจท้วงติงตถาคตได้ ๓ อย่าง.
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104 ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว
 -บาลี ตกิ. อ.ํ ๒๐/๒๓๘/๕๐๔. 

(เรื่องในช้ันแรกมีอยู่ว่า ปริพพาชกช่ือสรภะ เคยบวชอยู่ใน
ธรรมวินัยนี้ แล้วละทิ้งไปบวชเป็นปริพพาชก เที่ยวร้องประกาศอยู่ว่า  
ตนรูถ้งึธรรมวนิยัของพวกสมณสากยบตุรทัว่ถงึแล้ว ไมเ่หน็ดอีะไรจึงหลกี
มาเสีย. ครั้นความนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จไปสู่อาราม
ของปริพพาชกพวกนั้น และสนทนากันในกลางที่ประชุมปริพพาชก. 
ทรงถามเฉพาะสรภะปรพิพาชก ใหบ้รรยายออกไปวา่ ธรรมวนิยัของพวก
สมณสากยบุตรนั้นเป็นอย่างไร). ตรัสว่า 

สรภะ !  ได้ยินว่าท่านกล่าวดังนี้จริงหรือว่า “ธรรม
ของพวกสมณสากยบุตรนั้น เรารู้ทั่วถึงแล้ว เพราะรู้ทั่วถึง
น่ันเอง จงึหลกีมาเสยีจากธรรมวนิยันัน้” ดงันี.้ (ไมม่คีำาตอบ,  

จึงตรัสถามเป็นครั้งที่สอง)

สรภะ !  ทา่นจงพดูไปเถดิวา่ ทา่นรู้ทัว่ถงึธรรมของ
พวกสมณสากยบตุรอย่างไร. ถา้ทา่นพดูไมค่รบถว้น เราจะ
ช่วยพูดเติมให้ครบถ้วน. ถ้าคำาของท่านครบถ้วนถูกต้อง 
ดีแล้ว เราจักอนุโมทนา. (นิ่งไม่มีคำาตอบอีก จึงตรัสถามเป็น

ครั้งที่สาม)

สรภะ !  ท่านจงพูดเถิด. ธรรมวินัยของพวก
สมณสากยบุตรน้ันเราเป็นผู้บัญญัติเอง เราย่อมรู้ดี. ถ้าท่าน 
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พูดไม่บริบูรณ์ เราจะช่วยพูดเติมให้บริบูรณ์, ถ้าท่านพูดได้บริบูรณ์  
เราก็จักอนุโมทนา. (น่ิงไม่มีคำาตอบ, ในท่ีสุดพวกปริพพาชกด้วยกัน  
ช่วยกันรุมขอร้องให้สรภะปริพพาชกพูด. สรภะก็ยังคงนิ่งตามเดิม. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสข้อความนี้)

ปริพพาชกทั้งหลาย !  ถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่า “ท่าน

อวดว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะ แต่ธรรมเหล่านั้น ท่านยังไม่รู้เลย” 
ดังนี้. เราก็จักซักไซ้สอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี  
(ถึงข้อธรรมที่เขาว่าเราไม่รู้ แต่เขารู้). เขาน้ัน คร้ันถูกเรา
ซักไซ้สอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมหมดหนทาง  
ย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำาบาก  
๓ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตอบถลากไถลนอกลู่นอก
ทางบา้ง, แสดงความขุน่เคอืงโกรธแคน้ นอ้ยอกน้อยใจออก
มาให้ปรากฏบา้ง, หรอืตอ้งนิง่อัน้ หมดเสยีง เก้อเขิน คอตก 
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีคำาพูดหลุดออกมาได้ เหมือนอย่าง
สรภะปริพพาชกนี้บ้าง.

ปริพพาชกทั้งหลาย !  ถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่า 
“ท่านอวดว่าท่านสิ้นอาสวะ. แต่อาสวะเหล่านี้ๆ ของท่านยังมีอยู่” 

ดังนี้. เราก็จักซักไซ้สอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี  
(ถงึอาสวะทีเ่ขาว่ายงัไมส่ิน้). เขานัน้ คร้ันถกูเราซกัไซส้อบถาม
ไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมหมดหนทาง ย่อมเป็นอย่าง
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อื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำาบาก ๓ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือตอบถลากไถลนอกลู่นอกทางบ้าง, 
แสดงความขุ่นเคือง โกรธแค้น น้อยอกน้อยใจ ออกมาให้ 
ปรากฏบ้าง, หรือต้องนิ่งอั้น หมดเสียง เก้อเขิน คอตก  
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีคำาพูดหลุดออกมาได้ เหมือนอย่าง
สรภะปริพพาชกนี้บ้าง.

ปริพพาชกทั้งหลาย !  ถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่า “ท่าน

แสดงธรรมเพือ่ประโยชนอ์นัใด ประโยชนอ์นันัน้ ไมเ่ปน็ทางสิน้ทกุขโ์ดย

ชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติตาม” ดังนี้. เราก็จักซักไซ้สอบถาม
ไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี (ถึงประโยชน์ที่เขาว่าจะเป็นทางสิ้นทุกข์

โดยชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติตาม). เขานั้น ครั้นถูกเราซักไซ้
สอบถามไลเ่ลยีงเปน็อยา่งดแีลว้ ยอ่มหมดหนทาง ย่อมเปน็
อยา่งอืน่ไมไ่ด ้นอกจากจะตกอยูใ่นฐานะลำาบาก ๓ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือตอบถลากไถลนอกลู่นอกทางบ้าง, 
แสดงความขุ่นเคือง โกรธแค้น น้อยอกน้อยใจ ออกมาให้ 
ปรากฏบ้าง, หรือต้องนิ่งอั้น หมดเสียง เก้อเขิน คอตก  
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีคำาพูดหลุดออกมาได้ เหมือนอย่าง
สรภะปริพพาชกนี้บ้าง ดังนี้.
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10๕ ทรงข่มสัจจกนิครนถ์
-บาล ีม. ม. ๑๒/๔๒๕-๔๓๒/๓๙๖-๓๙๙.

สัจจกนิครนถ์ ได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ท่านพระโคดม
แนะนำาพวกสาวกอยา่งไร และคำาสัง่สอนของทา่นพระโคดมมส่ีวนอยา่งไร
ที่เป็นไปมากในพวกสาวก ?”.

อัคคิเวสสนะ !  เราแนะนำาสาวกทั้งหลายอย่างนี้ 
และคำาสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวก 
ทัง้หลายว่า รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไม่เทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง สงัขาร
ทัง้หลายไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ท่ียง รูปไมใ่ชต่น เวทนาไมใ่ชต่น  
สัญญาไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตน วิญญาณไม่ใช่ตน 
สังขารท้ังหลายท้ังปวงไม่ใช่ตน ธรรมท้ังหลายท้ังปวงไม่ใช่ตน  
ดังนี้. 

อัคคิเวสสนะ !  เราแนะนำาสาวกทั้งหลายอย่างนี้ 
และคำาสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวก
ทั้งหลาย.

ท่านพระโคดม !  ขออุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า.

อัคคิเวสสนะอุปมาน้ันจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิด.
ท่านพระโคดม เหมอืนพชืพนัธุไ์มเ้หลา่ใดเหลา่หน่ึง ทีถึ่งความ

เจรญิงอกงามไพบลูย์ พชืพนัธุเ์หลา่นัน้ทัง้หมด ตอ้งอาศยัแผน่ดนิ ตัง้อยู่
ในแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ หรือเหมือนการงานอย่างใด 
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อย่างหนึ่ง ที่ต้องทำาด้วยกำาลัง อันบุคคลทำาอยู่ การงานเหล่านั้นทั้งหมด 
บุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำากันได้ ฉันใด 
บุรุษบุคคลน้ี มีรูปเป็นตน มีเวทนาเป็นตน มีสัญญาเป็นตน มีสังขารเป็นตน  
มีวิญญาณเป็นตน ต้องต้ังอยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงได้
ประสบผลบุญ ผลบาป ฉันน้ัน.

อัคคิเวสสนะ !  ข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่า รูปเป็น
ตนของเรา เวทนาเป็นตนของเรา สัญญาเป็นตนของเรา 
สังขารทั้งหลายเป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ 
มิใช่หรือ.

ทา่นพระโคดม !  ขา้พเจา้กลา่วอยา่งนัน้ ประชมุชนเปน็อนัมาก 
ก็กล่าวอย่างนั้น.

อัคคิเวสสนะ !  ประชุมชนเป็นอันมากน้ันจักทำาอะไร
แก่ท่าน อัคคิเวสสนะ! เชิญท่านยืนยันถ้อยคำาของท่านเถิด.

ท่านพระโคดม !  เป็นความจริง ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ รูปเป็น
ตนของเรา เวทนาเป็นตนของเรา สัญญาเป็นตนของเรา สังขารทั้งหลาย
เป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเราดังนี้.

อัคคิเวสสนะ !  ถ้าอย่างนั้น เราจักสอบถามท่าน
ในข้อนี้แหละ ท่านเห็นควรอย่างไร ท่านพึงแก้ไขอย่างนั้น 
อัคคิเวสสนะ ! ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร อำานาจ
ของพระราชามหากษตัริย ์ผูไ้ดม้รุธาภิเษกแลว้ เชน่ พระเจ้า
ปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธ 
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อาจฆ่าคนท่ีควรฆ่า ริบทรัพย์คนท่ีควรริบทรัพย์ เนรเทศคนท่ี
ควรเนรเทศ พึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์
มิใช่หรือ.

ท่านพระโคดม !  อำานาจของพระราชามหากษัตริย์ ผู้ได้ 
มุรธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร  
แห่งมคธ อาจฆ่าคนท่ีควรฆ่า ริบทรัพย์คนท่ีควรริบทรัพย์ เนรเทศคนท่ีควร
เนรเทศ พึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ แม้แต่อำานาจ
ของหมู่คณะเหล่าน้ี คือ วัชชี มัลละ อาจฆ่าคนท่ีควรฆ่า ริบทรัพย์คนท่ีควร 
ริบทรัพย์ เนรเทศคนท่ีควรเนรเทศ ยังเป็นไปได้ในแว่นแคว้นของตนๆ  
เหตุไรเล่า อำานาจเช่นน้ันของพระราชามหากษัตริย์ ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้ว เช่น
พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธ จะให้เป็น
ไปไม่ได้ อำานาจเช่นน้ันของพระราชามหากษัตริย์ ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วน้ัน
ต้องให้เป็นไปได้ด้วย ควรจะเป็นไปได้ด้วย.

อคัคเิวสสนะ !  ทา่นจะสำาคญัความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 
ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตนของเรา อำานาจของท่านเป็น
ไปในรูปน้ันว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็น 
อย่างนี้เลย ดังนี้หรือ ?

ลำาดับนั้น สัจจกนิครนถ์ได้นิ่งเสีย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถาม
อีกเป็นครั้งที่ ๒  สัจจกนิครนถ์ก็ยังคงนิ่งอีก พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส
กะสัจจกนิครนถ์ต่อไปว่า:- 

อัคคิเวสสนะ !  กาลบัดนี้ ท่านจงแก้ ไม่ใช่การท่ี
ท่านควรน่ิง อัคคิเวสสนะ ! ผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่
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ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามคร้ัง มิได้แก้ศีรษะของผู้น้ันจะแตก
เป็นเจ็ดเสี่ยงในที่เช่นนั้น.

พระโคดมผูเ้จรญิ !  ขอจงทรงถามเถดิ ขา้พเจา้จกัแก ้ณ บดันี.้

อคัคเิวสสนะ !  ทา่นจะสำาคญัความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 
ทา่นกลา่วอย่างน้ีว่ารปูเปน็ตนของเรา ดงันี ้ อำานาจของท่าน
เป็นไปในรูปน้ันว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้
เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ.

ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อัคคิเวสสนะ !  ท่านจงทำาไว้ในใจเถิด ครั้นทำาไว้
ในใจแลว้ จงึกลา่วแก ้เพราะคำาหลงักบัคำากอ่น หรอืคำากอ่น
กับคำาหลังของท่านไม่ต่อกัน อัคคิเวสสนะ ! ท่านจะสำาคัญ
ความข้อนั้นว่าอย่างไร ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เวทนาเป็นตน 
ของเรา สญัญาเป็นตนของเรา สงัขารทัง้หลายเปน็ตนของเรา  
วิญญาณเป็นตนของเรา ดังนี้ อำานาจของท่านเป็นไปใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณว่า 
เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณของเรา จงเป็น
อย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ.

ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อัคคิเวสสนะ !  ท่านจงทำาในใจเถิด ครั้นทำาไว้ 
ในใจแลว้ จงึกลา่วแก ้เพราะคำาหลงักบัคำากอ่น หรอืคำากอ่น
กับคำาหลังของท่านไม่ต่อกัน อัคคิเวสสนะ ! ท่านจะสำาคัญ
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ความข้อนั้นว่าอย่างไร รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย 
และวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระโคดมผู้เจริญ !  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

สิ่งนั้นเป็นทุกข์ พระโคดมผู้เจริญ !  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือจะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา 
นั่นเป็นตนของเรา (เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ).

ข้อนั้นไม่ควรเลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อคัคเิวสสนะ !  ทา่นจะสำาคญัความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 
ผู้ใดติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กล้ำากลืนทุกข์แล้ว ยังตาม
เห็นทุกข์ว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเราดังนี้ 
ผู้นั้นกำาหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำาทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้ว 
จึงอยู่ มีบ้างหรือ ?

จะพึงมีได้เพราะเหตุไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อคัคเิวสสนะ !  ทา่นจะสำาคญัความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 
เมื่อเป็นอย่างน้ี ท่านติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กล้ำากลืน
ทกุขแ์ลว้ ยงัตามเหน็ทกุขว์า่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา นัน่เปน็
ตนของเรา ดังนี้ มิใช่หรือ.

ไฉนจะไม่ถูกพระเจ้าข้า ข้อน้ีต้องเป็นอย่างน้ันพระโคดมผู้เจริญ !  
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อคัคเิวสสนะ !  เปรยีบเหมอืนบรุษุมคีวามตอ้งการ
แก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้อยู่ ถือเอาผึ่งที่คม
เขา้ไปสูป่า่ เขาเหน็ตน้กลว้ยใหญต่น้หนึง่ในปา่นัน้ มีตน้ตรง  
ยงักำาลังรุน่ ไมค่ด เขาจึงตดัตน้กลว้ยนัน้ทีโ่คนตน้ แลว้ตดัยอด  
ริดใบออก เขาไม่พบแม้แต่กระพี้ แล้วจะพบแก่นได้แต่
ทีไ่หน แมฉ้นัใด. อคัคเิวสสนะ ! ทา่นอนัเราซักไซไ้ลเ่ลยีง  
สอบสวน ในถอ้ยคำาของตนเอง กเ็ปลา่วา่ง แพไ้ปเอง ทา่นได ้
กล่าววาจานี้ในที่ประชุมชน ในเมืองเวสาลีว่า เราไม่เห็น
สมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์  
แม้ท่ีปฏิญญาตนว่า เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ท่ีปรารภโต้ตอบวาทะกับเราจะไม่พึงประหม่า ไม่สะทกสะท้าน  
ไม่หว่ันไหว ไม่มีเหง่ือไหลจากรักแร้ แม้แต่คนเดียวเลย หากเรา 
ปรารภโต้ตอบวาทะกะเสาที่ไม่มีเจตนา แม้เสานั้นปรารภ
โต้ตอบวาทะกับเรา ก็ต้องประหม่า สะทกสะท้าน หวั่นไหว 
จะป่วยกล่าวไปไยถึงมนุษย์เล่า ดังนี้. อัคคิเวสสนะ ! 
หยาดเหงือ่ของทา่นบางหยาด หยดจากหนา้ผากลงยังผ้าหม่
แล้วตกที่พื้น ส่วนเหงื่อในกายของเราในเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย.

พระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระกายในบริษัทนั้น เม่ือพระผู้มี 

พระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สัจจกนิครนถ์นั่งนิ่งอึ้ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า 

ซบเซา หมดปฏิภาณ.
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10๖ เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย
-บาล ีมหาว.ิ วิ. ๑/๑๕/๘. 

สารีบุตร !  เธอจงรอก่อน, ตถาคตเอง จักเป็นผู้รู้
เวลาที่ควรบัญญัติวินัย.

สารีบุตร !  ศาสดาย่อมไม่บัญญัติสิกขาบท แสดง
ขึ้นซึ่งปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย ตลอดเวลาที่ยังไม่มี
อาสวฐานิยธรรม1 เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์.

สารีบุตร !  เมื่อใด อาสวฐานิยธรรมบางเหล่า
ปรากฏขึ้นในหมู่สงฆ์ เมื่อนั้นศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบท
แสดงปาติโมกข์แก่สาวกท้ังหลาย เพื่อกำาจัดเสียซึ่ ง
อาสวฐานิยธรรมเหล่านั้น.

สารบีตุร !  อาสวฐานยิธรรม จะยังไมป่รากฏขึน้ใน
หมูส่งฆ ์ตลอดเวลาทีห่มูส่งฆย์งัไมใ่หญโ่ต เพราะต้ังมานาน.  
สารีบุตร ! เม่ือใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โต เพราะต้ังมานาน เม่ือน้ัน 
อาสวฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏข้ึนในหมู่สงฆ์, เม่ือน้ัน 
ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่สาวกท้ังหลาย  
เพ่ือกำาจัดเสียซ่ึงอาสวฐานิยธรรมเหล่าน้ัน.

๑. อาสวฐานิยธรรม คือความเสื่อมเสีย, หรือการกระทําอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อมเสีย.  -ผู้แปล
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สารีบุตร !  อาสวฐานิยธรรม จะยังไม่ปรากฏข้ึนใน 
หมู่สงฆ์ ตลอดเวลาท่ีหมู่สงฆ์ยังไม่ใหญ่โต เพราะแผ่ไปเต็มท่ี.  
สารีบุตร !  เม่ือใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โต เพราะแผ่ไป 
เต็มท่ี เม่ือน้ันอาสวฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏข้ึนใน
หมู่สงฆ์, เม่ือน้ัน ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์
แก่สาวกท้ังหลาย เพ่ือกำาจัดเสียซ่ึงอาสวฐานิยธรรมเหล่าน้ัน.

สารีบุตร !  อาสวฐานิยธรรมจะยังไม่ปรากฏขึ้น
ในหมู่สงฆ์ ตลอดเวลาที่หมู่สงฆ์ยังไม่ใหญ่โต เพราะเจริญ 
ด้วยลาภ. สารีบุตร ! เม่ือใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โต เพราะ
เจริญด้วยลาภ เม่ือน้ันอาสวฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏ
ข้ึนในหมู่สงฆ์, เม่ือน้ัน ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดง
ปาติโมกข์แก่สาวกท้ังหลาย เพ่ือกำาจัดเสียซ่ึงอาสวฐานิยธรรม
เหล่าน้ัน.

สารีบุตร !  ก็สงฆ์หมู่นี้ ยังประกอบด้วยคุณอันสูง 
ไม่มีความต่ำาทราม ไม่มีจุดดำา ยังบริสุทธิ์ ขาวผ่อง ต้ังม่ัน
อยู่ในสาระ. 

สารีบุตร เอย !  ในบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปเหล่าน้ี รูปท่ี 
ล้าหลังเขาที่สุด ก็ยังเป็นโสดาบัน เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้  
มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา, ดังนี้.
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107 เหตุที่ท�าให้เกิดการแสดงปาติโมกข์
-บาล ีมหา. ว.ิ ๔/๒๐๓/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !  ที่นี่เอง ปริวิตกแห่งใจได้เกิดข้ึน 
แก่เรา เมื่ออยู่ในที่สงัดว่า “ถ้าไฉน เราจะอนุญาตสิกขาบท
ทัง้หลายทีไ่ดบ้ญัญติั ให้เปน็ปาติโมกขทุเทสแกภิ่กษทุัง้หลาย 
เหล่านั้น. ปาติโมกขุทเทสนั้น จักเป็นอุโบสถกรรมของ
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตเพื่อแสดงขึ้นซึ่ง
ปาติโมกข์.
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108 เหตุที่ไม่ท�าอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป
-บาล ีอ.ุ ข.ุ ๒๕/๑๕๒/๑๑๖. 

มีภิกษุอลัชชีปนอยู่ในหมู่สงฆ์ท่ีกำาลังจะทำาอุโบสถ. พระผู้มี 

พระภาคเจ้าไม่ทรงทำาอุโบสถ, จนพระโมคคัลลานะค้นตัวภิกษุรูปน้ันได้ 

บังคับด้วยอาญาแห่งสงฆ์ ให้ออกไปถึงสามคร้ังก็ไม่ยอมออก จนต้องดึง

แขนออกไปแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

บุคคลน้ัน ข้าพระองค์นำาตัวออกไปแล้ว. บริษัทบริสุทธ์ิแล้ว. ขอพระผู้มี 

พระภาคเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ แก่ภิกษุท้ังหลายเถิด” ดังน้ี.

น่าอัศจรรย์, โมคคัลลานะ !  ไม่เคยมีเลย, 
โมคคัลลานะ ! โมฆบุรุษน้ันถึงกับต้องฉุดแขนจึงยอมออกไป.

ภิกษุทั้งหลาย !  บัดนี้ จำาเดิมแต่นี้ไปเราไม่ทำา
อุโบสถ, ไม่แสดงปาติโมกข์. ภิกษุทั้งหลาย ! จำาเดิมแต่
บัดนี้ไป พวกท่านทั้งหลายด้วยกันจงทำาอุโบสถ, จงแสดง
ปาติโมกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะเลย  
ท่ีตถาคตจะพึงทำาอุโบสถจะพึงแสดงปาติโมกข์ ในบริษัท 
ที่ไม่บริสุทธิ์.
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109 
เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก 
ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย

-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๒๖๓/๒๓๑.

ครั้งหนึ่ง ท่านพระมหากัสสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้เมื่อก่อน
สิกขาบทมีน้อย และภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมาก และอะไรเป็นเหตุ  
เป็นปัจจัย ให้บัดนี้สิกขาบทมีมาก และภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย ?

กสัสปะ !  ขอ้นัน้เปน็อยา่งนี ้คือ เมือ่หมูส่ตัวเ์ลวลง 
พระสทัธรรมกำาลงัอนัตรธานไป สกิขาบทจงึมมีากขึน้ ภกิษทุี่
ตัง้อยูใ่นอรหตัผลจงึมนีอ้ย. สทัธรรมปฏริปูยงัไม่เกดิขึน้ 
ในโลกตราบใด ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่อันตรธานไป  
และสทัธรรมปฏริปูเกดิขึน้ในโลกเมือ่ใด เมือ่นัน้พระสทัธรรม 
จึงอันตรธานไป. ทองเทียมยังไม่เกิดข้ึนในโลกตราบใด 
ตราบน้ัน ทองคำาธรรมชาตกิย็งัไมห่ายไป และเมือ่ทองเทียม
เกิดขึ้น ทองคำาธรรมชาติจึงหายไป ฉันใด. พระสัทธรรม 
กฉ็นันัน้ สทัธรรมปฏิรปูยงัไมเ่กดิขึน้ในโลกตราบใด ตราบนัน้ 
พระสัทธรรมก็ยังไม่อันตรธานไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูป 
เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงอันตรธานไป.
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110 
ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ 
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๕๑/๕๔. 

ท่านพระอานนท์ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ธรรมเหล่าใด 

อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วแก่พวกข้าพระองค์ท้ังหลาย ด้วยความรู้ย่ิง 

คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕  

โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้สองรูป  

มีวาทะต่างกันในธรรมเหล่าน้ี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มีโอกาสได้แล  

ท่ีบุคคลท้ังหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่น้ัน พอสมัยท่ีพระผู้มีพระภาค

ล่วงลับไป จะพึงก่อวิวาทให้เกิดในสงฆ์ได้ เพราะเหตุอาชีวะอันย่ิงหรือ

ปาติโมกข์อันย่ิง ความวิวาทน้ันมีแต่เป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูลแก่มหาชน 

ไม่ใช่ความสุขแก่มหาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชน เพ่ือความไม่เก้ือกูล 

เพ่ือความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย.

อานนท์ !  ความวิวาทท่ีเกิดเพราะเหตุอาชีวะอันย่ิง 
หรือปาติโมกข์อันย่ิงน้ันเล็กน้อย ส่วนความวิวาทอันเกิด 
ในสงฆ์ ท่ีเกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา ความวิวาทน้ัน  
มีแต่เป็นไปเพ่ือความไม่เก้ือกูลแก่มหาชน ไม่ใช่ความสุข
ของมหาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชน เพ่ือความไม่เก้ือกูล  
เพ่ือความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย.







การปรินิพพาน
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111 
ทรงมีความชราทางกายภาพ
เหมือนคนทั่วไป

 มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๘๗/๙๖๓.

ลำาดับนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วบีบนวดท่ัวพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่ 
พลางกล่าวถ้อยคำานี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้อนี้น่าอัศจรรย์ ;  
ข้อน้ีไม่เคยมีมาก่อน. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  บัดน้ี ฉวีวรรณของ
พระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนแต่ก่อน และพระกายก็เห่ียวย่น 
หย่อนยาน มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลาย ก็เปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นไปหมด ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ”.

อานนท์ !  นั่น ต้องเป็นอย่างนั้น ; คือ ความชรามี 
(ซอ่น) อยูใ่นความหนุ่ม, ความเจบ็ไขมี้ (ซอ่น) อยูใ่นความ
ไม่มีโรค, ความตายมี (ซ่อน) อยู่ในชีวิต ; ฉวีวรรณจึงไม่
บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีตัว 
ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ท้ังหลายก็เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืนไปหมด  
ท้ังตา หู จมูก ล้ิน กาย ดังน้ี.

พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสคำานี้แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้อีกว่า 

โธ่เอ๋ย !  ความแก่อันชั่วช้าเอ๋ย ! อันท�าความ 
น่าเกลียดเอ๋ย ! กายที่น่าพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแก่ย่�ายี 
หมดแล้ว. แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ต้ังร้อยปี ทุกคนก็ยังมี
ความตายเป็นท่ีไปในเบ้ืองหน้า. ความตายไม่ยกเว้น 
ให้แก่ใครๆ มันย่�ายีหมดทุกคน.
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11๒ ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๖๓/๑๙๒.

สารีบุตร !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้  
เห็นอย่างนี้ว่า ช่ัวเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่ม มีผมดำาสนิท 
ประกอบด้วยความหนุ่มแน่น ตั้งอยู่ในปฐมวัย, ก็ยังคง 
ประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงน้ัน, เม่ือใด 
บุรุษนี้แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลนาน ผ่านวัยไปแล้ว 
มีอายุ ๘๐ ปี, ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี จากการเกิด, เมื่อนั้น  
เขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไว.

สารีบุตร !  ข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้น, เรานี้แล
ในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาแล้ว
วัยของเรานับได้ ๘๐ ปี, …

สารีบุตร !  ธรรมเทศนาท่ีแสดงไปน้ัน ก็มิได้
แปรปรวน บทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคต ก็มิได้แปรปรวน  
ปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคต ก็มิได้แปรปรวน…

สารีบุตร !  แม้ว่าเธอท้ังหลาย จักนำาเราไปด้วยเตียง
น้อย (สำาหรับหามคนทุพพลภาพ), ความแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืน
แห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มิได้มี.
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สารีบุตร !  ถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่า  
“สัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดา บังเกิดข้ึนในโลก เพ่ือ
ประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่มหาชน เพ่ืออนุเคราะห์
โลก, เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย” ดังน้ีแล้ว ผู้น้ันพึงกล่าวซ่ึง 
เราผู้เดียวเท่าน้ัน.
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113 ทรงท�าหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว
-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๑๓๗/๑๐๕.

จุนทะ !  ในบัดน้ีเราแล เป็นศาสดา บังเกิดข้ึนในโลก  
เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, อน่ึง ธรรมเราได้กล่าวไว้ดีแล้ว  
ได้ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเคร่ืองนำาสัตว์ออกจากห้วงทุกข์  
เป็นไปพร้อมเพ่ือความสงบรำางับ ช่ือว่าประกาศไว้แล้ว โดย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, อน่ึง สาวกท้ังหลาย เราก็ได้สอนให้รู้แล้ว 
ในสัทธรรม, พรหมจรรย์อันบริบูรณ์ส้ินเชิง สำาหรับสัตว์ 
เหล่าน้ัน เราได้กระทำาให้แจ่มแจ้ง ทำาให้เป็นของหงาย (เข้าใจ

ได้ทันที) ทำาให้เป็นบทสงเคราะห์ ทำาให้เป็นส่ิงประกอบด้วย
ความน่าอัศจรรย์ พอเพียงเพ่ือให้ประกาศได้ดีด้วย โดยเทวดา 
และมนุษย์ท้ังหลาย (สืบไป) แล้ว. จุนทะ ! ในบัดน้ี เราเป็น
ศาสดาท่ีแก่เฒ่า รู้ราตรีนาน บวชนาน มีวัยยืดยาวผ่านไปแล้ว 
โดยลำาดับ.

จุนทะ !  ในบัดน้ี ภิกษุผู้เถระ ผู้เป็นสาวกของเรา  
ก็มีอยู่ ล้วนเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้จูงได้ เป็นผู้แกล้วกล้า ลุธรรม
เป็นเคร่ืองเกษมจากโยคะแล้ว ; สามารถจะบอกสอนสัทธรรม 
สามารถข่มข่ีถ้อยคำาอันเป็นข้าศึกท่ีบังเกิดแล้ว ให้สงบราบคาบ
โดยธรรม แล้วแสดงธรรมพร้อมท้ังความน่าอัศจรรย์ได้.
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จุนทะ !  ในบัดน้ี ภิกษุผู้ปูนกลาง, ผู้ใหม่, ผู้เป็นสาวก
ของเราก็มีอยู่. จุนทะ ! ในบัดน้ี ภิกษุณีผู้เถระ, ผู้ปูนกลาง, 
ผู้ใหม่, ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่. จุนทะ ! ในบัดน้ี อุบาสก 
ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เป็นสาวกของ
เราก็มีอยู่, ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว ยังบริโภคกาม ผู้เป็นสาวก 
ของเราก็มีอยู่. จุนทะ ! ในบัดน้ี อุบาสิกา ผู้เป็นคฤหัสถ์ 
นุ่งห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ และพวกท่ียังบริโภคกาม  
ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่.

จุนทะ !  ในบัดนี้ พรหมจรรย์ (คือศาสนา) ของเรา 
มั่งคั่ง เจริญ แพร่หลาย เป็นที่รู้จักของมหาชน เป็นปึกแผ่น 
พอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี (สืบไป) 

ได้แล้ว.



283

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”พุทธวจน - หมวดธรรม 

-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๑๓๘/๑๐๗.

114 
พรหมจรรย์ของพระองค์ 
บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง

จุนทะ !  ศาสดาทั้งหลาย เท่าที่เกิดขึ้นแล้วในโลก 
ในบัดนี้, เราไม่เห็นว่ามีศาสดาอื่นใดสักผู้เดียว ท่ีเป็นผู้ถึง
แล้วซึ่งลาภและยศ เหมือนอย่างเรานี้.

จุนทะ !  สงฆ์หรือหมู่คณะเท่าที่เกิดข้ึนแล้วในโลก 
ในบัดน้ี, เราไม่เห็นว่ามีสงฆ์หรือคณะอื่นใดสักหมู่เดียว  
ที่เป็นหมู่ที่ถึงแล้วซึ่งลาภและยศ เหมือนอย่างภิกษุสงฆ์นี้.

จุนทะ !  บุคคลเม่ือจะกล่าวโดยชอบ ซ่ึงพรหมจรรย์ใด 
ว่าสมบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง ว่าบริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง 
ไม่หย่อน ไม่ย่ิง มีการกล่าวดีแล้ว บริบูรณ์ส้ินเชิง ประกาศไว้
ดีแล้ว, แล้วไซร้ ; เขาเม่ือจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวพรหมจรรย์
น้ีแหละ ว่าสมบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง ว่าบริบูรณ์ด้วยอาการ  
ท้ังปวง ไม่หย่อน ไม่ย่ิง มีการกล่าวดีแล้ว บริบูรณ์ส้ินเชิง 
ประกาศไว้ดีแล้ว, ดังน้ี. 
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11๕ 
ทรงหวังให้ช่วยกันท�าความมั่นคง 
แก่พรหมจรรย์

-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๑๓๙/๑๐๘.

จุนทะ !  เพราะเหตุนั้น เธอพึงปฏิบัติในกรณีนี้ว่า 
ธรรมเหลา่ใด อนัเราแสดงแลว้ดว้ยปญัญาอนัยิง่, ในธรรม 
เหล่าน้ัน อันเธอท้ังหลายทุกคน พึงประชุมกัน ม่ัวสุมกัน แล้ว
พึงสังคายนาซ่ึงอรรถโดยอรรถ ซ่ึงพยัญชนะโดยพยัญชนะ  
พึงประพฤติกระท�าให้วิเศษ โดยประการท่ีพรหมจรรย์น้ี จัก
ด�ารงอยู่ยืนนาน จักต้ังอยู่ตลอดกาลยาวนาน. พรหมจรรย์ 
น้ันแหละ จกัเป็นไปเพือ่ความเกือ้กลูแกม่หาชน เพือ่ความสขุ 
แก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล 
เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

จุนทะ !  ธรรมท้ังหลายอันเราแสดงแล้ว ด้วยปัญญา 
อันยิ่ง เหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่า … ข้อนี้ได้แก่ธรรมเหล่านี้
คอื สตปิฏัฐานทัง้หลายสี ่ สมัมปัปธานทัง้หลายสี ่ อทิธบิาท 
ท้ังหลายส่ี อินทรีย์ท้ังหลายห้า พละท้ังหลายห้า สัมโพชฌงค์ 
ทั้งหลายเจ็ด อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด.

จนุทะ !  ธรรมเหลา่นีแ้ล เปน็ธรรมอนัเราแสดงแลว้  
ดว้ยปญัญาอนัยิง่ อนัเธอทัง้หลาย ทกุคนเทยีวพึงประชมุกัน 
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มั่วสุมกัน แล้วพึงสังคายนาซึ่งอรรถโดยอรรถ ซึ่งพยัญชนะ 
โดยพยัญชนะ พึงประพฤติกระทำาให้วิเศษ โดยประการท่ี 
พรหมจรรย์น้ี จักดำารงอยู่ยืนนาน จักต้ังอยู่ตลอดกาลยาวนาน.  
พรหมจรรยน์ัน้แหละ จกัเปน็ไปเพือ่ความเกือ้กลูแก่มหาชน 
เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ 
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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11๖ ทรงปลงอายุสังขาร
 -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๑๖/๙๔.

อานนท์ !  เธอจงถือผ้าปูน่ังไป เราจักไปสู่ปาวาลเจดีย์ 
เพ่ือน่ังพักตลอดเวลากลางวัน. (ณ ท่ีน้ี ได้ตรัสอานุภาพของอิทธิบาท 

ส่ีประการ ว่าอาจทำาบุคคลผู้เจริญได้เต็มท่ี ให้มีชีวิตอยู่กัปป์หน่ึงก็ได้  

แต่พระอานนท์มิได้ทูลขอให้ทรงอยู่ เพราะรู้ไม่ทัน, ทรงขับพระอานนท์ 

ไปแล้ว มารได้ฟ้ืนคำาสัญญาเร่ืองจะปรินิพพานในเม่ือพระศาสนาเป็น 

ปึกแผ่นดีแล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยในการปรินิพพาน เรียกว่า 

ปลงอายุสังขาร, แผ่นดินไหว และตรัสเหตุท่ีทำาให้แผ่นดินไหว, คือ ลมกำาเริบ,  

ผู้มีฤทธ์ิบันดาล, โพธิสัตว์จุติ, ประสูติ, ตรัสรู้, แสดงธรรมจักร, ปลงอายุสังขาร,  

ปรินิพพาน). 
อานนท์ !  เมื่อตะกี้นี้ มารผู้ใจบาป ได้เข้ามาหาเรา 

ที่ปาวาลเจดีย์นี้, ยืนอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่ง แล้วกล่าวแก่เราว่า  
“พระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเสียเถิด, บัดนี้ถึงเวลาปรินิพพาน

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แต่

ก่อนว่า ‘มาร, เราจักยังไม่ปรินิพพาน จนกว่า พวกภิกษุ
สาวก ภิกษุณีสาวิกา อุบาสกสาวก อุบาสิกาสาวิกา จักมี
พร้อมบริบูรณ์, จนกว่าพรหมจรรย์ (คือศาสนา) จักมั่งคั่ง 
เจรญิ แพรห่ลาย เปน็ทีรู่จ้กัของมหาชน เปน็ปกึแผน่พอเพ่ือ
มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ประกาศได้ด้วยดี (สืบไป)’ ดังน้ี,  
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พระองค์ผู้เจริญ ! บัดน้ีพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาค มั่งคั่ง เจริญ  

แพร่หลาย เป็นที่รู้จักของมหาชน เป็นปึกแผ่นพอเพื่อมนุษย์และเทวดา

ทั้งหลาย ประกาศได้ด้วยดีแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานเถิด, 

ขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิด” ดังน้ี. เราตอบว่า “มารผู้ใจ
บาป ! เธอไม่ต้องขวนขวายดอก, ไม่นานเลย ตถาคตจัก
ปรินิพพาน, อีกสามเดือนจากนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน”, 
ดังนี้. 

อานนท์ !  บัดนี้ เรามีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุ
สังขารแล้ว ณ ปาวาลเจดีย์นี้. 

(พระอานนท์ได้สติ จึงทูลขอให้ดำารงพระชนม์ชีพอยู่ด้วย 
อิทธิบาทภาวนา กัปป์หนึ่งหรือยิ่งกว่ากัปป์ ; ทรงปฏิเสธ)

อานนท์ !  อย่าเลย, อย่าวิงวอนตถาคตเลยมิใช่
เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้ว. 

(พระอานนท์ทูลวิงวอนอีกจนครบสามคร้ัง ได้รับพระดำารัสตอบ
อยา่งเดยีวกนั, ตรัสว่าเปน็ความผดิของพระอานนทผ์ูเ้ดียว, แลว้ทรงจาระไน 
สถานที่ ๑๖ แห่งที่เคยให้โอกาสแก่พระอานนท์ในเร่ืองนี้ แต่พระอานนท ์
รู้ไม่ทันสักครั้งเดียว)

อานนท ์!  ในทีน่ัน้ๆ ถา้เธอวงิวอนตถาคต ตถาคต
จกัหา้มเสยีสองครัง้ แลว้จักรบัคำาในครัง้ทีส่าม, อานนท์ !   
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ตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือ ว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจท้ังสิ้น, สัตว์จะได้ตามปรารถนา ใน
สังขารนี้แต่ท่ีไหนเล่า, ข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้ว 
เปน็แลว้ มปีจัจยัปรงุแตง่แลว้ มกีารแตกดบัเปน็ธรรมดา 
ว่าส่ิงน้ีอย่าฉิบหายเลย ดังน้ี ย่อมไม่เป็นฐานะท่ีมีได้เป็นได้.
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117 ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๑๖/๗๓๗-๗๔๐.

อานนท์ !  เราไดก้ลา่วเตอืนไวก้อ่นแลว้มิใชห่รอืวา่ 
“ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่นจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี”.

อานนท์ !  ข้อนั้น จักได้มาแต่ไหนเล่า สิ่งใดเกิด
ข้ึนแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำารุดไปเป็น
ธรรมดา, สิ่งน้ันอย่าชำารุดไปเลย ดังน้ี, ข้อน้ัน ย่อมเป็น
ฐานะที่มีไม่ได้.

อานนท ์!  เพราะฉะนัน้ ในเรือ่งนี ้พวกเธอท้ังหลาย 
จงมตีนเปน็ประทปี มีตนเปน็สรณะ ไมเ่อาสิง่อ่ืนเปน็สรณะ ; 
จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอ่ืนเป็น
สรณะ.

อานนท์ !  ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ 
ไม่เอาสิ่งอ่ืนเป็นสรณะ, มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็น
สรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่
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พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม  

มีสติ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.
อานนท์ !  ภิกษุอย่างนี้แล ชื่อว่ามีตนเป็นประทีป  

มีตนเปน็สรณะ ไมเ่อาสิง่อืน่เปน็สรณะ ; มธีรรมเปน็ประทีป 
มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.

อานนท ์!  ในกาลบัดนีก้ด็ ีในกาลลว่งไปแหง่เราก็ดี  
ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา 
สิง่อืน่เปน็สรณะ ; มธีรรมเปน็ประทปี มธีรรมเปน็สรณะ ไมเ่อา 
สิ่งอื่นเป็นสรณะ.

อานนท์ !  ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา, ภิกษุ
พวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด แล.
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118 
แผ่นดินไหว เนื่องด้วย
การปลงอายุสังขาร

-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๒๖, ๑๒๗/๙๘, -บาลี อฏฺก. อ.ํ ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !  เหตุปัจจัยที่ทำาให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่ ๘ ประการ. …

อานนท์ !  ในกาลใด ตถาคต มีสติ สัมปชัญญะ 
ปลงอายุสังขาร ; ในกาลน้ัน แผ่นดินย่อมหว่ันไหว ย่อมส่ัน 
สะเทือน ย่อมส่ันสะท้าน. อานนท์ ! น่ีเป็นเหตุท่ี ๗  
เป็นปัจจัยท่ี ๗ แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอัน 
ใหญ่หลวง.
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119 ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๓๙/๑๐๖.

อานนท ์!  มาเถดิ, เราจกัไปสูป่า่มหาวนั, เราจักไป
ยงักฏูาคารศาลา. อานนท์ ! เธอจงให้ภิกษุทุกรูป บรรดา
อาศยัเมืองเวสาล ีมาประชมุพร้อมกนั ทีอ่ปุฏัฐานสาลาเถดิ. 
(ครั้นภิกษุประชุมพร้อมกันแล้ว ได้ตรัสอภิญญาเทสิตธรรม ดังนี้) :

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมเหล่าใดท่ีเราแสดงแล้ว  
ด้วยปัญญาอันยิ่ง, ธรรมเหล่านั้น พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี 
พึงเสพให้ทั่ว พึงเจริญ ทำาให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์ 
(คือศาสนา) น้ี จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน, ข้อนั้น
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพ่ือความ
สุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.   
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าไหนเล่า ท่ีเราแสดงแล้วด้วย
ปญัญาอนัยิง่ …, คอื สตปิฏัฐานสี ่สมัมปัปธานสี ่อิทธบิาทสี ่ 
อินทรีย์ห้า พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด.

ภิกษุทั้งหลาย !  บัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลาย : 
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงถึง
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พรอ้มดว้ยความไม่ประมาทเถดิ, การปรนิพิพานของตถาคต 
จักมีในกาลไม่นานเลย, ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลล่วง
ไปแห่งสามเดือนจากนี้.

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่, ทั้งท่ีเป็น
คนพาลและบณัฑติ, ทัง้ทีม่ั่งมีและยากจน ลว้นแตม่คีวาม
ตายเป็นที่ไปถึง ในเบื้องหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดิน 
ท่ีช่างหม้อป้ันแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ท้ังที่สุกแล้วและยัง
ดบิ ลว้นแตม่กีารแตกท�าลายเป็นทีสุ่ด ฉันใด ; ชีวิตแหง่
สัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น. 

วัยของเรา แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว, 
เราจกัละพวกเธอไป. สรณะของตวัเองเราได้ท�าไวแ้ลว้. 
ภิกษุทัง้หลาย !  พวกเธอจงเปน็ผูไ้มป่ระมาท มสีต ิมศีีล 
เป็นอย่างดี มีความด�าริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษา
ซึ่งจิตของตนเถิด. ในธรรมวินัยนี้, ภิกษุใดเป็นผู้ไม่
ประมาทแล้ว จักละชาติสงสาร ท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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1๒0 หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๔๔-๖/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า 
ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี 
พระภาคว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำาสอนของ
พระศาสดา”…

๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  
ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่ พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วย
ปาโมกข์ (หัวหน้า) ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า 
“นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำาสอนของพระศาสดา”…

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  
ในอาวาสชือ่โนน้ มภีกิษุผูเ้ปน็เถระอยูจ่ำานวนมาก เปน็พหสูตู  
เรยีนคมัภีร ์ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา ขา้พเจา้ไดส้ดับมา 
เฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า “น้ีเป็นธรรม นี้เป็นวินัย  
นี้เป็นคำาสอนของพระศาสดา”…

๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  
ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่ง เป็นพหูสูต 
เรยีนคมัภรี ์ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา ขา้พเจ้าไดส้ดบั
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เฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้วา่ “นีเ้ปน็ธรรมนีเ้ปน็วนัิย นีเ้ปน็ 
คำาสอนของพระศาสดา” เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม  
ยงัไมพ่งึคดัคา้นคำากลา่วของผูน้ัน้ พงึเรยีนบทและพยัญชนะ
เหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดู 
ในวนิยั ถา้บทและพยญัชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูรกไ็มไ่ด ้ 
เทียบเขา้ในวนิยักไ็ม่ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ “นีม้ใิชพ่ระดำารสั 
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันแน่นอน และภิกษุน้ีรับมาผิด”  
เธอท้ังหลายพึงท้ิงค�าน้ันเสีย. ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน  
สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า  
“นีเ้ป็นพระด�ารัสของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้แนน่อน 
และภิกษุน้ันรับมาด้วยดี”. เธอท้ังหลาย พึงจำามหาปเทสน้ีไว้.
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1๒1 เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม
 -บาลี สตตฺก. อ.ํ ๒๓/๒๑/๒๑.

ภิกษท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักหม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย์ ประชุมกันให้มากพอ อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็น 
ส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย อยู่เพียงน้ัน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จักพร้อมเพรียงกัน
เข้าประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จักพร้อมเพรียง
กันท�ากิจท่ีสงฆ์จะต้องท�า อยูเ่พยีงใด, ความเจรญิก็เป็นสิง่ท่ี
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติส่ิงท่ี 
ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว จักสมาทาน
ศึกษาในสิกขาบทท่ีบัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่พยีงใด,  
ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย  
อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา ภิกษุพวกท่ีเป็นเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน 
เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผู้น�าสงฆ์ และตนจักต้องเข้าใจตัวว่า ต้อง
เช่ือฟังถ้อยค�าของท่านเหล่าน้ัน อยู่เพียงใด, ความเจริญ ก็เป็น 
ส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย อยู่เพียงน้ัน.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักไม่ลุอ�านาจแก่ตัณหา  
ซ่ึงเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดภพใหม่ ท่ีเกิดข้ึนแล้ว อยู่เพียงใด, 
ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย  
อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย จักมีใจจดจ่อใน
เสนาสนะปา่ อยูเ่พยีงใด, ความเจรญิกเ็ปน็สิง่ทีภ่กิษทุัง้หลาย 
หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย จักเข้าไปตั้งสติ
ไว้อย่างมั่นเหมาะว่า “ท�าไฉนหนอ ขอเพื่อนผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์ด้วยกัน ซ่ึงมีศีลเป็นที่รักยังไม่มา ขอให้มา, 
ทีม่าแลว้ ขอใหอ้ยูเ่ป็นสุขเถดิ” ดงันี ้อยูเ่พยีงใด, ความเจรญิ 
ก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือม 
เจ็ดประการเหล่านี้ ยังคงดำารงอยู่ได้ในภิกษุทั้งหลาย และ
พวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมเจ็ดประการเหล่านี้  
อยูเ่พยีงใด, ความเจรญิกเ็ปน็สิง่ทีภ่กิษทุัง้หลายหวงัได ้ไม่มี 
ความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
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1๒๒ อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย
-บาล ีม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

อานนท์ !  ก็กัลยาณวัตรอันเราต้ังไว้ในกาลน้ี ย่อม
เป็นไป เพ่ือความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกำาหนัด  
เพ่ือดับ เพ่ือความสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือรู้พร้อม เพ่ือนิพพาน. 

อานนท์ !  กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไรเล่า น้ีคือ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 

อานนท์ !  เก่ียวกับกัลยาณวัตรน้ัน เราขอกล่าวกะเธอ  
โดยประการท่ีเธอท้ังหลาย จะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตร 
ที่เราต้ังไว้แล้วน้ี : เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้าย
ของเราเลย. 

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ีมีในยุค
แห่งบุรุษใด ; บุรุษน้ันช่ือว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษท้ังหลาย. 

อานนท์ !  เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าว 
(ย้ำา) กับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติ
ตามกลัยาณวตัรทีเ่ราตัง้ไวแ้ลว้น้ี : เธอทัง้หลายอยา่เปน็บรุุษ
พวกสุดท้ายของเราเลย. 
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1๒3 เสวยสูกรมัททวะ
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๔๗/๑๑๗. 

อานนท ์!  มาเถดิ, เราจกัไปสูเ่มอืงปาวา, (ทีน่ี ้ประทบัที ่

สวนมะม่วงของนายจุนท์ กัมมารบุตร. ทรงแสดงธรรมแก่นายจุนท์

และเสด็จไปรับภัตตาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้น).

จุนทะ !  สูกรมัททวะที่จัดไว้ จงนำามาเลี้ยงเรา, 
ขาทนียะ โภชนียะอย่างอ่ืน ท่ีตกแต่งไว้ จงนำาไปเล้ียงภิกษุสงฆ์. 
จุนทะ ! สูกรมัททวะที่เหลือนี้ ท่านจงฝังเสียในบ่อ เราไม่
มองเห็นใครในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ ์พร้อมทัง้เทวดาและมนษุย์ 
ที่บริโภคแล้ว จักให้ย่อยได้, นอกจากตถาคต, (ต่อจากน้ีก็
ประชวร ด้วยโรคปักขันทิกาพาธอย่างกล้า จวนสิ้นพระชนมายุ).
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1๒4 
ผลแห่งการถวายบิณฑบาต 
ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ

-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๔๙/๑๑๗.

อานนท ์!  มาเถดิ, เราจกัไปเมอืงกสุนิารา, (แลว้เสดจ็ 

ท้ังท่ียังประชวร, ในกลางทาง ทรงแวะน่ัง ณ ร่มไม้แห่งหน่ึง), อานนท์ ! 
เธอจงปูผ้าสังฆาฏิท่ีพับเป็นส่ีช้ัน ให้เราเถิด เราลำาบากกายนัก, 
จักน่ังพัก, อานนท์ ! เธอจงนำาน้ำาด่ืมมาให้เรา, เราระหายนัก. 
(พระอานนท์ทูลผัดว่า เกวียนห้าร้อยเพ่ิงจะผ่านไป น้ำาขุ่นหมด, ขอให้

ทรงทนไปหาน้ำาทีแ่มน้่ำากกุธนทขีา้งหนา้ จนตรสัซ้ำาถงึ ๒ ครัง้ พระอานนท ์

จึงไปตักน้ำา แต่น้ำามิได้ขุ่นเลย, กลับมาแล้วทูลความอัศจรรย์ข้อน้ี.  

ต่อจากนี้ ทรงพบและสนทนาเรื่องสมาธิอย่างยิ่ง กับปุกกุสะ มัลลบุตร.  

ในท่ีสุด เขารับถือสรณะแล้วถวายผ้าเน้ือดีสองผืน).

ปุกกุสะ !  ถ้าอย่างนั้น เธอจงคลุมให้เราผืนหน่ึง,  
อีกผืนหนึ่ง ให้อานนท์เถิด. 

(แต่เมื่อปุกกุสะทำาดังนั้นหลีกไปแล้ว พระอานนท์น้อมเข้าไปสู่พระกาย

พระผู้มีพระภาคทั้งสองผืน เห็นพระฉวีผ่องใสยิ่งนัก ก็ทูลถาม).

อานนท์ !  เป็นอย่างนั้น, กายของตถาคต 
ย่อมมีฉวีผุดผ่องในกาลสองคร้ัง คือ ในราตรีที่ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, และราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน
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ดว้ยอนปุาทเิสสนพิพานธาต.ุ อานนท ์!  การปรินิพพาน
ของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาละคู่ ในสวนสาละอันเป็น
ที่แวะพักกลางทาง ของพวกมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา  
ในตอนปัจฉิมยามแห่งคืนนี้.

มาเถิด, อานนท์ !  เราจักไปยังแม่น้ำากกุธนที 
ด้วยกัน. 

(ทรงสรงในแม่น้ำาแล้ว เสด็จเข้าสวนอัมพวัน ประทับนอน

สีหเสยยา เพื่อพักผ่อนบนสังฆาฏิพับเป็นส่ีช้ัน ปูถวายโดยพระจุนทกะ, 

และตรัสปรารภถึงนายจุนท)์.
อานนท์ !  คงมีใครทำาความเดือดร้อนให้แก่ 

จุนทะ กัมมารบุตรโดยกล่าวว่า “จุนทะ ! การท่ีท่านถวาย
บิณฑบาตเป็นคร้ังสุดท้าย ซึ่งหาได้โดยยากนั้น ไม่เป็นลาภ
เสียแล้ว” ดังนี้. อานนท์ ! เธอพึงกำาจัดความเดือดร้อน 
นัน้เสยี โดยกลา่ววา่ “จนุทะ ! การถวายบณิฑบาตครัง้สดุท้าย
ของท่านเป็นความดีแล้ว เป็นลาภของท่านแล้ว, เราได้ฟัง 
มาแลว้เฉพาะพระพกัตร์วา่ บณิฑบาตทัง้สอง มผีลเสมอกนั  
มีผลย่ิงยอดกว่าบิณฑบาตอ่ืนๆ คือ บิณฑบาตท่ีพระตถาคตเจ้า 
เสวยแลว้ตรสัรูอ้นตุตรสัมมาสัมโพธญิาณ อย่างหน่ึง และ
ท ีเ่สวยแลว้เสด็จปรินพิพาน ด้วยอนปุาทเิสสนพิพานธาต ุ 
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อย่างหน่ึง. กุศลกรรมท่ีนายจุนทะสร้างสมแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพื่อ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ และความเป็นใหญ่.” 
อานนท์ ! เธอพึงกำาจัดความเดือดร้อนของนายจุนทะ 
กัมมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้แล.

(จากนั้นทรงเปล่งพระอุทานว่า)

บุญ ย่อมเจริญ งอกงาม แก่ทายกผู้ให้อยู่ๆ, เวร 
ยอ่มไมส่บืตอ่ แก่บคุคลผูร้ะงับเวรเสยีได,้ คนฉลาดเท่าน้ัน, 
ละบาปเสียได้แล้วก็นิพพาน เพราะความสิ้นไปแห่ง ราคะ 
โทสะ และโมหะ.
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.

1๒๕ 
การปรินิพพานหรือ 
การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย

-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.

อานนท์ !  มาเถิด, เราจักไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำา
หรัิญญวดี, ไปยังสวนป่าสาละเปน็ทีแ่วะพกัของมัลลกษตัรย์ิ 
ใกลเ้มอืงกสุนิารา. (ครัน้ถงึทีน่ัน้แลว้ ตรสัสัง่ใหต้ัง้เตียงปรนิิพพาน).

อานนท ์!  เธอจงจดัตัง้เตยีงนอ้ย ระหวา่งตน้สาละคู ่ 
มศีรีษะทางทศิเหนอื เราลำาบากกายนกั, จกันอน. (ประทบั

สีหเสยยาแล้ว มีอัศจรรย์ ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระ, 

ดอกมัณฑารพ จุรณ์ไม้จันทน์, ดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ ได้ตกลงและ 

บรรเลงขึ้น ; เพื่อบูชาพระตถาคตเจ้า).

อานนท ์!  การบชูาเหลา่นี ้หาชือ่ว่า ตถาคตเปน็ผูท่ี้ 
ไดร้บัสักการะ เคารพ นับถอืบชูาแลว้ไม.่ อานนท์ ! ภกิษ ุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ปฏบิตัชิอบย่ิง, ปฏบิตัติามธรรมอยู ่; ผูน้ัน้ชือ่วา่ยอ่มสกัการะ  
เคารพ นบัถอื บชูาตถาคต ดว้ยการบชูาอนัสงูสดุ. อานนท์ !  
เพราะฉะนั้นเธอพึงกำาหนดใจว่า ‘เราจักประพฤติธรรม
สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่’ ดังนี้. 
(ต่อจากนี้ ทรงขับท่านพระอุปวาณะ ที่เข้ามาอยู่งานพัด, พระอานนท์ 

ทูลถามถึงเหตุที่ขับ, ตรัสตอบดังต่อไปนี)้ : 
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อานนท์ !  พวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบโดยมาก  
มาประชุมกันแล้วเพ่ือเห็นตถาคต. อานนท์ ! สวนป่าสาละ 
ท่ีแวะพักของมัลลกษัตริย์แห่งเมือง กุสินารา ๑๒ โยชน์โดยรอบ  
มิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนทราย ที่เทวดามีศักดิ์มิได้ตั้งอยู่. 
เทวดาทั้งหลาย ย่อมยกโทษว่า ‘เราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อ
เหน็พระตถาคต, ตอ่นานนกัพระตถาคตจงึจะเกดิขึน้ในโลก 
สักคราวหน่ึง และการปรินิพพานของพระตถาคต ก็จักมี
ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ ก็พระภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปน้ี 
มายืนเสียตรงพระพักตร์ บังอยู่, เราทั้งหลาย ไม่ได้เห็น 
พระตถาคตในกาลสุดท้าย’ ดังน้ี. (ต่อจากน้ี พระอานนท์ทูลถาม 

ถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเทวดา ได้ตรัสดังต่อไปนี)้

อานนท์ !  มีพวกเทวดา ผู้มีความสำาคัญในอากาศ 
ว่าเป็นแผ่นดิน, และพวกที่มีความสำาคัญในแผ่นดิน  
ว่าแผ่นดิน พากันสยายผม ร้องไห้ คร่ำาครวญ กอดแขนร้องไห้
คร่ำาครวญ ล้มกล้ิงเกลือกไปมา ดุจว่ามีเท้าถูกตัด ขาดออก,  
รำาพันอยู่ว่า ‘พระผู้มีพระภาคจักปรินิพพาน เสียเร็วนัก,  
พระสุคตจักปรินิพพานเสียเร็วนัก, พระผู้เป็นดวงจักษุในโลก  
จักดับหายไปเสียเร็วนัก’, ดังน้ี. ส่วนเทวดาเหล่าใด ปราศจาก 
ราคะแลว้, เทวดาทัง้หลาย เหลา่นัน้ มสีต ิสมัปชญัญะ อดกลัน้ 



305

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ดว้ยรูส้กึวา่ ‘สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง, ขอ้ทีจ่ะใหไ้ดต้ามใจหวงั
ในเรื่องน้ีนั้น สัตว์จักได้มาแต่ท่ีไหนเล่า’ ดังนี้. (ต่อจากนี้  

พระอานนท์ทูลถึง เมื่อไม่มีพระองค์แล้วสาวกก็ไม่ได้พบปะกันเหมือน 

ดัง่บดัน้ี, ทรงแสดงสถานทีส่ีแ่หง่ คอื ทีป่ระสตู,ิ ตรสัรู,้ แสดงธรรมจกัร,  

และนิพพาน ว่าเป็นท่ีควรเห็นและพบปะกันของพุทธบริษัท ดังท่ีปรากฏอยู่

ในช่วงท้าย. ต่อจากน้ัน ตรัสเร่ือง การปฏิบัติในสตรี คือ การไม่พบปะด้วย,  

ถ้าต้องพบปะก็ไม่พูด, ถ้าต้องพูดพึงมีสติ, ต่อจากนั้น พระอานนท์ได้ 

ทูลถามถึงการจัดพระศพ).

อานนท์ !  พวกเธออย่าขวนขวาย เพื่อจัดการบูชา
สรีระของตถาคตเลย, จงสืบต่อ จงพยายาม ในประโยชน์
ของตน (คือการตั้งหน้าปฏิบัติ) เถิด, จงอย่าประมาท จงมี
ความเพยีร กำาหนดอยูใ่นประโยชนข์องตนเถดิ. อานนท ์! 
กษตัรยิ,์ พราหมณ,์ หรอืคหบด ีผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ ในตถาคต 
ก็มีอยู่, เขาเหล่านั้น จักจัดการบูชาสรีระของตถาคต.

“ข้าแต่พระองค์ !  เขาเหล่านั้น พึงจัดการอย่างไร”

อานนท์ !  เขาพึงจัดเหมือนที่ จัดในสรีระของ
พระเจา้จกัรพรรด ิ: เขาพนัสรีระของพระเจา้จกัรพรรดดิว้ย
ผา้ใหม ่แลว้ซบัสำาล ีแลว้พนัดว้ยผา้ใหมโ่ดยอบุายน้ี ๕๐๐ คู ่
แล้วเชิญลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำามัน ปิดด้วยรางเหล็กอีก
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รางหนึง่ กระทำาจติกาธานด้วยของหอมทกุอยา่งแลว้ จงึถวาย 
พระเพลิง, กระทำาสถูป (ที่ระลึก) สำาหรับพระมหาจักรพรรดิ 
ไว้ ณ หนทางสี่แยก. อานนท์ !  ชนเหล่านั้นพึงปฏิบัติ
ในสรีระของตถาคต เช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติใน 
สรรีะของพระมหาจกัรพรรด ินัน้แล, ชนเหลา่ใดวางพวงมาลยั  
หรอืของหอม หรอืจรุณห์อม ณ ทีน่ัน้กด็ ีหรืออภวิาท, หรอื 
ทำาความเลือ่มใส อยูใ่นจติกด็,ี ขอ้นัน้จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน ์ 
เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลนาน. (ต่อจากนั้นตรัสเรื่องเก่ียวกับ

บคุคลควรแกก่ารกอ่สถปู ๔ จำาพวก คอื พระตถาคต, พระปจัเจกพทุธะ, 

พระสาวก, พระเจา้จกัรพรรด,ิ พระอานนทเ์ลีย่งไปยนืเหนีย่วไมเ้ตา้กปสิสีะ  

ร้องไห้อยู่, ตรัสให้ไปเรียกตัวมา ตรัสสรรเสริญว่าเป็นยอดของอุปัฏฐาก

ผู้หนึ่ง ในบรรดายอดอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทั้งปวง. และสรรเสริญ

การรอบรู้ในหน้าที่นี้ และการกล่าววาจาเป็นที่ชอบใจแก่ผู้เข้าไปคบหา,  

ตอ่จากนัน้ พระอานนททู์ลขอใหเ้สดจ็ไปปรนิพิพานเมอืงอืน่ เพราะเมอืงนี ้

เป็นเมืองกิ่ง เมืองดอน).

อานนท์ !  เธออย่ากล่าวว่า เมืองน้อย เมืองดอน  
กิ่งเมือง ดังนี้เลย ครั้งก่อนโน้น ราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์ 
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิธรรมราชา มีอาณาเขตกระทั่ง
มหาสมุทรทั้งสี่ ชนะสงคราม มีชนบทมั่งคั่ง ประกอบด้วย 
รตันะ ๗ ชนดิ. อานนท ์!  เมอืงกสุนิารานีแ้ล เปน็ราชธาน ี
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ของพระเจ้ามหาสุทัศน์ (ในคร้ังนั้น) ชื่อว่ากุสาวดี ยาวทาง
บุรพทิศ และปัจฉิมทิศ ๑๒ โยชน์ กว้างทางอุตตรทิศ และ
ทักขิณทิศ ๗ โยชน์ เกลื่อนกล่นด้วยหมู่มนุษย์ …

อานนท์ !  เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินารา จงบอก
แก่มัลลกษัตริย์ทั้งหลาย แห่งเมืองกุสินาราว่า ‘กษัตริย์ 
ผู้วาเสฏฐโคตรท้ังหลาย ! ในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้  
การปรินิพพานของพระตถาคตเจ้าจักมี. เชิญท่านท้ังหลาย 
รีบไป, ขออย่าต้องเดือดร้อนในภายหลังว่า การปรินิพพานของ
พระตถาคตเจ้า ได้มีแล้วในคามเขตของพวกเรา แต่พวกเรา 
มิได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นคร้ังสุดท้าย’. (พระอานนท์ผูเ้ดยีว

เข้าไปแจ้งแก่มัลลกษัตริย์, มัลลกษัตริย์ คร่ำาครวญโดยนัยเดียวกับพวก 

เทวดาทีก่ลา่วมาแลว้ พากนัออกมาเฝา้พระองค.์ พระอานนทจ์ดัใหเ้ฝา้ 

โดยขานช่ือถวายทีละพวก เสร็จก่อนปฐมยาม. ต่อจากน้ีสุภัททปริพพาชก  

มีโอกาสเข้าเฝ้า ทูลถามความผิดหรือถูกของลัทธิอื่นๆ. ตรัสห้ามเสีย 

แล้วตรัสถึงเร่ืองสมณะท่ีแท้จริง มีเฉพาะในศาสนาท่ีมีอริยมรรคประกอบ

ด้วยองค์แปด, ไม่มีในศาสนาท่ีไม่มีอริยมรรคมีองค์แปด). 

สภุทัทะ !  เราเมือ่มวียั ๒๙ ป ีบวชแลว้แสวงหาอยู่
ว่าอะไรเป็นกุศลๆ, นับแต่บวชแล้วได้ ๕๑ ปี ความเป็นไป 
แห่งธรรมประเทศเคร่ืองตรัสรู้ มิได้มีภายนอกจากธรรม- 
วินัยนี้ , แม้สมณะ (สมณะที่  ๑ คือ โสดาบัน) ก็มิได้มี . 
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ภายนอกจากธรรมวนิยันี ้แมส้มณะที ่๒, ที ่๓, ที ่๔, ก็มไิดม้.ี  
วาทะเคร่ืองสอนของผู้อ่ืน ว่างจากสมณะของพวกอ่ืน, สุภัททะ !  
ก็ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้พึงอยู่โดยชอบเถิด โลกก็จะไม่ว่าง
เปลา่จากพระอรหันตท์ัง้หลาย. (ตอ่จากนี ้สภุทัทะทลูสรรเสรญิ

เทศนา ขอบรรพชาอุปสมบท ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาสก่อน 

อุปสมบท, ตอ่มาไม่นานได้บรรลอุรหตัตผล. (เธอเปน็สาวกองคส์ดุทา้ย

ในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์), ต่อจากนี้ ได้ตรัสพระโอวาท 

ที่สำาคัญๆ ต่างๆ อีก ๔-๕ เรื่อง).

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า 
‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว  
พวกเราไมม่พีระศาสดา’ ดงันี.้ อานนท ์! พวกเธออยา่คดิ 
ดังนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว 
บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท ์!  เวลานี ้พวกภิกษุทัว่ไป เรียกกนัดว้ยคำาวา่  
อาวุโส แก่กันและกัน (ท้ังแก่ทั้งอ่อน) ; โดยกาลที่เราล่วงลับ 
ไปแลว้ ไมค่วรเรยีกรอ้งกนัดัง่นัน้ : ผูแ้กก่วา่ จงเรยีกผูอ้อ่น 
โดยชื่อ หรือโดยชื่อสกุล หรือโดยคำาว่าอาวุโส, ผู้อ่อนกว่า 
จงรอ้งเรียกผูแ้ก่กวา่ วา่ ภนัเต หรอื อายสัม๎า. อานนท์ !  
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โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จงเลิกถอนสิกขาบท 
เล็กน้อยได้, ถ้าต้องการ.

อานนท์ !  โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จงลง
พรหมทัณฑ์แก่ภิกษุฉันนะ, คือ ภิกษุฉันนะจงกล่าวอะไรได้
ตามพอใจ, ภิกษท้ัุงหลายไมพ่งึวา่กลา่วตกัเตือนสัง่สอนเธอ. 
(ตอ่จากนีต้รสัประทานโอกาสครัง้สดุทา้ยใหผู้น้ัน้กลา่วออกมาได้ ถ้าใคร

ยังสงสัยรังเกียจอันใดบ้าง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ)์.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ถ้ามีภิกษุแม้รูปหน่ึง มีความ
เคลือบแคลง เห็นแย้งในพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์,  
ในมรรค ในขอ้ปฏบิตักิด็ ีจงถามเสยี. อยา่เปน็ผูเ้ดอืดรอ้น 
ในภายหลงัว่า ‘เราอยูเ่ฉพาะหนา้ พระศาสดาแลว้ ไมก่ลา้ถาม 
ในท่ีเฉพาะหน้า’ ดังน้ี. (ไม่มีภิกษุรูปใดทูลถาม ตลอดเวลาท่ีทรงเตือน 

ซ้ำาจนครบสามคร้ัง, ในท่ีสุดตรัสว่า ถ้าไม่กล้าถามเอง ให้วานเพ่ือนถามแทน,  

ก็ไม่มีใครทูลถาม. พระอานนท์ทูลสรรเสริญความที่ภิกษุสงฆ์แม้แต่

รูปหนึ่ง ก็ไม่มีใครเคลือบแคลงในพระศาสดา หรือธรรมวินัยของตน, 

ตรัสว่า) :

อานนท์ !  เธอกลา่วดว้ยความเลือ่มใสและหยัง่ถงึ. 
ที่จริงในเรื่องนี้ ความรู้สึกของตถาคตก็มีแล้วว่า ความ
เคลือบแคลง เห็นแย้ง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
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ในมรรค ในข้อปฏิบัติ ของภิกษุแม้รูปเดียว ในภิกษุสงฆ์นี ้
ไมม่เีลย, อานนท ์! เพราะวา่ในบรรดาภกิษ ุ๕๐๐ รปูเหลา่น้ี  
รปูใด ท่ีต่ำาทีส่ดุกวา่เขาท้ังปวง รูปนัน้ กย็งัเป็นโสดาบนั มอีนั 
ไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เท่ียงต่อนิพพาน มีการตรัสรู้เป็นเบ้ืองหน้า,  
(ในที่สุด ได้ทรงเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่า) :

ภิกษุท้ังหลาย !  บัดน้ี เราจักเตือนพวกเธอท้ังหลายว่า 
‘สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา. พวกเธอ 
ท้ังหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด’ ดังน้ี.  
น่ีเป็นวาจาคร้ังสุดท้ายของตถาคต.
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1๒๖ แผ่นดินไหว เน่ืองด้วยการปรนิพิพาน
 -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๒๖, ๑๒๗/๙๘.

อานนท์ !  ในกาลใด ตถาคตปรินิพพาน ด้วย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ; ในกาลนั้น ปฐวีย่อมไหว ย่อมสั่น 
ย่อมสะเทือน. อานนท์ ! นี่เป็นเหตุที่แปด เป็นปัจจัย 
ที่แปด แห่งการปรากฏของแผ่นดินไหวอันใหญ่.
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1๒7 
การปรินิพพานของพระองค์ 
คือความทุกข์ร้อนของมหาชน

-บาล ีเอก. อ.ํ ๒๐/๒๙/๑๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  การท�ากาลกิริยาของบุคคลเอก 
ย่อมเป็นความทุกข์ร้อนของมหาชนเป็นอันมาก. การทำา
กาลกิริยาของบุคคลเอกคนใดเล่า ? คือการทำากาลกิริยาของ
พระตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง.

ภิกษุท้ังหลาย !  การทำากาลกิริยาของบุคคลเอกน้ีแล 
ย่อมเป็นความทุกข์ร้อนของมหาชนเป็นอันมาก.
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1๒8 
หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์
จะไม่เห็นตถาคตอีก

-บาล ีส.ี ท.ี ๙/๕๙/๙๐.

ภกิษทุัง้หลาย !  กายของตถาคตนี ้มีตณัหาอันเปน็
เครือ่งนำาไปหาภพ ถกูตถาคตถอนขึน้เสยีไดแ้ลว้, ดำารงอยู.่  
กายนี้ยังดำารงอยู่เพียงใด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยังคง
ไดเ้หน็ตถาคตนัน้ อยูเ่พยีงนัน้ เพราะการท�าลายแหง่กาย,  
หลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต เทวดาและมนุษย์ 
ทั้งหลาย จักไม่เห็นตถาคตนั้นเลย.

ภกิษทุัง้หลาย !  เมือ่ขัว้พวงมะมว่งขาดแลว้ มะม่วง
ทั้งหลายเหล่าใดที่เนื่องขั้วเดียวกัน มะม่วงเหล่านั้นทั้งหมด 
ย่อมเป็นของตกตามไปด้วยกันนี้ฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย !  
กายของตถาคตก็ฉันนั้น กายของตถาคตมีตัณหาเครื่องนำา
ไปหาภพ ถกูตถาคตถอนขึน้เสยีไดแ้ลว้, ดำารงอยู่. กายนี้
ดำารงอยูเ่พยีงใด เทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย ยงัคงเหน็ตถาคต 
อยู่ช่ัวเวลาเท่าน้ัน. เพราะการทำาลายแห่งกาย, หลังจากการ
ควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย จักไม่ 
เห็นตถาคตเลย.
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1๒9 
สังเวชนียสถานภายหลัง 
พุทธปรินิพพาน

 -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๖๓/๑๓๑.

“ขา้แตพ่ระองค์ผูเ้จรญิ !  แตก่อ่นนี ้ภกิษท้ัุงหลายทีจ่ำาพรรษา

ในทิศต่างๆ แล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า. พวกข้าพระองค์ 

ทั้งหลาย ได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้น ได้มีโอกาส

เข้าพบปะภิกษุท้ังหลายผู้น่าเจริญใจเหล่าน้ัน. คร้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ลว่งลบัไปแลว้ พวกขา้พระองคท์ัง้หลาย ยอ่มหมดโอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ หรอื

ได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไป”

อานนท์ !  สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความ
สังเวช แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา มีอยู่ ๔ ตำาบล. ๔ ตำาบล 
อะไรเล่า ?

(๑) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช  
แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่าตถาคตประสูติ แล้ว ณ ที่นี้.

(๒) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 
แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณแล้ว ณ ที่นี้.

(๓) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 
แกก่ลุบตุรผูม้ศีรทัธา วา่ตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักร 
ให้เป็นไปแล้ว ณ ท่ีน้ี.
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(๔) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช 
แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่าตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุแล้ว ณ ที่นี้.

อานนท์ !  สถานท่ี ที่ควรเห็นและควรเกิดความ
สังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา มี ๔ ตำาบลเหล่านี้แล.

อานนท์ !  ภิกษุทั้งหลาย หรือภิกษุณีทั้งหลาย  
หรืออุบาสกทั้งหลาย หรืออุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาจัก
พากันมาสู่สถานที่ ๔ ตำาบลเหล่านี้ โดยหมายใจว่าตถาคต
ได้ประสูติแล้ว ณ ที่นี้บ้าง, ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณแล้ว ณ ที่นี้บ้าง, ตถาคตได้ประกาศอนุตตร-
ธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ณ ที่นี้บ้าง, ตถาคตได้ปรินิพพาน
ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้บ้าง ดังนี้.

อานนท์ !  ชนเหล่าใด เที่ยวไปตามเจดียสถาน  
จักมีจิตเลื่อมใส ทำากาละแล้ว ชนเหล่านั้น จักเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย 
ดังนี้.
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130 สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๑๓๔/๔๕๑.

ภกิษทุัง้หลาย !  สถานที ่๓ แหง่ เปน็ทีร่ะลึกตลอด
ชวีติของพระราชา ผูเ้ปน็กษัตริยม์รุธาภิเษกแลว้. ๓ แหง่ 
ที่ไหนบ้างเล่า ? ๓ แห่ง คือ :-

พระราชา ผูเ้ปน็กษตัรยิม์รุธาภเิษก ประสตู ิณ ตำาบลใด  
ตำาบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา พระองค์น้ัน 
เปน็แหง่ทีห่นึง่, พระราชา ไดเ้ปน็กษตัรยิม์รุธาภเิษกแลว้ 
ณ ตำาบลใด ตำาบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา  
พระองค์น้ัน เป็นแห่งท่ีสอง, พระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธา- 
ภเิษก ทรงผจญสงครามไดช้ยัชนะแลว้ เขา้ยดึครองสนามรบ
นั้นไว้ได้ ณ ตำาบลใด ตำาบลนี้เป็นท่ีระลึกตลอดชีวิตของ 
พระราชาพระองค์นั้น เป็นแห่งที่สาม.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันน้ัน : สถานท่ีสามแห่ง 
เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุเหมือนกัน. สามแห่ง
ที่ไหนบ้างเล่า ? สามแห่งคือ :- 
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ภิกษุ ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน้ำาฝาด 
ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ณ สถาน
ที่ใด สถานที่นี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้น  
เป็นแห่งที่หนึ่ง.

ภิกษุ ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ทุกข์เป็นเช่นน้ีๆ, 
เหตใุหเ้กดิทุกขเ์ปน็เชน่นี้ๆ , ความดบัไมเ่หลอืแหง่ทุกข์เป็น
เช่นน้ีๆ, และข้อปฏบิติัใหถ้งึความดบัไมเ่หลอืแหง่ทุกขเ์ป็น
เช่นนี้ๆ  ณ สถานทีใ่ด สถานทีน่ีก้เ็ปน็ทีค่วรระลกึตลอดชวีติ
ของภิกษุนั้น เป็นแห่งที่สอง.

ภกิษ ุกระทำาใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปญัญาวมุิตต ิอนัหา 
อาสวะมไิด ้เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญา 
อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ ณ สถานที่ใด 
สถานทีน้ี่ก็เป็นทีค่วรระลึกตลอดชวีติของภกิษน้ัุน เปน็แหง่
ที่สาม.

ภกิษทุัง้หลาย !  สถานท่ีสามแห่งเหลา่น้ี เป็นท่ีควร
ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุแล.
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131 ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๔๐/๑๖๖, -บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๓๓/๖๕.

ภิกษุท้ังหลาย !  ตถาคตเป็นผู้ประกอบด้วยพละ 
๑๐ อย่าง และประกอบด้วยเวสารัชชญาณ ๔ อย่าง  
จึงปฎิญญาต�าแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักร ในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย. 

สารีบุตร !  เหล่าน้ีเป็นตถาคตพละ ๑๐ อย่าง ของ
ตถาคต ท่ีตถาคตประกอบพร้อมแล้ว ปฎิญญาตำาแหน่ง
จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ในท่ามกลางบริษัท
ท้ังหลายได้, สิบอย่างคือ :-

(๑) ตถาคต ย่อมรู้ตามเป็นจริง ซ่ึงส่ิงเป็นฐานะ  
(คือมีได้เป็นได้) โดยความเป็นส่ิงเป็นฐานะ, ซ่ึงส่ิงไม่เป็นฐานะ  
(คือไม่มีได้ไม่เป็นได้) โดยความเป็นส่ิงไม่เป็นฐานะ : น้ีเป็น 
ตถาคตพละของตถาคต. 

(๒) ตถาคต ย่อมรู้ตามเป็นจริง ซ่ึงวิบาก (คือผล) ของ
การทำากรรมท่ีเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ได้ท้ังโดยฐานะและ
โดยเหตุ : น่ีก็เป็นตถาคตพละของตถาคต. 
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(๓) ตถาคต ย่อมรู้ตามเปน็จริง ซึง่ปฏปิทาเครือ่งทำา 
ผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงได้ : นี่ก็เป็นตถาคตพละของ
ตถาคต. 

(๔) ตถาคต ยอ่มรูต้ามเปน็จรงิ ซึง่โลกนีอั้นประกอบ 
ดว้ยธาตมุใิชอ่ยา่งเดยีว ดว้ยธาตตุ่างๆ กนั : นีก็่เปน็ตถาคต
พละของตถาคต. 

(๕) ตถาคต ยอ่มรู้ตามเป็นจริง ซึง่อธิมุต ิ(คอืฉนัทะและ

อัธยาศัย) อันต่างๆ กัน ของสัตว์ท้ังหลาย : น่ีก็เป็นตถาคตพละ 
ของตถาคต. 

(๖) ตถาคต ยอ่มรู้ตามเปน็จริง ซึง่ความยิง่และหยอ่น  
แห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่น : นี่ก็เป็น
ตถาคตพละของตถาคต. 

(๗) ตถาคต ยอ่มรูต้ามเปน็จรงิ ซึง่ความเศรา้หมอง  
ความผอ่งแผว้ ความออก แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบตั ิ
ทั้งหลาย : นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต. 

(๘) ตถาคต ย่อมระลึกได้ ซึ่งขันธ์อันตนเคยอยู่
อาศยัในภพกอ่น มชีนดิตา่งๆ กนั คอื ระลกึไดช้าตหิน่ึงบา้ง 
สองชาติบ้าง1 … : นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต. 

๑. ดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ในหน้า ๑๗๕ ว่าด้วยวิชชาท่ีหน่ึง.
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(๙) ตถาคต ยอ่มเห็นสตัวท้ั์งหลายดว้ยทพิยจกัขอุนั
หมดจด ก้าวลว่งจกัขุมนษุย ์: เหน็สตัวท์ัง้หลายผูเ้คลือ่นอยู่
บังเกิดอยู่1 … : นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต. 

(๑๐) ตถาคต ย่อมทำาให้แจ้ง เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
อันไม่มีอาสวะ เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลายได้ 2 … :  
นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต. 

สารีบุตร !  เหล่านี้แล เป็นตถาคตพละสิบอย่าง 
ของตถาคต ที่ตถาคตประกอบแล้ว ย่อมปฏิญญาตำาแหน่ง
จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ให้เป็นไปใน
ท่ามกลางบริษัททั้งหลาย. 

๑. ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ในหน้า ๑๗๖ ว่าด้วยวิชชาท่ีสอง.
๒. ดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ในหน้า ๑๗๗ ว่าด้วยวิชชาท่ีสาม.
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13๒ 
ทรงทราบความยิง่และหย่อน 
แห่งอินทรย์ีของสตัว์

-บาล ีม. ม. ๑๓/๑๘๗/๑๘๑. 

อุทายิ !  บุคคล ๔ จำาพวกเหล่าน้ี มีอยู่ในโลก.  
สี่จำาพวกเหล่าไหนเล่า ? สี่จำาพวก คือ :-

อทุาย ิ!  บคุคลบางคนในกรณนีี ้เปน็ผูป้ฏบิตัเิพือ่ละ  
เพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิ ความดำาริอันซ่านไป (สรสงฺกปฺปา) ซึ่ง
ประกอบดว้ยอุปธ ิกลุม้รมุเขาอยู ่; เขาทนมีความดำาริอันซา่น
ไปเหลา่นัน้ ไมล่ะเสยี ไมบ่รรเทาเสยี ไมก่ระทำาใหส้ิน้สดุเสยี 
ไมก่ระทำาให้ถงึซึง่ความไมม่ ี; อทุาย ิ! เรายอ่มกลา่วบคุคล
นี้แลว่า เป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลส (สำยุตฺโต) หาใช่เป็น 
ผู้ปราศจากกิเลส (วิสำยุตฺโต) ไม่. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าว 
อย่างนั้น ? อุทายิ ! เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่ง
อินทรีย์ (ที่มีอยู่) ในบุคคลนี้.

อุทายิ !  แต่วา่บคุคลบางคนในกรณน้ีี เปน็ผูป้ฏบิตัิ
เพือ่ละ เพือ่สลดัคนืซึง่อปุธิ ความดำาริอนัซา่นไป ซึง่ประกอบ 
ด้วยอุปธิกลุ้มรุมเขาอยู่ ; เขาไม่ทนมีความดำาริอันซ่านไป
เหล่าน้ัน เขาละอยู่ บรรเทาอยู่ กระทำาให้ส้ินสุดอยู่ กระทำา
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ให้ถึงซ่ึงความไม่มีอยู่ ; อุทายิ ! เราย่อมกล่าวบุคคลแม้น้ีว่า  
ยังเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลส หาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่ 
อยู่นั่นเอง. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้น ? อุทายิ !  
เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ (ที่มีอยู่) ใน
บุคคลนี้.

อุทายิ !  แต่วา่บคุคลบางคนในกรณนีี ้เปน็ผูป้ฏบิตัิ
เพื่อละ เพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิ ; เพราะการหลงลืมแห่งสติ 
ในกาลบางคราว ความดำาริอันซ่านไป ซึ่งประกอบด้วยอุปธิ 
กก็ลุม้รมุเขาอยู่ ; อุทาย ิ! (ระยะเวลาที)่ สต ิ(จะกลบั) เกดิขึน้ 
ก็ยังช้า (กว่าระยะเวลาท่ี) เขาทำาให้ความดำาริน้ันละไป บรรเทาไป 
สิ้นสุดไป ถึงความไม่มีไปอย่างฉับพลัน, ไปเสียอีก.

อุทายิ !  เปรียบเหมือนบุรุษหยดน้ำาสองสามหยด  
ลงไปในกระทะเหล็กท่ีร้อนเปร้ียงอยู่ท้ังวัน ; (ระยะเวลาท่ี) น้ำาหยด 
ลงไปยังช้า (กว่าระยะเวลาท่ี) น้ำาน้ันถึงซ่ึงความเหือดแห้งหายไป 
อย่างฉับพลัน, ฉันใด ; อุทายิ ! ข้อน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  
กล่าวคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละ เพื่อ
สลัดคืนซึ่งอุปธิ ; เพราะการหลงลืมแห่งสติในกาลบางคราว 
ความดำาริอันซ่านไป ซึ่งประกอบด้วยอุปธิ ก็กลุ้มรุมเขาอยู่ ; 
อุทายิ ! (ระยะเวลาที่) สติ (จะกลับ) เกิดขึ้นก็ยังช้า (กว่าระยะ
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เวลาที่) เขาทำาให้ความดำารินั้นละไป บรรเทาไป สิ้นสุดไป  
ถึงความไมม่ ีไปอยา่งฉับพลนั, ไปเสยีอีก ; อทุาย ิ! เรายอ่ม
กลา่วบคุคลแมน้ี้วา่ ยงัเปน็ผูป้ระกอบอยูด่ว้ยกเิลส หาใชเ่ปน็
ผู้ปราศจากกิเลสไม่ อยู่นั่นเอง. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าว
อย่างนั้น ? อุทายิ ! เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่ง
อินทรีย์ (ที่มีอยู่) ในบุคคลนี้.

อุทายิ !  ก็แต่ว่า บุคคลบางคนในกรณีนี้ รู้แจ้งว่า  
“อุปธิเป็นมูลแห่งทุกข์” ดังนี้แล้ว เป็นผู้ปราศจากอุปธิ 
หลดุพน้แลว้เพราะความสิน้แหง่อปุธ ิ; อทุาย ิ! เรายอ่มกลา่ว 
บคุคลนีแ้ล วา่เป็นผูป้ราศจากกิเลส หาใชเ่ปน็ผูป้ระกอบอยู่
ด้วยกิเลสไม่. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้น อุทายิ ! 
เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ (ที่มีอยู่) ใน
บุคคลนี้.

อุทายิ !  บุคคล ๔ จำาพวกเหล่านี้แล มีอยู่ในโลก.
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133 
ทรงทราบความยิง่และหย่อน 
แห่งอินทรย์ีของสตัว์ (นยัท่ี ๒)

-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๕๐/๗๕.

ตรัสกับพระอานนท์ ปรารภเหตุนางมิคสาลากล่าวแย้ง

พระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคล ระหว่างบิดาของ

ตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเพ่ือนของบิดาผู้ไม่ได้ประพฤติ

พรหมจรรย์ แต่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้ง ๒ บุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้

กายดุสิตเหมือนกัน.

อานนท์ !  ก็มิคสาลาอุบาสิกาเป็นพาลไม่ฉลาด 
เป็นคนบอดมีปัญญาทึบ เป็นอะไร และพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าเป็นอะไร ในญาณเคร่ืองกำาหนดรู้ความยิ่งและ 
หยอ่นแหง่อนิทรยีข์องบคุคล. อานนท ์! บคุคล ๑๐ จำาพวก
นี้มีอยู่ในโลก ๑๐ จำาพวกเป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท ์!   บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล และ
ไมรู่ช้ดัซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญาวมิตุต ิอนัเปน็ทีด่บัโดยไมเ่หลอื
แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง บุคคลนั้น
ไม่กระทำากิจแม้ด้วยการฟัง ไม่กระทำากิจแม้ด้วยความเป็น
พหูสูต ไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิ ย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อัน
เกิดในสมยั เมือ่ตายไป เขายอ่มไปทางเสือ่มไมไ่ปทางเจรญิ 
ย่อมถึงความเสื่อม ไม่ถึงความเจริญ. 
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อานนท์ !  ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ทุศีล 
แตรู่ช้ดัซึง่เจโตวิมตุต ิปญัญาวมุิตต ิอนัเปน็ทีด่บัโดยไมเ่หลอื
แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง บุคคลนั้น
กระทำากิจแมด้้วยการฟงั กระทำากจิแมด้ว้ยความเปน็พหสูตู 
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิ ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิด 
ในสมัย เมื่อตายไป เขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเส่ือม 
ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม. 

อานนท์ !  พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณใน
เรือ่งนัน้ว่า ธรรมแมข้องคนนีก้เ็หลา่นัน้แหละ ธรรมแมข้อง 
คนอ่ืนกเ็หลา่นัน้แหละ เพราะเหตไุรในสองคนนัน้ คนหนึง่เลว  
คนหนึง่ด ีก็การประมาณของคนผูถื้อประมาณเหลา่น้ัน ย่อม
เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ ตลอดกาลนาน. 

อานนท์ !  ในสองคนนั้น บุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและ
รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ
แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง บุคคลนั้น
กระทำากิจแมด้้วยการฟงั กระทำากจิแมด้้วยความเปน็พหสูตู 
แทงตลอดดว้ยดีแมด้ว้ยทิฐ ิยอ่มไดวิ้มตุตแิมอั้นเกิดในสมัย  
อานนท์ ! บุคคลน้ีดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลท่ีกล่าวข้างต้น  
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? เพราะกระแสแห่งธรรมย่อม 
ถูกต้องบุคคลนี้ ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต. 
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อานนท์ !  เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่า
ได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณใน
บุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำาลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้.

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกันกับ ในกรณีแห่งบุคคลผู้มีศีล,  

มีราคะกล้า, มักโกรธ, ฟุ้งซา่น โดยนัยเดียวกันกับกรณีของบคุคลผู้ทุศีล  

รวมเป็น ๑๐ จำาพวก ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง  -ผู้รวบรวม)

อานนท์ !  ก็มิคสาลาอุบาสิกาเป็นพาล ไม่ฉลาด 
เปน็คนบอด มปัีญญาทบึเปน็อะไร และพระสมัมาสมัพุทธะ 
เป็นอะไร ในญาณเครื่องกำาหนดรู้ความย่ิงและหย่อนแห่ง
อินทรีย์ของบุคคล. อานนท์ ! บุคคล ๑๐ จำาพวกน้ีแล 
มีปรากฏอยู่ในโลก. 

อานนท์ !  บุรุษชื่อปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีล
เช่นใด บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้น 
บุรุษชื่อปุราณะ จะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได้ 
บุรุษชื่ออิสิทัตตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใด บุรุษชื่อ
ปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นน้ัน บุรุษช่ืออิสิทัตตะ 
จะได้รู้แม้คติ ของบุรุษช่ือปุราณะก็หามิได้. อานนท์ ! คนท้ัง 
สองน้ี เลวกว่ากันด้วยองค์คุณคนละอย่าง ด้วยอาการอย่างน้ี.
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134 ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึง่ไม่มสีอง
-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๕๐/๓๓๓.

คร้ังน้ัน ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ถึงการท่ีมี

ภิกษุรูปหน่ึงเกิดความสงสัย ท่ีพระผู้พระภาคได้พยากรณ์พระเทวทัตว่า  

จะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้ พระผู้มีพระภาค 

จึงได้ตรัสว่า:-

อานนท์ !  ก็ภิกษุรูปน้ันจักเป็นภิกษุใหม่ บวชไม่นาน 
หรือว่าเป็นภิกษุเถระ แต่เป็นคนโง่เขลา ไม่ฉลาด เพราะว่า 
ข้อท่ีเราพยากรณ์แล้วโดยส่วนเดียว จักเป็นสองได้อย่างไร. 

อานนท์ !  เราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอ่ืนแม้ 
คนหน่ึง ท่ีเราได้กำาหนดรู้เหตุท้ังปวงด้วยใจ แล้วพยากรณ์
อย่างน้ี เหมือนเทวทัตเลย หากเราได้เห็นธรรมขาวของ
เทวทัต (ส่วนดี) แม้ประมาณเท่าน้ำาท่ีสลัดออกจากปลาย 
ขนทรายเพียงใด เราก็ยังไม่พยากรณ์เทวทัตเพียงน้ันว่า เทวทัต 
จะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้  
แต่ว่าเม่ือใด เราไม่ได้เห็นธรรมขาวของเทวทัต แม้ประมาณ
เท่าน้ำาท่ีสลัดออกจากปลายขนทราย เม่ือน้ัน เราจึงได้
พยากรณ์เทวทัตน้ันว่า เทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก 
ต้ังอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้. 
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อานนท์ !  เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกย่ิงกว่าช่ัวบุรุษ 
เต็มด้วยคูถเสมอขอบปากหลุม บุรุษพึงตกลงไปท่ีหลุมคูถน้ัน
จมมิดศีรษะ บุรุษบางคนผู้หวังประโยชน์ หวังความเก้ือกูล  
หวังความเกษม ปรารถนาจะยกเขาข้ึนจากหลุมคูถน้ัน  
จึงเข้ามาหา เขาเดินรอบหลุมคูถน้ันอยู่ ก็ไม่พึงเห็นอวัยวะท่ี
ไม่เป้ือนคูถ ซ่ึงพอจะจับเขายกข้ึนมาได้ แม้ประมาณเท่าน้ำาท่ี
สลัดออกจากปลายขนทรายของบุรุษน้ัน ฉันใด. เราก็ไม่ได้
เห็นธรรมขาวของเทวทัต แม้ประมาณเท่าน้ำาท่ีสลัดออกจาก
ปลายขนทราย ฉันน้ันเหมือนกัน เม่ือน้ัน เราจึงได้พยากรณ์
เทวทัตว่า เทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ต้ังอยู่ตลอดกัป  
เยียวยาไม่ได้. 

อานนท์ !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกน้ี  
ด้วยใจอย่างน้ีว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน้ี 
มีอยู่ สมัยต่อมา เรากำาหนดรู้ใจบุคคลนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า  
กุศลธรรมของบุคคลน้ีหายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้น
เฉพาะหน้า กุศลมูลที่บุคคลนั้นยังตัดไม่ขาดมีอยู่ เพราะ 
กศุลมูลนัน้ กศุลอยา่งอืน่ของเขาจกัปรากฏ ดว้ยอาการอยา่งนี ้ 
บคุคลนีจ้กัเปน็ผู้ไมเ่สือ่มต่อไปเปน็ธรรมดา เปรยีบเหมอืน
เมล็ดพืชที่ไม่หัก ไม่เน่า ไม่ถูกลมและแดดเผา เกิดในต้น 
ฤดหูนาว เกบ็ไวด้แีลว้ อนับคุคลปลกู ณ ทีด่นิอนัพรวนดแีลว้ 
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ในที่นาดี เธอพึงทราบไหมว่า เมล็ดพืชเหล่านี้ จักถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !

…อานนท์ !  ตถาคตย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ดว้ยอาการอย่างนี ้กำาหนดญาณเปน็เครือ่งทราบอินทรีย์ของ
บรุษุดว้ยใจดว้ยอาการอยา่งน้ี กำาหนดรู้ธรรมท่ีอาศยักันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  อนึ่ง เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคน 
ในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี  
ของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลนั้น 
ดว้ยใจอย่างนีว่้า อกุศลธรรมของบคุคลน้ีหายไป กศุลธรรม 
ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า แต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ 
เพราะอกุศลมูลนั้น อกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ด้วยอาการ 
อย่างน้ี บุคคลน้ีจักเป็นผู้เส่ือมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบ
เหมือนเมลด็พชืทีไ่มหั่ก ไมเ่นา่ ไมถ่กูลมและแดดเผา เกดิใน 
ต้นฤดูหนาว เก็บไว้ดีแล้ว อันบุคคลปลูก ณ ที่ศิลาแท่งทึบ 
เธอพึงทราบไหมว่า เมล็ดพืชเหล่านี้ จักไม่ถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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…อานนท์ !  ตถาคตย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ดว้ยอาการอย่างน้ี กำาหนดญาณเปน็เครือ่งทราบอนิทรีย์ของ
บรุษุดว้ยใจดว้ยอาการอยา่งน้ี กำาหนดรู้ธรรมทีอ่าศยักันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ !  อน่ึง เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคน 
ในโลกน้ีด้วยใจ อย่างน้ีว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี  
ของบุคคลน้ีมีอยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลน้ัน
ด้วยใจอย่างน้ีว่า ธรรมขาวของบุคคลน้ี แม้ประมาณเท่า
น้�าท่ีสลัดออกจากปรายขนทรายไม่มี บุคคลน้ีประกอบด้วย
อกุศลธรรมฝ่ายด�าอย่างเดียว เม่ือตายไปจักเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท่ีหักเน่า ถูกลม
และแดดแผดเผา อันบุคคลปลูก ณ ท่ีดินซ่ึงพรวนดีแล้ว
ในนาดี เธอพึงทราบไหมว่า เมล็ดพืชน้ีจักไม่ถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !

…อานนท์ !  ตถาคตย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ดว้ยอาการอย่างน้ี กำาหนดญาณเปน็เครือ่งทราบอนิทรีย์ของ
บรุษุดว้ยใจดว้ยอาการอยา่งน้ี กำาหนดรู้ธรรมทีอ่าศยักันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติ
บุคคล ๓ จำาพวกนี้ออกเป็นส่วนละ ๓ อีกหรือพระเจ้าข้า ! 

สามารถ อานนท์ !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบาง
คนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี 
ของบคุคลนีม้อียู ่สมยัตอ่มา เรากำาหนดรู้ใจบคุคลนัน้ดว้ยใจ 
อย่างน้ีว่า กุศลธรรมของบุคคลน้ีหายไป อกุศลธรรมปรากฏ
ข้ึนเฉพาะหน้า แต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ และ 
กุศลมูลน้ัน ก็ถึงความถอนข้ึนโดยประการท้ังปวง ด้วยประการ 
อย่างนี้ บุคคลนี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบ
เหมือนถ่านไฟท่ีไฟติดทั่วแล้วลุกโพลงสว่างไสว อันบุคคล
เก็บไว้บนศิลาทึบ เธอพึงทราบไหมว่า ถ่านไฟเหล่านี้จัก 
ไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์
ตกไปในเวลาเย็น เธอพึงทราบไหมว่า แสงสว่างจักหายไป 
ความมืดจักปรากฏ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

อานนท์ !  อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระ-
กระยาหารของราชสกลุในเวลาเทีย่งคนื เธอพงึทราบไหมวา่ 
แสงสว่างหายไปหมดแล้ว ความมืดได้ปรากฏแล้ว.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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…อานนท์ !  ตถาคตย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ดว้ยอาการอย่างน้ี กำาหนดญาณเปน็เครือ่งทราบอนิทรีย์ของ 
บุรุษด้วยใจด้วยอาการอย่างน้ี กำาหนดรู้ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน 
ต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ !  อนึ่ง เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคน 
ในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี  
ของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลนั้น
ดว้ยใจอย่างนีว่้า อกศุลธรรมของบคุคลนีห้ายไป กศุลธรรม 
ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า แต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาด
มีอยู่ และอกุศลมูลแม้นั้น ก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดย
ประการทั้งปวง ด้วยประการอย่างนี้ บุคคลนี้จักไม่เสื่อม 
ต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้ว  
ลุกโพลงสวา่งไสว อนับคุคลเกบ็ไวบ้นกองหญา้แหง้ หรือบน
กองไม้แห้ง เธอพึงทราบไหมว่า ถ่านไฟเหล่าน้ีจักถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

อานนท ์!  อนึง่ เปรยีบเหมอืนเมือ่พระอาทติย์กำาลงั 
ขึน้มาในเวลารุง่อรณุ เธอพงึทราบไหมวา่ ความมดืจกัหายไป  
แสงสว่างจักปรากฏ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !  อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระ- 
กระยาหารของราชสกลุในเวลาเทีย่งวนั เธอพงึทราบไหมวา่ 
ความมืดหายไปหมดแล้ว แสงสว่างได้ปรากฏแล้ว.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

…อานนท์ !  ตถาคตย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ดว้ยอาการอย่างนี ้กำาหนดญาณเปน็เครือ่งทราบอินทรีย์ของ 
บุรุษด้วยใจด้วยอาการอย่างน้ี กำาหนดรู้ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน 
ต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ !  อนึ่ง เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคน 
ในโลกนีด้ว้ยใจอย่างนีว่้า กศุลธรรมกด็ ีอกศุลธรรมก็ด ีของ
บคุคลนีม้อียู ่สมัยตอ่มา เรายอ่มกำาหนดรู้ใจบคุคลนัน้ดว้ยใจ 
อย่างนี้ว่า อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แม้ประมาณเท่าน้�าที่
สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มี บุคคลนี้ประกอบด้วย 
ธรรมท่ีไม่มีโทษ เป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียว จักปรินิพพาน 
ในปัจจุบนัทีเดยีว เปรียบเหมอืนถา่นไฟทีเ่ยน็ มีไฟดบัแลว้ 
อันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้ง หรือบนกองไม้แห้ง เธอ
พึงทราบไหมว่า ถ่านไฟเหล่าน้ีจักไม่ถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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…อานนท์ !  ตถาคตย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ดว้ยอาการอย่างน้ี กำาหนดญาณเปน็เครือ่งทราบอนิทรีย์ของ
บรุษุดว้ยใจดว้ยอาการอยา่งน้ี กำาหนดรู้ธรรมทีอ่าศยักันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้. 

อานนท์ !  บุคคล ๖ จำาพวกนั้น บุคคล ๓ จำาพวก
ข้างต้น คนหน่ึงเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คนหนึ่งเป็น 
ผู้เสื่อมเป็นธรรมดา คนหนึ่งเป็นผู้เกิดในอบาย ตกนรก  
ในบุคคล ๖ จำาพวกนั้น บุคคล ๓ จำาพวกข้างหลัง คนหนึ่ง
เปน็ผูไ้ม่เสือ่มเป็นธรรมดา คนหนึง่เปน็ผูเ้สือ่มเป็นธรรมดา 
คนหนึ่งเป็นผู้จะปรินิพพานเป็นธรรมดา.
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13๕ ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.

สารีบุตร !  คติ ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่.
๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ :- 
(1) นรก 
(๒) ก�าเนิดเดรัจฉาน 
(3) เปรตวิสัย 
(4) มนุษย์ 
(๕) เทวดา 
สารบีตุร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงนรก ทางยังสัตว์ให้ถึงนรก 

และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรก อน่ึง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการ
ใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก เราย่อมรู้ชัดซ่ึงประการน้ันด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงก�าเนิดเดรัจฉาน ทาง
ยังสัตว์ให้ถึงกำาเนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
กำาเนิดเดรัจฉาน อน่ึง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน เราย่อม 
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซ่ึงเปรตวิสัย ทางยังสัตว์ให้
ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย อน่ึง 
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สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม
เข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ ทาง
ยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง 
มนุษย์โลก อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่ง
ประการนั้นด้วย. 

สารบีตุร !  เราย่อมรูชั้ดซ่ึงเทวดาทัง้หลาย ทางยงัสตัว์ 
ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลก อนึ่ง 
สตัว์ผูป้ฏบิตัปิระการใด เบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม
เข้าถึงสคุตโิลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชดัซึง่ประการนัน้ด้วย. 

สารีบุตร !  เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพาน ทางยังสัตว์
ให้ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อน่ึง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.

อุปมาการเห็นคติ

สารีบตุร !  เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกย่ิงกวา่
ชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจาก
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ควัน ลำาดับน้ัน บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา เหนด็เหนือ่ย 
หิว ระหาย มุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั้นแหละ โดยมรรคาสาย
เดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างน้ีว่า “บุรุษผู้
เจริญน้ี ปฏิบัติอย่างน้ัน ดำาเนินอย่างน้ัน และขึ้นสู่หนทางนั้น  
จักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียว” โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้
มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมถ่านเพลิงนั้น เสวย
ทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว แม้ฉันใด. 

สารีบุตร !  เราย่อมกำาหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกน้ีด้วยใจฉันน้ันเหมือนกันว่า บุคคลน้ีปฏิบัติอย่างน้ัน 
ด�าเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
โดยสมัยต่อมา เราได้เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

(ในกรณอีปุมาแหง่คตอิืน่ คอื กำาเนดิเดรจัฉาน ทรงอปุมาด้วย 
บุรุษตกลงไปในหลุมคูถ, เปรตวิสัย ทรงอุปมาด้วย บุรุษอยู่ใต้ต้นไม้ 
อันเกิดในพ้ืนท่ีไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง,  
มนุษย์ ทรงอุปมาด้วย บุรุษอยู่ใต้ต้นไม้ อันเกิดในพ้ืนท่ีเสมอ มีใบอ่อนและ
ใบแก่อันหนา มีเงาหนาทึบ, นิพพาน ทรงอุปมาด้วย บุรุษอยู่ในแนวป่าทึบ 
มีสระโบกขรณี มีน้ำาอันเย็น ใสสะอาด มีท่าอันดี น่าร่ืนรมย์, สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้จาก พุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับ ๑๑ ภพภูมิ  -ผู้รวบรวม)
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13๖ ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง
 -บาลี จตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๐/๘, -บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๔๔/๑๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้เป็นเวสารัชชญาณสี่อย่าง
ของตถาคต ทีต่ถาคตประกอบพรอ้มแลว้ ปฏญิญาตำาแหน่ง
จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ในท่ามกลาง
บริษัททั้งหลายได้, สี่อย่างคือ :-

(๑) ตถาคตไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า 
สมณะหรือพราหมณ,์ เทพ, มาร, พรหม, หรอืใครๆ ในโลก  
จักโจทท้วงเราได้ดว้ยทั้งเหตุผลว่า “ธรรมเหล่านี้ๆ อันท่าน
ผู้ปฏิญญาตนเป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่ ไม่ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว” 
ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตเม่ือมองหาไม่เห็นวี่แวว 
อนันัน้ จงึเปน็ผูถ้งึความเกษม ถงึความไมก่ลวั ถงึความเปน็
ผู้กล้าหาญอยู่ได้. 

(๒)ตถาคต ไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า 
สมณะหรือพราหมณ,์ เทพ, มาร, พรหม, หรอืใครๆ ในโลก  
จักโจททว้งเราไดด้ว้ยทัง้เหตผุลวา่ “อาสวะเหลา่นี้ๆ  อันท่าน
ผู้ปฏญิญาตนเปน็ขณีาสพผูส้ิน้อาสวะอยู ่ยงัไมส่ิน้รอบแลว้” 
ดังนี้. ภิกษุท้ังหลาย ! ตถาคต เมื่อมองหาไม่เห็นว่ีแวว 
อนันัน้ จงึเปน็ผูถ้งึความเกษม ถงึความไมก่ลวั ถงึความเปน็
ผู้กล้าหาญอยู่ได้. 
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(๓) ตถาคต ไม่มองเห็นวี่แววช่องทางท่ีจะมีว่า 
สมณะหรือพราหมณ,์ เทพ, มาร, พรหม, หรอืใครๆ ในโลก  
จักโจทท้วงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “ธรรมเหล่าใด ท่ีท่าน
กล่าวว่าเป็นธรรมทำาอันตรายแก่ผู้เสพ, ธรรมเหล่าน้ันถึง
เมื่อบุคคลเสพอยู่ ก็หาอาจทำาอันตรายไม่” ดังนี้. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ตถาคตเมื่อมองหาไม่เห็นวี่แววอันนั้น จึงเป็นผู้
ถึงความเกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้.

(๔) ตถาคตไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า 
สมณะหรือพราหมณ,์ เทพ, มาร, พรหม, หรอืใครๆ ในโลก  
จักโจทท้วงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “ท่านแสดงธรรมเพื่อ
ประโยชนอ์ยา่งใด ประโยชนน์ัน้ไมเ่ปน็ทางสิน้ทกุขโ์ดยชอบ
แกบ่คุคลผูป้ระพฤตติามธรรมน้ัน” ดงันี.้ ภกิษท้ัุงหลาย !  
ตถาคต เมื่อมองหาไม่เห็นวี่แววอันนั้น จึงเป็นผู้ถึงความ
เกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล เป็นเวสารัชชญาณ 
สีอ่ย่างของตถาคต อนัตถาคตประกอบพร้อมแลว้ ปฏญิญา
ตำาแหนง่จอมโลก บนัลอืสหีนาทประกาศพรหมจักร ใหเ้ปน็
ไปในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย.
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137 ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัป 
-บาล ีอ.ุ ข.ุ ๒๕/๑๗๐/๑๒๗. 

อานนท์ !  อิทธิบาทสี่ประการ อันบุคคลใดเจริญ 
ทำาให้มาก ทำาให้เป็นดุจยาน ทำาใหเ้ปน็ดจุทีร่องรับ ให้เกดิขึน้ 
มั่นคงแล้ว อบรมทั่วถึงดีแล้วปรารภหนักแน่นแล้ว. เมื่อ
บุคคลนั้นปรารถนา เขาก็พึงตั้งอยู่ได้กัปป์หนึ่ง หรือยิ่งขึ้น
ไปกว่ากัปป์.

อานนท์ !  อิทธิบาทสี่ประการนั้น อันตถาคตนี้แล 
ได้เจริญ ทำาให้มากแล้ว ทำาให้เป็นดุจยาน ทำาให้เป็นดุจ
ที่รองรับ ให้เกิดขึ้นมั่นคงแล้ว อบรมทั่วถึงดีแล้ว ปรารภ 
หนักแน่นแล้ว, ถ้าตถาคตปรารถนา ตถาคตก็พึงตั้งอยู่ได้
กัปป์หนึ่ง หรือยิ่งขึ้นไปกว่ากัปป์ ดังนี้.
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.

138 ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 
 -บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๗๒/๑๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อน้ี 
ว่าอย่างไร คือ เพราะได้เจริญหรือทำาให้มากซ่ึงธรรมเหล่า
ไหนเล่า ตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมาก 
อย่างนี้ ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มี 

พระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำา ขอพระผู้มีพระภาคจง 

ทรงแสดงเน้ือความนัน้เถดิ, ภิกษทุัง้หลาย จกัไดท้รงจำาไว”้ ภิกษุท้ังหลาย 

ทูลตอบ.

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะไดเ้จรญิ และท�าใหม้ากซึง่
อิทธิบาทส่ีประการ, ตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธ์ิมากอย่างนี้  
มีอานุภาพมากอย่างนี้. อิทธิบาทส่ีประการอย่างไหนเล่า  
ภิกษุทั้งหลาย ! ในเร่ืองนี้ ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาท อัน
ประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง ซึ่งมีสมาธิอาศัย 
ฉนัทะเปน็ปธานกจิวา่ ดว้ยอาการอยา่งนี,้ ฉนัทะของเราย่อม
มีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อน, ที่จักไม่เข้มงวดเกิน, ท่ีจัก 
ไม่สยบอยู่ในภายใน, ที่จักไม่ส่ายไปในภายนอก ; ตถาคต
ยอ่มเปน็ผูม้คีวามรูส้กึทัง้ในสว่นทีจ่ะมมีา และสว่นทีล่ว่งมา 
แล้วแต่กาลก่อน : กาลก่อนก็เหมือนภายหลัง ภายหลังก็
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เหมือนกาลก่อน, เบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบน เบื้องบนก็
เหมือนเบือ้งลา่ง, กลางวนัเหมอืนกลางคนื กลางคนืเหมือน
กลางวนั: ย่อมเจรญิจติอนัประกอบดว้ยแสงสวา่ง ดว้ยจติอนั
ตนเปิดแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ไม่มีอะไรหุ้มห่อ.

(ตอ่ไปนีท้รงแสดงดว้ยสมาธอินัอาศยั วริยิะ…จติตะ…วมิงัสา 

เปน็ปธานกจิ โดยเนือ้ความอยา่งเดยีวกนั แปลกกนัแตช่ือ่ของอทิธบิาท, 

จนครบทั้ง ๔ อย่าง)

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะเจริญทำาให้มากซึง่อทิธบิาท 
ส่ีอย่างเหล่าน้ีแล ตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธ์ิมากอย่างน้ี มีอานุภาพ 
มากอย่างน้ี. ตถาคตยอ่มแสดงอทิธิวธีิมีอยา่งตา่งๆ ได ้: 
ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคน, หลายคนเป็นคนเดียว, ทำาที่
กำาบังให้เป็นที่แจ้ง ทำาที่แจ้งให้เป็นที่กำาบัง, ไปได้ไม่ขัดข้อง 
ผ่านทะลุฝา ทะลุกำาแพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศว่างๆ, 
ผดุขึน้และดำาลงในแผน่ดนิไดเ้หมอืนในน้ำา, เดินไดเ้หนือน้ำา  
เหมือนเดนิบนแผน่ดนิ, ไปไดใ้นอากาศเหมือนนกมปีกี ทัง้ที่ 
ยงัน่ังขดัสมาธคิูบ้ลัลงัก,์ ลบูคลำาดวงจนัทร์ และดวงอาทติย์ 
อันมีฤทธ์ิอานุภาพมาก ได้ด้วยฝ่ามือ และแสดงอำานาจด้วยกาย  
เป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้.
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139 ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง 
 -บาลี ส.ี ที. ๙/๒๗๓/๓๓๙.

เกวัฏฏะ !  นีป่าฏหิารยิส์ามอยา่ง ทีเ่ราไดท้ำาใหแ้จ้ง
ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองแลว้ประกาศให้ผูอ้ืน่รู้ได้. สามอย่าง
อะไรเลา่ ? สามอยา่งคอื อทิธปิาฏิหารยิ ์อาเทสนาปาฏหิาริย์ 
และอนุศาสนีปาฏิหาริย์. 

(๑) เกวัฏฏะ !  อิทธิปาฏิหาริย์น้ัน เป็นอย่างไรเล่า ?  
เกวฏัฏะ ! ภกิษุในกรณนีี ้กระทำาอทิธิวธีิมอีย่างตา่งๆ : ผูเ้ดยีว 
แปลงรปูเปน็หลายคน,หลายคนเปน็คนเดียว, ทำาท่ีกำาบงัให้
เปน็ทีแ่จง้ ทำาทีแ่จง้ให้เปน็ทีก่ำาบัง, ไปไดไ้มข่ดัขอ้ง ผา่นทะลฝุา  
ทะลกุำาแพง ทะลภูุเขา ดจุไปในอากาศว่างๆ, ผดุขึน้ และดำาลง 
ในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำา, เดินไปได้เหนือน้ำา เหมือนเดิน
บนแผ่นดิน, ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีก ทั้งที่ยังนั่ง
สมาธคิูบ้ลัลงัก.์ ลบูคลำาดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติยอั์นมฤีทธิ์
อานุภาพมาก ได้ด้วยฝ่ามือ. และแสดงอำานาจทางกายเป็น
ไปตลอดถึงพรหมโลกได้. เกวัฏฏะ ! กุลบุตรผู้มีศรัทธา
เลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้ว เขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่น
บางคน ที่ไม่ศรัทธาเล่ือมใสว่า น่าอัศจรรย์นัก. กุลบุตร 
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ผู้ไม่มีศรทัธาเลือ่มใสนัน้ กจ็ะพงึตอบวา่ วชิาชือ่คนัธารี1 มอียู ่ 
ภกิษน้ัุนแสดงอทิธวิธิด้ีวยวชิานัน่เทา่นัน้ (หาใชม่ปีาฏหิารยิไ์ม)่, 
เกวฏัฏะ ! ทา่นจะเขา้ใจวา่อยา่งไร : กค็นไมเ่ชือ่ ไม่เลือ่มใส 
ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใส ได้อย่างนั้น มิใช่หรือ. 

“พึงตอบได้, พระองค์ !”

เกวฏัฏะ !  เราเหน็โทษในการแสดงอทิธิปาฏหิารย์ิ
ดังนี้แล จึงอึดอัดขยะแขยง เกลียดชัง ต่ออิทธิปาฏิหาริย์.

(๒) เกวัฏฏะ !  อาเทสนาปาฏิหาริย ์นั้น เป็น
อย่างไรเล่า ? เกวัฏฏะ ! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทายจิต ทาย
ความรู้สึกของจิต ทายความตรึก ทายความตรอง ของสัตว์
เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอ่ืนได้ว่า ใจของท่านเช่นนี้ ใจของ
ทา่นมปีระการนี ้ใจของทา่นมีดว้ยอาการอยา่งนี.้ … กุลบตุร 
ผู้ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ย่อมค้านกุลบุตรผู้เชื่อผู้เลื่อมใสว่า  
วิชาชื่อมณิกา มีอยู่ ภิกษุนั้นกล่าวทายใจได้เช่นนั้นๆ  
ก็ด้วยวิชานั้น (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่), เกวัฏฏะ ! ท่านจะเข้าใจ
ว่าอย่างไร : ก็คนไม่เชื่อไม่เล่ือมใส ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อ 
ผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้น มิใช่หรือ ?

“พึงตอบได้, พระองค์ !” 

๑. คนัธาร ีชือ่มนต์ แต่งโดยฤษมีนีามคนัธาระ, อกีอย่างหนึง่ว่าในแคว้นคนัธาระ.  -ผูแ้ปล
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เกวัฏฏะ !  เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนา-
ปาฏิหาริย์ดังนี้แล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง ต่อ
อาเทสนาปาฏิหาริย์. 

(๓) เกวัฏฏะ !  อนุศาสนีปาฏิหาริย ์นั้น เป็น
อยา่งไรเลา่ ? เกวฏัฏะ ! ภกิษใุนกรณนีี ้ยอ่มสัง่สอนวา่ ท่าน
จงตรกึอยา่งนี้ๆ  อยา่ตรึกอยา่งนัน้ๆ, จงทำาไวใ้นใจอย่างนี้ๆ  
อย่าทำาไว้ในใจอย่างนั้นๆ จงละสิ่งนี้ๆ เสีย, จงเข้าถึงสิ่งนี้ๆ 
แล้วแลอยู่ ดังนี้ นี้เราเรียกว่า อนุศาสนีปาฏิหาริย์. 

เกวัฏฏะ !  …1เหล่านี้แล เป็นปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง 
ที่เราได้ทำาให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ 
ผู้อื่นรู้ตามด้วย.

๑. ระหว่างนี้ ทรงแสดงข้อปฏิบัติ เรื่องศีล สันโดษ สติสัมปชัญญะ … ว่าเป็น 
อนศุาสนีปาฏหิารย์ิของพระองค์ อันหนึง่ๆ ทุกอัน.  -ผูแ้ปล
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140 
ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว 
ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ

-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๒๙๒/๕๒๐. 

อานนท์ !  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงให้
สว่างไปท่ัวทิศกินเน้ือท่ีประมาณเท่าใด โลกมีเน้ือท่ีเท่าน้ัน  
มีจำานวนพันหน่ึง. ในพันโลกน้ัน มีดวงจันทร์พันดวง  
ดวงอาทิตย์พันดวง ภูเขาสิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป 
อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป 
มหาสมุทรส่ีพัน มหาราชส่ีพัน จาตุมมหาราชพันหน่ึง ดาวดึงส์ 
พันหน่ึง ยามาพันหน่ึง ดุสิตพันหน่ึง นิมมานรดีพันหน่ึง  
ปรนิมมิตวสวัตตีพันหน่ึง พรหมพันหน่ึง น้ีเรียกว่า  
สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ.

สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาด
เท่าน้ัน คำานวณทวีข้ึนโดยส่วนพัน น้ันเรียกว่า ทวิสหัสสีมัชฌิมิกา 
โลกธาตุ.

ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใด โลกธาตุ 
ขนาดเท่าน้ัน คำานวณทวีข้ึนโดยส่วนพัน น้ันเรียกว่า 
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ.
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อานนท์ !  ตถาคต เม่ือมีความจำานง ก็ย่อมพูดให้ 
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงท่ัวกันได้, หรือว่าจำานง
ให้ได้ยินเพียงเท่าใด ก็ได้.

“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า !  เป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใด 

พระเจ้าข้า ”

อานนท์ !  ตถาคตอยู่ท่ีน่ี จะพึงแผ่รัศมี มีโอภาสสว่าง
ไปท่ัวติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ เสียก่อน , เม่ือสัตว์เหล่าน้ัน 
รู้สึกต่อแสงสว่างอันน้ันแล้วตถาคตก็จะบันลือเสียง ให้สัตว์ 
เหล่าน้ันได้ยิน. อย่างน้ีแล อานนท์ ! ตถาคตจะพูดให้ 
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงท่ัวกันได้, หรือจำานง 
ให้ได้ยินเพียงเท่าใดก็ได้.
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141 ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง
 -บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๗/๒๔๑.

วัจฉะ !  พวกชนเหล่าใด ที่กล่าวว่า “พระสมณ-
โคดม เป็นผู้สัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดา  
เปน็ผู้สพัพทสัสาว ีเหน็สิง่ทัง้ปวงอยูเ่สมอเปน็ธรรมดา และ
ปฏญิญาความรูค้วามเหน็ ทัว่ทกุกาลไมม่สีว่นเหลอืวา่ เมือ่เรา 
เท่ียวไปๆ ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ต่ืนอยู่ก็ดี ความรู้ 
ความเห็นนั้น ย่อมปรากฏแก่เราติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอ” 
ดังนี้. ชนพวกน้ันไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าว, แต่เขา
กล่าวตู่เราด้วยคำาอันไม่มีจริง ไม่เป็นจริง.

วัจฉะ !  ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณเราจึงตามระลึกถึง ขันธ์ท่ีเคยอยู่
อาศัยในภพก่อน … , ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะ
เพื่อทิพพจักขุญาณ เราจึงน้อมจิตไปเพื่อทิพพจักขุญาณ … 
เราทำาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ … แล้วแลอยู่.1

วัจฉะ !  เมื่อผู้ใดกล่าวให้ชัดว่า “พระสมณโคดม 
มีวิชชาสาม” ดังนี้จึงจะชื่อว่า ไม่กล่าวตู่เราด้วยคำาไม่จริง,  
เปน็การกลา่วถกูตอ้งตามธรรม และผูท้ีก่ล่าวตามเขาต่อๆ ไป  
ก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้.

๑. สามารถอ่านความเตม็ได้ในส่วนของวิชชา ๓ ในหน้า ๑๗๕-๑๗๗.  -ผูร้วบรวม
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14๒ 
ไม่ทรงมคีวามลบั 
ทีต้่องให้ใครช่วยปกปิด

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๔๒/๑๐๐.

โมคคลัลานะ !  ตถาคตเปน็ผูท้ี่ม ีศลีบรสิทุธิ์ ดอียู่
เสมอ จงึปฏญิญาวา่เราเปน็ผูม้ศีีลบริสทุธ์ิแลว้. ศลีของเรา  
บริสุทธิ์ ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย, สาวกทั้งหลาย จึง 
ไม่ต้องช่วยกันทำาการป้องกันให้ตถาคต ในเร่ืองอันเก่ียวกับศีล,  
ทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเร่ือง 
อันเกี่ยวกับศีลเลย. 

โมคคัลลานะ !  ตถาคตเป็นผู้ที่มี อาชีวะบริสุทธ์ิ
ดีอยู่เสมอ จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้ว. 
อาชีวะของเราบริสุทธ์ิ ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย, สาวก 
ทัง้หลาย จงึไมต่อ้งชว่ยการทำาการปอ้งกนัใหต้ถาคต ในเรือ่ง
อนัเกีย่วกบัอาชวีะ, ทัง้ตถาคตกไ็มห่วงัการปอ้งกันจากสาวก
ทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลย. 

โมคคัลลานะ !  ตถาคตเป็นผู้ที่มี การแสดงธรรม
บรสิทุธิ ์ดอียูเ่สมอ จงึปฏญิญาวา่เราเปน็ผูม้กีารแสดงธรรม
บรสิทุธิ.์ การแสดงธรรมของเราบริสทุธ์ิ ขาวผ่อง ไม่เศรา้
หมองเลย, สาวกทั้งหลาย จึงไม่ต้องช่วยการทำาการป้องกัน
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ให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรม, ท้ังตถาคต
ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับ
การแสดงธรรมเลย. 

โมคคลัลานะ !  ตถาคตเปน็ผูท้ีม่ ีการตอบค�าถาม
บรสิทุธิ ์ดอียู่เสมอ จึงปฏญิญาวา่ เราเปน็ผูม้กีารตอบคำาถาม
บริสทุธิ.์ การตอบคำาถามของเราบรสิทุธิ ์ขาวผอ่ง ไม่เศร้า
หมองเลย, สาวกทั้งหลาย จึงไม่ต้องช่วยการทำาการป้องกัน
ให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำาถาม, ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับ 
การตอบคำาถามเลย. 

โมคคัลลานะ !  ตถาคตเป็นผู้ที่มี ญาณทัสสนะ
บริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ จึงปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะ
บรสิทุธิแ์ลว้. ญาณทัสสนะของเราบรสิทุธิ ์ขาวผอ่ง ไมเ่ศรา้
หมองเลย, สาวกทั้งหลายจึงไม่ ต้องช่วยการทำาการป้องกัน
ให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับญาณทัสสนะ, ทั้งตถาคต 
ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับ
ณาณทัสสนะเลย, ดังนี้.
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143 สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องส�ารวมรักษา
-บาล ีสตตฺก. อ.ํ ๒๓/๘๔/๕๕.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมส่ีอย่างเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีตถาคต 
ไม่ต้องสำารวมรักษา (ด้วยเจตนางดเว้นอีกต่อไป). สี่อย่าง
เหล่าไหนเล่า ? 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคต มีมรรยาททางกาย 
บริสุทธิ์สะอาด, กายทุจริตที่ตถาคตต้องรักษา (คือปิดบัง) 

ว่า “ใครๆ อื่น อย่าล่วงรู้ถึงกายทุจริตข้อนี้ของเรา” ดังนี้  
ย่อมไม่มีแก่ตถาคต. 

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคต มีมรรยาททางวาจา 
บรสิทุธิส์ะอาด, วจทุีจรติทีต่ถาคตตอ้งรกัษา ว่า “ใครๆ อืน่ 
อย่าล่วงรู้ถึงวจีทุจริตข้อนี้ของเรา” ดังนี้ ย่อมไม่มีแก่
ตถาคต. 

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคต มีมรรยาททางใจ  
บรสิทุธิส์ะอาด, มโนทุจริตทีต่ถาคตต้องรักษา วา่ “ใครๆ อืน่  
อย่าล่วงรู้ถึงมโนทุจริตข้อนี้ของเรา” ดังนี้ ย่อมไม่มีแก่
ตถาคต. 

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  ตถาคต มีการเลี้ยงชีพ  
บรสิทุธิส์ะอาด, มจิฉาชพีทีต่ถาคตตอ้งรกัษา วา่ “ใครๆ อืน่  
อย่าล่วงรู้ถึงมิจฉาชีพข้อนี้ของเรา” ดังนี้ ย่อมไม่มีแก่
ตถาคตเลย.
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144 ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์
 -บาลี ส.ี ที. ๙/๒๑๘/๒๗๑.

(๑) กัสสปะ !  สมณพราหมณ์บางพวกเป็น  
สีลวาที, เขากล่าวพรรณาคุณแห่งศีลโดยอเนกปริยาย. 
กัสสปะ !  ปรมศีลอันประเสริฐ (อริยะ) มีได้ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วน
ปรมศลีอันประเสรฐินัน้ : ผูท้ีย่ิง่ไปกวา่เรา จะมีมาแตไ่หนเลา่.  
เราแล, ที่แท้เป็นผู้ยิ่งใน อธิศีล. 

(๒) กัสสปะ !  สมณพราหมณ์บางพวกเป็น  
ตโปชิคุจฉวาที, เขากล่าวพรรณนาคุณแห่งการเกลียดกัน
กิเลสด้วยตบะโดยอเนกปริยาย. กัสสปะ ! การเกียดกัน
กิเลสด้วยตบะ อันอย่างยิ่งและประเสริฐ มีได้ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วน 
การเกียดกันกิเลสด้วยตบะอันอย่างยิ่งและประเสริฐน้ัน : 
ผู้ที่ยิ่งไปกว่าเรา จะมีมาแต่ไหนเล่า. เราแล, ที่แท้เป็น  
ผู้ยิ่งใน อธิเชคุจฉะ (คืออธิจิต).

(๓) กัสสปะ !  สมณพราหมณ์บางพวกเป็น 
ปัญญาวาที, เขากล่าวพรรณาคุณแห่งปัญญาโดยอเนก-
ปรยิาย. กสัสปะ ! ปรมปญัญาอนัประเสริฐ มไีด้ด้วยเหตุ
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มปีระมาณเท่าใด เราไมม่องเหน็ใครจะเสมอด้วยเรา ในสว่น
ปรมปัญญาอันประเสริฐนั้น : ผู้ที่ยิ่งไปกว่าเรา จะมีมาแต่
ไหนเล่า. เราแล, ที่แท้เป็นผู้ยิ่งใน อธิปัญญา.

(๔) กัสสปะ !  สมณพราหมณ์บางพวกเป็น  
วิมุตติวาทีี, เขากล่าวพรรณาคุณแห่งวิมุตติโดยอเนก-
ปริยาย. กัสสปะ !  ปรมวิมุตติอันประเสริฐ มีได้ด้วย
เหตุมีประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา 
ในส่วนปรมวิมุตติอันประเสริฐนั้น : ผู้ที่ยิ่งไปกว่าเรา จะมี
มาแต่ไหนเล่า. เราแล, ที่แท้เป็นผู้ยิ่งใน อธิวิมุตติ.
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14๕ ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 
-บาล ีจตุกกฺ. อํ. ๒๑/๔๗/๓๕. 

พราหมณ์ !  เราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเกื้อกูล
แก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน. เราได้ประดิษฐาน 
มหาชนไว้แล้วในอริยญายธรรม คือในความเป็นผู้มีธรรม
อนังดงาม มธีรรมเปน็กศุล. พราหมณ ์! เราอยากตริตรึก 
(วติก) ไปในวติกเรือ่งใด กต็ริตรกึในวิตกน้ันได้, เราไม่อยาก 
ตริตรึกไปในวิตกเรื่องใด ก็ไม่ตริตรึกไปในวิตกนั้นได้1. 
เราอยากดำาริ (สังกัปปะ) ไปในความดำาริอย่างใด ก็ดำาริใน
ความดำารินั้นได้, เราไม่อยากดำาริในความดำาริอย่างใด ก็ไม ่
ดำาริไปในความดำาริอย่างนั้นได้. พราหมณ์ ! เราเป็น 
ผู้บรรลุแล้วซึ่งความมีอำานาจเหนือจิตในคลองแห่งวิตก 
ทั้งหลาย, เราจึงมีธรรมดาได้ฌานทั้งสี่ อันเป็นการอยู่อย่าง
ผาสุกยิ่ง ในชาตินี้, เราได้โดยง่ายดาย ไม่ยาก ไม่ลำาบาก. 
พราหมณ ์! เราแล, เพราะความสิน้อาสวะทัง้หลาย, ไดท้ำาให้ 
แจ้งแล้วซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันปราศจากอาสวะ  
ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงวิมุตติน้ันแล้วแลอยู่.

๑. คอืทรงบงัคบัจติให้คดิหรือไม่ให้คิดกไ็ด้ หรอืให้คิดเฉพาะเรือ่งใดกไ็ด้.  -ผูแ้ปล 
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14๖ 
ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก 
ไม่มีใครยิ่งกว่า

 -บาลี จตกุกฺ.อํ. ๒๑/๓๑/๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใดๆ ที่ชาวโลก รวมทั้งเทวดา 
มาร พรหม หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดารวม
ทั้งมนุษย์ ได้พากันเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว  
พบปะแล้ว แสวงหากันแล้ว คิดค้นกันแล้ว, สิ่งนั้นๆ  
เราก็รู้จัก.

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใดๆ ที่ชาวโลก รวมทั้งเทวดา 
มาร พรหม หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดารวม
ทั้งมนุษย์ ได้พากันเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว 
พบปะแลว้ แสวงหากนัแลว้ คดิคน้กนัแลว้, สิง่นัน้ๆ เราได ้
รู้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง. สิ่งนั้นๆ เป็นที่แจ่มแจ้ง 
แก่ตถาคต, ส่ิงน้ันๆ ไม่อาจเข้าไป (ติดอยู่ในใจของ) ตถาคต.

ภกิษทุัง้หลาย !  สิง่อนัเปน็วสิยัโลกต่างๆ ท่ีชาวโลก
รวมทั้งเทวดา มารพรหม หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
เทวดารวมทั้งมนุษย์ ได้พากันเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว รู้สึกแล้ว 
รู้แจ้งแล้ว พบปะแล้ว แสวงหากันแล้ว คิดค้นกันแล้วนั้นๆ  
เราพึงกล่าวได้ว่า เรารู้จักมันดี. มันจะเป็นการมุสาแก่เรา  
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ถ้าเราจะพึงกล่าวว่า เรารู้จักบ้าง ไม่รู้จักบ้าง. และมันจะ
เป็นการมุสาแก่เราเหมือนกัน ถ้าเราจะพึงกล่าวว่า เรารู้จัก
ก็หามิได้, ไม่รู้จักก็หามิได้, ข้อน้ันมันเป็นความเสียหายแก่เรา.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนี้แล ตถาคตเห็นสิ่ง 
ที่ต้องเห็นแล้ว ก็ไม่ทำาความมั่นหมายว่า เห็นแล้ว, ไม่ทำา 
ความมัน่หมายวา่ ไมไ่ดเ้หน็, ไมท่ำาความมัน่หมายวา่ เปน็สิง่
ที่ต้องเห็น, ไม่ทำาความมั่นหมายว่าตนเป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็น, 
(ในสิ่งที่ได้ยิน, ได้รู้สึก, ได้รู้แจ้ง ก็มีนัยอย่างเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุนี้แล ตถาคตชื่อว่าเป็น 
ผูค้งทีเ่ปน็ปรกตอิยูเ่ชน่น้ันไดใ้นสิง่ทัง้หลาย ท่ีไดเ้หน็ ไดยิ้น  
ไดรู้ส้กึ และได้รูแ้จง้แลว้, และเรายงักลา่ววา่ จะหาบคุคลอ่ืน 
ที่เป็นผู้คงที่ ซึ่งยิ่งไปกว่า ประณีตกว่าตถาคตผู้คงท่ีน้ัน 
เป็นไม่มีเลย.
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147 
ทรงทราบ ทรงเปิดเผย 
แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๑๗๐/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  โลกธรรม มีอยู่ในโลก. ตถาคต 
ย่อมตรัสรู้ ย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งโลกธรรมนั้น ; ครั้นตรัสรู้
แล้ว รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ 
ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้
เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำา.

ภกิษทุัง้หลาย !  กอ็ะไรเลา่ เปน็โลกธรรมในโลก? 
ภกิษทุัง้หลาย !  รปู เปน็โลกธรรมในโลก. ตถาคต  

ย่อมตรัสรู้ ย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ซ่ึงรูปอันเป็นโลกธรรมนั้น ; 
คร้ันตรัสรู้แล้ว รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก ย่อมแสดง 
ย่อมบญัญตั ิย่อมตัง้ขึน้ไว้ ยอ่มเปดิเผย ยอ่มจำาแนกแจกแจง 
ย่อมทำาให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคน แม้เราตถาคตบอก 
แสดง บัญญัติ ตั้งขึ้นไว้เปิดเผย จำาแนกแจกแจง ทำาให้เป็น
เหมือนการหงายของท่ีคว่ำาอยู่อย่างนี้ เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็น. 
ภิกษุทั้งหลาย ! กะบุคคลที่เป็นพาล เป็นปุถุชน คนมืด  
คนไม่มีจักษุ คนไม่รู้ไม่เห็นเช่นน้ี เราจะกระทำาอะไรกะเขาได้. 
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(ในกรณแีหง่ เวทนา, สญัญา, สงัขาร และวญิญาณ กไ็ดต้รสั

ไวด้ว้ยถอ้ยคำาทีม่หีลกัเกณฑใ์นการตรสั อยา่งเดยีวกนักบัในกรณแีหง่รูป 

ที่กล่าวแล้วนั้นทุกประการ) 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือน ดอกอุบล หรือ
ดอกปทมุ หรอืดอกบัวบณุฑริกกด็ ีเกดิแลว้ เจริญแลว้ในน้ำา  
พ้นจากน้ำาแล้วดำารงอยู่ได้ โดยไม่เปื้อนน้ำา, ฉันใด ; ภิกษุ 
ทั้งหลาย ! ตถาคตก็ฉันน้ันเหมือนกัน เกิดแล้วเจริญแล้ว  
ในโลก ครอบงำาโลกแล้วอยู่อย่างไม่แปดเปื้อนด้วยโลก.
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148 ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์
-บาล ีเอก. อ.ํ ๒๐/๒๙/๑๔๑. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรูป
เปน็ทีม่ายนิด ียินดแีลว้ในรูป บนัเทงิดว้ยรูป. เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน  
ความเสือ่มสลาย และความดบัไปของรูป. ภกิษทุัง้หลาย !   
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียง …, มีกลิ่น …, มีรส …, 
มีโผฏฐัพพะ …, มีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดี ยินดีแล้ว 
ในธรรมารมณ ์บนัเทงิดว้ยธรรมารมณ.์ เทวดาและมนษุย ์
ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน ความ
เสื่อมสลาย และความดับไปของธรรมารมณ์.

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ รู้แจ้งตามเป็นจริงซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้น  
ซึ่งความต้ังอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ คือความต่ำาทราม 
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้ แห่งรูปท้ังหลายแล้ว ; 
ไมเ่ปน็ผูม้รีปูเป็นทีม่ายนิดี ไมย่นิดใีนรูป ไมบั่นเทิงดว้ยรูป.  
ภิกษุท้ังหลาย ! ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข เพราะความ
แปรปรวน ความเส่ือมสลาย และความดับไปของรูป, ภิกษุ
ท้ังหลาย ! ตถาคตรู้แจ้งตามเป็นจริง ซ่ึงเหตุเป็นเคร่ืองเกิดข้ึน  
ซึ่งความต้ังอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ คือความต่ำาทราม 
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และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้แห่งเสียงทั้งหลาย แห่ง
กลิน่ทัง้หลาย แหง่รสทัง้หลาย แหง่โผฏฐพัพะทัง้หลาย และ
แห่งธรรมารมณ์ทั้งหลายแล้ว ; ไม่เป็นผู้มีเสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เป็นท่ีมายินดี ไม่ยินดี ไม่บันเทิง 
ด้วยเสียง เป็นต้น ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข 
เพราะความแปรปรวน ความเสื่อมสลาย และความดับไป 
แห่งธรรมมีเสียงเป็นต้นนั้นๆ.

รูปท้ังหลาย เสียงทั้งหลาย กลิ่นทั้งหลาย  
รสทั้งหลาย ผัสสะทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น อัน 
น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ ยังเป็นสิ่งกล่าวได้ว่า
มีอยูเ่พยีงใด มนษุยโลกพร้อมด้วยเทวโลก กย็งัสมมตว่ิา  
“นั่นสุข” อยู่เพียงนั้น. ถ้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกดับลง 
ในที่ใด, สัตว์เหล่านั้น ก็สมมติว่า “นั่นทุกข์” ในที่นั้น. 
สิง่ทีพ่ระอริยเจา้ทัง้หลายเหน็วา่ เปน็ความสขุ กค็อืความ
ดับสนิทแห่งสักกายะทั้งหลาย, แต่ส่ิงนี้กลับปรากฏเป็น
ข้าศึกตัวร้ายกาจ แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นอยู่โดยความ
เป็นโลกท้ังปวง. สิ่งใด ที่สัตว์อื่นกล่าวแล้วโดยความ
เปน็สขุ, พระอรยิเจา้ทัง้หลาย กลา่วสิง่นัน้ โดยความเปน็
ทุกข์. สิ่งใดที่สัตว์อ่ืน กล่าวแล้วโดยความเป็นทุกข์, 
พระอริยะผู้รู้ กล่าวสิ่งนั้นโดยความเป็นสุข, ดังนี้.
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149 ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๐/๘-๙.

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้ตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ชอบเอง ก็รู้ชัดซ่ึงนิพพานตามความเป็นนิพพาน. คร้ันรู้
นิพพานตามความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้ว ก็ไม่ท�าความ
มั่นหมายซึ่งนิพพาน ไม่ท�าความม่ันหมายในนิพพาน  
ไม่ท�าความมั่นหมายโดยความเป็นนิพพาน ไม่ท�าความ
มัน่หมายวา่ “นพิพานเปน็ของเรา”, ไมเ่พลดิเพลนิลุม่หลง 
ในนิพพาน. ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ? เพราะเหตุว่า 
นิพพานนั้น เป็นสิ่งที่ตถาคตกำาหนดรู้ทั่วถึงแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้ตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ชอบเอง ก็รู้ชัดซ่ึงนิพพานตามความเป็นนิพพาน. คร้ันรู้ 
นิพพานตามความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้ว ก็ไม่ทำาความ 
ม่ันหมายซ่ึงนิพพาน ไม่ทำาความม่ันหมายในนิพพาน ไม่ทำา 
ความม่ันหมายโดยความเป็นนิพพาน ไม่ทำาความม่ันหมายว่า 
“นิพพานเป็นของเรา”, ไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพาน. 
ข้อน้ีเพราะเหตุไรเล่า ? เรากล่าวว่า เพราะรู้ว่า ความเพลิดเพลิน
เป็นมูลแห่งทุกข์ และเพราะมีภพ จึงมีชาติ, เม่ือเกิดเป็นสัตว์
แล้วต้องมีแก่และตาย. เพราะเหตุน้ันตถาคตจึงตรัสรู้ 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะตัณหาท้ังหลายส้ินไป  
ปราศไป ดับไป สละไป ไถ่ถอนไป โดยประการท้ังปวง ดังน้ี.





เรื่องทีท่รงตรัสเกี่ยวกับ
อดีตชาติของพระองค์
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1๕0 
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว 
เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 

 -บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด  
ซึ่งอริยสัจจ์สี่อย่าง, เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงท่องเที่ยว
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงน้ี.  
ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอดซ่ึง 
อรยิสัจจส์ีอ่ย่างเหลา่ไหนเลา่ ? สีอ่ยา่งคอื อริยสจัจ์คอืทุกข,์ 
อริยสัจจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์, อริยสัจจ์คือความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์, อริยสัจจ์คือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ 
แหง่ทกุข.์ ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะไมรู่ถ้งึ ไมแ่ทงตลอด 
ซึง่อรยิสจัจส่ี์ประการ เหลา่นีแ้ล, เราและพวกเธอทัง้หลาย  
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืด
ยาวนานถึงเพียงนี้. … 
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1๕1 
ตลอดสังสารวัฎ 
ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส

 -บาลี ม.ู ม. ๑๒/๑๖๒/๑๘๗.

สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำา 
มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มีได้  เพราะการท่องเที่ยวใน 

สังสารวัฏ”. สารีบุตร ! ก็สังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเท่ียว
มาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย, 
เว้นเสียแต่ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส. สารีบุตร ! ถ้าเรา 
ท่องเท่ียวไปในหมู่เทพเหล่าสุทธาวาส, ก็จะไม่พึงมาสู่โลกน้ี 
ได้เลย, (ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).

สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำา 
มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะการอุบัติ (บังเกิด)”.  

สารีบุตร ! ก็การบังเกิดท่ีเราไม่เคยบังเกิดมาแล้วแต่หลัง 
ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่การ
บงัเกดิในหมูเ่ทพชัน้สทุธาวาส. สารีบตุร ! ถา้เราบงัเกิด
ในหมูเ่ทพชัน้สุทธาวาส, กจ็ะไมพ่งึมาสูโ่ลกนีไ้ด้เลย, (ยอ่ม

ปรินิพพานในภพนั้น). 
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สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำา
มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะภพเป็นที่อยู่อาศัย”.  

สารีบุตร ! ก็ภพที่เราไม่เคยอยู่อาศัยมาแล้วแต่หลัง ตลอด
กาลยดืยาวนานน้ัน หาไดไ้มง่า่ยเลย เวน้เสยีแต่การอยู่อาศัย
ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส. สารีบุตร !  ถ้าเราอยู่อาศัย 
ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส , ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย, 
(ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).
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1๕๒ 
ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ 
และบ�าเรอไฟแล้วอย่างมาก 

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๖๓/๑๙๐. 

สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำา 
มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มี ได้  เพราะการบูชายัญญ์”. 

สารีบุตร ! ก ็ยัญญ์ที่เรายังไม่เคยบูชามาแล้วแต่หลัง  
ตลอดการท่องเที่ยวอันยืดยาวนาน เป็นกษัตริย์บ้าง เป็น
กษตัรยิผ์ูไ้ดม้รุธาภเิษกบา้ง เปน็พราหมณม์หาศาลบา้งนัน้, 
หาได้ไม่ง่ายเลย. 

สารีบุตร !  สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีถ้อยคำา 
มีความเห็นว่า “ความบริสุทธิ์มี ได้  เพราะการบำาเรอไฟ”. 

สารีบุตร ! ก็ไฟที่ เรายังไม่เคยบูชามาแล้วแต่หลัง  
ตลอดการท่องเที่ยวอันยืดยาวนาน เป็นกษัตริย์บ้าง เป็น
กษตัรยิผ์ูไ้ดม้รุธาภเิษกบา้ง เปน็พราหมณม์หาศาลบา้งนัน้, 
หาได้ไม่ง่ายเลย. 
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1๕3 เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 
-บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๒๔๐/๒๐๐. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีต ตถาคต
ได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ปี จึงไม่เคยมาบังเกิด
ในโลกมนุษย์นี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปป์ และวิวัฏฏกัปป์.  
ในระหว่างกาลอันเป็นสังวัฏฏกัปป์นั้น เราได้บังเกิดใน 
อาภสัสระ. ในระหวา่งกาลอนัเปน็ววิฏัฏกปัปน์ัน้ เรากไ็ด้
อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกัปป์นั้น เราได้เคยเป็นพรหม  
ได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครครอบงำาได้ เป็นผู้เห็น 
ส่ิงท้ังปวงโดยเด็ดขาด เป็นผู้มีอำานาจสูงสุด. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราได้เคยเป็นสักกะ ผู้เป็นจอม
แหง่เทวดา นับได ้๓๖ คร้ัง. เราไดเ้คยเปน็ราชาจกัรพรรด ิ
ผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้น 
จดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุด เป็นผู้ชนะแล้วอย่างดี มีชนบท 
อนับรบิรูณ์ประกอบดว้ยแกว้เจด็ประการ นบัดว้ยรอ้ยๆ ครัง้,  
ทำาไมจะต้องกล่าวถึง ความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความคิดได้เกิดข้ึนแก่เราว่า 
ผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำาให้เราเป็นผู้มี 
ฤทธิ์มากถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ ในครั้งนั้นๆ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
ผลวิบากแห่งกรรม ๓ อย่างนี้แล ที่ทำาให้เรามีฤทธิ์มาก 
ถึงอย่างน้ี มีอานุภาพมากถึงอย่างน้ี, วิบากแห่งกรรม ๓ อย่าง  
ในคร้ังน้ัน คือ ผลวิบากแห่ง ทาน การให้ ๑, แห่ง ทมะ 
การบีบบังคับใจ ๑, แห่ง สัญญมะ การสำารวมระวัง ๑, 
ดังน้ี. 
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1๕4 
เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
พระนามว่ามฆเทวะ

 -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๑๕/๔๕๓.

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่เธอว่า ‘ผู้อื่นต่างหาก
ที่เป็นพระเจ้ามฆเทวราชในสมัยโน้น’. อานนท์ ! เธอไม่
ควรเห็นเช่นนั้น, เรานี่เองได้เป็น พระเจ้ามฆเทวราชแล้ว
ในสมัยนั้น. …

อานนท์ !  เร่ืองดึกดำาบรรพ์ท่ีเมืองมิถิลาน้ี มีพระราชา 
นามว่า พระเจ้ามฆเทวะ เป็นธรรมราชาผู้ต้ังอยู่ในธรรม 
ประพฤตริาชธรรม ในพราหมณ์และคหบด ีทัง้ในเมอืงหลวง
และชนบท, ย่อมเข้าอยู่อุโบสถในวันที่ ๑๔ หรือ ๑๕ และ 
วันที่ ๘ แห่งปักษ์. พระเจ้ามฆเทวะนั้น เรียกช่างกัลบก
มาแล้วส่ังว่า ‘เพื่อน ! ท่านเห็นผมหงอกเกิดข้ึนท่ีศีรษะเรา
เมื่อใดก็จงบอกเรานั้น’.

อานนท์ !  ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมาก ช่างกัลบกน้ัน 
ไดเ้หน็ผมหงอกแลว้กราบทลูใหท้รงทราบ. พระเจ้ามฆเทวะ 
รับสั่งให้ถอนหงอกด้วยแหนบ แล้ววางใส่ฝ่าพระหัตถ์ให้
ทอดพระเนตร  คร้ันทอดพระเนตรเห็นแล้ว พระราชทาน
บ้านส่วยเป็นบำาเหน็จแก่ช่างกัลบกนั้น. รับส่ังให้หา
พระราชบุตรองค์ใหญ่มาเฝ้า แล้วตรัสว่า ‘แน่ะพ่อกุมาร !  
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เทวทตูปรากฏแกเ่ราแลว้ : หงอกเกดิบนศรีษะแลว้. กาม 
อันเป็นวิสยัของมนษุย ์เราไดบ้ริโภคเสร็จแลว้ เด๋ียวนีถ้งึสมยั
อันควรเพื่อการแสวงกามอันเป็นทิพย์สืบไป. มาเถอะ 
พ่อกุมาร ! เจ้าจงครองตำาแหน่งพระราชานี้. ส่วนเราจะ 
ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ออกบวชจากเรือน  
ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไป. อนึ่ง ถ้าเจ้าเห็นหงอกเกิด
ขึ้นที่ศีรษะของเจ้าเมื่อใด, เมื่อน้ันจงประทานบ้านส่วย
เป็นบำาเหน็จแก่ช่างกัลบก แล้วชี้แจงมอบหมายตำาแหน่ง 
พระราชาแก่ราชบตุรองคใ์หญใ่หด้,ี แลว้จงปลงผมและหนวด  
ครองผา้ยอ้มฝาด ออกบวชจากเรือน ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ยเรอืน
ไปเถิด. เจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้ ตามที่เรา 
ได้บัญญัติไว้แล้ว, เจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรา.  
กัลยาณวัตรอันนี้ ขาดตอนลงในยุคของผู้ใด ผู้นั้นชื่อว่าเป็น
คนสุดท้าย แห่งบุรุษทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตร
ของเรา. แน่ะพ่อกุมาร ! เราขอกล่าวถึงวัตรน้ันกะเจ้า
ในบัดนี้ อย่างนี้ว่า เจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรนี้ ตามที่
เราได้บัญญัติไว้แล้ว ขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของ
เราเลย’.

อานนท์ !  ครั้นพระเจ้ามฆเทวะ ประทานบ้านส่วย
แก่ช่างกัลบก มอบหมายรัชชสมบัติแก่พระราชบุตรองค์
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ใหญเ่ปน็อยา่งดแีลว้ กป็ลงผมและหนวด ครองผา้ยอ้มฝาด  
บวชแลว้จากเรอืน ไม่เกีย่วขอ้งดว้ยเรือน ในปา่มฆเทวมัพวนั  
น้ีเอง. เธอผูบ้วชแลว้นัน้ แผค่วามรู้สึกด้วยจติอันประกอบ 
ด้วยเมตตา ไปยังทิศ ที่หนึ่ง, และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ โดย
อาการอย่างเดียวกัน. ด้วยเหตุนี้ เป็นอันว่าเธอมีจิต
ประกอบดว้ยเมตตาอยา่งไพบลูยเ์ยีย่มยอด หาทีเ่ปรียบมไิด ้
ปราศจากเวรและพยาบาท แผ่ไปทั่วโลกทั้งปวง เพราะ
แผ่ทั่วไปทั้งในเบื้องบนเบื้องล่าง และเบื้องขวางโดยรอบ. 
เธอนั้น มีจิตประกอบด้วยกรุณา … มุทิตา … อุเบกขา … 
แผไ่ปทัว่โลกทัง้ปวง เพราะแผท่ัว่ไปทัง้ในเบือ้งบน เบือ้งลา่ง 
และเบื้องขวางโดยรอบ แล้วแลอยู่แล้ว. …เธอบวชแล้ว
ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่ามฆเทวัมพวันนี้เอง. คร้ัน
ทำาพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ให้เจริญแล้ว ก็เข้าถึงพรหมโลก  
ภายหลังจากการตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย…

อานนท์ !  เราแล ได้เป็นพระเจ้ามฆเทวะแล้ว
ในสมัยนั้น. อนุชนที่เกิดในภายหลัง ได้ประพฤติตาม
กัลยาณวัตร ที่เราตั้งไว้แล้ว แต่ว่า กัลยาณวัตรนั้นจะเป็น
ไปพร้อมเพ่ือความหน่าย ความคลายก�าหนัด ความดับ
สนิท ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน  
ก็หาไม่ ; เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้น. 

(สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กัลยาณวัตรในอีกรูปแบบหนึ่ง
ได้จากหน้า ๒๙๘ ของหนังสือเล่มนี้.)
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1๕๕ 
เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
พระนามว่ามหาสุทัศน์

-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๒๒๕/๑๘๕, -บาล ีจริยา. ข.ุ ๓๓/๕๕๔/๔.

ในกาลใด, เราเปน็พระเจ้าแผน่ดนิในนครชือ่กุสาวดี  
มีนามว่า มหาสุทัศน์ผู้เป็นจักรพรรดิมีกำาลังมาก. ใน 
กาลนั้น เราจัดให้มีการป่าวร้องในที่ทั่วไป วันละสามคร้ัง. 
‘ใครปรารถนาอะไร ใครประสงค์สิ่งใด ใครควรได้ทรัพย์
เช่นไร, ใครหิว ใครกระวนกระวาย, ใครต้องการมาลา  
ใครต้องการเครื่องลูบทา. ผ้าย้อมแล้วด้วยสีต่างๆ กัน 
ใครไร้ผ้าจงนุ่งห่ม. ใครจะเดินทางจงเอาร่มไป, เอารอง
เท้างามๆ นิ่มๆ ไป’.

เราให้ป่าวร้องเช่นนี้ ทั้งเช้าและเย็นทุกๆ แห่ง. 
ทรัพย์ที่เตรียมไว้สำาหรับยาจก ไม่ใช่สิบแห่ง หรือร้อยแห่ง 
แตต่ัง้หลายรอ้ยแหง่. จะเปน็กลางวนัหรือกลางคนืกต็าม 
ถ้ายาจกมาเมื่อใด เป็นได้สิ่งของตามที่เขาปรารถนาเต็มมือ
กลับไปเสมอ. เราให้ทานอันใหญ่หลวงเช่นนี้ จนตลอด
ชีวิต และใช่ว่าจะให้ทานด้วยทรัพย์ส่วนที่เราเกลียดไม่ชอบ 
ก็หาไม่ การสะสมทรัพย์จะมีในเราก็หาไม่.
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ผู้ป่วยกระสับกระส่าย ใคร่จะพ้นไปจากโรค  
ให้ขวัญข้าวแก่หมอจนเป็นที่พอใจแล้ว ย่อมหายจากโรคได ้
ฉันใด เราก็ฉันน้ัน เรามุ่งแต่จะทำาให้เต็มเปี่ยม, ให้ทาน
แก่ยาจก ก็เพื่อทำาใจที่ยังพร่องอยู่ให้เต็ม, ไม่อาลัยทรัพย์
ไม่เกาะเกี่ยวในทรัพย์ ก็เพื่อการลุถึงโดยลำาดับ ซ่ึงปัญญา
อันเป็นเครื่องรู้พร้อม.

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่เธอว่า ‘ผู้อื่นต่างหาก 
ท่ีเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ในสมัยโน้น’. อานนท์ ! เธอไม่
ควรเห็นเช่นนั้น, เรานี่เองเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วใน
สมัยน้ัน. นครจำานวนแปดหม่ืนสี่พัน มีราชธานีกุสาวดี
เป็นประมุข เหล่านั้นของเรา. ปราสาทจำานวนแปดหมื่น
ส่ีพัน มีปราสาทชื่อธรรมปราสาทเป็นประมุข เหล่านั้นเป็น
ของเรา. เรือนยอดจำานวนแปดหมื่นส่ีพัน มีเรือนยอด
ชื่อมหาวิยูหะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. บัลลังก์ 
จำานวนแปดหมื่นสี่พัน ทำาด้วยทอง ทำาด้วยเงิน ทำาด้วยงา  
ทำาด้วยแก้วลาย ลาดด้วยขนเจียม ลาดด้วยสักหลาด …  
เหล่านั้นเป็นของเรา. ช้างจำานวนแปดหมื่นสี่พัน ประดับ
ด้วยเครื่องทอง … มีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุข 
เหล่าน้ันเป็นของเรา. ม้าจำานวนแปดหมื่นสี่พัน ประดับ 
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ด้วยเคร่ืองทอง … มีพญาม้าตระกูลวลาหกเป็นประมุข เหล่าน้ัน 
เป็นของเรา. รถจำานวนแปดหมื่นสี่พัน หุ้มบุด้วยหนัง
ราชสหีห์นงัเสอืโคร่ง … มเีวชยนัตรถเป็นประมขุ เหลา่นัน้เปน็
ของเรา.  มณีแปดหมื่นสี่พัน มีแก้วมณีรัตนะเป็นประมุข 
เหล่านั้นเป็นของเรา. หญิงแปดหมื่นสี่พัน มีนางสุภัททา
เทวีเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. คหบดีแปดหม่ืน 
สี่พันมีคหปติรัตนะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. 
กษัตริย์แปดหมื่นสี่พัน ผู้คอยแวดล้อมประดับเกียรติ  
มีปริณายกรัตนะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. โคนม 
แปดหม่ืนส่ีพัน กำาลังมีนมไหลรูดรองได้ เหล่าน้ันเป็นของเรา. 
ผา้แปดหมืน่สีพ่นัโกฏ ิคอืผา้ปา่นอนัละเอยีดออ่น ผา้ฝา้ยอนั
ละเอียดอ่อน … เหลา่นัน้เปน็ของเรา. ถาดตกแตง่อาหาร
แปดหมื่นส่ีพัน อันคนเชิญเครื่องเชิญทั้งเช้าและเย็น เหล่า
นั้นเป็นของเรา. 

(ข้อความต่อไปจากนี้ มีการกล่าวระบุสิ่งเลิศเพียงสิ่งเดียว  
ตัวเดียว หลังเดียว นครเดียว … ถาดเดียว ที่ทรงบริโภคใช้สอยอยู่เป็น
ประจำา ในบรรดาแต่ละส่ิงซึ่งมีอยู่ เป็นจำานวนถึงแปดหมื่นสี่พัน.  
รายละเอียดมีอยู่มากเกินไปจึงไม่ยกมาใส่ไว้ในที่นี้ ตามตัวอักษรที่มีอยู่  
-ผู้แปล). 
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อานนท์ !  จงดเูถดิ, สิง่ทัง้หลายเหลา่นัน้ ทัง้หมด
ได้ล่วงไปแล้ว ดับหายไปแล้ว แปรปรวนไปสิ้นแล้ว.  
อานนท ์! สังขารท้ังหลาย เปน็ของไมเ่ท่ียง เชน่นีเ้อง เปน็
ของไม่ยั่งยืน เช่นนี้เอง เป็นของไม่มีเจ้าของ อย่างนี้เอง.

อานนท ์!  เพยีงเทา่นี ้กพ็อแลว้, พอเพือ่จะหนา่ย
ในสงัขารทัง้หลาย, พอเพือ่คลายก�าหนดั, พอเพือ่หลดุพน้ 
ดังนี้. อานนท์ ! เรารู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเรา, เขาฝังสรีระ
ของเราไว้ ณ ที่นี้, การทอดทิ้งร่างเหนือแผ่นดินครั้งนี้  
เป็นครั้งที่  7 ของเรา ในชาติที่ เป็นพระราชาชั้น
จักรพรรดิ.
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1๕๖ 
เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต 
สอนการบูชายัญญ์ 

-บาล ีส.ี ท.ี ๙/๑๗๑/๒๐๕. 

พราหมณ ์!  ในสมยันัน้ เราเปน็พราหมณ์ผูป้โุรหติ 
ผู้สั่งงานบูชายัญญ์ ของพระเจ้ามหาวิชิตราช.

พราหมณ์ !  เรื่องมีแล้วในกาลก่อน. พระเจ้า
มหาวิชิตราช เป็นราชาผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก มีทอง
และเงินเหลือเฟือ มีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือ มีทรัพย์ 
และข้าวเปลือกเหลือเฟือ มียุ้งฉางเต็มล้น. วันหนึ่ง
ประทบัอยู่ ณ ทีส่งดั เกดิพระดำารวิา่ ‘เราไดเ้สวยมนษุยสมบติั
อนัวิบลู ครอบครองปฐพมีณฑลอนัใหญย่ิง่ ถา้กระไรเราควร
บูชามหายัญญ์ อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูล และความสุข 
แก่เราสิ้นกาลนาน’ รับสั่งให้หาพราหมณ์ปุโรหิตมาบอก 
พระดำารินี้แล้ว ขอให้บอกสอนวิธีการบูชายัญญ์.

พราหมณ์ !  ปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำารัสนั้นว่า 
‘แว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามหลักตอ การปล้น
ฆา่ในหมูบ่า้นกย็งัปรากฏ การปลน้ฆ่าในจงัหวดัก็ยังปรากฏ. 
การปลน้ฆา่ในนครกย็งัปรากฏ การแยง่ชงิตามระยะหนทาง
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ก็ยังปรากฏ. และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บส่วย ในขณะ
ท่ีแว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนามหลักตอเช่นนี้ ก็จะได้
ชื่อว่าทำากิจไม่ควรทำา. อีกประการหนึ่ง พระองค์อาจมี
พระดำารวิา่ เราจักถอนหลกัตอ คอื โจรผูร้้ายเสยีไดด้ว้ยการ 
ประหาร การจองจำา การริบ การประจาน หรือการเนรเทศ
ดงันี ้ขอ้นี ้กไ็มชื่อ่วา่เปน็การกำาจดัได้ราบคาบดว้ยดี เพราะผู้
ท่ียงัเหลอืจากการถกูประหารกย็งัม ีชนพวกนีจ้ะเบยีดเบยีน
ชนบทของพระองค์ในภายหลัง. แต่ว่ามีอุบายท่ีจะถอน 
หลักตอเหลา่นัน้ใหร้าบคาบดว้ยดไีด ้คอื ชนเหลา่ใดบากบัน่
เลีย้งโคเพือ่กสกิรรม พระองคจ์งประทานพชืพนัธุข้์าวแก่ชน
เหลา่นัน้. ชนเหลา่ใดบากบัน่ในวาณชิยกรรม พระองคจ์ง
ประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้น. ชนเหล่าใดเป็นข้าราชการ 
ขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้น. มนุษย์
เหล่านั้น ต่างจะขวนขวายในการงานของตน ไม่เบียนเบียน
แว่นแคว้นของพระองค์ และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มพูน
มากมาย. แว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษม ปราศจาก
เส้ียนหนามหลักตอ. พวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิง นอนชู
บุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จักไม่ปิดประตูเรือน ในเวลา
ค่ำาคืนก็เป็นอยู่ได้’…
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…พราหมณ์ !  ครั้นชนบทนั้นสงบจากเสี้ยนหนาม
หลกัตอแลว้ ปโุรหิตจึงกราบทลูวธีิแหง่มหายญัญ ์(อนัประกอบ

ดว้ยบรกิขารสบิหก คอื ไดรั้บความยนิยอมเหน็พอ้งจากกษตัรยิเ์มอืงออก 

จากอมาตยบริษัท จากพราหมณ์มหาศาล และจากคหบดีมหาศาล นี้จัด 

เปน็บรกิขารสี,่ พระเจา้มหาวชิติประกอบดว้ยองคคณุ ๘ มพีระชาติอันดี  

มีพระรูปสง่างามเป็นต้น นี้เป็นบริกขารอีกแปด ; และปุโรหิตประกอบ

ด้วยองคคุณ ๔ มีความเป็นผู้มีชาติบริสุทธิ์ และจบเวทเป็นต้น น่ีเป็น

บริกขารอีกสี่ รวมเป็นสิบหก ; และกราบทูลประการสามแห่งยัญญ์ คือ 

ผู้บูชาต้องไม่เกิดวิปฏิสารด้วยความตระหนี่ ทั้งในขณะจะบูชา บูชาอยู่ 

และบชูาเสรจ็แลว้ ; แลว้กราบทูลเหตไุมค่วรวปิฏสิาร เพราะปฏคิาหกผู้มา 

รบัทาน ๑๐ จำาพวก เชน่เปน็คนทำาปาณาตบิาต อทนินาทาน … เปน็ตน้, 

เพื่อไม่ให้เกิดเสียพระทัยว่าคนเลวๆ มารับทาน.) …
พราหมณ์ !  ในการบูชายัญญ์นั้น โค แพะ แกะ 

ไก่ สุกร ไม่ได้ถูกฆ่า สัตว์อื่นๆ ก็ไม่ต้องได้รับความวิบัติ
พลัดพราก ต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยัญญ์, เชื้อเพลิงก็ 
ไมถ่กูเกีย่วตดัมา เพือ่การเบยีดเบยีนสตัวใ์ดใหล้ำาบาก พวกที ่
เป็นทาส เป็นคนใช้ และกรรมกร ก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วย
อาชญา และความกลัว, ไม่ต้องร้องไห้น้ำาตานองหน้าพลาง 
ทำาการงานพลาง. ใครปรารถนาจะทำากท็ำา, ไม่ปรารถนาก็
ไมต่อ้งทำา, ปรารถนาทำาสิง่ใด กท็ำาเฉพาะสิง่นัน้ ไมป่รารถนา
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ทำาสิ่งใด ก็ไม่ต้องทำาสิ่งนั้น. ยัญญ์นั้น สำาเร็จไปแล้วด้วย
เนยใส น้ำามัน เนยข้น นมส้ม น้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย. …

พราหมณ์ !  เรารู้ชัดเจนอยู่ ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นๆ 
ผูบ้ชูายญัญ์อยา่งนีแ้ลว้ ภายหลงัแตก่ารตาย เพราะกายแตก 
ย่อมบังเกิด ณ สุคติโลกสวรรค์. พราหมณ์ ! ในสมัยนั้น 
เราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิต ผู้ส่ังงานบูชายัญญ์ของพระเจ้า
มหาวิชิตราชนั้น.
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1๕7 เคยบงัเกดิเป็นพราหมณ์ ชือ่เวลามะ 
-บาล ีนวก. อ.ํ ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.

คหบด ี!  เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ  
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเตม็ดว้ยรูปยิะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรปูยิะเตม็ดว้ย 
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำาริดเตม็ดว้ยเงนิ ๘๔,๐๐๐ ถาด 
ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเคร่ืองประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง มี
เครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง  
ให้แมโ่คนม ๘๔,๐๐๐ ตวั มนี้ำานมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงนิ
รองน้ำานม ใหห้ญงิสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดบัดว้ยแก้วมณี
และแกว้กณุฑล ใหบ้ลัลงัก ์๘๔,๐๐๐ ที ่ลาดดว้ยผา้โกเชาว ์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้  
มีเคร่ืองลาดอย่างดีทำาด้วยหนังชะมด มีเคร่ืองลาดเพดาน มี
หมอนข้างแดงท้ังสอง ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้  
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนื้อละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว 
น้ำา ของเคีย้ว ของบริโภค เคร่ืองลบูไล ้ท่ีนอน ท่ีให้ดุจไหลไป 
เหมือนแม่น้ำา. 
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คหบด ี!  ทา่นพงึมีความคดิอยา่งนีว้า่ สมัยนัน้ ผู้อืน่
เปน็เวลามพราหมณผ์ูท้ีใ่หท้านเปน็มหาทานนัน้. คหบด ี!  
แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น เราเป็นเวลามพราหมณ์  
เราได้ให้ทานน้ันเป็นมหาทาน ก็ในทานน้ัน ไม่มีใครเป็น 
ทักขิเณยยบุคคล ใครๆ ไม่ชำาระทักขิณานั้นให้หมดจด.

คหบดี !  ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วย
ทฏิฐ ิ(โสดาบนั) ผูเ้ดยีวบริโภค มีผลมากกว่า ทานทีเ่วลาม- 
พราหมณ์ให้แล้ว. 

ทานทีบ่คุคลถวายให้พระสกทาคามีผู้เดียวบรโิภค  
มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  
100 ท่านบริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภค  
มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้พระสกทาคามี 100 ท่าน 
บริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภค  
มผีลมากกวา่ ทานทีบุ่คคลถวายให้พระอนาคามี 100 ทา่น 
บริโภค. 
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ทานท่ีบุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้พระอรหันต์ 100  
รูปบริโภค. 

ทานท่ีบุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
บริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า  
100 รูปบริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค. 

การทีบ่คุคลสร้างวหิารถวายสงฆผู้์มาจากทศิทัง้ 4  
มีผลมากกว่ าทาน ที่ บุคคลถวายให้ภิก ษุสงฆ์มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค. 

การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 
และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้าง
วิหารถวายสงฆ์ อันมาจากทิศทั้ง 4. 

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ  
งดเว้นจากปาณาติบาต ... จากการดืม่น้ำาเมา คือสรุาและเมรยั
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
เป็นสรณะ. 
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การทีบ่คุคลเจรญิเมตตาจติโดยทีส่ดุแม้เพียงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต ... 

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต 
โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.
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1๕8 เคยบงัเกดิเป็นช่างท�ารถ 
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๑๔๐/๔๕๘.

ภกิษท้ัุงหลาย !  เร่ืองเคยมมีาแลว้ มพีระราชาทรง
พระนามว่าปเจตนะ คร้ังนั้น พระเจ้าปเจตนะได้รับสั่งกะ 
นายช่างรถว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! แต่นี้ไปอีก ๖ เดือน 
เราจักทำาสงคราม ท่านสามารถจะทำาล้อรถคู่ใหม่ให้เรา 
ได้ไหม ?”.

นายชา่งรถได้กราบทลูรับรองตอ่พระเจ้าปเจตนะวา่ 
“ขอเดชะ ข้าพระองค์สามารถจะทำาถวายได้ พระเจ้าข้า !” 
คร้ังน้ันแล นายช่างรถได้ทำาล้อสำาเร็จข้างหนึ่งโดยใช้เวลา ๖ 
เดือน หย่อน ๖ ราตรี. 

ครั้งนั้นแล พระเจ้าปเจตนะตรัสเรียกนายช่างรถมา
ถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! แต่น้ีไปอีก ๖ วัน เราจักทำา
สงคราม ล้อรถคู่ใหม่สำาเร็จแล้วหรือ ?”.

นายช่างรถกราบทูลว่า “ขอเดชะ โดย ๖ เดือน 
หย่อนอยู่อีก ๖ ราตรีนี้แล ล้อได้เสร็จไปแล้วข้างหนึ่ง 
พระเจ้าข้า !”.
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พระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! 
อีก ๖ วันนี้ ท่านสามารถจะทำาล้อข้างที่สองให้เสร็จได้ 
หรือไม่”

นายชา่งรถไดก้ราบทลูรับรองตอ่พระเจา้ปเจตนะวา่ 
“ขอเดชะ ข้าพระองคส์ามารถจะทำาใหเ้สรจ็ได ้พระเจ้าข้า !”.

ภกิษทุัง้หลาย !  ครัง้นัน้แล นายชา่งรถไดท้ำาลอ้ข้าง
ท่ีสองเสรจ็โดย ๖ วนั แลว้นำาเอาลอ้คูใ่หมเ่ข้าไปเฝา้พระเจา้
ปเจตนะถึงที่ประทับ กราบทูลว่า “ขอเดชะ ล้อคู่ใหม่ของ
พระองค์นี้สำาเร็จแล้ว พระเจ้าข้า !”.

พระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! 
ล้อของท่านข้างที่เสร็จโดย ๖ เดือน หย่อน ๖ ราตรี กับอีก
ขา้งหน่ึงเสรจ็โดย ๖ วนันี ้เหตอุะไรเปน็เครือ่งทำาใหแ้ตกตา่ง
กันเราจะเห็นความแตกต่างของมันได้อย่างไร ?”.

นายชา่งรถกราบทลูว่า “ขอเดชะ ความแตกตา่งของ
มนัมอียู ่ขอพระองค ์จงทอดพระเนตรความแตกตา่งกันของ
มันเถิด พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ลำาดับนั้นแล นายช่างรถยังล้อข้าง
ที่เสร็จโดย ๖ วัน ให้หมุนไป ล้อนั้น เมื่อนายช่างรถหมุนไป 
มันก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไป แล้วหมุนเวียนล้ม
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ลงบนพืน้ดนิ. นายชา่งรถไดยั้งลอ้ขา้งทีเ่สร็จโดย ๖ เดอืน
หย่อนอยู่ ๖ ราตรีใหห้มนุไป ลอ้นัน้ เมือ่นายชา่งรถหมนุไป 
มนักห็มนุไปไดเ้ทา่ทีน่ายชา่งรถหมนุไป แลว้ไดต้ัง้อยูเ่หมอืน
อยู่ในเพลาฉะนั้น. 

พระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! 
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ล้อข้างที่เสร็จโดย ๖ วันนี้ 
เมื่อถูกท่านหมุนไปแล้ว มันจึงหมุนไปเพียงเท่าที่ท่านหมุน
ไปได้ แล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดิน และก็อะไรหนอเป็น
เหตุเป็นปัจจัย ให้ล้อข้างที่เสร็จโดย ๖ เดือน หย่อนอยู่ ๖ 
ราตรีนี้ เมื่อท่านหมุนไป มันจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนไป 
แล้วได้ตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลาฉะนั้น”.

นายช่างรถกราบทูลว่า “ขอเดชะ กงก็ดี กำาก็ดี ดุม
ก็ดี ของล้อข้างที่เสร็จแล้วโดย ๖ วันนี้ มันคดโค้ง มีโทษ  
มีรสฝาด เพราะกงก็ดี กำาก็ดี ดุมก็ดี คดโค้ง มีโทษ  
มีรสฝาด เพราะฉะนั้น เมื่อข้าพระองค์หมุนไป มันจึงหมุน
ไปได้เทา่ทีข่า้พระองคห์มนุไป แลว้หมนุเวยีนลม้บนพืน้ดิน. 
ขอเดชะ ส่วนกงก็ดี กำาก็ดี ดุมก็ดี ของล้อข้างที่เสร็จโดย ๖ 
เดือน หย่อนอยู่อีก ๖ ราตรีนี้ ไม่คดโค้ง หมดโทษ ไม่มี 
รสฝาด เพราะฉะนั้น เมื่อข้าพระองค์หมุนไป มันจึงหมุนไป
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ได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนไป แล้วได้ต้ังอยู่เหมือนกับอยู่ใน
เพลาฉะนั้น”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ท่านทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้ว่า 
สมยันัน้ คนอืน่ไดเ้ปน็นายชา่งรถ แตข่อ้นีไ้มค่วรเหน็ดงัน้ัน.  
สมัยน้ัน เราได้เป็นนายช่างรถ ภิกษุท้ังหลาย ! คราวน้ัน เราเป็น 
คนฉลาดในความคดโค้งแห่งไม้ ในโทษแห่งไม้ ในรสฝาด
แห่งไม้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  แต่บัดนี้เราเป็นอรหันตสัมมา-
สัมพุทธะ ฉลาดในความคดโกงแห่งกาย ในโทษแห่งกาย 
ในรสฝาดแห่งกาย ฉลาดในความคดโกงแห่งวาจา ในโทษ
แหง่วาจา ในรสฝาดแห่งวาจา ฉลาดในความคดโกงแห่งใจ 
ในโทษแห่งใจ ในรสฝาดแห่งใจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหน่ึง  
ไม่ละความคดโกงแห่งกาย โทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกาย 
ไม่ละความคดโกงแหง่วาจา โทษแหง่วาจา รสฝาดแหง่วาจา 
ไมล่ะความคดโกงแห่งใจ โทษแหง่ใจ รสฝาดแหง่ใจ เขาได ้
พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดย 
๖ วัน ฉะนั้น.
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ภกิษทุัง้หลาย !  สว่นภกิษหุรือภกิษณุรูีปใดรูปหน่ึง  
ละความคดโกงแห่งกาย โทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกาย  
ละความคดโกงแห่งวาจา โทษแห่งวาจา รสฝาดแห่งวาจา  
ละความคดโกงแห่งใจ โทษแห่งใจ รสฝาดแห่งใจได้  
เขาย่อมดำารงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้ เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จ 
โดย ๖ เดือน หย่อนอยู่ ๖ ราตรี ฉะนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี เธอท้ังหลาย  
พงึศกึษาอยา่งนีว้า่ เราทัง้หลายจกัละความคดโกงแหง่กาย 
โทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกาย จักละความคดโกงแห่ง
วาจา โทษแหง่วาจา รสฝาดแหง่วาจา จกัละความคดโกง
แหง่ใจ โทษแหง่ใจ รสฝาดแห่งใจ. ภกิษทุัง้หลาย ! เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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1๕9 บรุพกรรมของการได้ลกัษณะมหาบรุุษุ
-บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐-๑๗๑.

…ภิกษุทั้งหลาย !  พวกฤาษีภายนอก จำามนต์มหา
ปรุสิลกัขณะไดก้จ็รงิ แต่หารู้ไมว่่า การทีม่หาบรุุษไดล้กัขณะ
อันนี้ๆ เพราะทำากรรมเช่นนี้ๆ : 

(ก) ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อน ในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้บากบั่นในกุศล 
ถอืม่ันในกายสจุรติ วจสีจุริต มโนสุจริต, ในการบรจิาคทาน  
การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ การปฏิบัติมารดา บิดา  
การปฏิบัติสมณพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญใน 
ตระกูล และในอธิกุศลธรรมอ่ืน. เพราะได้กระทำา ได้สร้างสม  
ได้พอกพูน ได้มั่วสุมกรรมนั้นๆ ไว้, ภายหลังแต่การตาย 
เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. ตถาคตน้ัน
ถือเอาย่ิงกว่าในเทพเหล่าอ่ืนโดย ฐานะ 10 คือ อายุทิพย์  
วรรณะทพิย ์สขุทพิย ์ยศทพิย ์อธบิดทีพิย ์รปูทพิย ์เสยีงทพิย ์ 
กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสทิพย์ ; ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ 
ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ  
มีฝ่าเท้าเสมอ จดลงกเ็สมอ ยกขึน้กเ็สมอ ฝา่เทา้ถกูตอ้งพืน้
พรอ้มกนั… (ลกัขณะที ่1), ยอ่มเปน็ ผูไ้มห่วาดหวัน่ตอ่ขา้ศกึ
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ทัง้ภายในและภายนอก คอื ราคะ โทสะ โมหะ ก็ตาม สมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตาม ในโลก  
ที่เป็นศัตรู.

(ข) ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้นำาสุขมาให้แก่มหาชน เป็นผู้บรรเทาภัย
คือ ความสะดุ้งหวาดเสียว จัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรม  
ได้ถวายทานมีเคร่ืองบริวาร. เพราะได้กระทำา … กรรมน้ันๆ 
ไว้ … คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ี จึงได้มหาปุริสลักขณะ
ข้อน้ีคือ ภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรท้ังหลายเกิดข้ึน มีซ่ีต้ังพัน พร้อม
ด้วยกงและดุม บริบูรณ์ด้วยอาการท้ังปวง มีระยะอันจัดไว้ด้วย
ดี … (ลักขณะท่ี ๒), ย่อมเป็นผู้มีบริวารมาก : ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ย่อมเป็น 
บริวารของตถาคต.

(ค) ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อน … ได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต วางแล้วซึ่ง
ศาสตราและอาชญา มีความละอาย เอ็นดู กรุณาเกื้อกูลแก่
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่
ความเปน็มนษุยอ์ยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะทัง้ ๓ ขอ้นีค้อื 
มีส้นยาว มีข้อนิ้วยาว มีกายตรงดุจกายพรหม … (ลักขณะ 

ที่ 3, 4, 1๕), ย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนาน ; 
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สมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ก็ตาม หรือใครๆ 
ที่เป็นศัตรู ไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้.

(ฆ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาตกิอ่น … ไดเ้ป็นผูใ้หท้านของควรเคีย้ว ควรบริโภค ควรลิม้  
ควรจิบ ควรดื่ม มีรสอันประณีต. เพราะ … กรรมนั้นๆ … 
ครัน้มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งนีแ้ลว้ จงึไดม้หาปริุสลกัขณะ 
ข้อนี้คือ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ ที่มือทั้งสอง ที่เท้า 
ท้ังสอง ท่ีบ่าท้ังสอง และท่ีคอ … (ลักขณะท่ี 1๖), ย่อมได้ของ
ควรเค้ียว ควรบริโภค ควรล้ิม ควรจิบ ควรด่ืมอันมีรสประณีต.

(ง) ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาตก่ิอน … ไดส้งเคราะห์ผูอ้ืน่ดว้ย สงัคหวตัถทุัง้สี ่คอื การให ้
ส่ิงของ วาจาที่ไพเราะ การประพฤติประโยชน์ผู้อื่น และ
ความมีตนเสมอกัน. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่
ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อ
น้ีคือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่ม, มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย 
… (ลักขณะที่ ๕, ๖), ย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัท คือ ภิกษุ 
ภกิษณุ ีอุบาสก อุบาสกิา เทวดา มนษุย ์อสรู นาค คนธรรพ ์
ย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต.

(จ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาตก่ิอน … ไดเ้ป็นผูก้ลา่ววาจาประกอบดว้ยอรรถด้วยธรรม  
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แนะนำาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำาประโยชน์สุขมาให้แก่ชน 
ทัง้หลาย ตนเองกเ็ปน็ผูบ้ชูาธรรม. เพราะ … กรรมนัน้ๆ 
… ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ 
๒ ข้อน้ีคือ มีข้อเท้าอยู่สูง, มีปลายขนช้อนขึ้น … (ลักขณะ 

ท่ี 7, 14), ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเย่ียมสูงกว่าสัตว์ท้ังหลาย.
(ฉ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน

ชาติก่อน … ได้เป็นผู้บอกศิลปะ วิทยา ข้อประพฤติ และ
ลทัธกิรรม ดว้ยความเคารพ ดว้ยหวังว่าสตัว์เหลา่น้ันพึงรูไ้ด้
รวดเร็ว พึงปฏิบัติได้รวดเร็ว ไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาลนาน. 
เพราะ … กรรมนัน้ๆ … คร้ันมาสูค่วามเป็นมนษุย์อยา่งนี ้จงึ
ได้มหาปรุสิลกัขณะขอ้นีค้อื มีแขง้ดงัแขง้เนือ้ทราย (ลกัขณะ 

ท่ี 8), ย่อมไดวั้ตถอุนัควรแกส่มณะ เปน็องคแ์หง่สมณะเปน็
เครื่องอุปโภคแก่สมณะ โดยเร็ว. 

(ช) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาตกิอ่น … ไดเ้ปน็ผู้เขา้ไปหาสมณพราหมณ ์แลว้สอบถาม
ว่า ‘ท่านผู้เจริญ ! อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไร 
มโีทษ อะไรไมม่โีทษ อะไรควรเสพ อะไรไมค่วรเสพ ทำาอะไร
ไม่มีประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน ทำาอะไรมีประโยชน์ เป็นสุข
ไปนาน’. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็น
มนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีผิวละเอียด
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อ่อน ธุลีไม่ติดอยู่ได้ … (ลักขณะที่ 1๒), ย่อมเป็นผู้มีปัญญา
ใหญ ่มปีญัญาหนาแนน่ มปีญัญาเคร่ืองปลืม้ใจ ปญัญาแลน่ 
ปัญญาแหลม ปัญญาแทงตลอด, ไม่มีสัตว์อื่นเสมอ หรือยิ่ง
ไปกว่า. 

(ซ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความแค้น 
แม้ชนเป็นอันมาก ว่ากล่าวเอา ก็ไม่เอาใจใส่ ไม่โกรธ ไม่
พยาบาท ไม่คุมแค้น ไม่แสดงความโกรธ ความร้ายกาจ 
ความเสียใจให้ปรากฏ. ท้ังเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย 
ผา้ไหม ผา้ขนสัตว ์สำาหรบัลาดและนุ่งหม่ อันมเีนือ้ละเอยีด
ออ่น. เพราะ … กรรมนัน้ๆ … คร้ันมาสูค่วามเปน็มนุษย์
อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีกายดุจทอง มีผิว 
ดจุทอง … (ลกัขณะท่ี 11), ยอ่มเปน็ผูไ้ดผ้า้เปลอืกไม ้ผา้ดา้ย 
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำาหรับลาดและห่ม มีเนื้อละเอียดอ่อน. 

(ฌ) ภิกษทุัง้หลาย !  เมือ่ตถาคตเกดิเปน็มนษุยใ์น 
ชาตก่ิอน … ไดเ้ป็นผูส้มานญาตมิติร สหายชาวเกลอ ผูเ้หนิหา่ง 
แยกกนัไปนาน, ได้สมานไมตรีมารดากบับตุร บตุรกบัมารดา  
บดิากบับตุร บตุรกับบดิา พีน่อ้งชายกบัพีน่อ้งหญงิ พีน้่องหญิง 
กับพี่น้องชาย, ครั้นทำาความสามัคคีแล้ว พลอยชื่นชม 
ยินดีด้วย. เพราะ … กรรมน้ันๆ … คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์
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อย่างน้ี จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อน้ีคือ มีคุยหฐาน (อวัยวะท่ีลับ)  
ซอ่นอยู่ในฝกั … (ลกัขณะที ่10), ยอ่มเปน็ผูม้บีตุร (สาวก) มาก  
มบีตุรกลา้หาญ มแีววแหง่คนกลา้ อนัเสนาแหง่บคุคลอ่ืนจะ
ย่ำายีมิได้หลายพัน. 

(ญ) ภิกษุทัง้หลาย !  เมือ่ตถาคตเกดิเป็นมนษุยใ์น 
ชาตก่ิอน … ไดเ้ปน็ผูสั้งเกตชัน้เชงิของมหาชน รูไ้ดส้ม่ำาเสมอ 
รู้ได้เอง รู้จักบุรุษธรรมดา และบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ ควรแก่
สิ่งนี้ๆ, ได้เป็นผู้ทำาประโยชน์อย่างวิเศษในชนช้ันนั้นๆ. 
เพราะ … กรรมนั้นๆ … คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ี 
จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีทรวดทรงดุจต้นไทร, 
ยืนตรงไม่ย่อกาย ลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง … (ลักขณะ 

ที่ 19, 9), ย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก. ทรัพย์
ของตถาคตเหลา่นีค้อื ทรพัยค์อืศรทัธา ทรพัย์คือศลี ทรัพย์
คอืหริ ิทรพัยค์อืโอตตปัปะ ทรพัยค์อืการศึกษา (สตุะ) ทรพัย์
คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา.

(ฎ) ภกิษทุัง้หลาย !   เมือ่ตถาคตเกดิเปน็มนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ ใคร่ต่อความเกื้อกูล 
ใคร่ต่อความผาสุข ใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็น 
อนัมาก วา่ ‘ไฉนชนเหล่าน้ีพงึเป็นผู้เจริญดว้ยศรทัธา ดว้ยศีล  
ด้วยการศึกษา ด้วยความรู้ ด้วยการเผื่อแผ่ ด้วยธรรม ด้วย
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ปญัญา ด้วยทรพัย์และขา้วเปลอืก ดว้ยนาและสวน ดว้ยสตัว์
สองเท้าสี่เท้า ด้วยบุตรภรรยา ด้วยทาสกรรมกร และบุรุษ  
ด้วยญาติมิตรและพวกพ้อง’. เพราะ … กรรมนั้นๆ …  
ครัน้มาสูค่วามเป็นมนษุยอ์ยา่งนี ้จงึไดม้หาปรุสิลกัขณะ ๓ ขอ้ 
น้ีคือ มีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจสีหะ, มีหลังเต็ม, มีคอกลม … 
(ลักขณะที่ 17, 18, ๒0), ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา 
คือไม่เสือ่มจากศรทัธา ศีล สตุะ จาคะ ปญัญา, ไมเ่สือ่มจาก
สมบัติทั้งปวง. 

(ฏ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน 
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วย
ฝ่ามือก็ตาม ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ก็ตาม ศาสตราก็ตาม. 
เพราะ … กรรมนั้นๆ … คร้ันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างน้ี  
จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีประสาทรับรสอันเลิศ  
มีปลายข้ึนเบื้องบน เกิดแล้วที่คอ รับรสโดยสม่ำาเสมอ … 
(ลกัขณะที ่๒1), ย่อมเปน็ผูม้อีาพาธนอ้ย มโีรคนอ้ย มคีวาม
ร้อนแห่งกายเป็น วิบากอันสม่ำาเสมอ ไม่เย็นเกินร้อนเกิน 
พอควรแก่ความเพียร. 

(ฐ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาตก่ิอน … ไดเ้ป็นผูไ้มถ่ลงึตา ไมค่อ้นควกั ไมจ่อ้งลบัหลงั, 
เป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆ มองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดง
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ความรัก. เพราะ … กรรมนั้นๆ … คร้ันมาสู่ความเป็น
มนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อน้ีคือ มีตาเขียว
สนิท ; มีตาดุจตาโค … (ลักขณะที่ ๒9, 30), ย่อมเป็นที่
ต้องตาของชนหมู่มาก เป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์. 

(ฑ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ไดเ้ปน็หวัหนา้ของชนเปน็อนัมาก ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ได้เป็นประธานของชนเป็นอันมาก ในกายสุจริต 
วจีสุจริต มโนสุจริต, ในการจำาแนกทาน การสมาทานศีล 
การรักษาอโุบสถ การประพฤตเิกือ้กลูในมารดาบดิา สมณ- 
พราหมณ์, การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล ในอธิกุศล
ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้น
มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ 
มีศีรษะรับกับกรอบหน้า … (ลักขณะท่ี 3๒), ย่อมเป็นผู้ท่ี
มหาชนประพฤติตาม คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ประพฤติตาม.

(ฒ) ภิกษุทัง้หลาย !  เมือ่ตถาคตเกดิเปน็มนษุย์ใน 
ชาตกิอ่น…ไดเ้ปน็ผูล้ะเวน้จากมสุาวาท พดูคำาจรงิ หลัง่คำาสัจจ ์ 
เทีย่งแท ้ซือ่ตรง ไมห่ลอกลวงโลก. เพราะ … กรรมนัน้ๆ 
… ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริส- 
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ลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีขนขุมละเส้น, มีอุณาโลมหว่างคิ้วขาว
อ่อนดุจสำาลี, … (ลักขณะที่ 13, 31), ย่อมเป็นผู้ที่มหาชน
เป็นไปใกล้ชิด คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา 
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ใกล้ชิด. 

(ณ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียด (คือคำายุให้ 

แตกกัน), คือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำาลาย
ชนพวกนี้, ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ เพื่อทำาลาย
ชนพวกโนน้, เปน็ผูส้มานพวกแตกกนัแล้ว และส่งเสริมพวก
ท่ีพรอ้มเพรยีงกนั ; เปน็ผูย้นิดใีนการพร้อมเพรียง เพลนิใน 
การพร้อมเพรียง กล่าวแต่วาจาท่ีทำาให้เกิดความพร้อมเพรียง.  
เพราะ … กรรมน้ันๆ … ครัน้มาสูค่วามเปน็มนษุยอ์ยา่งน้ีแลว้  
จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ อย่างนี้คือ มีฟันครบ ๔๐ ซี่ มีฟัน
สนิท ไม่ห่างกัน … (ลักขณะที่ ๒3, ๒๕), ย่อมเป็นผู้มีบริษัท 
ไม่กระจัดกระจาย คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา 
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ เป็นบริษัทไม่กระจัดกระจาย. 

(ด) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำาหยาบ, กล่าวแต่
วาจาที่ไม่มีโทษ เป็นสุขแก่หู เป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบ
ถึงใจ เป็นคำาพูดของชาวเมือง เป็นที่พอใจและชอบใจของ
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ชนเป็นอันมาก. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความ
เป็นมนุษย์อย่างนี้ ย่อมได้มหาปุริสลักขณะ๒ ข้อนี้คือ มีลิ้น
อันเพียงพอ, มีเสียงเหมือนพรหม พูดเหมือนนกการวิก … 
(ลกัขณะที ่๒7, ๒8), ยอ่มเปน็ผูม้วีาจาทีผู่อ้ืน่เอ้ือเฟ้ือเชือ่ฟงั 
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค 
คนธรรพ์ เอื้อเฟื้อเชื่อฟัง.

(ต) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อ, เป็นผู้กล่าว
ควรแก่เวลา กล่าวคำาจริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ 
กล่าวเป็นวินัย กล่าวมีที่ต้ัง มีหลักฐาน มีท่ีสุด ประกอบ
ด้วยประโยชน์. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความ
เป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว ย่อมได้มหาปุริสลักขณะข้อน้ีคือ  
มีคางดุจคางราชสีห์ … (ลักขณะที่ ๒๒), ย่อมเป็นผู้ท่ีศัตรู 
ทั้งภายในและภายนอกกำาจัดไม่ได้ : ศัตรูคือ ราคะ โทสะ 
โมหะ หรือ สมณะ พราหมณ ์เทวดา มาร พรหม หรอืใครๆ 
ในโลก กำาจัดไม่ได้. 

(ถ) ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาตกิอ่น … ได้เปน็ผูล้ะมจิฉาชพี มกีารเลีย้งชีพชอบ เวน้จาก 
การฉ้อโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม ดว้ยเครือ่งตวงเครือ่งวดั  
จากการโกงการลวง เวน้จากการตดั การฆ่า การผกูมัด การรว่ม 
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ทำาร้าย การปลน้ การกรรโชก. เพราะ … กรรมนัน้ๆ … คร้ัน
มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้
คือ มีฟันอันเรียบเสมอ, มีเขี้ยวขาวงาม … (ลักขณะที่ ๒4, 

๒๖), ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาด คือ มีภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ เป็น
บริวารอันสะอาด.

ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



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
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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 



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 

อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

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 !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



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		

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

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

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

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

ท่ีมา	: 

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

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

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

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

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



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

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

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

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





ภิกษุทั้งหลาย !    กายของตถาคตนี้ 

มีตัณหาอันเป็นเครื่องน�าไปหาภพ

ถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้ว ด�ารงอยู่.

กายนี้ยังด�ารงอยู่เพียงใด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

ยังคงได้เห็นตถาคตนั้น อยู่เพียงนั้น 

เพราะการท�าลายแห่งกาย

หลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

จักไม่เห็นตถาคตนั้นเลย.
-บาลี สี. ที. ๙/๕๙/๙๐.



กึง่กลางสัน 137.75 มม.

สัน 25.5 มม 

สัน 25.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 117 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+พืน้สบีรอนซ์+ทองกลาง

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

ฉบับ ๑๔
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

“ตถาคต”

พุ ท ธ ว จ น

+ป้ัมฟ้ามกุ4 สี

ภิกษุทั้งหลาย !    ความคิดอันนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ท�าไมหนอ
เราซึ่งมีความเกิด … ความแก่ … ความเจ็บไข้ ... ความตาย ... 

ความโศก ... ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว 

จะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด … ความแก่ … ความเจ็บไข้ ... ความตาย ... 
ความโศก ... ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่อีก

ครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต�่าทราม
ของการมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดานี้แล้ว

เราพึงแสวงหานิพพาน
อันไม่มีความเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน

อันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !    เรานั้นโดยสมัยอื่นอีก ยังหนุ่มเทียว เกสายังด�าจัด 
บริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่ก�าลังเจริญ ยังอยู่ในปฐมวัย 

เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย ก�าลังพากันร้องไห้ น�้าตานองหน้าอยู่
เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๖-๓๑๗/๓๑๖.


