พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย
สงสารนี้ก�าหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ …
ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ
บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง
บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย

สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น
บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ …
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๙
สัตว์
ฉบับ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

พุทธวจน
ฉบับ ๑๙

สัตว์

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓
ศิลปกรรม จุมพล รุจิเรกานุสรณ์, ปริญญา ปฐวินทรานนท์
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ สัตว์ ทีม่ คี วามตัง้ ใจและมีเจตนาอันเป็นกุศล
ในการเผยแผ่คำ�สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำ�สอน
ของตถาคต อันเกี่ยวข้องกับสัตว์ผ้มู ีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
ตัณหาเป็นเครือ่ งผูก ทีย่ งั ต้องแล่นไป ท่องเทีย่ วไป ในสังสารวัฏ.
ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปั จ จั ย ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ � หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
ได้ศกึ ษา ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ พึงสำ�เร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม
สำ�เร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปจั จัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ค�ำน�ำ
พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสไว้วา่ “เพราะไม่รถู้ งึ ไม่แทง
ตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจ
คือความดับไม่เหลือของทุกข์ และอริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถงึ
ความดับไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้
ท่องเทีย่ วไปแล้วในสังสารวัฏตลอด กาลยืดยาวนานถึงเพียงนี.้
สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ บางคราวแล่นจากโลกนีส้ โู่ ลกอืน่
บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์
ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้า
ตลอดกาลนาน ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็น
อริยสัจทั้งสี่.
ฉั น ทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ � หนั ด ) นั น ทิ
(ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มีอยูใ่ นรูป เวทนา สัญญา
สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้ว
ในรูป เวทนา สัญญา สังขารทัง้ หลาย และวิญญาณ เพราะฉะนัน้
จึงเรียกว่า สัตว์ (ผู้ข้องติดในขันธ์ทั้ง ๕).
เมือ่ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับไม่เหลือของทุกข์ และ
ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริง
ที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึง และแทงตลอดแล้ว ตัณหา
ในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด ตัณหาที่จะนำ�ไปสู่ภพก็สิ้นไปหมด
บัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกไม่ได้มี ดังนี้.

พวกเธอทั้งหลาย จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่ง
ตัณหาเถิด เพราะว่าความสิน้ ไปแห่งตัณหานัน้ คือ นิพพาน”
พุทธวจนฉบับ สัตว์ ได้รวบรวมไว้ซึ่งตถาคตภาษิต
อันเกี่ยวข้องกับสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครื่องผูก เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา จะได้ทราบถึง
เหตุที่เรียกว่าสัตว์ เหตุที่สัตว์ทั้งหลายยังต้องท่องเที่ยวไป
ในสังสารวัฏ และข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากความเป็นสัตว์.
อันจะเป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมละ
อวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึน้ เพราะความจางคลายไปแห่ง
อวิชชา เพราะความเกิดขึน้ แห่งวิชชา อริยสาวกนัน้ ย่อมไม่มี
ความถือมัน่ ว่าเรามีอยู่ ดังนีบ้ า้ ง ว่านีเ้ ป็นเรา ดังนีบ้ า้ ง ว่า
เราจักมี ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักไม่มี ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์
มีรูป ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มรี ปู ดังนีบ้ า้ ง ว่าเรา
จักเป็นสัตว์มสี ญ
ั ญา ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มสี ญ
ั ญา
ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญา
ก็ไม่ใช่ ดังนี้บ้าง ดังนี้แล.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.

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

สารบัญ
ว่าด้วยสัตว์ 

1

1. เหตุทเ่ี รียกว่า “สัตว์”2
2. เพราะไม่รอู้ ริยสัจ สัตว์จงึ ท่องเทีย่ วไปแล้วในสังสารวัฏ5
3. สัตว์ผมู้ อี วิชชา ได้ทอ่ งเทีย่ วไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน8
4. สังสารวัฏ ไม่ปรากฏทีส่ ดุ แก่สตั ว์ผมู้ อี วิชชา 10
5. สัตว์ทง้ั หลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว
ย่อมแล่นไป ท่องเทีย่ วไป12
6. หมูส่ ตั ว์ถกู นิวรณ์ คือ อวิชชา หุม้ ห่อแล้ว
ย่อมแล่นไป ท่องเทีย่ วไป13
7. วิญญาณ ไม่ใช่สง่ิ ทีแ่ ล่นไป ท่องเทีย่ วไป14
8. ตัณหา คือ เชือ้ แห่งการเกิด 22
9. เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ23
10. ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๑)24
11. ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๒)26
12. ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)28
13. กำ�เนิด ๔29
14. คติ ๕ 30
15. สัตตาวาส ๙ (ทีอ่ ยู่ ทีอ่ าศัยของสัตว์)40
16. วิญญาณฐิติ ๗ (ทีต่ ง้ั อยูข่ องวิญญาณ)43
17. การได้อตั ตา ๓ อย่าง49
18. การก้าวลงสูค่ รรภ์ ๔53
19. การก้าวลงสูค่ รรภ์ของสัตว์ผเู้ กิดในครรภ์54
20. เมือ่ การก้าวลงสูค่ รรภ์มอี ยู่ นามรูปย่อมมี57
21. การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา58

22. สัตว์ตง้ั อยูใ่ นครรภ์ได้อย่างไร61
23. เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย62
24. พัฒนาการของสัตว์ทม่ี าเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึน้ 65
25. เพราะระลึกย้อนหลังได้จ�ำ กัด จึงมีความเห็นทีต่ า่ งกัน78
26. สัตว์ทง้ั หลาย เป็นทายาทแห่งกรรม84
27. หมูส่ ตั ว์ ผูเ้ ป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑)90
28. หมูส่ ตั ว์ ผูเ้ ป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 92
29. โรคสองอย่าง95
30. เบ็ด ๖ ตัว เพือ่ ฆ่าสัตว์ทง้ั หลาย96
31. สิง่ ทีใ่ ครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา98
32. สิง่ ทีค่ วรพิจารณาเนืองๆ 103
33. สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนี อ้ ย เพราะไม่รอู้ ริยสัจ110

ปัญหาทีไ่ ม่ควรถาม

113

34. ถ้ามัวรอให้รเู้ รือ่ งทีไ่ ม่จ�ำ เป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า114
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เหตุทเ่ี รียกว่า “สัตว์”

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์
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-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สัตว์ สัตว์ (สตฺโต สตฺโตติ)
ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ�หนัด) นันทิ
(ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มีอยูใ่ นรูป เพราะการติด
แล้ว ข้องแล้วในรูปนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงเรียกว่าสัตว์ (ผูข้ อ้ งติด
ในขันธ์ทั้ง ๕) ดังนี้ (รูเป โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ตตฺร
สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ).
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
เวทนา เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สัญญา เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสัญญานั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สั ง ขารทั้ ง หลาย เพราะการติ ด แล้ ว ข้ อ งแล้ ว ในสั ง ขาร
ทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
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ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
วิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้ (วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ
ยา ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ).
ราธะ เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารี
น้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ทำ�ด้วยดินอยู่ ตราบใด เขายังมี
ราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหาย มีความเร่าร้อน
และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น ตราบนั้น
พวกเด็กน้อยๆ นัน้ ย่อมอาลัยเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วยดินเหล่านัน้
ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเรา
ดังนี้.
ราธะ แต่เมือ่ ใด พวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารีนอ้ ยๆ
เหล่านัน้ ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแล้ว ปราศจาก
ความรักแล้ว ปราศจากความกระหายแล้ว ปราศจากความ
เร่าร้อนแล้ว ปราศจากตัณหาแล้ว ในเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วยดิน
เหล่านัน้ ในกาลนัน้ พวกเขาย่อมทำ�เรือนน้อยๆ ทีท่ �ำ ด้วยดิน
เหล่านั้น ให้กระจัดกระจาย เรี่ยราย เกลื่อนกล่นไป กระทำ�
ให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทัง้ หลาย อุปมานีฉ้ นั ใด.
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ราธะ อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอทั้งหลาย
จงเรีย่ รายกระจายออกซึง่ รูป จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ
จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั เิ พือ่ ความสิน้ ไปแห่ง
ตัณหาเถิด จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งเวทนา จงขจัดเสีย
จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั ิ
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด จงเรี่ยรายกระจายออก
ซึ่ ง สั ญ ญา จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบ
การเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั เิ พือ่ ความสิน้ ไปแห่งตัณหาเถิด
จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลาย จงขจัดเสีย
จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั ิ
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด จงเรี่ยรายกระจายออก
ซึ่งวิญญาณ จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบ
การเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั เิ พือ่ ความสิน้ ไปแห่งตัณหาเถิด.
ราธะ เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น คือ
นิพพาน ดังนี้.
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-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑,๕๕๐/๑๖๙๘,๑๗๑๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงสารนี้ กำ � หนดที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก (อวิชชฺ านีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน)ํ
ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านัน้
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลายผูม้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น
สูโ่ ลกนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุวา่
สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลายไม่ได้ เมือ่ เหล่าสัตว์
ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยว
ไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวย
ทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิม่ พูนปฐพีทเี่ ป็นป่าช้า
ตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อ
จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
………
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลายผูม้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น
สูโ่ ลกนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุวา่
สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจทั้งสี่อะไรบ้าง คือ อริยสัจคือทุกข์์ อริยสัจ
คือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย เพราะเหตุ น้ัน ในเรื่อ งนี้ เธอพึ ง
ประกอบโยคกรรม อันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่ ทุกข์เป็นอย่างนี้
เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นอย่างนี้ ดังนี้.
………
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะไม่ รู้ ถึ ง ไม่ แ ทงตลอดซึ่ ง
อริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยว
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจสี่อย่าง อะไรบ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะไม่รถู้ งึ ไม่แทงตลอดซึง่ อริยสัจ
คือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ และอริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยว
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออริยสัจคือทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์
ความดับไม่เหลือของทุกข์ และทางดำ�เนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย
รู้ถึงและแทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด
ตัณหาทีจ่ ะนำ�ไปสูภ่ พ ก็สนิ้ ไปหมด บัดนี้ ความต้องเกิดขึน้ อีก
ไม่ได้มี ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

สัตว์ผมู้ อี วิชชา ได้ทอ่ งเทีย่ วไปแล้ว
ตลอดกาลยืดยาวนาน

03

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๖/๔๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปหนึ่งนานเท่าไหร่หนอ.

ภิกษุ กัปหนึง่ นานแล มิใช่งา่ ยทีจ่ ะนับกัปนัน้ ว่า เท่านีป้ ี
เท่านี้ ๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี.
ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า.

อาจอุปมาได้ ภิกษุ.
ภิกษุ เปรียบเหมือน นครทีท่ �ำ ด้วยเหล็ก ยาว ๑ โยชน์
กว้าง ๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาด
มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน บุรุษพึงหยิบเอา
เมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจากนครนั้นโดยล่วงไป
๑๐๐ ปีต่อเมล็ด เมล็ดพันธุ์ผักกาดกองใหญ่น้ัน พึ ง ถึ ง
ความสิ้ น ไป หมดไป เพราะความพยายามนี้ ยั ง เร็ ว กว่ า
ส่วนกัปหนึง่ ยังไม่ถงึ ความสิน้ ไป หมดไป กัปนานอย่างนีแ้ ล
บรรดากัปทีน่ านอย่างนี้ พวกเธอท่องเทีย่ วไปแล้ว มิใช่ ๑ กัป
มิใช่ ๑๐๐ กัป มิใช่ ๑,๐๐๐ กัป มิใช่ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
8

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะเหตุว่า สงสารนี้
กำ�หนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มี
อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยว
ไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้
เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.
ภิ ก ษุ ด้ ว ยเหตุ เ พี ย งเท่ า นี้ ก็ พ อแล้ ว เพื่ อ จะ
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

สังสารวัฏ ไม่ปรากฏทีส่ ดุ
แก่สตั ว์ผมู้ อี วิชชา

04
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๗/๔๓๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากเท่าไรหนอ.

พราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากแล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้
๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
ก็พระโคดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหม.

อาจอุปมาได้ พราหมณ์.
พราหมณ์ แม่น้ำ�คงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อม
ถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เม็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่าย
ทีจ่ ะกำ�หนดได้วา่ เท่านีเ้ ม็ด เท่านี้ ๑๐๐ เม็ด เท่านี้ ๑,๐๐๐ เม็ด
หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด.
พราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้น มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้น
ว่า เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้
๑๐๐,๐๐๐ กัป.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะเหตุว่า สงสารนี้
กำ�หนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มี
อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยว
ไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้
เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.
พราหมณ์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะ
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

สัตว์ทง้ั หลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา
ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเทีย่ วไป

05

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

ภิกษุทง้ั หลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อน่ื แม้อย่างหนึง่
ซึง่ เมือ่ สัตว์ทง้ั หลาย (สตฺตา) ถูกสังโยชน์ผกู มัดแล้ว ย่อมแล่นไป
ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน เหมือนอย่างสังโยชน์
คือ ตัณหานี้เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะว่าสัตว์ทงั้ หลายทีถ่ กู สังโยชน์
คือ ตัณหาผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเทีย่ วไป ตลอดกาล
ยืดยาวนาน.
บุรษุ ผูม้ ตี ณ
ั หาเป็นเพือ่ นสอง ท่องเทีย่ วไปตลอดกาล
ยืดยาวนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้
และความเป็นอย่างอื่นไปได้.
ภิ ก ษุ รู้ ซึ่ ง ตั ณ หา อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด แห่ ง ทุ ก ข์ นี้
โดยความเป็นโทษแล้ว พึงเป็นผูไ้ ม่มตี ณ
ั หา ไม่มคี วามถือมัน่
มีสติอยู่.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

หมูส่ ตั ว์ถกู นิวรณ์ คือ อวิชชา
หุม้ ห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเทีย่ วไป

06

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๕/๑๙๒.

ภิกษุทง้ั หลาย เราไม่มองเห็นนิวรณ์อน่ื แม้อย่างหนึง่
ซึ่งเมื่อหมู่สัตว์ (ปชา) ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป
ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน เหมือนอย่างนิวรณ์
คือ อวิชชานี้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์ คือ
อวิชชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาล
ยืดยาวนาน.
ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้ หุม้ ห่อแล้ว ต้องท่องเทีย่ วไปตลอดกาลยืดยาวนาน
เหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลย.
ส่วนอริยสาวกเหล่าใด ละโมหะแล้ว ทำ�ลายกองแห่ง
ความมืดได้แล้ว อริยสาวกเหล่านั้น ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก
เพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุ ย่อมไม่มแี ก่อริยสาวกเหล่านัน้ .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

วิญญาณ ไม่ใช่สง่ิ ทีแ่ ล่นไป ท่องเทีย่ วไป

07

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๗๕/๔๔๒.

สาติ ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า
เราย่อมรูท้ วั่ ถึงธรรม ตามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วว่า
วิญญาณนี้นั่นแหละ ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป หาใช่
สิ่งอื่นไม่ ดังนี้จริงหรือ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า วิญญาณนี้แหละ ย่อมแล่นไป ย่อม
ท่องเที่ยวไป หาใช่สิ่งอื่นไม่ ดังนี้จริง.

สาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ สภาวะทีพ่ ดู ได้ รับรูไ้ ด้ ย่อมเสวยวิบาก
ของกรรมทั้งหลาย ทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญาณ.

โมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้ว
แก่ใครเล่า โมฆบุรุษ วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม
(สิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้น) เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย
ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณย่อมไม่มี
ดั ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ ห รื อ โมฆบุ รุ ษ ก็ เ มื่ อ เป็ น ดั ง นั้ น เธอกล่ า วตู่
เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิง่ ไม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมากด้วย
เพราะทิฏฐิทตี่ นถือชัว่ แล้ว โมฆบุรษุ ก็ความเห็นนัน้ ของเธอ
จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า.

ภิกษุทง้ั หลาย พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร
ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้ จะเป็นผูท้ �ำ ความเจริญในธรรมวินยั นี้
ได้บ้างหรือไม่.
ข้อนี้จะมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้ว ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง
เก้ อ เขิ น คอตก ก้ ม หน้ า ซบเซา ไม่ มี ป ฏิ ภ าณ พระผู้ มี พ ระภาค
ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว ได้ตรัสว่า.

โมฆบุรษุ เธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอนั ชัว่ นัน้ ของตนเอง
เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอย่ อ มรู้ ทั่ ว ถึ ง ธรรมที่ เ รา
แสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย
จะประสบสิง่ ไม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมากด้วย เพราะทิฏฐิทตี่ นถือชัว่
แล้วดังนี้ใช่ไหม.
ข้อนีไ้ ม่มเี ลย พระเจ้าข้า เพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึน้
พระผูม้ พี ระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์ โดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจาก
ปัจจัยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มี.

ภิกษุทง้ั หลาย ดีละ พวกเธอรูท้ ว่ั ถึงธรรมทีเ่ ราแสดง
อย่างนีถ้ กู แล้ว ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึน้
เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความ
เกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มี ก็แต่ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้
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กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็น
อันมากด้วย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว ความเห็นนั้นของ
โมฆบุรุษนั้น จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอ
ตลอดกาลนาน.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น
ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูป
ทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าจักษุวญ
ิ ญาณ วิญญาณอาศัย
โสตะและเสียงทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าโสตวิญญาณ
วิญญาณอาศัยฆานะและกลิน่ ทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า
ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น
ก็ ถึง ความนั บ ว่ า ชิ ว หาวิ ญ ญาณ วิ ญ ญาณอาศั ย กายและ
โผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า
มโนวิญญาณ.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชือ้ ใดๆ ติดขึน้
ก็ถงึ ความนับด้วยเชือ้ นัน้ ๆ ไฟอาศัยไม้ตดิ ขึน้ ก็ถงึ ความนับ
ว่าไฟไม้ ไฟอาศัยป่าติดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าไฟป่า ไฟอาศัย
หญ้าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยมูลโคติดขึ้น
ก็ถงึ ความนับว่าไฟมูลโค ไฟอาศัยแกลบติดขึน้ ก็ถงึ ความนับ
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ว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับว่า
ไฟหยากเยือ่ ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอาศัย
ปัจจัยใดๆ เกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับด้วยปัจจัยนัน้ ๆ วิญญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า จักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้น
ก็ถงึ ความนับว่า โสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกลิน่
ทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัย
ชิวหาและรสทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า ชิวหาวิญญาณ
วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความ
นับว่า กายวิญญาณ วิญญาณอาศัยมโนและธรรมทัง้ หลาย
เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า มโนวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดขึ้น
ของสิ่งนี้ (ภูตมิท)1 หรือไม่.
เห็น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายย่อมเห็นว่า สิง่ นัน้ เกิดขึน้
เพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

1. บาลีคำ�นี้ มีสำ�นวนแปลอย่างอืน่ อีก เช่น ขันธปัญจกะ, ขันธ์ ๕ เป็นต้น. -ผูร้ วบรวม
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายย่ อ มเห็ น ว่ า สิ่ ง นั้ น
มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหาร อย่างนัน้
ใช่ไหม.
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มี อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง
ย่อมเกิดขึน้ ว่า สิง่ นัน้ มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับ
แห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า สิง่ นีเ้ กิดขึน้ แล้ว ย่อมละความสงสัยทีเ่ กิดขึน้
เสียได้ อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิง่ นัน้ เกิดขึน้ เพราะอาหาร ย่อมละความ
สงสัยทีเ่ กิดขึน้ เสียได้ อย่างนัน้ ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้
อย่างนัน้ ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ
ทีว่ า่ สิง่ นีเ้ กิดขึน้ แล้วเพราะเหตุอย่างนีๆ
้ ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ
ที่ว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ
ทีว่ า่ สิง่ นัน้ มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหาร
อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

19

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้น
ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากว่ า เธอทั้ ง หลาย พึ ง ติ ด อยู่
(อลฺลีเยถ) เพลิดเพลินอยู่ (เกฬาเยถ) ปรารถนาอยู่ (ธเนยฺยาถ)
ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ (มมาเยถ) ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
อย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพ
อันเราแสดงแล้ว เพือ่ ประโยชน์ในการสลัดออก ไม่ใช่แสดงแล้ว
เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.
ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากว่ า เธอทั้ ง หลาย ไม่ ติ ด อยู่
(น อลฺลีเยถ) ไม่เพลิดเพลินอยู่ (น เกฬาเยถ) ไม่ปรารถนาอยู่
(น ธเนยฺยาถ) ไม่ยด
ึ ถือว่าเป็นของเราอยู่ (น มมาเยถ) ซึง่ ทิฏฐิอนั
บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องอย่างนี้ เธอทัง้ หลายพึงรูท้ วั่ ถึงธรรมทีเ่ ปรียบ
ได้กบั พ่วงแพอันเราแสดงแล้ว เพือ่ ประโยชน์ในการสลัดออก
ไม่ใช่แสดงแล้ว เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(จากนัน้ ทรงแสดงเรือ่ งอาหาร ๔ ปฏิจจสมุปบาท และธรรมอืน่
อีกหลายประการ ผูอ้ า่ นสามารถศึกษาได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตรนี.้
-ผูร้ วบรวม)
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ตัณหา คือ เชือ้ แห่งการเกิด

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

08

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

วัจฉะ เราย่อมบัญญัตคิ วามบังเกิดขึน้ สำ�หรับผูท้ ยี่ งั
มีอุปาทานอยู่ (สอุปาทานสฺส) ไม่ใช่สำ�หรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.
วัจฉะ เปรียบเหมือน ไฟทีม่ เี ชือ้ ย่อมลุกโพลงขึน้ ได้
(อคฺคิ สอุปาทาโน ชลติ) ที่ไม่มีเชื้อ ก็ลุกโพลงขึ้นไม่ได้ อุปมานี้
ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น.
วัจฉะ เราย่อมบัญญัตคิ วามบังเกิดขึน้ สำ�หรับผูท้ ี่
ยังมีอุปาทานอยู่ ไม่ใช่สำ�หรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.
พระโคดมผู้เจริญ ถ้าสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิว
ไปไกล สมัยนัน้ พระโคดมย่อมบัญญัตซิ งึ่ อะไรว่าเป็นเชือ้ แก่เปลวไฟนัน้
ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่.

วัจฉะ สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล
เราย่อมบัญญัตเิ ปลวไฟนัน้ ว่า มีลมนัน่ แหละเป็นเชือ้ วัจฉะ
เพราะว่า สมัยนั้น ลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น.
พระโคดมผู้เจริญ ถ้าสมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ และยังไม่
บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไร ว่าเป็น
เชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่.

วัจฉะ สมัยใด สัตว์ (สตฺโต) ทอดทิง้ กายนีแ้ ละยังไม่
บังเกิดขึน้ ด้วยกายอืน่ เรากล่าวสัตว์นว้ี า่ มีตณ
ั หานัน่ แหละ
เป็นเชือ้ เพราะว่า สมัยนัน้ ตัณหาย่อมเป็นเชือ้ ของสัตว์นนั้ .
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เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

09

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระองค์ ต รั ส ว่ า เครื่ อ งนำ � ไปสู่ ภ พ
เครื่องนำ�ไปสู่ภพ ดังนี้ ก็เครื่องนำ�ไปสู่ภพเป็นอย่างไร และความดับ
ไม่เหลือของเครื่องนำ�ไปสู่ภพเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.
ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ�หนัด) นันทิ
(ความเพลิ น ) ตั ณ หา (ความอยาก) อุ ป ายะ (ความเข้ า ถึ ง )
และอุ ป าทาน (ความถื อ มั่ น ) อั น เป็ น เครื่ อ งตั้ ง ทั บ
เครือ่ งเข้าไปอาศัย และเครือ่ งนอนเนือ่ งแห่งจิต (เจตโส อธิฏฺ านาภินเิ วสานุสยา) ในรูป สิ่งเหล่านีเ้ ราเรียกว่า เครื่องนำ�ไปสู่ภพ

ความดับไม่เหลือของเครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พมีได้ เพราะความดับ
ไม่เหลือของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทาน
เหล่านั้นนั่นเอง.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทาน
อันเป็นเครือ่ งตัง้ ทับ เครือ่ งเข้าไปอาศัย และเครือ่ งนอนเนือ่ ง
แห่งจิตในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย …
ในวิ ญ ญาณ สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ราเรี ย กว่ า เครื่ อ งนำ � ไปสู่ ภ พ
ความดับไม่เหลือของเครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พมีได้ เพราะความดับ
ไม่เหลือของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทาน
เหล่านัน้ นัน่ เอง.
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10

ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๑)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มแี ล้ว
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม
เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิ
ฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช
(ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ท้ังหลายที่มีอวิชชาเป็น
เครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชน้ั ทราม
การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้
(อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย ธาตุยา วิฺาณ
ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุ2 เป็นวิบาก จะไม่ได้มแี ล้ว
รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
1. กามธาตุ = ธาตุดนิ ธาตุนำ�้ ธาตุไฟ และธาตุลม. -ผูร้ วบรวม
2. รูปธาตุ = สิง่ ทีเ่ ป็นรูปในส่วนละเอียด. -ผูร้ วบรวม
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อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ
สัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก
ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชนั้ กลาง (มชฺฌมิ าย ธาตุยา) การบังเกิดขึน้
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มแี ล้ว
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ
สัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก
ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชนั้ ประณีต (ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึน้
ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนีแ้ ล.

1. อรูปธาตุ = สิง่ ทีไ่ ม่ใช่รปู เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร (ผูไ้ ด้สมาธิระดับ
อากาสานัญจายตนะขึน้ ไป). -ผูร้ วบรวม
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ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

11

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มแี ล้ว
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม
เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิ
ฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช
(ตณฺหา สิเนโห) ความเจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์
ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชน้ั ทราม การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺ ติ า ปตฺถนา ปติฏฺ ติ า เอว อายตึ
ปุนพฺภวาภินพิ พฺ ตฺติ โหติ)ิ .

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มแี ล้ว
รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
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อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มี ตั ณ หาเป็ น เครื่ อ งผู ก ตั้ ง อยู่ แ ล้ ว ด้ ว ยธาตุ ชั้ น กลาง
(มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต
(ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

12

ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย ภพทั้งหลาย ๓ อย่าง เหล่านี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภพ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ แ ปดอั น ประเสริ ฐ
นัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่
สิ่งเหล่านี้คือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความดำ�ริชอบ
(สั ม มาสั ง กั ป ปะ) การพู ด จาชอบ (สั ม มาวาจา) การทำ �
การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ) การเลีย้ งชีวติ ชอบ (สัมมาอาชีวะ)
ความพากเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) ความระลึกชอบ
(สัมมาสติ) ความตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ).
1. ภพ = สถานที่อันวิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกงามต่อไป.
-ผู้รวบรวม
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กำ�เนิด ๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

13

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๖/๑๖๙.

สารีบตุ ร กำ�เนิด ๔ ประการเหล่านีม้ อี ยู่ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ
(๑) อัณฑชะกำ�เนิด (เกิดในไข่)
(๒) ชลาพุชะกำ�เนิด (เกิดในครรภ์)
(๓) สังเสทชะกำ�เนิด (เกิดในของสกปรก)
(๔) โอปปาติกะกำ�เนิด (เกิดผุดขึ้น)
สารีบุตร ก็อัณฑชะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า สัตว์
ทั้งหลายเหล่าใด ชำ�แรกเปลือกแห่งฟองเกิด นี้เราเรียกว่า
อัณฑชะกำ�เนิด.
สารีบุตร ก็ชลาพุชะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า สัตว์
ทั้งหลายเหล่าใด ชำ�แรกไส้ (มดลูก) เกิด นี้เราเรียกว่า
ชลาพุชะกำ�เนิด.
สารีบุตร ก็สังเสทชะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า สัตว์
ทัง้ หลายเหล่าใด ย่อมเกิดในปลาเน่า ในซากศพเน่า ในขนมบูด
หรือในน้�ำ ครำ� ในของสกปรก นีเ้ ราเรียกว่า สังเสทชะกำ�เนิด.
สารีบุตร ก็โอปปาติกะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า
เทวดาทัง้ หลาย สัตว์นรกทัง้ หลาย มนุษย์บางพวก และวินบิ าต
บางพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะกำ�เนิด … .
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คติ ๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

14

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๘/๑๗๐.

สารีบุตร คติ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๕ ประการ
อะไรบ้าง คือ
(๑) นรก
(๒) กำ�เนิดเดรัจฉาน
(๓) เปรตวิสัย
(๔) มนุษย์
(๕) เทวดา
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรก ทางนำ�สัตว์ให้ถึง
นรก และปฏิปทาอันจะนำ�สัตว์ให้ถงึ นรก อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ิ
ประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำ�ลาย
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราย่อมรู้ชัดซึ่ง
ประการนั้นด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งกำ�เนิดเดรัจฉาน ทางนำ�
สัตว์ให้ถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะนำ�สัตว์ให้ถึง
กำ�เนิดเดรัจฉาน อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าจาก
การตายเพราะกายแตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน
เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
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สารีบตุ ร เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เปรตวิสยั ทางนำ�สัตว์ให้ถงึ
เปรตวิสยั และปฏิปทาอันจะนำ�สัตว์ให้ถงึ เปรตวิสยั อนึง่ สัตว์
ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงเปรตวิสยั เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ ทางนำ�สัตว์
ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะนำ�สัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก
อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะ
กายแตกทำ � ลาย ย่ อ มบั ง เกิ ด ในหมู่ ม นุ ษ ย์ เราย่ อ มรู้ ชั ด
ซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลาย ทางนำ�
สัตว์ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะนำ�สัตว์ให้ถึงเทวโลก
อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะ
กายแตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชัด
ซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบตุ ร เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ นิพพาน ทางนำ�สัตว์ให้ถงึ
นิพพาน และปฏิปทาอันจะนำ�สัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง สัตว์
ผู้ ป ฏิ บั ติ ป ระการใด ย่ อ มกระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
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สารีบตุ ร เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น
และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก โดยสมัยต่อมา
เราได้ เ ห็ น บุ ค คลนั้ น เบื้ อ งหน้ า จากการตายเพราะกาย
แตกทำ�ลาย เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เสวย
ทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว ด้วยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารี บุ ต ร เปรี ย บเหมื อ นหลุ ม ถ่ า นเพลิ ง ลึ ก
ยิ่งกว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว
ปราศจากควัน ลำ�ดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา
เหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย มุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั้นแหละ
โดยหนทางสายเดียว บุรษุ ผูม้ จี กั ษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้
ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่
หนทางนั้น จักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมา
บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมถ่านเพลิงนั้น
เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว.
สารีบตุ ร ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตาย
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เพราะกายแตกทำ�ลาย จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น
และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย จักเข้าถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน โดยสมัยต่อมา เราย่อม
เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำ�ลาย
เข้าถึงแล้วซึ่งกำ�เนิดเดรัจฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า
เผ็ดร้อน ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิง่ กว่าชัว่ บุรษุ
เต็มไปด้วยคูถ ลำ�ดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา
เหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย มุ่งมาสู่หลุมคูถนั้นแหละ โดย
หนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้
ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่
หนทางนัน้ จักมาถึงหลุมคูถนีท้ เี ดียว โดยสมัยต่อมา บุรษุ ผูม้ ี
จักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูถนั้น เสวยทุกขเวทนา
อันแรงกล้า เผ็ดร้อน.
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สารีบตุ ร ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย จักเข้าถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน โดย
สมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย เข้าถึงแล้วซึ่งกำ�เนิดเดรัจฉาน เสวย
ทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อน ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์
ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น
และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย จักเข้าถึงเปรตวิสัย โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็น
บุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำ�ลาย
เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารี บุ ต ร เปรี ย บเหมื อ นต้ น ไม้ เ กิ ด ในพื้ น ที่ อั น
ไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง
ลำ�ดับนัน้ บุรษุ ผูม้ ตี วั อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย หิว
กระหาย มุง่ มาสูต่ น้ ไม้นนั้ แหละ โดยหนทางสายเดียว บุรษุ ผูม้ ี
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จักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติ
อย่างนัน้ ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ จักมาถึงต้นไม้นี้
ทีเดียว โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือ
นอนในเงาต้นไม้นั้น เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก.
สารีบตุ ร ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย จักเข้าถึงเปรตวิสยั โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุคคลนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย เข้าถึงแล้วซึง่ เปรตวิสยั เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น
และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย จักบังเกิดในหมู่มนุษย์ โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็น
บุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำ�ลาย
บังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
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สารีบตุ ร เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ ทีอ่ นั เสมอ
มีใบอ่อนและใบแก่อันหนา มีเงาหนาทึบ ลำ�ดับนั้น บุรุษ
ผูม้ ตี วั อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย หิว กระหาย มุง่ มาสู่
ต้นไม้นนั้ แหละ โดยหนทางสายเดียว บุรษุ ผูม้ จี กั ษุเห็นเขาแล้ว
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนิน
อย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ จักมาถึงต้นไม้นท้ี เี ดียว โดยสมัย
ต่อมา บุรษุ ผูม้ จี กั ษุนน้ั พึงเห็นเขานัง่ หรือนอนในเงาต้นไม้นน้ั
เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก.
สารีบตุ ร ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย จักบังเกิดในหมูม่ นุษย์ โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุคคลนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย บังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น
และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำ�ลาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัยต่อมา เราย่อม
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เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำ�ลาย
เข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบุตร เปรียบเหมือนปราสาท ในปราสาทนั้น
มี เ รื อ นยอด ซึ่ ง ฉาบทาแล้ ว ทั้ ง ภายในและภายนอก
หาช่องลมไม่ได้ มีวงกรอบอันสนิท มีบานประตู และ
หน้าต่างอันปิดสนิทดี ในเรือนยอดนั้น มีบัลลังก์อันลาด
ด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว ลาดด้วยเครือ่ งลาดทำ�ด้วยขนแกะ
สีขาว ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเครือ่ งลาดอย่างดี
ทำ�ด้วยหนังชะมด มีเพดานกั้นในเบื้องบน มีหมอนแดง
วาง ณ ข้างทั้งสอง ลำ�ดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อน
แผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย หิว กระหาย มุง่ มาสูป่ ราสาทนัน้ แหละ
โดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว
อย่างนีว้ า่ บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ดำ�เนินอย่างนัน้ และ
ขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมา
บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์ใน
เรือนยอด ณ ปราสาทนั้น เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว.
สารีบตุ ร ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น
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ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ เบือ้ งหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัย
ต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะ
กายแตกทำ�ลาย เข้าถึงแล้วซึง่ สุคติโลกสวรรค์ เสวยสุขเวทนา
โดยส่วนเดียว ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำ�เนินอย่างนั้น
และขึ้ น สู่ ห นทางนั้ น จั ก กระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุรษุ นัน้ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ
อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เสวยสุขเวทนาโดย
ส่วนเดียว.
สารีบตุ ร เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน�้ำ อันเย็น
ใสสะอาด มี ท่ า อั นดี น่ารื่น รมย์ และในที่ไม่ไกลจาก
สระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ ลำ�ดับนั้น บุรุษผู้มีตัว
อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย มุ่งมาสู่
สระโบกขรณีนั้นแหละ โดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุ
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เห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ จักมาถึงสระโบกขรณีนี้
ทีเดียว โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาลงสู่
สระโบกขรณีนั้น อาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวาย
ความเหน็ดเหนื่อย และความร้อนหมดแล้ว ขึ้นไปนั่งหรือ
นอนในแนวป่านั้น เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว.
สารีบตุ ร ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ จักกระทำ�ให้แจ้งซึง่
เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะ
ทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่
โดยสมั ย ต่ อ มา เราย่ อ มเห็ น บุ รุ ษ นั้ น กระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้ว
แลอยู่ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว.
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สัตตาวาส ๙ (ทีอ่ ยู่ ทีอ่ าศัยของสัตว์)

15

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย สัตตาวาส1 ๙ มีอยู่ สัตตาวาส ๙
อะไรบ้าง คือ
ภิกษุทงั้ หลาย สัตว์ทงั้ หลาย (สตฺตา) ทีม่ กี ายต่างกัน
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวก
และวินิบาตบางพวก นี้คือสัตตาวาสที่ ๑.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ต ว์ ทั้ ง หลาย ที่ มี ก ายต่ า งกั น
มีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาพรหมกายิกา
2
(เทวดาผูน้ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหม) ผูเ้ กิดในปฐมภูมิ (ปฐมานิพพฺ ตฺตา)
นี้คือสัตตาวาสที่ ๒.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายอย่างเดียวกัน
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาอาภัสสระ นี้คือ
สัตตาวาสที่ ๓.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ท่ีมีกายอย่างเดียวกัน
มีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาสุภกิณหะ
นี้คือสัตตาวาสที่ ๔.
1. ทีอ่ ยู่ ทีอ่ าศัยของสัตว์.
2. ปฐมภูมิ ภูมิเบื้องต้น สามารถเข้าถึงได้หลายทาง เช่น ผู้ได้ปฐมฌาน, ผู้เจริญ
เมตตา, ผูก้ ระทำ�กุศลกรรมบท ๑๐, ผูป้ ระกอบพร้อมด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ
ปัญญา เป็นต้น.
40

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ภิกษุท้งั หลาย สัตว์ท้งั หลาย ที่ไม่มีสัญญา ไม่เสวย
เวทนามีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาอสัญญีสตั ว์1 นีค้ อื สัตตาวาสที่ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึ่งรูปสัญญา2 โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิ ฆ สั ญ ญา 3 เพราะไม่ ใ ส่ ใ จนานั ต ตสั ญ ญา 4 จึ ง เข้ า ถึ ง
อากาสานัญจายตนะ5 มีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มที สี่ ดุ ดังนี้
มีอยู่ นี้คือสัตตาวาสที่ ๖.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึง่ อากาสานัญจายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ6 มีการทำ�ในใจว่า วิญญาณไม่มที สี่ ดุ ดังนี้ มีอยู่
นี้คือสัตตาวาสที่ ๗.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึ่ ง วิ ญ ญาณั ญ จายตนะโดยประการทั้ ง ปวง จึ ง เข้ า ถึ ง
อากิญจัญญายตนะ7 มีการทำ�ในใจว่า อะไรๆ ก็ไม่มี ดังนี้
มีอยู่ นี้คือสัตตาวาสที่ ๘.
1. สัตว์ผไู้ ม่มสี ญ
ั ญา ไม่เสวยเวทนา เข้าถึงโดยผูท้ ไ่ี ด้สญ
ั ญาเวทยิตนิโรธ เป็นต้น.
2. รูปสัญญา ความหมายรูใ้ นรูป.
3. ปฏิฆสัญญา ความหมายรูอ้ นั ไม่นา่ ยินดีในส่วนรูป.
4. นานัตตสัญญา ความหมายรูอ้ นั มีประการต่างๆ ในส่วนรูป.
5. ความหมายรูใ้ นความไม่มที ส่ี น้ิ สุดของอากาศ.
6. ความหมายรูใ้ นความไม่มที ส่ี ดุ ของวิญญาณ.
7. ความหมายรูใ้ นความไม่มอี ะไร.
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ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึง่ อากิญจัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ1 ดังนี้ มีอยู่ นี้คือสัตตาวาสที่ ๙.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สัตตาวาส ๙.

1. ความหมายรูว้ า่ สัญญามีกไ็ ม่ใช่ สัญญาไม่มกี ไ็ ม่ใช่.
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วิญญาณฐิติ ๗ (ทีต่ ง้ั อยูข่ องวิญญาณ)

16

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๑/๖๕.

อานนท์ วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) ๗ เหล่านี้
และอายตนะ ๒ มีอยู่ วิญญาณฐิติ ๗ อะไรบ้าง คือ
อานนท์ สั ต ว์ ทั้ ง หลาย (สตฺ ต า) ที่ มี ก ายต่ า งกั น
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวก
และวินิบาตบางพวก นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๑.
อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายต่างกัน มีสัญญา
อย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาพรหมกายิกา ทีบ่ งั เกิด
โดยปฐมภูมิ นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๒.1
อานนท์ สั ต ว์ ท้ั ง หลาย ที่ มี ก ายอย่ า งเดี ย วกั น
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาอาภัสสระ นี้คือ
วิญญาณฐิติที่ ๓.
อานนท์ สั ต ว์ ท้ั ง หลาย ที่ มี ก ายอย่ า งเดี ย วกั น
มีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาสุภกิณหะ
นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๔.
1. ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในพระสูตรนี้ วิญญาณฐิตทิ ่ี ๒ มีคำ�ว่า อบาย
ทัง้ ๔ อยู่ แต่ไม่ตรงกับพระสูตรอืน่ ทีก่ ล่าวถึงวิญญาณฐิติ ๗ (คือใน ๒ สูตรของ
พระสารีบตุ รทีพ่ ระพุทธเจ้ารับรอง ๑ สูตร และพระสารีบตุ รทรงจำ�เอง ๑ สูตร) และ
ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญและและภาษายุโรป ดังนัน้ คำ�ว่า อบายทัง้ ๔
จึงไม่ได้นำ�มาใส่ในทีน่ .้ี -ผูร้ วบรวม
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อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง
รู ป สั ญ ญาโดยประการทั้ ง ปวง เพราะความดั บ ไปแห่ ง
ปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ มีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้ มีอยู่
นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๕.
อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ มีการทำ�ในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้ มีอยู่
นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๖.
อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ มีการทำ�ในใจว่า อะไรๆ ก็ไม่มี ดังนี้ มีอยู่
นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๗.
ส่วนอายตนะ ๒ นั้น คือ อสัญญีสัตตายตนะที่ ๑
และเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒.
อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ี่ ๑ อันใดมีอยู่ คือ สัตว์ทงั้ หลาย ทีม่ กี ายต่างกัน
มีสัญญาต่างกัน ได้แก่ มนุษย์ท้ังหลาย เทวดาบางพวก
และวินบิ าตบางพวก อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิตทิ ี่ ๑ นัน้
รู้ชัดการเกิด (สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับ (อัตถังคมะ)
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แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อย (อัสสาทะ) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอัน
ต่ำ � ทราม (อาที น วะ) แห่ ง สิ่ ง นั้ น และรู้ ชั ด อุ บ ายเครื่ อ ง
สลัดออก (นิสสรณะ) แห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือที่ผู้นั้น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ี่ ๒ อันใดมีอยู่ … อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิติ
ที่ ๒ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๒ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ๓ี่ อันใดมีอยู่ … อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิติ
ที่ ๓ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๓ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.
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อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ่ี ๔ อันใดมีอยู่ … อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิติ
ที่ ๔ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๔ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ่ี ๕ อันใดมีอยู่ … อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิติ
ที่ ๕ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๕ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ี่ ๖ อันใดมีอยู่ … อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิติ
ที่ ๖ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
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รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๖ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
วิญญาณฐิตทิ ี่ ๗ อันใดมีอยู่ … อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิติ
ที่ ๗ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๗ นั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
อสัญญีสัตตายตนะอันใดมีอยู่ อานนท์ ผู้ใดรู้ชัดอสัญญีสัตตายตนะนัน้ รูช้ ดั การเกิดแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั ความดับแห่งสิง่ นัน้
รูช้ ดั รสอร่อยแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษอันต่�ำ ทรามแห่งสิง่ นัน้ และ
รูช้ ดั อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือทีผ่ นู้ นั้
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งอสัญญีสัตตายตนะนั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.
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อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ นัน้
เนวสัญญานาสัญญายตนะอันใดมีอยู่ อานนท์ ผู้ใดรู้ชัด
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัด
ความดับแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอัน
ต่ำ�ทรามแห่ งสิ่ งนั้ น และรู้ชัดอุบายเครื่อ งสลัดออกแห่ง
สิ่ ง นั้ น ดั ง นี้ แ ล้ ว ควรหรื อ ที่ ผู้ นั้ น จะเพลิ ด เพลิ น ยิ่ ง ซึ่ ง
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น.
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ เมื่ อ ใดแล ภิ ก ษุ รู้ แ จ้ ง ชั ด ตามเป็ น จริ ง
ซึ่งการเกิด ความดับ รสอร่อย โทษอันตํ่าทราม และอุบาย
เครือ่ งสลัดออกแห่งวิญญาณฐิติ ๗ เหล่านี้ และแห่งอายตนะ ๒
เหล่านี้ด้วยแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่น.
อานนท์ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตติ.
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การได้อตั ตา ๓ อย่าง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

17

-บาลี สี. ที. ๙/๒๔๑,๒๔๕/๓๐๒,๓๐๙.

โปฏฐปาทะ ความได้อตั ตา ๓ เหล่านี้ คือ ความได้
อัตตาทีห่ ยาบ (โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ) ความได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จ
ด้วยใจ (มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ) ความได้อัตตาที่หารูปไม่ได้
(อรูโป อตฺตปฏิลาโภ).
ความได้อตั ตาทีห่ ยาบ เป็นอย่างไร คือ อัตตาทีม่ รี ปู
ประกอบด้วยมหาภูต ๔ บริโภคอาหารคือคำ�ข้าว นีค้ อื ความได้
อัตตาที่หยาบ.
ความได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจ เป็นอย่างไร คือ อัตตา
ที่มีรูปสำ�เร็จด้วยใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์
ไม่บกพร่อง นี้คือความได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจ.
ความได้อัตตาที่หารูปไม่ได้ เป็นอย่างไร คือ อัตตา
อันหารูปไม่ได้ สำ�เร็จด้วยสัญญา นีค้ อื ความได้อตั ตาทีห่ ารูป
ไม่ได้ … .
จิ ต ตะ สมั ย ใด มี ก ารได้ อั ต ตาที่ ห ยาบ สมั ย นั้ น
ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูป
ไม่ได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว.
จิตตะ สมัยใด มีการได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจ สมัยนัน้
ไม่นบั ว่าได้อตั ตาทีห่ ยาบ ไม่นบั ว่าได้อตั ตาทีห่ ารูปไม่ได้ นับว่า
ได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจอย่างเดียว.
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จิตตะ สมัยใด มีการได้อตั ตาทีห่ ารูปไม่ได้ สมัยนัน้
ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจ
นับว่าได้อัตตาที่หารูปไม่ได้อย่างเดียว.
จิตตะ ถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านว่า เธอได้มีแล้ว
ในอดีตกาล ไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้มีแล้ว เธอจักมีในอนาคตกาล
ไม่ใช่ว่าเธอจักไม่มี เธอมีอยู่ในบัดนี้ ไม่ใช่ว่าเธอไม่มีอยู่
เช่นนั้นหรือ เมื่อท่านถูกถามอย่างนี้ ท่านจะพึงตอบเขา
ว่าอย่างไร.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ถ้ า เขาถามข้ า พระองค์ อ ย่ า งนั้ น
ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่า ข้าพเจ้าได้มีแล้วในอดีตกาล ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้ว
ข้าพเจ้าจักมีในอนาคตกาล ไม่ใช่วา่ จักไม่มี ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นบัดนี้ ไม่ใช่วา่
ไม่มีอยู่.

จิตตะ ถ้าเขาพึงถามเธอว่า ท่านได้อัตตภาพที่เป็น
อดีตแล้ว การทีท่ า่ นได้อตั ตภาพเช่นนีเ้ ท่านัน้ เป็นของเทีย่ งแท้
การได้อัตตภาพที่เป็นอนาคตและที่เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ
ท่านจักได้อัตตภาพที่เป็นอนาคต การได้อัตตภาพเช่นนี้
เท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ การได้อัตตภาพที่เป็นอดีตและ
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั เป็นโมฆะ ท่านได้อตั ตภาพทีเ่ ป็นปัจจุบนั ใน
บัดนี้ การได้อตั ตภาพเช่นนีเ้ ท่านัน้ เป็นของเทีย่ งแท้ การได้
อัตตภาพทีเ่ ป็นอดีตและทีเ่ ป็นอนาคต เป็นโมฆะ อย่างนัน้ หรือ
เมื่อเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว จะตอบเขาว่าอย่างไร.
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ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ ข้าพระองค์
จะตอบเขาว่า ข้าพเจ้าได้อัตตภาพที่เป็นอดีตแล้ว การได้อัตตภาพเช่นนี้
เท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ในสมัยนั้น การได้อัตตภาพที่เป็นอนาคตและ
ที่เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าจักได้อัตตภาพที่เป็นอนาคต การได้
อัตตภาพเช่นนีเ้ ท่านัน้ เป็นของเทีย่ งแท้ในสมัยนัน้ การได้อตั ตภาพทีเ่ ป็น
อดีตและที่เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าได้อัตตภาพที่เป็นปัจจุบันใน
บัดนี้ การได้อัตตภาพเช่นนี้เท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ในสมัยนั้น การได้
อัตตภาพที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต เป็นโมฆะ.

จิตตะ อย่างนั้นแหละ สมัยใด มีการได้อัตตาที่
หยาบ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจ ไม่นับว่า
ได้อัตตาที่หารูปไม่ได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว.
จิตตะ สมัยใด มีการได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจ สมัยนัน้
ไม่นบั ว่าได้อตั ตาทีห่ ยาบ ไม่นบั ว่าได้อตั ตาทีห่ ารูปไม่ได้ นับว่า
ได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจอย่างเดียว.
จิตตะ สมัยใด มีการได้อตั ตาทีห่ ารูปไม่ได้ สมัยนัน้
ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำ�เร็จด้วยใจ
นับว่าได้อัตตาที่หารูปไม่ได้อย่างเดียว.
จิตตะ เหมือนอย่างว่า นมสดเกิดจากแม่โค นมส้ม
เกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส สมัยใดเป็นนมสด สมัยนัน้ ไม่นบั ว่า
เป็นนมส้ม เนยข้น เนยใส หรือหัวเนยใส แต่นบั ว่าเป็นนมสด
อย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นนมส้ม สมัยนั้น ไม่นับว่า
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เป็นนมสด เนยข้น เนยใส หรือหัวเนยใส แต่นบั ว่าเป็นนมส้ม
อย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นเนยข้น สมัยนั้น ไม่นับว่า
เป็นนมสด นมส้ม เนยใส หรือหัวเนยใส แต่นบั ว่าเป็นเนยข้น
อย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นเนยใส สมัยนั้นไม่นับว่า
เป็นนมสด นมส้ม เนยข้น หรือหัวเนยใส แต่นบั ว่าเป็นเนยใส
อย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นหัวเนยใส สมัยนั้น ไม่นับว่า
เป็นนมสด นมส้ม เนยข้น หรือเนยใส แต่นบั ว่าเป็นหัวเนยใส
อย่างเดียวเท่านั้น.
จิตตะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดมีการได้
อัตตาทีห่ ยาบ สมัยนัน้ ไม่นบั ว่าได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจ ไม่นบั
ว่าได้อตั ตาทีห่ ารูปไม่ได้ แต่นบั ว่าได้อตั ตาทีห่ ยาบอย่างเดียว
เท่านัน้ สมัยใดมีการได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจ สมัยนัน้ ไม่นบั
ว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูปไม่ได้ แต่นับ
ว่าได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจอย่างเดียวเท่านัน้ สมัยใดมีการได้
อั ต ตาที่ ห ารู ป ไม่ ไ ด้ สมั ย นั้ น ไม่ นั บ ว่ า ได้ อั ต ตาที่ ห ยาบ
ไม่นบั ว่าได้อตั ตาทีส่ �ำ เร็จด้วยใจ แต่นบั ว่าได้อตั ตาทีห่ ารูปไม่ได้
อย่างเดียวเท่านั้น.
จิตตะ เหล่านีแ้ ลเป็นชือ่ ตามโลก เป็นภาษาของโลก
เป็นโวหารของโลก เป็นบัญญัติของโลก ที่ตถาคตกล่าวอยู่
แต่ไม่ได้ยึดถือ.
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การก้าวลงสูค่ รรภ์ ๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

18

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๑๑/๗๗.

… ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็น
ข้อธรรมทีเ่ ยีย่ ม คือ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงธรรมในการ
ก้าวลงสู่ครรภ์ การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ เหล่านี้คือ
สัตว์บางชนิดในโลกนี้ ไม่รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์
มารดา ไม่รสู้ กึ ตัวอยูใ่ นครรภ์มารดา ไม่รสู้ กึ ตัวคลอดจาก
ครรภ์มารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่ ๑.
ข้ออืน่ ยังมีอกี สัตว์บางชนิดในโลกนี้ รูส้ กึ ตัวก้าวลง
สู่ครรภ์มารดาอย่างเดียว แต่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา
ไม่รสู้ กึ ตัวคลอดจากครรภ์มารดา นีเ้ ป็นการก้าวลงสูค่ รรภ์
ข้อที่ ๒.
ข้ออืน่ ยังมีอกี สัตว์บางชนิดในโลกนี้ รูส้ กึ ตัวก้าวลง
สู่ครรภ์มารดา รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา แต่ไม่รู้สึกตัว
คลอดจากครรภ์มารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่ ๓.
ข้ออืน่ ยังมีอกี สัตว์บางชนิดในโลกนี้ รูส้ กึ ตัวก้าวลง
สู่ครรภ์มารดา รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา รู้สึกตัวคลอด
จากครรภ์มารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่ ๔.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยม
ในการก้าวลงสู่ครรภ์ … .
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การก้าวลงสูค่ รรภ์
ของสัตว์ผเู้ กิดในครรภ์

19
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๗/๔๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เพราะการประจวบพร้อมแห่งปัจจัย
๓ ประการ การก้าวลงสูค่ รรภ์ของสัตว์ผเู้ กิดในครรภ์ ย่อมมีขนึ้
(ติณฺณ โข ปน ภิกฺขเว สนฺนิปาตา คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติ)

ในกรณีนี้ คือ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน แต่มารดา
ไม่มีระดู ทั้งคันธัพพะ (สัตว์ที่จะปฏิสนธิในครรภ์) ก็ยังไม่ได้
เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้ว การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิด
ในครรภ์ (คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ) ก็ยังมีไม่ได้ก่อน.
ในกรณีนี้ แม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดาก็มี
ระดู แต่คนั ธัพพะยังไม่เข้าไปตัง้ อยูเ่ ฉพาะแล้ว การก้าวลง
สูค่ รรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ก็ยังมีไม่ได้ก่อนอยู่นั่นเอง.
ภิกษุทงั้ หลาย แต่ในกาลใด มารดาบิดาอยูร่ ว่ มกัน
ด้วย มารดามีระดูดว้ ย คันธัพพะเข้าไปตัง้ อยูเ่ ฉพาะแล้วด้วย
การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ย่อมมีเพราะ
การประจวบพร้อมแห่งปัจจัย ๓ ประการ ด้วยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย มารดาย่อมบริหารซึ่งสัตว์ผู้เกิดใน
ครรภ์นั้นด้วยท้อง ตลอดเวลา ๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง
ด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก.
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ภิกษุทั้งหลาย มารดาย่อมคลอดซึ่งทารกนั้น โดย
กาลอันล่วงไป ๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง ด้วยความวิตก
กั ง วลอั น ใหญ่ ห ลวง เป็ น ภาระหนั ก เลี้ ย งแล้ ว ซึ่ ง ทารก
อันเป็นผู้เกิดแล้วนั้น ด้วยโลหิตแห่งตน ภิกษุทั้งหลาย
ในอริยวินยั สิง่ ทีเ่ รียกว่า โลหิตนัน้ หมายถึงน้�ำ นมแห่งมารดา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ม ารนั้ น อาศั ย ความเจริ ญ และ
ความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้ว เล่นอยู่ด้วยของเล่น
สำ�หรับเด็ก กล่าวคือ เล่นไถเล็กๆ เล่นตีไม้หงึ่ เล่นหกคะเมน
เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถเล็กๆ เล่นธนูเล็กๆ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ม ารนั้ น อาศั ย ความเจริ ญ และ
ความเติ บ โตแห่ ง อิ น ทรี ย์ ทั้ ง หลายแล้ ว เป็ น ผู้ เ อิ บ อิ่ ม
เพียบพร้อม ถูกปรนเปรอด้วยกามคุณ ๕ คือ รูปที่เห็นได้
ด้วยตา เสียงที่ได้ยินด้วยหู กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก รสที่รู้ได้
ด้วยลิน้ โผฏฐัพั พะทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยกาย อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่
น่ า พอใจ มี ลั ก ษณะน่ า รั ก เป็ น ที่ เ ข้ า ไปตั้ ง อาศั ย อยู่ แ ห่ ง
ความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความหนัด นำ�มาซึ่งความรัก.
กุมารนั้น ครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้ว … ได้ยินเสียง
ด้วยหูแล้ว … ได้กลิ่นด้วยจมูกแล้ว … รู้รสด้วยลิ้นแล้ว …
รูส้ กึ โผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว … รูแ้ จ้งธรรมด้วยใจแล้ว ย่อม
กำ�หนัดยินดีในรูป … เสียง … กลิน่ … รส … โผฏฐัพพะ …
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ธรรมทีม่ ลี กั ษณะน่ารัก ย่อมขัดเคืองในรูป … เสียง … กลิน่ …
รส … โผฏฐัพพะ … ธรรมทีม่ ลี กั ษณะน่าชัง กุมารนัน้ ย่อมเป็น
ผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่น และมีจิตเป็นอกุศลอยู่ เขาย่อม
ไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็น
ทีด่ บั โดยไม่เหลือ แห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทัง้ หลายด้วย.
กุมารนั้น เมื่อประกอบด้วยความยินดีและความ
ยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆ เป็นสุขก็ตาม
เป็นทุกข์กต็ าม ไม่ใช่ทกุ ข์ไม่ใช่สขุ ก็ตาม เขาย่อมเพลิดเพลิน
พร่ำ � สรรเสริ ญ เมาหมกอยู่ ซึ่ ง เวทนานั้ น ๆ เมื่ อ เป็ น
ผู้เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนานั้นๆ
นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น นันทิใดในเวทนาทั้งหลาย
นันทินนั้ คืออุปาทาน เพราะอุปาทานของกุมารนัน้ เป็นปัจจัย
จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็น
ปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เมือ่ การก้าวลงสูค่ รรภ์มอี ยู่
นามรูปย่อมมี

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

20
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.

… ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอาศัยซึง่ ธาตุทงั้ ๖ ประการ
การก้าวลงสูค่ รรภ์ยอ่ มมี เมือ่ การก้าวลงสูค่ รรภ์มอี ยู่ นามรูป
ย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะ
มีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย
จึงมีเวทนา.
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมบัญญัติว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุ
ให้เกิดทุกข์ นีค้ วามดับไม่เหลือของทุกข์ นีข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้ แก่ผู้เสวยเวทนาอยู่ ผู้รู้อยู่
(เวทิยมานสฺส ปนาห).
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การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา

21

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๔/๖๐.

… อานนท์ ก็คำ�นี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูปดังนี้ เป็นคำ�ที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ เธอต้ อ งทราบความข้ อ นี้ โดยปริ ย าย
ดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป.
อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงในท้องแห่ง
มารดา นามรูปจะก่อตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ า หากว่ า วิ ญ ญาณก้ า วลงในท้ อ งแห่ ง
มารดาแล้ว สลายลงเสีย นามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความ
เป็นอย่างนี้ได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ า หากว่ า วิ ญ ญาณของเด็ ก อ่ อ นที่ เ ป็ น
ชายหรือเป็นหญิงก็ตาม ขาดความสืบต่อ นามรูปจะถึงซึ่ง
ความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์ได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.
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อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
ของนามรูป นั้นคือวิญญาณ.
อานนท์ ก็คำ�นี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ ดังนี้ เป็นคำ�ที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ เธอต้ อ งทราบความข้ อ นี้ โดยปริ ย าย
ดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะนามรู ป
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ.
อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณ ไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยใน
นามรูปแล้ว ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งทุกข์ คือ ชาติ ชรา มรณะ
ต่อไป จะปรากฏได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
ของวิญญาณ นั้นคือนามรูป.
อานนท์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง
จึงแก่บ้าง จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง ทางแห่ง
การเรียก (อธิวจน) ก็มเี พียงเท่านี้ ทางแห่งการพูดจา (นิรตุ ตฺ )ิ
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ก็มเี พียงเท่านี้ ทางแห่งการบัญญัติ (ปญฺตฺต)ิ ก็มเี พียงเท่านี้
เรือ่ งทีจ่ ะต้องรูด้ ว้ ยปัญญา (ปญฺาวจร) ก็มเี พียงเท่านี้ ความ
เวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้ นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณ
ตั้งอยู่ เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

22

สัตว์ตง้ั อยูใ่ นครรภ์ได้อย่างไร

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐๓/๘๐๒.

อินทกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้
กราบทูลด้วยคาถาว่า.
ท่ า นผู้ รู้ ทั้ ง หลายกล่ า วว่ า รู ป หาใช่ ชี พ ไม่ สั ต ว์ นี้ จ ะประสพ
ร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอ กระดูกและก้อนเนื้อจะมาแต่ไหน สัตว์นี้จะติด
อยู่ในครรภ์ได้อย่างไร.

รูปนีเ้ ป็นกลละ1จากกลละเป็นอัพพุทะ2จากอัพพุทะ
เกิดเป็นเปสิ (ชิ้นเนื้อ) จากเปสิเกิดเป็นฆนะ (ก้อน) จากฆนะ
เกิดเป็นปัญจสาขา3 ต่อจากนั้น มีผม ขน และเล็บ (เป็นต้น)
เกิดขึ้น มารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภคข้าว น้ำ� โภชนาหาร
อย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา ก็ยังอัตตภาพให้เป็นไป
ด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์นั้น.

1. กลละ รูปเริม่ แรกทีป่ ฏิสนธิในครรภ์มารดา.
2. ยังไม่พบความหมายโดยนัยแห่งพุทธวจน.
3. ปัญจสาขา กิง่ ห้า คือ แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ ของทารกทีอ่ ยูใ่ นครรภ์.
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เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย

23

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๘/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็น
ความเกี่ยวข้อง (สญฺโค) และความไม่เกี่ยวข้อง (วิสญฺโค)
แก่เธอทัง้ หลาย เธอทัง้ หลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมปริยายอันเป็นความเกีย่ วข้อง
และความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หญิ ง ย่ อ มสนใจสภาพแห่ ง หญิ ง
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครือ่ งประดับของหญิง เธอย่อมยินดี พอใจในสภาพนัน้ ๆ
ของตน เมื่อเธอยินดี พอใจในสภาพนั้นๆ ของตนแล้ว
ย่อมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง
ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่องประดับของชาย
เธอย่อมยินดี พอใจในสภาพนัน้ ๆ ของชาย เมือ่ เธอยินดี พอใจ
ในสภาพนั้นๆ ของชายแล้ว ย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับชาย
และสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น เพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ.
ภิกษุท้ังหลาย สัต ว์ท้ัง หลาย (สตฺตา) ผู้พ อใจใน
ความเป็นหญิงก็ถึงความเกี่ยวข้องกับชาย ด้วยอาการ
อย่างนี้แล หญิงจึงไม่ล่วงพ้นความเป็นหญิงไปได้.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ชายย่ อ มสนใจสภาพแห่ ง ชาย
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครือ่ งประดับของชาย เขาย่อมยินดี พอใจในสภาพนัน้ ๆ
ของตน เมื่ อเขายิน ดี พอใจในสภาพนั้น ๆ ของตนแล้ว
ย่อมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง
ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่องประดับของหญิง
เขาย่อมยินดี พอใจในสภาพนัน้ ๆ ของหญิง เมือ่ เขายินดี พอใจ
ในสภาพนัน้ ๆ ของหญิงแล้ว ย่อมมุง่ หวังการสมาคมกับหญิง
และสุขโสมนัสทีเ่ กิดขึน้ เพราะการสมาคมกับหญิงเป็นเหตุ.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย สั ต ว์ ทั้ ง หลายผู้ พ อใจในความ
เป็นชาย ก็ถงึ ความเกีย่ วข้องกับหญิง ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล
ชายจึงไม่ล่วงพ้นความเป็นชายไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย ความเกี่ยวข้อง ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย หญิงย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งหญิง
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครื่ อ งประดั บ ของหญิ ง เมื่ อ เธอไม่ ยิ น ดี ไม่ พ อใจ
ในสภาพนัน้ ๆ แห่งหญิงแล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งชาย
ในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
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และเครือ่ งประดับแห่งชาย เมือ่ เธอไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในสภาพ
แห่งชายนั้นๆ แล้ว ย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับชาย
และสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น เพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ.
ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่พอใจในความ
เป็นหญิง ก็ถงึ ความไม่เกีย่ วข้องกับชาย ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล
หญิงจึงล่วงพ้นความเป็นหญิงไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย ชายย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งชาย
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครื่องประดับของชาย เมื่อเขาไม่ยินดี ไม่พอใจใน
สภาพนั้นๆ แห่งชายแล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งหญิง
ในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครื่องประดับของหญิง เมื่อเขาไม่ยินดี ไม่พอใจใน
สภาพนัน้ ๆ แห่งหญิงแล้ว ย่อมไม่มงุ่ หวังการสมาคมกับหญิง
และสุขโสมนัสทีเ่ กิดขึน้ เพราะการสมาคมกับหญิงเป็นเหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่พอใจในความ
เป็ น ชาย ก็ ถึ ง ความไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หญิ ง ด้ ว ยอาการ
อย่างนี้แล ชายจึงล่วงพ้นความเป็นชายไปได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ความไม่เกีย่ วข้อง ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ชื่อว่า ธรรมปริยายอันเป็น
ความเกี่ยวข้อง และความไม่เกี่ยวข้อง.
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พัฒนาการของสัตว์ทม่ี าเกิด
เป็นมนุษย์ สมัยทีโ่ ลกกลับเจริญขึน้

24

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๒/๕๖.

วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้ง
บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ที่โลกนี้จะพินาศ
เมื่อโลกกำ�ลังพินาศอยู่ โดยมาก เหล่าสัตว์ (สตฺตา) ย่อมเกิด
ในอาภัสสระ (อาภสฺสร) สัตว์เหล่านั้น ได้สำ�เร็จทางใจ มีปีติ
เป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้
ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาล
ยืดยาวช้านาน.
วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้ง
บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ที่โลกนี้จะกลับ
เจริญขึน้ เมือ่ โลกกำ�ลังเจริญขึน้ อยู่ โดยมาก เหล่าสัตว์พากัน
จุติ (เคลือ่ น) จากอาภัสสระ (อาภสฺสรกายา) มาสูค่ วามเป็นอย่างนี้
และสัตว์เหล่านัน้ ได้ส�ำ เร็จทางใจ มีปตี เิ ป็นอาหาร มีรศั มีซา่ น
ออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่ นวิมานอันงาม
สถิตอยูใ่ นภพนัน้ สิน้ กาลยืดยาวช้านาน ก็ในสมัยนัน้ จักรวาล
ทัง้ สิน้ นี้ เป็นน้�ำ ทัง้ นัน้ มืดมนมองไม่เห็นอะไร ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์กย็ งั ไม่ปรากฏ ดาวนักษัตรและดาวทัง้ หลายก็ยงั
ไม่ปรากฏ กลางคืนและกลางวันก็ยังไม่ปรากฏ เดือนและ
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ปักษ์ก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ เพศชายและ
เพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ทั้งหลาย ถึงซึ่งการนับเพียง
ว่าสัตว์ (สตฺต) เท่านั้น.
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัน้ ต่อมา โดยการล่วงไป
แห่งกาลนานไกล ได้เกิดมีง้วนดิน (รสปฐวี) ขึ้นปรากฏแก่
สัตว์เหล่านั้น ง้วนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำ� เหมือนนมสด
ที่บุคคลเคี่ยวให้งวด แล้วตั้งไว้ให้เย็น จับเป็นฝาอยู่ข้างบน
ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส หรือ
เนยข้นอย่างดี มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก อันหาโทษไม่ได้.
เมื่อสัตว์เหล่านั้น พากันเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลอง
ลิ้มดูอยู่ รสของง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้น
จึงเกิดความอยากขึ้น ต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้น
ง้วนดินให้เป็นคำ�ๆ ด้วยมือแล้วบริโภค ในคราวที่พากัน
บริโภคง้วนดินอยู่ รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไป
เมื่อรัศมีกายหายไป ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏ
เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏ ดาวนักษัตรและดาว
ทัง้ หลายย่อมปรากฏ เมือ่ ดาวนักษัตรและดาวทัง้ หลายปรากฏ
กลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏ เมือ่ กลางคืนและกลางวัน
ปรากฏ เดือนและปักษ์ย่อมปรากฏ เมื่อเดือนและปักษ์
ปรากฏ ฤดูและปีย่อมปรากฏ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล โลกนี้
จึงกลับเจริญขึ้นอีก.
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ครั้ น ต่ อ มา สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น พากั น บริ โ ภคง้ ว นดิ น
รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็นอาหาร ดำ�รงอยูไ่ ด้สนิ้ กาล
ช้านาน ด้วยเหตุทสี่ ตั ว์เหล่านัน้ มัวเพลิดเพลินบริโภคง้วนดิน
รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็นอาหาร ดำ�รงอยูไ่ ด้สนิ้ กาล
ช้านาน สัตว์เหล่านัน้ จึงมีรา่ งกายแข็งกล้าขึน้ ทุกที ทัง้ ผิวพรรณ
ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณงาม
สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณไม่งาม ในสัตว์ทงั้ สองพวกนัน้ สัตว์
พวกทีม่ ผี วิ พรรณงาม ได้พากันดูหมิน่ สัตว์พวกทีม่ ผี วิ พรรณ
ไม่งาม เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้น เกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนดินจึงหายไป.
เมื่อง้วนดินหายไปแล้ว ก็ได้เกิดมีกระบิดิน (ภูมิปปฺปฏิก) ขึ้น สัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดินเป็นอาหาร ดำ�รงอยู่
สิน้ กาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป ด้วย
เพราะมีการไว้ตวั ดูหมิน่ กัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณ
เป็นปัจจัย กระบิดนิ จึงหายไป เมือ่ กระบิดนิ หายไปแล้ว ก็ได้
เกิดมีเครือดิน (ปทาลตา) ขึ้น สัตว์เหล่านั้นได้ใช้เครือดิน
เป็นอาหาร ดำ�รงอยู่สิ้นกาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่ า งกั น ออกไป ด้ ว ยเพราะมี ก ารไว้ ตั ว ดู ห มิ่ น กั น
เพราะทะนงตัวปรารถผิวพรรณเป็นปัจจัย เครือดินจึงหายไป
เมือ่ เครือดินหายไปแล้ว ก็ได้มขี า้ วสาลีเกิดขึน้ ในทีท่ ไี่ ม่ตอ้ งไถ
เป็นข้าวไม่มีรำ� ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด มีกลิ่นหอม มีเมล็ด
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เป็นข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่านั้น นำ�เอาข้าวสาลีใดมา
เพือ่ บริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีนนั้ ก็มเี มล็ดสุกแล้ว
งอกขึ้นแทนที่ ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้น นำ�เอาข้าวสาลีใดมา
เพือ่ บริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีนนั้ ก็มเี มล็ดสุกแล้ว
งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าพร่องไปเลย สัตว์เหล่านั้นจึง
ได้บริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ดำ�รงอยู่สิ้นกาลช้านาน
ด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหาร ดำ�รงอยู่
สิ้นกาลช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกที
ทัง้ ผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สตรีกม็ เี พศหญิง
ปรากฏ และบุรษุ ก็มเี พศชายปรากฏ ด้วยว่า สตรีกเ็ พ่งดูบรุ ษุ
อยู่เสมอ และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ
ต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกำ�หนัด เกิด
ความเร่ า ร้ อ นขึ้ น ในกาย เพราะความเร่ า ร้ อ นเหล่ า นั้ น
เป็นปัจจัย เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน.
ในสมัยนัน้ สัตว์พวกใด เห็นสัตว์พวกอืน่ เสพเมถุนธรรมกันอยู่ ย่อมโปรยฝุน่ ใส่บา้ ง โปรยเถ้าใส่บา้ ง โยนมูลโค
ใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า คนชาติชั่วจงฉิบหาย คนชาติชั่ว
จงฉิบหาย ดังนี้ แล้วพูดต่อไปว่า ก็ท�ำ ไมขึน้ ชือ่ ว่าสัตว์ จึงทำ�
แก่สตั ว์เช่นนีเ้ ล่า ข้อทีว่ า่ มานัน้ จึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึง
ทุกวันนี้ว่า ในชนบทบางแห่ง คนทั้งหลาย โปรยฝุ่นใส่บ้าง
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โปรยเถ้าใส่บา้ ง โยนมูลโคใส่บา้ ง ในระหว่างทีเ่ ขาจะนำ�สัตว์
ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหาร พวกพราหมณ์มาระลึกถึง
อักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี อันเป็นของโบราณนั้นเท่านั้น
แต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย.
ในสมัยนั้น การโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้น สมมติ
กันว่าไม่เป็นธรรม มาในบัดนี้ กลับสมมติกันว่าเป็นธรรม
ก็ ส มั ย นั้ น สั ต ว์ พ วกใดเสพเมถุ น ธรรมกั น สั ต ว์ พ วกนั้ น
เข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้ สิน้ สองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง เมือ่ ใด
สัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัทธรรมนั่นอยู่เสมอ เมื่อนั้น
จึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึน้ เพือ่ เป็นทีก่ �ำ บังอสัทธรรมนัน้ .
ครั้งนั้น สัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียจคร้าน จึงได้เก็บ
ข้าวสาลีมาไว้เพือ่ บริโภคเสียคราวเดียว ทัง้ เวลาเช้าและเวลาเย็น
ต่อมาสัตว์พวกอืน่ ก็ถอื เอาแบบอย่างของสัตว์ผนู้ นั้ โดยเก็บ
ข้าวสาลีมาไว้เพือ่ บริโภคเสียคราวเดียว ทัง้ เวลาเช้าและเวลา
เย็นบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๒ วันบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภค
สิ้น ๔ วันบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๘ วันบ้าง.
เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น พยายามเก็บสะสม
ข้าวสาลีไว้เพื่อบริโภค เมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าว
ที่มีรำ�ห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้ว
ก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ ปรากฏความพร่องให้เห็น จึงได้มี
ข้าวสาลีเป็นหย่อมๆ.
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(ต่ อ มาสั ต ว์ เ หล่ า นั้ น พากั น จั บ กลุ่ ม และได้ ป รั บ ทุ ก ข์ แ ก่ กั น
และกัน ถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาป ทำ�ให้สัตว์
เหล่านี้จากที่เคยเป็นผู้ได้สำ�เร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออก
จากกายตน แล้วก็ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงมาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ มาถึงในสมัยที่
ดำ�รงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลี ที่มีรำ�ห่อเมล็ด มีแกลบหุ้มเมล็ด ต้นที่
ถูกเกีย่ วแล้วก็ไม่กลับงอกขึน้ แทนที่ ปรากฏความบกพร่องให้เห็น จากนัน้
จึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกัน)

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้หนึ่ง
เป็นคนโลภ สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่
ได้ให้มาบริโภค สัตว์เหล่านัน้ จึงช่วยกันจับสัตว์ผนู้ นั้ ครัน้ แล้ว
ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่า แน่ะสัตว์ผู้เจริญ ก็ท่านกระทำ�กรรม
อันชั่วช้านัก ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่น ที่เขา
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ม าบริ โ ภค ท่ า นอย่ า ได้ ก ระทำ � กรรมอั น ชั่ ว ช้ า
เห็นปานนี้อีกเลย สัตว์ผู้นั้นได้รับคำ�ของสัตว์เหล่านั้นแล้ว.
แม้ครั้งที่ ๒ สัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำ�เช่นเดิมและรับคำ�
สัตว์ทงั้ หลายว่าจะไม่ท�ำ อีก แม้ครัง้ ที่ ๓ สัตว์ผนู้ นั้ ก็ยงั ขืนทำ�
เช่นเดิมอีก สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้น ครั้นแล้ว
ได้ตกั เตือนว่า แน่ะสัตว์ผเู้ จริญ ท่านทำ�กระกรรมอันชัว่ ช้านัก
ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่น ที่เขาไม่ได้ให้
มาบริโภค ท่านอย่าได้กระทำ�กรรมอันชัว่ ช้าเห็นปานนีอ้ กี เลย
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สัตว์พวกหนึง่ ประหารด้วยฝ่ามือบ้าง สัตว์พวกหนึง่ ประหาร
ด้ ว ยก้ อ นดิ น บ้ า ง พวกหนึ่ ง ประหารด้ ว ยท่ อ นไม้ บ้ า ง
ในเพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมา การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ
จึงปรากฏ การถือท่อนไม้จึงปรากฏ.
ครั้ ง นั้ น แล พวกสั ต ว์ ที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ จึ ง ประชุ ม กั น
ครั้นแล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กันว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ
การพูดเท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป
เหล่านัน้ เกิดขึน้ แล้วในสัตว์ทงั้ หลาย อย่ากระนัน้ เลย พวกเรา
จั ก สมมติ (แต่ ง ตั้ ง ) สั ต ว์ ผู้ ห นึ่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ว่ า กล่ า วผู้ ที่ ค วร
ว่ากล่าว ให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ให้เป็นผู้ขับไล่
ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ ส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลี
ให้แก่ผนู้ นั้ ดังนี้ ครัน้ แล้ว สัตว์เหล่านัน้ พากันเข้าไปหาสัตว์ที่
สวยงามกว่า น่าดูนา่ ชมกว่า น่าเลือ่ มใสกว่า และน่าเกรงขามกว่า
แล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่า มาเถิดท่านผู้เจริญ ขอท่านจงว่ากล่าว
ผู้ที่ควรว่ากล่าว จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ที่ควร
ขับไล่โดยชอบเถิด ส่วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลี
ให้แก่ท่าน.
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สัตว์ผนู้ นั้ รับคำ�แล้ว จึงว่ากล่าวผูท้ คี่ วรว่ากล่าว ติเตียน
ผูท้ คี่ วรติเตียน ขับไล่ผทู้ คี่ วรขับไล่โดยชอบ ส่วนสัตว์เหล่านัน้
ก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้น เพราะเหตุ
ผู้ที่เป็นหัวหน้า อันมหาชนสมมติ (แต่งตั้ง) นั้น อักขระว่า
มหาชนสมมติ มหาชนสมมติ (มหาสมฺมต) จึงเกิดขึ้นเป็น
อันดับแรก พราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขต
ทั้งหลายนั้น อักขระว่า กษัตริย์ กษัตริย์ (ขตฺติย) จึงเกิดขึ้น
เป็นอันดับที่ ๒ เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้า ยังชนเหล่าอื่น
ให้สุขใจได้โดยธรรม อักขระว่า ราชา ราชา (ราช) จึงเกิดขึ้น
เป็นอันดับที่ ๓.
ด้ ว ยเหตุ ดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้ การบั ง เกิ ด ขึ้ น แห่ ง พวก
กษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็น
ของโบราณอย่างนี้ เรื่องของสัตว์เหล่านั้น จะต่างกันหรือ
เหมือนกั น จะไม่ ต่า งกันหรือ ไม่เ หมือ นกัน ก็ด้ว ยธรรม
เท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริง ธรรมเท่านั้นเป็น
ของประเสริฐสุดในหมูม่ หาชน ทัง้ ในปัจจุบนั (ทิฏฺ ธรรม) และ
ภายหน้า (อภิสมฺปราย)
ครั้งนั้นแล สัตว์บางจำ�พวก ได้มีความคิดขึน้ อย่างนี้
ว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
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จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จจักปรากฏ
การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป
เหล่านัน้ เกิดขึน้ แล้วในสัตว์ทงั้ หลาย อย่ากระนัน้ เลย พวกเรา
ควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิด ดังนี้ ครั้นแล้ว
สัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทิ้งไป
เพราะเหตุทสี่ ตั ว์เหล่านัน้ พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาป
อยู่ดังนี้ อักขระว่า พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ (พฺราหฺมณ)
จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก.
พราหมณ์เหล่านั้น พากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุงและ
บังด้วยใบไม้ในราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบัง
ด้ ว ยใบไม้ นั้ น พวกเขาไม่ มี ก ารหุ ง ต้ ม ไม่ มี ก ารตำ � ข้ า ว
ทัง้ ในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงได้พากันเทีย่ วแสวงหาอาหาร
ตามหมู่บ้าน นิคม และเมืองหลวง เพื่อบริโภคในเวลาเย็น
และเวลาเช้า เขาเหล่านัน้ ครัน้ ได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไป
เพ่ ง อยู่ ในกระท่อ ม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า อีก
คนทั้ ง หลาย เห็ น การกระทำ � ของพวกพราหมณ์ นั้ น แล้ ว
จึงพากันพูดอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ย สัตว์พวกนี้พากัน
มาสร้างกระท่อม ซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า แล้วเพ่งอยู่
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ในกระท่ อ ม ซึ่ ง มุ ง และบั ง ด้ ว ยใบไม้ นั้ น ไม่ มี ก ารหุ ง ต้ ม
ไม่มีการตำ�ข้าว ทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงพากันเที่ยว
แสวงหาอาหารตามหมูบ่ า้ น นิคม และเมืองหลวง เพือ่ บริโภค
ในเวลาเย็นและเวลาเช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้ว
จึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้
ในราวป่าอีก ดังนี้ เพราะเหตุนั้น อักขระว่า พวกเจริญฌาน
พวกเจริญฌาน (ฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒.
บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำ�เร็จ
ฌานได้ทกี่ ระท่อม ซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า จึงเทีย่ วไป
ยั ง หมู่ บ้ า นและนิ ค มที่ ใ กล้ เ คี ย ง แล้ ว ก็ จั ด ทำ � คั ม ภี ร์ อ ยู่
คนทั้ ง หลาย เห็ น การกระทำ � ของพวกพราหมณ์ นั้ น แล้ ว
จึงพูดอย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญเอ๋ย ก็สตั ว์เหล่านี้ ไม่อาจสำ�เร็จ
ฌานได้ทกี่ ระท่อม ซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า จึงเทีย่ วไป
ยังหมูบ่ า้ นและนิคมทีใ่ กล้เคียง จัดทำ�คัมภีรอ์ ยู่ บัดนีพ้ วกชน
เหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ ดังนี้ เพราะ
เหตุนนั้ อักขระว่า อัชฌายิกา อัชฌายิกา (อชฺฌายิกา) จึงเกิดขึน้
เป็นอันดับที่ ๓ ก็สมัยนัน้ การทรงจำ� การสอน การบอกมนต์
ถูกสมมติว่าเลว มาในบัดนี้ สมมติกันว่าประเสริฐ ด้วยเหตุ
ดังที่กล่าวมานี้ การเกิดขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นจึงมีขึ้นได้
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บรรดาสัตว์เหล่านัน้ สัตว์บางจำ�พวกยึดมัน่ เมถุนธรรม
แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ เพราะเหตุทสี่ ตั ว์เหล่านัน้
ยึดมัน่ เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ นัน้ แล
อักขระว่า เวสสา เวสสา (เวสฺสา) จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังที่
กล่าวมานี้ การเกิดขึ้นของเวสส์นั้น จึงมีขึ้นได้.
บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางจำ�พวกประพฤติตน
โหดร้าย ทำ�งานต่�ำ ต้อย เพราะเหตุทสี่ ตั ว์เหล่านัน้ ประพฤติตน
โหดร้าย ทำ�งานต่�ำ ต้อยนัน้ แล อักขระว่า สุททา สุททา (สุททฺ า)
จึงเกิดขึน้ ด้วยเหตุดงั ทีก่ ล่าวมานี้ การเกิดขึน้ แห่งพวกสูทท์นน้ั
จึงมีขึ้นได้.
มีสมัยทีก่ ษัตริยบ์ า้ ง พราหมณ์บา้ ง เวสส์บา้ ง สูทท์บา้ ง
ตำ�หนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ด้วยประสงค์วา่ เราจักเป็นสมณะ ด้วยประการดังทีก่ ล่าวมานี้
พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้ จากวรรณะทั้งสี่ เหล่านี้.
กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี เวสส์กด็ ี สูทท์กด็ ี สมณะก็ดี
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ย่อมยึดถือการกระทำ�ด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือ
การกระทำ�ด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าจาก
การตายเพราะกายแตกทำ � ลาย ย่ อ มเข้ า ถึ ง อบาย ทุ ค ติ
วินิบาต นรก ทั้งสิ้น.
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กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี เวสส์กด็ ี สูทท์กด็ ี สมณะก็ดี
ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ
ย่อมยึดถือการกระทำ�ด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถือ
การกระทำ�ด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุ เบือ้ งหน้าจากการ
ตายเพราะกายแตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี เวสส์กด็ ี สูทท์กด็ ี สมณะก็ดี
มี ป กติ ก ระทำ � กรรมทั้ ง สอง (คือสุจริตและทุจริต) ด้ ว ยกาย
มีปกติกระทำ�กรรมทั้งสองด้วยวาจา มีปกติกระทำ�กรรม
ทั้งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทำ�ด้วย
อำ�นาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการกระทำ�ด้วยอำ�นาจ
ความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบื้องหน้าจากการตายเพราะกาย
แตกทำ�ลาย ย่อมเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง.
กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี เวสส์กด็ ี สูทท์กด็ ี สำ�รวมกาย
สำ�รวมวาจา สำ�รวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม
ทั้ง ๗ แล้ว ย่อมปรินิพพานในปัจจุบันนี้ทีเดียว.
ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ้น
อาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว มีกจิ ทีค่ วรทำ� ทำ�เสร็จแล้ว
วางภาระเสียได้แล้ว บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว หมด
เครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ
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วรรณะนั้นปรากฏว่า เป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยธรรม
แท้จริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย ความจริงธรรมเท่านั้น
เป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่มหาชน ทั้งในปัจจุบัน และ
ภายหน้า.
กษั ต ริ ย์ เ ป็ น ผู้ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด ในหมู่ ช นผู้ รั ง เกี ย จ
ด้วยโคตร ท่านผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผูป้ ระเสริฐ
ที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ … .
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เพราะระลึกย้อนหลังได้จ�ำ กัด
จึงมีความเห็นทีต่ า่ งกัน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

25
-บาลี สี. ที. ๙/๒๒/๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า
บางอย่างเทีย่ ง บางอย่างไม่เทีย่ ง จึงบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ.
(๑) ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ โลกกำ�ลังพินาศอยู่ โดยมาก
เหล่ า สั ต ว์ (สตฺ ต า) ย่ อ มเกิ ด ในอาภั ส สระ สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น
ได้สำ�เร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่
ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน ภิกษุทั้งหลาย มีสมัย
บางครั้งบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที่โลกนี้กลับ
เจริญขึ้น เมื่อโลกกำ�ลังเจริญอยู่ วิมานของพรหมปรากฏว่า
ว่ า งเปล่ า ครั้ ง นั้ น สั ต ว์ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง จุ ติ จ ากชั้ น อาภั ส สระ
เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ย่อมเข้าถึงวิมานพรหม
ที่ว่างเปล่า … เพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียว
เป็นเวลานาน จึงเกิดความกระสัน ความดิน้ รนขึน้ ว่า โอหนอ
แม้สตั ว์เหล่าอืน่ ก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้าง ต่อมาสัตว์เหล่าอื่น
ก็ จุ ติ จ ากชั้ น อาภั ส สระ เพราะสิ้ น อายุ ห รื อ เพราะสิ้ น บุ ญ
ย่อมเข้าถึงวิมานพรหม เป็นสหายของสัตว์ผู้นั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาสัตว์จ�ำ พวกนัน้ ผูใ้ ดเกิดก่อน
ผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหม เราเป็น
มหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้
กุมอำ�นาจ เป็นอิสระ เป็นผูส้ ร้าง เป็นผูน้ ริ มิต เป็นผูป้ ระเสริฐ
เป็นผูบ้ งการ เป็นผูท้ รงอำ�นาจ เป็นบิดาของหมูส่ ตั ว์ผเู้ ป็นแล้ว
และกำ�ลังเป็น สัตว์เหล่านี้เรานิรมิต แม้พวกสัตว์ท่ีเกิด
ภายหลั ง ก็ มี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งนี้ ว่ า ท่ า นผู้ เ จริ ญ นี้ แ ล
เป็ น พรหม เป็ น มหาพรหม เป็ น ใหญ่ ไม่ มี ใ ครข่ ม ได้
เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำ�นาจ เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง เป็นผู้
นิรมิต เป็นผูป้ ระเสริฐ เป็นผูบ้ งการ เป็นผูท้ รงอำ�นาจ เป็นบิดา
ของหมูส่ ตั ว์ผเู้ ป็นแล้วและกำ�ลังเป็น (ปิตา ภูตภพฺยาน) พวกเรา
อันพระพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย บรรดาสัตว์จ�ำ พวกนัน้ ผูใ้ ดเกิดก่อน
ผู้นั้นมีอายุยืนกว่า มีผิวพรรณกว่า มีศักดิ์มากกว่า ส่วนผู้ที่
เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่า มีผิวพรรณทรามกว่า มีศักดิ์
น้อยกว่า.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใด
ผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้ เมื่อมาเป็นอย่างนี้
แล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว อาศัย
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ความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเครือ่ งตัง้ มัน่
แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้
หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระพรหม
ผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไม่แปรปรวน
เป็นธรรมดา จักตัง้ อยูเ่ ทีย่ งเสมอไปเช่นนัน้ ทีเดียว ส่วนพวกเรา
ที่พระพรหมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้ว เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ย่ังยืน
มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เที่ยง.
(๒) ภิกษุทงั้ หลาย พวกเทวดาชือ่ ว่าขิฑฑาปโทสิกะ
มี อ ยู่ พวกนั้ น พากั น หมกมุ่ น อยู่ แ ต่ ใ นความรื่ น รมย์ คื อ
การสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืม
เพราะสติหลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใด
ผูห้ นึง่ จุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้วมาเป็นอย่างนี้ เมือ่ มาเป็นอย่างนีแ้ ล้ว
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จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต … แล้วบรรลุเจโตสมาธิ
อันเป็นเครือ่ งตัง้ มัน่ แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ทเ่ี คยอาศัยอยู่
ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าว
อย่างนี้ว่า ท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าขิฑฑาปโทสิกะ ย่อม
ไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมย์ พวกเหล่านั้นจึง
ไม่จตุ จิ ากชัน้ นัน้ เป็นผูเ้ ทีย่ ง ยัง่ ยืน คงทน มีความไม่แปรปรวน
เป็นธรรมดา จักตัง้ อยูเ่ ทีย่ งเสมอไปเช่นนัน้ ทีเดียว ส่วนพวกเรา
เหล่าขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน่ อยูแ่ ต่ในความรืน่ รมย์ พวกเรา
จึงพากันจุติจากชั้นนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อย
ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เที่ยง.
(๓) ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อว่ามโนปโทสิกะ
มีอยู่ พวกนัน้ มักเพ่งโทษกันและกันเกินควร เมือ่ มัวเพ่งโทษกัน
และกันเกินควร ย่อมคิดมุง่ ร้ายกันและกัน เมือ่ ต่างคิดมุง่ ร้าย
กันและกัน จึงลำ�บากกายและลำ�บากใจ พากันจุตจิ ากชัน้ นัน้ .
81

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใด
ผูห้ นึง่ จุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้วมาเป็นอย่างนี้ เมือ่ มาเป็นอย่างนีแ้ ล้ว
จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว อาศัย
ความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเครือ่ งตัง้ มัน่
แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้
หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านพวก
เทวดาผูม้ ใิ ช่เหล่ามโนปโทสิกะ ย่อมไม่มวั เพ่งโทษกันและกัน
เกินควร จึงไม่จตุ จิ ากชัน้ นัน้ เป็นผูเ้ ทีย่ ง ยัง่ ยืน คงทน มีความ
ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้น
ทีเดียว ส่วนพวกเราได้เป็นพวกมโนปโทสิกะ มัวเพ่งโทษกัน
และกันเกินควร พวกเราจึงพากันจุตจิ ากชัน้ นัน้ เป็นผูไ้ ม่เทีย่ ง
ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๓ ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง.
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(๔) อนึง่ ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณ์ผเู้ จริญอาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง
ไม่ เ ที่ ย ง ย่ อ มบั ญ ญั ติ อั ต ตาและโลกว่ า บางอย่ า งเที่ ย ง
บางอย่างไม่เที่ยง.
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิภาณของตน ตามที่
ตรึกได้ ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่า สิ่งที่เรียกว่าตาก็ดี หูก็ดี
จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี นี้ได้ชื่อว่าอัตตา เป็นของไม่เที่ยง
ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที่
เรี ย กว่ า จิ ต หรื อ ใจ หรื อ วิ ญ ญาณ นี้ ชื่ อ ว่ า อั ต ตาเป็ น
ของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา
จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เที่ยง.
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สัตว์ทง้ั หลาย เป็นทายาทแห่งกรรม

26

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยาย อันเป็น
เหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม แก่เธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ก็ธรรมปริยาย
อันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมนัน้ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของ
ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น (กมฺมสฺสกา ภิกขฺ เว สตฺตา กมฺม

ทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม กโรนฺติ กลฺยาณ วา ปา
ปก วา ตสฺส ทายาทา ภวนฺต)ิ .

ภิกษุทั้งหลาย คนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์
หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี
ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต เขากระเสือกกระสนด้วยกาย
กระเสือกกระสนด้วยวาจา กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรม
ของเขาคด วจีกรรมของเขาคด มโนกรรมของเขาคด คติ
ของเขาคด อุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ของเขาคด.
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ภิกษุทั้งหลาย สำ�หรับผู้มีคติคด มีอุปบัติคดนั้น
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึง่ ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา
คื อ เหล่ า สั ต ว์ น รก ผู้ มี ทุ ก ข์ โ ดยส่ ว นเดี ย ว หรื อ ว่ า สั ต ว์
เดรัจฉานผู้มีกำ�เนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง
ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้า หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอืน่
ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน.
ภิกษุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำ�กรรมใดไว้ เขาย่อม
อุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย คนบางคนในกรณีนี้ เป็นผูล้ กั ทรัพย์
... เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม ... เป็นผู้พูดเท็จ ... เป็นผู้พูด
ยุยงให้แตกกัน ... เป็นผู้พูดคำ�หยาบ ... เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ
... เป็นผู้โลภเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่น ... เป็นผู้มีจติ พยาบาท
... เป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) มีทัสสนะวิปริตว่า ทาน
ทีใ่ ห้แล้วไม่มี (ผล) ยัญทีบ่ ชู าแล้วไม่มี (ผล) การบูชาทีบ่ ชู าแล้ว
ไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำ�ดีทำ�ชั่วไม่มี โลกนี้
ไม่มี โลกอื่นไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี โอปปาติกะสัตว์
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำ�เนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ
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ถึงกับกระทำ�ให้แจ้งโลกนีแ้ ละโลกอืน่ ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มี ดังนี้ เขากระเสือกกระสน
ด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจา กระเสือกกระสนด้วยใจ
กายกรรมของเขาคด วจีก รรมของเขาคด มโนกรรม
ของเขาคด คติของเขาคด อุปบัติของเขาคด.
ภิกษุทั้งหลาย สำ�หรับผู้มีคติคด มีอุปบัติคดนั้น
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึง่ ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา
คื อ เหล่ า สั ต ว์ น รก ผู้ มี ทุ ก ข์ โ ดยส่ ว นเดี ย ว หรื อ ว่ า สั ต ว์
เดรัจฉานผู้มีกำ�เนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง
ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้า หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอืน่
ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน
ภิกษุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำ�กรรมใดไว้ เขาย่อม
อุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของ
ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละการฆ่าสัตว์
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอาย
ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย (สพฺพปาณภูเตสุ)
เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกาย ไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจา
ไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรม
ของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรง อุปบัติ
ของเขาตรง.
ภิกษุทั้งหลาย สำ�หรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงนั้น
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึง่ ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา
คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว (เอกนฺตสุขา สตฺตา) หรือว่า
ตระกูลอันสูง คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์
มหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล อันมัง่ คัง่ มีทรัพย์มาก
มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำ�กรรมใดไว้ เขาย่อม
อุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ละการ
ลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ... ละการประพฤติผิด
ในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม ... ละการพูดเท็จ
เว้ น ขาดจากการพู ด เท็ จ ... ละการพู ด ยุ ย งให้ แ ตกกั น
เว้นขาดจากการพูดยุยงให้แตกกัน ... ละการพูดคำ�หยาบ
เว้นขาดจากการพูดคำ�หยาบ ... ละการพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจาก
การพูดเพ้อเจ้อ ... เป็นผู้ไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่น ...
เป็นผูไ้ ม่มจี ติ พยาบาท ... เป็นผูม้ คี วามเห็นถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)
มีทัสสนะไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมี (ผล) ยัญที่บูชาแล้วมี
(ผล) การบูชาทีบ
่ ชู าแล้วมี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ท�ำ ดี
ทำ�ชัว่ มี โลกนีม้ ี โลกอืน่ มี มารดามี บิดามี โอปปาติกะสัตว์มี
สมณพราหมณ์ผู้ดำ�เนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับ
กระทำ�ให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผอู้ น่ื รูก้ ม็ ี ดังนี้ เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกาย
ไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจา ไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ
กายกรรมของเขาตรง วจี ก รรมของเขาตรง มโนกรรม
ของเขาตรง คติของเขาตรง อุปบัติของเขาตรง.
ภิกษุทั้งหลาย สำ�หรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงนั้น
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึง่ ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา
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คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง
คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือ
ตระกูลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก
มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำ�กรรมใดไว้ เขาย่อม
อุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของ
ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ หละคือธรรมปริยาย อันเป็นเหตุ
แห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม.
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หมูส่ ตั ว์ ผูเ้ ป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑)

27

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๓๔/๕๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมีประตู
ตรงกัน บุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือน ๒ หลังนั้น
พึงเห็นมนุษย์กำ�ลังเข้าเรือนบ้าง กำ�ลังออกจากเรือนบ้าง
กำ�ลังเดินมาบ้าง กำ�ลังเดินไปบ้าง ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราย่อม
มองเห็นหมูส่ ตั ว์ก�ำ ลังจุติ กำ�ลังอุบตั ิ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี
มีผวิ พรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอนั บริสทุ ธิ์ ล่วง
จักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
ได้ว่า สัตว์ผู้กำ�ลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ก็มี.
สัตว์ผู้กำ�ลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว บังเกิด
ในหมู่มนุษย์ก็มี.
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สัตว์ผู้กำ�ลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต
วจี ทุ จ ริ ต มโนทุ จ ริ ต ติ เ ตี ย นพระอริ ย ะ เป็ น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
เปรตวิสัยก็มี.
สัตว์ผู้กำ�ลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต
วจี ทุ จ ริ ต มโนทุ จ ริ ต ติ เ ตี ย นพระอริ ย ะ เป็ น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
กำ�เนิดเดรัจฉานก็มี.
สัตว์ผู้กำ�ลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต
วจี ทุ จ ริ ต มโนทุ จ ริ ต ติ เ ตี ย นพระอริ ย ะ เป็ น มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็มี … .
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หมูส่ ตั ว์ ผูเ้ ป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒)

28

-บาลี สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๓/๓๘๒., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๓/๑๙๓.

วาเสฏฐะ ก็ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการรักษาโค
เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ นั้ เป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดเลีย้ งชีวติ ด้วยศิลปะ
มากอย่าง ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ นั้ เป็นศิลปินไม่ใช่พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการค้าขาย
เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ นั้ เป็นพ่อค้าไม่ใช่พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วย
การรับใช้ผู้อื่น ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นคนรับใช้ไม่ใช่
พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดอาศัยของทีเ่ ขาไม่ให้
เลี้ยงชีวิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นโจรไม่ใช่พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยศาตราวุธ
เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ นั้ เป็นนักรบไม่ใช่พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วย
การงานของปุโรหิต ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ นั้ เป็นปุโรหิตไม่ใช่
พราหมณ์.
วาเสฏฐะ อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดปกครองบ้านและ
เมือง ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นี้เป็นพระราชาไม่ใช่พราหมณ์.
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และเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้เกิดในกำ�เนิดไหนๆ หรือ
เกิดจากมารดาว่าเป็นพราหมณ์ บุคคลถึงจะเรียกกันว่า
ท่านผู้เจริญ ผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่นั่นเอง
เราเรียก บุคคลผูไ้ ม่มกี เิ ลสเครือ่ งกังวล ผูไ้ ม่ยดึ มัน่ นัน้ ว่าเป็น
พราหมณ์ เราเรียกผู้ที่ตัดสังโยชน์ทั้งหมดได้เด็ดขาดแล้ว
ไม่หวาดสะดุง้ พ้นจากกิเลสทีท่ �ำ ให้ขดั ข้องได้แล้ว ปลอดจาก
กิเลสทุกอย่างแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์ … .
บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กำ�เนิด) ก็หามิได้
จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ (กำ�เนิด) ก็หามิได้ บุคคลเป็น
พราหมณ์ เ พราะกรรม ไม่ เ ป็ น พราหมณ์ ก็ เ พราะกรรม
บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นโจร ก็เพราะกรรม เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม.
บัณฑิตทัง้ หลายย่อมเห็นซึง่ กรรมนัน้ ตามทีเ่ ป็นจริง
อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาดใน
เรื่องวิบากแห่งกรรม.
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก) หมูส่ ตั ว์
ย่อมเป็นไปตามกรรม (กมฺมุนา วตฺตตี ปชา).
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สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด (กมฺมนิพนฺธนา
สตฺตา) เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำ�ลังแล่นไปอยู่.
สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย กระทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็น
ผูร้ บั ผลแห่งกรรมนัน้ (กมฺมสฺสกา ภิกขฺ เว สตฺตา กมฺมทายาทา กมฺม
โยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม กโรนฺติ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส
ทายาทา ภวนฺติ).
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29

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๙๑/๑๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย โรคสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ สองอย่าง
อะไรบ้าง คือ โรคทางกายและโรคทางใจ.
ภิกษุทงั้ หลาย ย่อมเห็นกันอยูแ่ ล้วว่า สัตว์ทงั้ หลาย
(สตฺตา) ที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายตลอด ๑ ปีบ้าง
๒ ปีบา้ ง ๓ ปีบา้ ง ๔ ปีบา้ ง ๕ ปีบา้ ง ๑๐ ปีบา้ ง ๒๐ ปีบา้ ง
๓๐ ปีบา้ ง ๔๐ ปีบา้ ง ๕๐ ปีบา้ ง และทีย่ นื ยันถึงความไม่มี
โรคทางกายแม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปีบ้าง ก็ยังพอมีปรากฏ.
ภิกษุทงั้ หลาย แต่หมูส่ ตั ว์ (สตฺตา) ทีจ่ ะกล้ายืนยันถึง
ความไม่มโี รคทางใจแม้ชวั่ เวลาเพียงครูเ่ ดียว (มุหตุ ตฺ ) เว้นแต่
ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว นับว่าหาได้แสนยากในโลก.
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เบ็ด ๖ ตัว เพือ่ ฆ่าสัตว์ทง้ั หลาย

30

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๙๗/๒๘๙.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพรานเบ็ด ซัดเบ็ด
ที่เกี่ยวเหยื่อลงไปในห้วงน้ำ�ลึก ปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใด
ตัวหนึง่ จะพึงกลืนเบ็ดนัน้ เข้าไป ภิกษุทงั้ หลาย ด้วยอาการ
อย่างนี้แหละ ปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้น ถึงแล้วซึ่งความพินาศ
ถึงแล้วซึ่งความฉิบหายเพราะพรานเบ็ด ถูกพรานเบ็ดนั้น
ทำ�ได้ตามความชอบใจ.
ภิกษุทงั้ หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เบ็ด ๖ ตัวเหล่านี้ มีอยู่
ในโลก เพื่อความฉิบหายของสัตว์ทั้งหลาย (สตฺตาน) เพื่อฆ่า
สัตว์ทั้งหลาย เบ็ด ๖ ตัวนั้นอะไรบ้าง คือ
รู ป ที่ เ ห็ น ด้ ว ยตามี อ ยู่ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ และเป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด
ย้อมใจ ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ เมาหมกอยู่
ซึ่งรูปนั้น ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้กลืนเบ็ด
ของมาร ถึงแล้วซึ่งความพินาศ ถึงแล้วซึ่งความฉิบหาย
ถูกมารผู้มีบาปทำ�ได้ตามความชอบใจ.
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เสียงทีไ่ ด้ยนิ ด้วยหูมอี ยู่ … กลิน่ รูไ้ ด้ดว้ ยจมูกมีอยู่ …
รสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีอยู่ … โผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายมีอยู่ …
ธรรมทีร่ แู้ จ้งด้วยใจมีอยู่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย
อยู่แห่งความใคร่ และเป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดย้อมใจ
ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พร่�ำ สรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งธรรมนั้น
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผูก้ ลืนเบ็ดของมาร ถึงแล้ว
ซึง่ ความพินาศ ถึงแล้วซึง่ ความฉิบหาย ถูกมารผูม้ บี าปทำ�ได้
ตามความชอบใจ.
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สิง่ ทีใ่ ครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา

31

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๕๙/๔๘.

ภิกษุทงั้ หลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ อันสมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึง
ได้ตามปรารถนา ๕ ประการอะไรบ้าง คือ สมณะ พราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจได้ตาม
ปรารถนาว่า
(๑) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลย
(๒) สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้เลย
(๓) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตายเลย
(๔) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไปเลย
(๕) สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลย
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ก็ยอ่ มแก่
สำ�หรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำ�หรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดย
ที่ แ ท้ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ มี ค วามแก่ เ ป็ น ธรรมดา ย่ อ มแก่ สำ � หรั บ
สัตว์ทั้งปวง (สตฺตานํ) ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ก็ เ มื่ อ สิ่ ง ที่ มี ค วามแก่ เ ป็ น ธรรมดา แก่ แ ล้ ว เราจะมามั ว
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เศร้าโศก กระวนกระวาย ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความ
หลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุด
ชะงัก พวกอมิตรก็ดใี จ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ ปุถชุ นนัน้
เมื่ อสิ่ งที่ มี ความแก่เ ป็น ธรรมดา แก่แ ล้ว ย่อมเศร้า โศก
กระวนกระวาย ร่ำ�ไรรำ�พัน เป็นผู้ทุบอกร่ำ�ไห้ ย่อมถึงความ
หลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้
ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำ�ตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย ข้ออืน่ ยังมีอกี สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สำ�หรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มี
ความตายเป็นธรรมดา ก็ยอ่ มตายสำ�หรับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ
… สิง่ ทีม่ คี วามสิน้ ไปเป็นธรรมดา ก็ยอ่ มสิน้ ไปสำ�หรับปุถชุ น
ผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมวินาศ
สำ�หรับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามวินาศเป็นธรรมดา
วินาศแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำ�หรับเราผู้เดียวเท่านั้น
โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ย่อมวินาศ
สำ�หรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว เราจะมามัว
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เศร้าโศก กระวนกระวาย ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความ
หลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุด
ชะงัก พวกอมิตรก็ดใี จ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ ปุถชุ นนัน้
เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว ย่อมเศร้าโศก
กระวนกระวาย ร่ำ�ไรรำ�พัน เป็นผู้ทุบอกร่ำ�ไห้ ย่อมถึงความ
หลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้
ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำ�ตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ก็ยอ่ มแก่
สำ�หรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำ�หรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่
แท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำ�หรับสัตว์
ทัง้ ปวง ทีม่ กี ารมา การไป การจุติ การอุบตั ิ ก็เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย
ร่ำ � ไรรำ � พั น ทุ บ อกร่ำ � ไห้ ถึ ง ความหลงใหล แม้ อ าหารก็
ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดใี จ
มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย
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ไม่ร่ำ�ไรรำ�พัน ไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำ�ไห้ ไม่ถึงความหลงใหล
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศร
แห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว
ทำ�ตนเองให้เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผูไ้ ม่มคี วามโศก ถอนลูกศร
ได้แล้ว ย่อมปรินิพพานด้วยตน.
ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก สิ่งที่มีความเจ็บไข้
เป็นธรรมดา ก็ยอ่ มเจ็บไข้ส�ำ หรับอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ … สิง่ ที่
มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตายสำ�หรับอริยสาวกผู้ได้
สดับ … สิง่ ทีม่ คี วามสิน้ ไปเป็นธรรมดา ก็ยอ่ มสิน้ ไปสำ�หรับ
อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ … สิง่ ทีม่ คี วามวินาศเป็นธรรมดา ก็ยอ่ ม
วินาศสำ�หรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็น
ธรรมดา วินาศแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำ�หรับเรา
ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา
ย่อมวินาศสำ�หรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ
การอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว
เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย ร่�ำ ไรรำ�พัน ทุบอกร่�ำ ไห้
ถึงความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงาน
ก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้
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อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว
ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย ไม่ร่ำ�ไรรำ�พัน ไม่เป็น
ผู้ทุบอกร่ำ�ไห้ ไม่ถึงความหลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวว่าอริยสาวกผูไ้ ด้สดับนี้ ถอนลูกศรแห่งความโศก อันมี
พิ ษ เสี ย บแทงปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว ทำ � ตนเองให้
เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศรได้แล้ว
ย่อมปรินิพพานเฉพาะตน.
ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล ฐานะ ๕ ประการ อันสมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไม่พึงได้
ตามปรารถนา.
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สิง่ ทีค่ วรพิจารณาเนืองๆ
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32

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ
เป็ น อย่ า งไร คื อ สตรี บุ รุ ษ คฤหั ส ถ์ หรื อ บรรพชิ ต
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
(๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่
ไปได้
(๒) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้
(๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
ตายไปได้
(๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น
(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจะเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
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เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิง
หรือว่า ทำ � ให้ เบาบางลงได้ ภิก ษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
อำ�นาจประโยชน์นแี้ ล สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความเจ็บไข้ไปได้.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
เหตุให้สตั ว์ทงั้ หลาย ประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมา
ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุ
ทัง้ หลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นแี้ ล สตรี บุรษุ คฤหัสถ์
หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตาย
เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่า
ทำ � ให้ เ บาบางลงได้ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะอาศั ย อำ � นาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจทั้งสิ้น.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์อะไร
สตรี บุรษุ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม
ชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลาย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อ
เขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละทุจริตเหล่านั้น
ได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำ�ให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอำ�นาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน
เป็ น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรมเป็ น กำ � เนิ ด มี ก รรมเป็ น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ�กรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนัน้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่
ไม่ใช่เราแต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้น
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้ เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
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อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทงั้ ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ
การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ
มรรคย่อมเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มาก
ซึ่ ง มรรคนั้ น เมื่ อ เสพ อบรม ทำ � ให้ ม ากซึ่ ง มรรคนั้ น อยู่
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความตาย
ไปได้ โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทงั้ ปวงทีม่ กี ารมา การไป การจุติ การอุบตั ิ
ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
เมือ่ อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้
อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้น
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้ ง สิ้ น โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ทั้ ง ปวงที่ มี ก ารมา การไป การจุ ติ
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การอุบตั ิ ล้วนจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ สิน้
เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง
ทำ�กรรมใดไว้ ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เราจักเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ล้ ว นมี ก รรมเป็ น ของตน เป็ น ทายาทแห่ ง กรรม มี ก รรม
เป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ�กรรม
ใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่อ
อริยสาวกนัน้ พิจารณาฐานะนัน้ อยูเ่ นืองๆ มรรคย่อมเกิดขึน้
อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม ทำ�ให้มากซึ่งมรรคนั้น
เมือ่ เสพ อบรม ทำ�ให้มากซึง่ มรรคนัน้ อยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
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สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลียดธรรมนัน้ ในพวกสัตว์ผมู้ อี ย่างนัน้ เป็นธรรมดา ข้อนัน้
ไม่สมควรแก่เราผูเ้ ป็นอยูอ่ ย่างนี้ เรานัน้ เป็นอยูอ่ ย่างนี้ ทราบ
ธรรมที่หาอุปธิไม่ได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม
ครอบงำ�ความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็น
หนุ่มสาวและในชีวิต ความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็น
เฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลาย
จักเป็นผูป้ ระพฤติไม่ถอยหลัง ตัง้ หน้าประพฤติพรหมจรรย์.
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สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนี อ้ ย
เพราะไม่รอู้ ริยสัจ

33

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้
ว่ า อย่ า งไร ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง ที่ เ ราช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายเล็ บ นี้
กับมหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า
ฝุน่ นิดหนึง่ เท่าทีท่ รงช้อนขึน้ ด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย
ฝุ่ น นั้ น เมื่ อ นำ � เข้ า ไปเที ยบกับ มหาปฐพี ย่อ มไม่ถึง ซึ่ง การคำ � นวณได้
เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น สัตว์ (สตฺตา) ที่กลับ
มาเกิดสูห่ มูม่ นุษย์มนี อ้ ย สัตว์ทกี่ ลับมาเกิดเป็นอย่างอืน่ จาก
หมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะความทีส่ ตั ว์เหล่านัน้ ไม่เห็นอริยสัจทัง้ สี.่
อริยสัจทั้งสี่ อะไรบ้าง คือ อริยสัจคือทุกข์ อริยสัจ
คือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่ อ งนี้ เธอพึ ง
ประกอบโยคกรรม อันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่ ทุกข์เป็นอย่างนี้
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เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ เ ป็ น อย่ า งนี้ ความดั บ ไม่ เ หลื อ ของทุ ก ข์
เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นอย่างนี้ ดังนี้.
ในสูตรอื่นๆ ได้ตรัสไว้โดยนัยอื่นอีก ได้แก่
สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์
มีนอ้ ย สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับมาเกิดในหมูเ่ ทวดา มีนอ้ ย
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำ�เนิด
เดรัจฉาน ในเปรติวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี.
สั ต ว์ ที่ จุ ติ จ ากเทวดาแล้ ว จะกลั บ มาเกิ ด ในหมู่ เ ทวดา
มีนอ้ ย สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากเทวดาแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูม่ นุษย์ มีนอ้ ย
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำ�เนิด
เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี.
สั ต ว์ ที่ จุ ติ จ ากนรกไปแล้ ว จะกลั บ ไปเกิ ด ในหมู่ ม นุ ษ ย์
มีนอ้ ย สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากนรกไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูท่ วดา มีนอ้ ย
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำ�เนิด
เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี.
สัตว์ที่จุติจากกำ�เนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดใน
หมูม่ นุษย์ มีนอ้ ย สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากกำ�เนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิด
ในหมู่ เ ทวดา มี น้ อ ย โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ที่ จุ ติ จ ากกำ � เนิ ด เดรั จ ฉาน
ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำ�เนิดเดรัจฉาน ในเปรตวิสยั มีมากกว่า
ดังนี้ก็มี.
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สัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์
มีน้อย สัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา
มีนอ้ ย โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากเปรตวิสยั ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก
ในกำ�เนิดเดรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี เป็นต้น.
ทั้งนี้เป็นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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ถ้ามัวรอให้รเู้ รือ่ งทีไ่ ม่จ�ำ เป็น
เสียก่อน ก็ตายเปล่า

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์
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-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๗/๑๕๐.

… มาลุงก๎ยบุตร เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่ง ถูกยิง
ด้วยลูกศรที่อาบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า มิตร อำ�มาตย์
ญาติสาโลหิต จัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำ�นาญมารักษา
บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเรายังไม่รู้จัก
ตั ว บุ รุ ษ ผู้ ยิ ง เรา ว่ า เป็ น กษั ต ริ ย์ พราหมณ์ เวสส์ สู ท ท์
เสียก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น
บุรษุ ผูถ้ กู ยิงด้วยลูกศรนัน้ กล่าวอย่างนีว้ า่ ถ้าเรายังไม่รจู้ กั ตัว
บุรุษผู้ยิงเรา ว่าชื่ออะไร โคตรไหน … เป็นคนสูง ต่ำ� หรือ
ปานกลาง … เป็นคนผิวดำ� ผิวคล้�ำ หรือผิวสองสี … อยูใ่ นบ้าน
นิคม หรือนครชือ่ โน้น …ธนูทใี่ ช้ยงิ เรา เป็นชนิดหน้าไม้ หรือ
เกาทัณฑ์ … สายธนูทใี่ ช้ยงิ เรา ทำ�จากปอ ผิวไม้ไผ่ เอ็น ป่าน
หรือเยื่อไม้ … ลูกธนูที่ใช้ยิงเรา ทำ�ด้วยไม้ที่เกิดเอง หรือ
ไม้ปลูก … หางธนูที่ใช้ยิงเรา เขาเสียบด้วยขนปีกนกแร้ง
นกตะกรุม เหยี่ยว นกยูง หรือนกสิถิลหนุ … เกาทัณฑ์
ทีเ่ ขาใช้ยงิ เรา เขาพันด้วยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นค่าง หรือเอ็นลิง
เสียก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น
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บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเรายังไม่รู้จัก
ลูกธนูที่ใช้ยิงเรา ว่าเป็นลูกศรธรรมดา ลูกศรคม ลูกศรหัว
เกาทัณฑ์ ลูกศรหัวโลหะ ลูกศรหัวเขีย้ วสัตว์ หรือลูกศรพิเศษ
เสียก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น
มาลุงก๎ยบุตร เขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลย
ต้องตายเป็นแท้.
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล
ผูน้ นั้ กล่าวว่า เราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำ�นักของ
พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า จนกว่ า พระองค์ จั ก แก้ ปั ญ หาทิ ฏ ฐิ
๑๐ ประการแก่เราเสียก่อน และตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปญ
ั หานัน้
แก่เขา เขาก็ตายเปล่าโดยแท้ … .
มาลุงก๎ยบุตร ท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้
โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ รู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้
โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์.
อะไรเล่าทีเ่ ราไม่พยากรณ์ คือความเห็น ๑๐ ประการ
ว่า โลกเทีย่ ง โลกไม่เทีย่ ง โลกมีทสี่ นิ้ สุด โลกไม่มที สี่ นิ้ สุด
ชี ว ะก็ อั น นั้ น สรี ร ะก็ อั น นั้ น ชี ว ะก็ อั น อื่ น สรี ร ะก็ อั น อื่ น
ตถาคตภายหลังจากตายแล้ว ย่อมมีอีก ตถาคตภายหลัง
จากตายแล้ว ย่อมไม่มีอีก ตถาคตภายหลังจากตายแล้ว
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ย่อมมีอีกก็มี ไม่มีอีกก็มี ตถาคตภายหลังจากตายแล้ว
ย่อมมีอกี ก็หามิได้ ไม่มอี กี ก็หามิได้ เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่พยากรณ์.
มาลุงก๎ยบุตร อะไรเล่าที่เราพยากรณ์ คือสัจจะว่า
นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือ
ของทุ ก ข์ และนี้ เ ป็ น ทางดำ � เนิ น ให้ ถึ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ
ของทุกข์ ดังนี้ นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์.
เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่า เพราะสิ่งๆ นี้ ย่อม
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์
เป็นไปพร้อมเพือ่ ความเบือ่ หน่าย ความคลายกำ�หนัด ความดับ
ความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน.
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ตถาคตสอนเรือ่ งทุกข์
และความดับไม่เหลือของทุกข์

35
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ทัง้ ทีเ่ รามีถอ้ ยคำ�อย่างนี้ มีการกล่าว
อย่างนี้ สมณะและพราหมณ์บางพวก ยังกล่าวตู่เราด้วย
คำ�เท็จเปล่าๆ อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริงว่า พระสมณโคดม
เป็นผูก้ �ำ จัด ย่อมบัญญัตคิ วามขาดสูญ ความพินาศ ความไม่มี
ของสัตว์ที่มีอยู่ขึ้นสั่งสอน ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เราจะกล่าวอย่างใด หรือไม่กล่าว
อย่างใดก็ตาม สมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้น ก็ยัง
กล่าวตู่เราด้วยคำ�เท็จเปล่าๆ อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริงว่า
พระสมณโคดมเป็ น ผู้ กำ � จั ด ย่ อ มบั ญ ญั ติ ค วามขาดสู ญ
ความพินาศ ความไม่มีของสัตว์ที่มีอยู่ขึ้นสั่งสอน ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ในกาลก่อนก็ตาม ในบัดนี้ก็ตาม
เราบัญญัติขึ้นสอนแต่เรื่องของทุกข์ และความดับของทุกข์
เท่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ในการกล่าวแต่เรื่องของทุกข์และ
ความดับของทุกข์เช่นนี้ แม้จะมีใครด่าว่า บริภาษ โกรธเคือง
เบียดเบียน กระทบกระเทียบ ตถาคตก็ไม่มีความอาฆาต
ไม่มีความขุ่นเคือง ไม่มีความไม่ชอบใจเพราะเหตุนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องเดียวกันนั้นเอง แม้จะมีใคร
มาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตก็ไม่มคี วามยินดี ไม่มี
ความโสมนัส หรือเคลิม้ ใจไปตาม ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีใคร
มาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้
ว่า ก่อนหน้านีเ้ รามีความรูส้ กึ ตัวทัว่ ถึงอย่างไร บัดนีเ้ ราก็ตอ้ ง
ทำ�ความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น ดังนี้.
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ปัญหาทีไ่ ม่ควรถาม (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

36

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕/๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความดำ�รงอยูข่ องหมูส่ ตั ว์ผเู้ กิดมาแล้ว หรือเพือ่ อนุเคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด (จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตาน วา
สตฺตาน ิติยา สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย) อาหาร ๔ อะไรบ้าง คือ
(๑) กวฬีการาหาร ที่หยาบหรือละเอียด
(๒) ผัสสาหาร
(๓) มโนสัญเจตนาหาร
(๔) วิญญาณาหาร
ภิกษุทงั้ หลาย อาหาร ๔ เหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นไปเพือ่
ความดำ�รงอยูข่ องหมูส่ ตั ว์ผเู้ กิดมาแล้ว หรือเพือ่ อนุเคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.
ท่านโมลิยผัคคุนะได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณาหาร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
กลืนกิน ถ้าเรากล่าวว่าย่อมกลืนกิน ก็ควรตัง้ ปัญหาในข้อนัน้
ได้วา่ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ใครหนอย่อมกลืนกิน แต่เราไม่
ได้กล่าวอย่างนัน้ ผูใ้ ดพึงถามเราผูไ้ ม่ได้กล่าวอย่างนัน้ เช่นนี้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ วิญญาณาหารย่อมมีเพือ่ อะไรหนอ
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อันนีเ้ ป็นปัญหาทีค่ วรถาม ในปัญหานัน้ ควรชีแ้ จงให้กระจ่าง
ว่า วิญญาณาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไป
(ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) เมื่อวิญญาณาหารนั้นมีอยู่ สฬายตนะ
ย่อมมี เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมสัมผัส.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
สัมผัส ถ้าเรากล่าวว่าย่อมสัมผัส ก็ควรตัง้ ปัญหาในข้อนัน้ ได้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมสัมผัส แต่เราไม่ได้
กล่าวอย่างนัน้ ผูใ้ ดพึงถามเราผูไ้ ม่ได้กล่าวอย่างนัน้ เช่นนีว้ า่
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
อันนี้ปัญหาที่ควรถาม ในปัญหานั้น ควรชี้แจงให้กระจ่างว่า
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา (ความรู้สึกต่ออารมณ์).
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมรู้สึกต่ออารมณ์.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
รู้สึกต่ออารมณ์ ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ ก็ควร
ตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอ
ย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดพึง
ถามเราผูไ้ ม่ได้กล่าวอย่างนัน้ เช่นนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
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เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา อันนีเ้ ป็นปัญหาทีค่ วรถาม
ในปัญหานัน้ ควรชีแ้ จงให้กระจ่างว่า เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย
จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตณ
ั หา (ความอยาก).
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมอยาก.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
อยาก ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมอยาก ก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้น
ได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมอยาก แต่เราไม่
ได้กล่าวอย่างนัน้ ผูใ้ ดพึงถามเราผูไ้ ม่ได้กล่าวอย่างนัน้ เช่นนี้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
อันนีเ้ ป็นปัญหาทีค่ วรถาม ในปัญหานัน้ ควรชีแ้ จงให้กระจ่าง
ว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตณ
ั หา เพราะมีตณ
ั หาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน (ความยึดมั่น).
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมยึดมั่น.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
ยึดมั่น ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมยึดมั่น ก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้น
ได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมยึดมั่น แต่เราไม่
ได้กล่าวอย่างนัน้ ผูใ้ ดพึงถามเราผูไ้ ม่ได้กล่าวอย่างนัน้ เช่นนี้
ว่ า ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ เพราะอะไรเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี
อุปาทาน อันนีเ้ ป็นปัญหาทีค่ วรถาม ในปัญหานัน้ ควรชีแ้ จง
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ให้กระจ่างว่า เพราะมีตณ
ั หาเป็นปัจจัย จึงมีอปุ าทาน เพราะ
มีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมี
ชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ผัคคุนะ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งผัสสายตนะทัง้ ๖ (บ่อเกิดแห่งผัสสะทัง้ ๖) นัน้ นัน่ เทียว จึงมี
ความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ
แห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีค วามดับ
แห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่ง
อุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่ง
ภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมี
ความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
(พระสูตรนี้ แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว ไม่มีบุคคลที่กลืนกิน
วิญญาณาหาร ไม่มบี คุ คลทีเ่ ป็นเจ้าของอายตนะ ไม่มบี คุ คลทีก่ ระทำ�ผัสสะ
ไม่ มี บุ ค คลที่ เ สวยเวทนา ไม่ มี บุ ค คลที่ อ ยากด้ ว ยตั ณ หา ไม่ มี บุ ค คล
ที่ยึดมั่นถือมั่น มีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมอย่างหนึ่งๆ
เป็นปัจจัย สืบต่อแก่กันและกันต่อไปเท่านั้น)
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ปัญหาทีไ่ ม่ควรถาม (นัยที่ ๒)
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ภิกษุทงั้ หลาย เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสงั ขาร
ทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมี
วิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย
จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย
จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมี
ชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ชรามรณะเป็นอย่างไร และชรามรณะนี้
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า ชรามรณะเป็นอย่างไร และชรามรณะนี้เป็น
ของใคร ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ชรา
มรณะเป็นอย่างอื่น และชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้
คำ�กล่าวของบุคคลทัง้ สองนัน้ มีอรรถ (เนือ้ ความ) อย่างเดียวกัน
ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
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ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้ี
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ชาติเป็นอย่างไร และชาตินเี้ ป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนีว้ า่ ชาติเป็นอย่างไร และชาตินเี้ ป็นของใคร ดังนี้
หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ ชาติเป็นอย่างอืน่ และ
ชาตินี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทั้งสองนั้น
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ ดังนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ภพเป็นอย่างไร และภพนี้ เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า ภพเป็นอย่างไร และภพนี้เป็นของใคร ดังนี้
หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภพเป็นอย่างอื่น และ
ภพนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทั้งสองนั้น มี
อรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานนี้
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานนี้เป็น
ของใคร ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ อุปาทาน
เป็นอย่างอื่น และอุปาทานนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำ�กล่าว
ของบุคคลทัง้ สองนัน้ มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียง
พยัญชนะเท่านั้น.
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ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน ดังนี้.
ของใคร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตัณหาเป็นอย่างไร และตัณหานี้เป็น

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนีว้ า่ ตัณหาเป็นอย่างไร และตัณหานีเ้ ป็นของใคร
ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ ตัณหาเป็นอย่างอืน่
และตัณหานีเ้ ป็นของผูอ้ นื่ ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทัง้ สองนัน้
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา ดังนี้.
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ของใคร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนาเป็นอย่างไร และเวทนานี้เป็น

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนีว้ า่ เวทนาเป็นอย่างไร และเวทนานีเ้ ป็นของใคร
ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ เวทนาเป็นอย่างอืน่
และเวทนานีเ้ ป็นของผูอ้ นื่ ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทัง้ สองนัน้
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา ดังนี้.
ของใคร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผัสสะเป็นอย่างไร และผัสสะนี้เป็น

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า ผัสสะเป็นอย่างไร และผัสสะนี้เป็นของใคร
ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ ผัสสะเป็นอย่างอืน่
และผัสสะนีเ้ ป็นของผูอ้ นื่ ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทัง้ สองนัน้
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
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ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนีว้ า่ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ ดังนี.้
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ สฬายตนะเป็นอย่างไร และสฬายตนะนี้
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนีว้ า่ สฬายตนะเป็นอย่างไร และสฬายตนะนีเ้ ป็น
ของใคร ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ สฬายตนะ
เป็นอย่างอื่น และสฬายตนะนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำ�กล่าว
ของบุคคลทัง้ สองนัน้ มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียง
พยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนีว้ า่ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ ดังนี.้
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ของใคร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นามรูปเป็นอย่างไร และนามรูปนี้เป็น

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนีว้ า่ นามรูปเป็นอย่างไร และนามรูปนีเ้ ป็นของใคร
ดังนี้ หรือว่า บุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ นามรูปเป็นอย่างอืน่
และนามรูปนีเ้ ป็นของผูอ้ นื่ ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทัง้ สองนัน้
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิญญาณเป็นอย่างไร และวิญญาณนี้
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า วิญญาณเป็นอย่างไร และวิญญาณนี้เป็น
ของใคร ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ วิญญาณ
เป็นอย่างอื่น และวิญญาณนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำ�กล่าว
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ของบุคคลทัง้ สองนัน้ มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียง
พยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ สังขารทัง้ หลายเป็นอย่างไร และสังขาร
ทั้งหลายเหล่านี้เป็นของใคร.

นั่ น เป็ น ปั ญ หาที่ ไ ม่ ค วรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะ
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร และสังขาร
ทัง้ หลายเหล่านีเ้ ป็นของใคร ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าว
อย่างนี้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสังขารทั้งหลาย
เหล่านี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำ�กล่าวของบุคคลทั้งสองนั้น
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
ภิกษุ เมือ่ มีทฏิ ฐิวา่ ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
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พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
ดังนี้.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ชรา
มรณะเป็นอย่างไร และชรามรณะนีเ้ ป็นของใคร ดังนี้ หรือว่า
ชรามรณะเป็นอย่างอื่น และชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้
หรือว่า ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อนั อืน่
สรีระก็อันอื่น ดังนี้ ทิฏฐิทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นละ
ได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ชาติ
เป็นอย่างไร และชาตินี้เป็นของใคร ดังนี้ หรือว่า ชาติเป็น
อย่างอื่น และชาตินี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้น ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้
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ทิฏฐิทงั้ หมดนัน้ เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้ ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว
ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว
มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ภพ
เป็นอย่างไร และภพนีเ้ ป็นของใคร … เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้ ละ
ได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิ ด ทาง อั น บุ ค คลเสพผิ ด แล้ ว ดิ้ น รนไปผิ ด แล้ ว ว่ า
อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานนี้เป็นของใคร … เป็น
สิ่งที่บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือน
ตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีก
ต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิน้ รนไปผิดแล้วว่า ตัณหา
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เป็นอย่างไร และตัณหานีเ้ ป็นของใคร … เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิน้ รนไปผิดแล้วว่า เวทนา
เป็นอย่างไร และเวทนานีเ้ ป็นของใคร … เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ผัสสะ
เป็นอย่างไร และผัสสะนี้เป็นของใคร … เป็นสิ่งที่บุคคลนั้น
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานัน้ นัน่ เอง ทิฏฐิทงั้ หลายอย่างใดอย่างหนึง่ ทีด่ �ำ เนินไป
ผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิน้ รนไปผิดแล้วว่า สฬายตนะ
เป็นอย่างไร และสฬายตนะนีเ้ ป็นของใคร … เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้
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ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิน้ รนไปผิดแล้วว่า นามรูป
เป็นอย่างไร และนามรูปนีเ้ ป็นของใคร … เป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลนัน้
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิ ด ทาง อั น บุ ค คลเสพผิ ด แล้ ว ดิ้ น รนไปผิ ด แล้ ว ว่ า
วิญญาณเป็นอย่างไร และวิญญาณนี้เป็นของใคร … เป็น
สิ่งที่บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือน
ตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีก
ต่อไปเป็นธรรมดา.
ภิกษุ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำ�เนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิน้ รนไปผิดแล้วว่า สังขาร
ทัง้ หลายเป็นอย่างไร และสังขารทัง้ หลายเหล่านีเ้ ป็นของใคร
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ดังนี้ หรือว่า สังขารทัง้ หลายเป็นอย่างอืน่ และสังขารทัง้ หลาย
เหล่านีเ้ ป็นของผูอ้ นื่ ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้
ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อนั อืน่ สรีระก็อนั อืน่ ดังนี้ ทิฏฐิทงั้ หมดนัน้
เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิด
ขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ดังนี้.
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พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด

38

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๔๕/๒๔๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้ว จะไปเกิดใน
ที่ใด พระเจ้าข้า.

วัจฉะ ที่ใช้คำ�พูดว่า จะไปเกิด นั้นไม่ควรเลย.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น จะไม่ไปเกิดหรือ.

วัจฉะ ที่ใช้คำ�พูดว่า จะไม่ไปเกิด นั้นก็ไม่ควร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น บางทีเกิด บางทีไม่เกิด
กระนั้นหรือ.

ไม่ควร.

วัจฉะ ที่ใช้คำ�พูดว่า บางทีเกิด บางทีไม่เกิด นั้นก็

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้ว
จะว่าไปเกิดก็ไม่ใช่ ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่ กระนั้นหรือ.

วัจฉะ ที่ใช้คำ�พูดว่า จะไปเกิดก็ไม่ใช่ ไม่ไปเกิดก็
ไม่ใช่ แม้ดังนี้ก็ไม่ควร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระองค์ตรัสตอบนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้
เรื่องเสียแล้วทำ�ให้ข้าพเจ้าวนเวียนเสียแล้ว แม้ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ามี
แล้ว ต่อพระองค์ในการตรัสไว้ตอนต้นๆ บัดนี้ก็ได้ลางเลือนไปเสียแล้ว.
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วัจฉะ ที่ท่านไม่รู้เรื่องนั้น ก็สมควรแล้ว ที่ท่านเกิด
รู้สึกวนเวียนนั้น ก็สมควรแล้ว เพราะธรรมนี้เป็นของลุ่มลึก
ยากที่ จ ะเห็ น ยากที่ จ ะรู้ ต าม ธรรมนี้ เ ป็ น ของสงบระงั บ
ประณีต ไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งถึงได้ดว้ ยการตรึก ธรรมนี้เป็น
ของละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ ธรรมนี้ ตัวท่านมีความเห็น
มาก่อนหน้านี้ เป็นอย่างอื่น มีความพอใจที่จะฟังให้เป็น
อย่างอื่น มีความชอบใจจะให้พยากรณ์เป็นอย่างอื่น เคย
ปฏิบัติทำ�ความเพียรเพื่อได้ผลเป็นอย่างอื่น ท่านเองได้มี
ครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่น ฉะนั้นท่านจึงรู้ได้ยาก วัจฉะ
ถ้ า เช่ น นั้ น เราจั ก ย้ อ นถามท่ า นดู ท่ า นเห็ น ควรอย่ า งใด
จงกล่าวแก้อย่างนั้น.
วัจฉะ ท่านจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ถ้าไฟ
ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจะพึงรู้ได้หรือไม่ว่า ไฟนี้
ลุกโพลงๆ อยูต่ อ่ หน้าเรา.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ พระเจ้าข้า.

วั จ ฉะ หากมี ค นถามท่ า นว่ า ไฟที่ ลุ ก โพลงอยู่
ต่อหน้าท่านนี้ มันอาศัยอะไรจึงลุกได้ เมื่อถูกถามอย่างนี้
ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไร.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฟที่ลุกโพลงๆ อยู่ต่อหน้านี้ มันอาศัย
หญ้าหรือไม้เป็นเชื้อ มันจึงลุกอยู่ได้ พระเจ้าข้า.

วัจฉะ หากไฟนั้นดับไปต่อหน้าท่าน ท่านจะพึงรู้
หรือไม่ว่า ไฟได้ดับไปต่อหน้าเรา.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ พระเจ้าข้า.

วั จฉะ หากมีคนถามท่านว่า ไฟที่ดับไปต่อหน้า
ท่านนั้น มันไปทางทิศไหนเสีย ทิศตะวันออกหรือตะวันตก
ทิศเหนือหรือใต้ เมื่อถูกถามอย่างนี้ ท่านจะกล่าวแก้เขาว่า
อย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้อนัน้ ไม่ควรกล่าวอย่างนัน้ เพราะไฟนัน้
อาศัยเชือ้ คือหญ้าหรือไม้จงึ ลุกขึน้ ได้ แต่ถา้ เชือ้ นัน้ มันสิน้ ไปแล้ว ทัง้ ไม่มี
อะไรอื่นเป็นเชื้ออีก ไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อ ดับไปแล้ว.

วัจฉะ ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้
เป็นตถาคต โดยถือเอารูปใดขึน้ มา รูปนัน้ ตถาคตละได้แล้ว
ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่ง
ความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.
วั จ ฉะ ตถาคตอยู่ น อกเหนื อ การนั บ ว่ า เป็ น รู ป
เสียแล้วมันเป็นเรือ่ งลึกซึง้ ทีใ่ ครๆ ไม่พงึ ประมาณได้ หยัง่ ถึง
ได้ยาก เหมือนดั่งห้วงมหาสมุทรฉะนั้น วัจฉะ ข้อนี้จึง
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ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิด ไม่ควรจะ
กล่าวว่าบางทีก็เกิด บางทีก็ไม่เกิด และไม่ควรจะกล่าวว่า
เกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่
วัจฉะ เมือ่ ไปบัญญัตอิ ะไรขึน้ มาให้เป็นตถาคต โดย
ถือเอาเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณใดขึ้นมา
วิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำ�ให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึง่ ความไม่มแี ล้ว มีอนั ไม่เกิดขึน้
อีกต่อไปเป็นธรรมดา.
วัจฉะ ตถาคตอยูน่ อกเหนือการนับว่าเป็นวิญญาณ
เสียแล้วมันเป็นเรือ่ งลึกซึง้ ทีใ่ ครๆ ไม่พงึ ประมาณได้ หยัง่ ถึง
ได้ยาก เหมือนดั่งห้วงมหาสมุทรฉะนั้น วัจฉะ ข้อนี้จึง
ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิด ไม่ควรจะ
กล่าวว่าบางทีกเ็ กิด บางทีกไ็ ม่เกิด และไม่ควรจะกล่าวว่าเกิด
ก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ดังนี้แล.
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ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕

39

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๑๒/๒๑๐.

… อนุ ร าธะ เธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้ ว่ า อย่ า งไร
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา
... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็น
เรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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อนุราธะ เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ รูปอย่างใดอย่างหนึง่
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม รูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
อนุราธะ เวทนาอย่างใดอย่างหนึง่ … สัญญาอย่างใด
อย่างหนึ่ง … สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง … วิญญาณอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม วิญญาณ
ทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็น
จริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตน
ของเรา.
อนุราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
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ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณว่า
เป็นตถาคตหรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีในรูปหรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีนอกจากรูปหรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีในเวทนา … มีนอกจากเวทนา …
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มีในสัญญา ... มีนอกจากสัญญา … มีในสังขาร ... มีนอกจาก
สังขาร ... มีในวิญญาณ … มีนอกจากวิญญาณ หรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีรูป ... มีเวทนา ... มีสัญญา ...
มีสังขาร ... มีวิญญาณ หรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตไม่มรี ปู ... ไม่มเี วทนา ... ไม่มสี ญ
ั ญา
... ไม่มีสังขาร … ไม่มีวิญญาณ หรือ.
ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ โดยที่แท้แล้วเธอจะค้นหาตถาคตในขันธ์
ทัง้ ๕ นีใ้ นปัจจุบนั ไม่ได้เลย ควรหรือทีเ่ ธอจะตอบว่า ผูม้ อี ายุ
ทัง้ หลาย พระตถาคตเป็นอุดมบุรษุ เป็นบรมบุรษุ ทรงบรรลุ
ธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้น
ย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะ ๔ ประการนี้ คือ.
หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีก (โหติ ตถาคโต ปรมฺ
มรณาติ).
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หลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิดอีก (น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ).
หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก
(โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ).
หลังจากตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มใิ ช่ จะว่า
ไม่เกิดอีกก็มิใช่ (เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ) หรือ.
ข้อนั้นไม่ควรเลย พระเจ้าข้า.

ดีละ ดีละ อนุราธะ ทั้งในกาลก่อนและในบัดนี้
เราย่อมบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น.
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ความเกิดขึน้ และความดับแห่งทุกข์

40

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ เรานัน้ ได้มคี วามคิดอย่างนีว้ า่
สัตว์โลกนี้ถึงความลำ�บากหนอ ย่อมเกิด ย่อมแก่ ย่อมตาย
ย่อมจุติ และย่อมอุบัติ ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่อง
ออกไปพ้นจากทุกข์คอื ชราและมรณะแล้ว การออกจากทุกข์
คือชราและมรณะนี้ จะปรากฏขึ้นได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอมีอยู่ ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย
จึงมีชราและมรณะ เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานัน้
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละมีอยู่ ชราและ
มรณะจึงมี เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อภพนั่นแหละมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะมีภพเป็น
ปัจจัย จึงมีชาติ.
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… เมื่ออุปาทานนั่นแหละมีอยู่ ภพจึงมี เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ.
… เมือ่ ตัณหานัน่ แหละมีอยู่ อุปาทานจึงมี เพราะมี
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน.
… เมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ ตัณหาจึงมี เพราะมี
เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา.
… เมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่ เวทนาจึงมี เพราะมี
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา.
… เมือ่ สฬายตนะนัน่ แหละมีอยู่ ผัสสะจึงมี เพราะมี
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.
… เมือ่ นามรูปนัน่ แหละมีอยู่ สฬายตนะจึงมี เพราะมี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรานั้ น ได้ มี ค วามคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า
เมื่ออะไรหนอมีอยู่ นามรูปจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูป เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น
จึ ง ได้ รู้ แ จ้ ง ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า เมื่ อ วิ ญ ญาณนั่ น แหละมี อ ยู่
นามรูปจึงมี เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรานั้ น ได้ มี ค วามคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า
เมื่ออะไรหนอมีอยู่ วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย
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จึงมีวิญญาณ เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น
จึ ง ได้ รู้ แ จ้ ง ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า เมื่ อ นามรู ป นั่ น แหละมี อ ยู่
วิญญาณจึงมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความรู้ แ จ้ ง นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
วิญญาณนี้ ย่อมเวียนกลับมา ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลย
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง จึงแก่บา้ ง จึงตายบ้าง
จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง กล่าวคือ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย
จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า ความเกิดขึน้ พร้อม (สมุทโย) ความเกิดขึน้ พร้อม
(สมุทโย) ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ
ชราและมรณะจึ ง ดั บ เพราะการทำ � ในใจโดยแยบคาย
ของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละไม่มี
ชราและมรณะจึ ง ไม่ มี เพราะความดั บ แห่ ง ชาติ จึ ง มี
ความดับแห่งชราและมรณะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชาติจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปั ญ ญาว่ า เมื่ อ ภพนั่ น แหละไม่ มี ชาติ จึ ง ไม่ มี เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ.
… เมื่ออุปาทานนั่นแหละไม่มี ภพจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ.
… เมือ่ ตัณหานัน่ แหละไม่มี อุปาทานจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับอุปาทาน.
… เมือ่ เวทนานัน่ แหละไม่มี ตัณหาจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา.
… เมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มี เวทนาจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา.
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… เมื่ อ สฬายตนะนั่ น แหละไม่ มี ผั ส สะจึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ.
… เมื่ อ นามรู ป นั่ น แหละไม่ มี สฬายตนะจึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มี นามรูปจึงไม่มี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปั ญ ญาว่ า เมื่ อ วิ ญ ญาณนั่ น แหละไม่ มี นามรู ป จึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปั ญ ญาว่ า เมื่ อ นามรู ป นั่ น แหละไม่ มี วิ ญ ญาณจึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ความรู้แ จ้ ง นี้ไ ด้ เ กิ ด ขึ้น แก่ เ ราว่ า
หนทางเพื่อการตรัสรู้น้ี เราได้บรรลุแล้ว ได้แก่ส่งิ เหล่านี้คือ
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
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เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง ผั ส สะ จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง เวทนา
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง เวทนา จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ตั ณ หา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ได้ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า ความดับ (นิโรธ) ความดับ (นิโรธ) ดังนี้ … .
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อัตถิตาและนัตถิตา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

41

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐/๔๒.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีก่ ล่าวกันว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ดังนี้
อันว่าสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

กัจจานะ สัตว์โลกนี้ อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสอง
โดยมาก คือส่วนสุดว่า อัตถิตา (ความมี) และส่วนสุดว่า นัตถิตา 
(ความไม่มี).

กัจจานะ ส่วนสุดว่า นัตถิตา ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลก.
กัจจานะ ส่วนสุดว่า อัตถิตา ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ
ความดับไม่เหลือแห่งโลก.
กัจจานะ สัตว์โลกนี้โดยมาก ถูกผูกพันแล้วด้วย
ตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยทิฏฐิ (อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ)
แต่อริยสาวกนี้ ไม่เข้าถึง ไม่ถือเอา ไม่ถึงทับ ซึ่งตัณหาและ
อุปาทาน อันเป็นเครือ่ งถึงทับแห่งใจ อันเป็นอนุสยั แห่งทิฏฐิ
ว่า อัตตาของเราดังนี้ ย่อมไม่สงสัย ย่อมไม่ลังเลในข้อที่ว่า
เมื่อจะเกิด ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้น เมื่อจะดับ ทุกข์เท่านั้น
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ย่อมดับดังนี้ ญาณในข้อนี้ ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้น โดยไม่
ต้องเชื่อตามผู้อื่น กัจจานะ สัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้แล.
กัจจานะ คำ�กล่าวทีย่ นื ยันลงไปด้วยทิฏฐิวา่ สิง่ ทัง้ ปวง
มีอยู่ (สพฺพมตฺถตี )ิ ดังนี้ นีเ้ ป็นส่วนสุดทีห่ นึง่ คำ�กล่าวทีย่ นื ยัน
ลงไปด้วยทิฏฐิว่า สิ่ง ทั้ง ปวงไม่ มีอ ยู่ (สพฺพ นตฺถีติ) ดังนี้
นีเ้ ป็นส่วนสุดที่สอง.
กัจจานะ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง
ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อมแสดงดังนี้
ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมี
สังขารเป็นปัจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะมีวญ
ิ ญาณเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ เพราะมีผสั สะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อม
แห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานัน้
นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่ง
สังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่ง
วิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่ง
นามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ เพราะมีความดับ
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ
แห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่ง
เวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่ง
ตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่ง
อุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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โสดาบัน เป็นผูห้ มดความสงสัย
ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔

42

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๘/๔๑๗.

ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ อะไรมีอยู่ เพราะเข้าไปยึดถือซึง่
อะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นจนถึงกับว่า
ลมก็ไม่พดั แม่น�้ำ ก็ไม่ไหล สตรีมคี รรภ์กไ็ ม่คลอด พระจันทร์
และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่
อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์
มีพระผูม้ พี ระภาคเป็นมูล มีพระผูม้ พี ระภาคเป็นผูน้ �ำ มีพระผูม้ พี ระภาค
เป็นทีพ่ งึ่ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เป็นการชอบแล้วหนอ ขอให้อรรถแห่ง
ภาษิตนัน้ จงแจ่มแจ้งกะพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเองเถิด ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั
จากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำ�ไว้.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ เธอทัง้ หลายจงฟัง จงใส่ใจ
ให้ดี เราจักกล่าว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ รู ป มี อ ยู่ เพราะเข้ า ไปยึ ด ถื อ
ซึ่งรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลม
ก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์
และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่
อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด.
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเวทนามีอยู่ … เมื่อสัญญามีอยู่
… เมือ่ สังขารทัง้ หลายอยู่ … เมือ่ วิญญาณมีอยู่ เพราะเข้าไป
ยึดถือซึง่ วิญญาณ เพราะปักใจเข้าไปสูว่ ญ
ิ ญาณ ทิฏฐิจงึ เกิดขึน้
อย่างนีว้ า่ ลมก็ไม่พดั แม่น�้ำ ก็ไม่ไหล สตรีมคี รรภ์กไ็ ม่คลอด
พระจั น ทร์ แ ละพระอาทิตย์ก็ไ ม่ขึ้น ไม่ตก แต่ล ะอย่า งๆ
เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้ ว่ า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้
จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์
ก็ ไ ม่ ค ลอด พระจั น ทร์ แ ละพระอาทิ ต ย์ ก็ ไ ม่ ขึ้ น ไม่ ต ก
แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด ดังนี้.
ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้ ว่ า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขารทั้งหลาย … วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้
จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์
ก็ ไ ม่ ค ลอด พระจั น ทร์ แ ละพระอาทิ ต ย์ ก็ ไ ม่ ขึ้ น ไม่ ต ก
แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด ดังนี้.
ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย แม้สงิ่ ใดทีบ่ คุ คล ได้เห็นแล้ว ฟังแล้ว
รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่
ด้วยใจแล้ว เหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

156

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้
จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์
ก็ ไ ม่ ค ลอด พระจั น ทร์ แ ละพระอาทิ ต ย์ ก็ ไ ม่ ขึ้ น ไม่ ต ก
แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด ดังนี้.
ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ความสงสัย (กงฺขา)
ในฐานะ ๖ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้ว
ในกาลนั้น ก็เป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในเหตุ
ให้เกิดทุกข์ แม้ในความดับไม่เหลือของทุกข์ แม้ในข้อปฏิบตั ิ
ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือของทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวก
ละขาดแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน
มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้ในกาล
เบือ้ งหน้า.
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สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ

43

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ง ขตลั ก ษณะของสั ง ขตะ
๓ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
มีความเกิดขึ้นปรากฏ (อุปฺปาโท ปฺายติ)
มีความเสื่อมปรากฏ (วโย ปฺายติ)
เมือ่ ตัง้ อยูม่ คี วามแปรปรวนปรากฏ (ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายติ)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังขตลักษณะของสังขตะ
๓ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อสั ง ขตลั ก ษณะของอสั ง ขตะ
๓ ประการเหล่านี้มีอยู่ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
ไม่ปรากฏความเกิด (น อุปฺปาโท ปฺายติ)
ไม่ปรากฏความเสื่อม (น วโย ปฺายติ)
เมื่ อ ตั้ ง อยู่ ไ ม่ ป รากฏความแปรปรวน (น ิตสฺส
อฺถตฺต ปฺายติ)

ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีแ้ ล อสังขตลักษณะของอสังขตะ
๓ ประการ.
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ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว
อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่

44

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมชาติอนั ไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว
อันปัจจัยกระทำ�ไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ ภิกษุ
ทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัย
กระทำ�ไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว จักไม่ได้มแี ล้วไซร้ การสลัด
ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำ�แล้ว
ปรุงแต่งแล้ว จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว
ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำ�ไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว
มีอยู่ ดังนัน้ การสลัดออกซึง่ ธรรมชาติทเี่ กิดแล้ว เป็นแล้ว
อันปัจจัยกระทำ�แล้ว ปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏ.
พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต อภูต อกต อสงฺขต โน เจ ต
ภิกขฺ เว อภวิสสฺ อชาต อภูต อกต อสงฺขต นยิธ ชาตสฺส ภูตสฺส
กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ปฺาเยถ.
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาต อภูต อกต อสงฺขต
ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสสฺ รณ ปฺายตีต.ิ
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อีกสูตรหนึง่ -บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๑. ตรัสช่วงต้น
เหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ แต่มีตรัสช่วงท้ายเพิ่มเติม ดังนี้.

ใครๆ ไม่ควรเพลิดเพลิน ต่อสิง่ ทีเ่ กิดแล้ว เป็นแล้ว
เกิดขึน้ พร้อมแล้ว อันปัจจัยกระทำ�แล้ว ปรุงแต่งแล้ว ไม่ยงั่ ยืน
ปรุงแต่งเพื่อชราและมรณะ เป็นรังแห่งโรค เป็นของผุพัง
มีอาหารและตัณหา เป็นแดนเกิด.
การสลั ด ออกซึ่ ง ธรรมชาติ นั้ น เป็ น บทอั น ระงั บ
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ เป็นของยัง่ ยืน ไม่เกิด ไม่เกิดขึน้ พร้อม
ไม่มคี วามโศก ปราศจากธุลี เป็นความดับแห่งสิง่ ทีม่ คี วามทุกข์
เป็นธรรมดา เป็นความเข้าไปสงบรำ�งับแห่งสังขาร เป็นสุข.

160

ทางเพื่อพ้นจาก
ความเป็นสัตว์
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ประพฤติพรหมจรรย์เพือ่ ละขาดซึง่ ภพ

45

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔.

สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า
ย่อมกล่าวซึง่ โรคนัน้ โดยความเป็นตัวเป็นตน เขาสำ�คัญสิง่ ใด
โดยความเป็นประการใด แต่สงิ่ นัน้ ย่อมเป็นโดยประการอืน่
จากที่เขาสำ�คัญนั้น.
สัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพ ถูกภพบังหน้าแล้ว มีภพ
โดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น
เขาเพลิดเพลินยิง่ นักในสิง่ ใด สิง่ นัน้ เป็นภัย เขากลัวต่อสิง่ ใด
สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.
พรหมจรรย์น้ี อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพื่อการ
ละขาดซึ่งภพ.
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความหลุดพ้น
จากภพว่ามีได้เพราะภพ เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์
ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ.
ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความออกไป
ได้ จ ากภพ ว่ า มี ไ ด้ เ พราะวิ ภ พ เรากล่ า วว่ า สมณะหรื อ
พราหมณ์ทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.
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ก็ทุกข์นี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึง
ไม่มี.
ท่านจงดูโลกนีเ้ ถิด (จะเห็นว่า) สัตว์ทงั้ หลายอันอวิชชา
หนาแน่นบังหน้าแล้ว และว่าสัตว์ผยู้ นิ ดีในภพอันเป็นแล้วนัน้
ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้.
ก็ภพทัง้ หลายเหล่าหนึง่ เหล่าใด อันเป็นไปในทีห่ รือ
ในเวลาทัง้ ปวง เพือ่ ความมีแห่งประโยชน์โดยประการทัง้ ปวง.
ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา.
เมื่ อ บุ ค คลเห็ น อยู่ ซึ่ ง ข้ อ นั้ น ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ชอบ
ตามที่ เ ป็ น จริ ง อย่ า งนี้ อ ยู่ เขาย่ อ มละภวตั ณ หาได้ และ
ไม่เพลิดเพลินวิภวตัณหาด้วย.
ความดับเพราะความสำ�รอกไม่เหลือ เพราะความสิน้ ไป
แห่งตัณหาโดยประการทัง้ ปวง นัน้ คือนิพพาน.
ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว
เพราะไม่มคี วามยึดมัน่ ภิกษุนนั้ เป็นผูค้ รอบงำ�มารได้แล้ว
ชนะสงครามแล้ว ก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็น
ผู้คงที่ ดังนี้แล.
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เหตุปจั จัยเพือ่ ความเศร้าหมอง
และความบริสทุ ธิข์ องสัตว์ทง้ั หลาย
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ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ปูรณกัสสปะ ได้กล่าวอย่างนีว้ า่ เหตุไม่มี
ปัจจัยไม่มี เพือ่ ความเศร้าหมองของสัตว์ทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลาย จักเศร้าหมอง
โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย และเหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพือ่ ความบริสทุ ธิข์ อง
สัตว์ทง้ั หลาย สัตว์ทง้ั หลายย่อมบริสทุ ธิไ์ ด้ โดยไม่มเี หตุ ไม่มีปัจจัย ดังนี้
ในเรื่องนี้ พระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างไร.

มหลิ เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความเศร้าหมองของ
สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตาน สงฺกิเลสาย) สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) จัก
เศร้าหมอง เพราะมีเหตุ มีปจั จัย มหลิ และเหตุมี ปัจจัยมี เพือ่
ความบริสทุ ธิข์ องสัตว์ทง้ั หลาย (สตฺตาน วิสทุ ธฺ ยิ า) สัตว์ทง้ั หลาย
ย่อมบริสุทธิ์ได้ เพราะมีเหตุ มีปัจจัย.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองของ
สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไร และสัตว์ทั้งหลาย จักเศร้าหมอง เพราะมีเหตุ
มีปัจจัย อย่างไรเล่า.

มหลิ ถ้าหากรูป จักเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว อันทุกข์
ตามสนอง หยัง่ ลงสูค่ วามทุกข์ ไม่หยัง่ ลงสูค่ วามสุขเสียเลยไซร้
สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำ�หนัดยินดีในรูป.
มหลิ แต่เพราะเหตุทรี่ ปู ยังนำ�มาซึง่ ความสุข อันสุข
ตามสนอง หยั่งลงสู่ความสุข ไม่หยั่งลงสู่ความทุกข์ก็มีอยู่
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สัตว์ทั้งหลายจึงกำ�หนัดยินดีในรูป (รูปสฺมึ สารชฺชนฺติ) เพราะ
ความกำ�หนัดยินดี จึงถูกผูกไว้ (สาราคา สฺุชฺชนฺติ) เพราะถูก
ผูกไว้ จึงเศร้าหมองรอบด้าน (สฺโคา สงฺกิลิสฺสนฺติ).
มหลิ ถ้าหากเวทนา … สัญญา … สังขารทัง้ หลาย …
วิญญาณ จักเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว อันทุกข์ตามสนอง หยัง่ ลง
สู่ความทุกข์ ไม่หยั่งลงสู่ความสุขเสียเลยไซร้ สัตว์ทั้งหลาย
ก็จะไม่กำ�หนัดยินดีในวิญญาณ.
มหลิ แต่เพราะเหตุที่เวทนา … สัญญา … สังขาร
ทั้งหลาย … วิญญาณ ยังนำ�มาซึ่งความสุข อันสุขตามสนอง
หยัง่ ลงสูค่ วามสุข ไม่หยัง่ ลงสูค่ วามทุกข์กม็ อี ยู่ สัตว์ทงั้ หลาย
จึงกำ�หนัดยินดีในวิญญาณ เพราะความกำ�หนัดยินดี จึงถูก
ผูกไว้ เพราะถูกผูกไว้ จึงเศร้าหมองรอบด้าน.
มหลิ สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
ความเศร้ า หมองของสั ต ว์ ทั้ ง หลาย สั ต ว์ ทั้ ง หลายย่ อ ม
เศร้าหมองเพราะมีเหตุ มีปัจจัย โดยอาการอย่างนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไร และสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ เพราะมีเหตุ
มีปัจจัย อย่างไรเล่า พระเจ้าข้า.

มหลิ ถ้าหากรูป จักเป็นสุขโดยส่วนเดียว อันสุขตาม
สนอง หยั่งลงสู่ความสุข ไม่หยั่งลงสู่ความทุกข์เสียเลยไซร้
สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากรูป.
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มหลิ แต่เพราะเหตุทรี่ ปู เป็นทุกข์ อันทุกข์ตามสนอง
หยัง่ ลงสูค่ วามทุกข์ ไม่หยัง่ ลงสูค่ วามสุขก็มอี ยู่ สัตว์ทงั้ หลาย
จึงเบือ่ หน่ายจากรูป เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด ย่อมบริสุทธิ์ได้.
มหลิ ถ้าหากเวทนา … สัญญา … สังขารทัง้ หลาย …
วิญญาณ จักเป็นสุขโดยส่วนเดียว อันสุขตามสนอง หยัง่ ลงสู่
ความสุข ไม่หยัง่ ลงสูค่ วามทุกข์เสียเลยไซร้ สัตว์ทง้ั หลายก็จะ
ไม่เบือ่ หน่ายจากวิญญาณ.
มหลิ แต่เพราะเหตุที่เวทนา … สัญญา … สังขาร
ทั้งหลาย … วิญญาณ เป็นทุกข์ อันทุกข์ตามสนอง หยั่งลง
สู่ความทุกข์ ไม่หยั่งลงสู่ความสุขก็มีอยู่ สัตว์ทั้งหลายจึง
เบือ่ หน่ายจากจากเวทนา … จากสัญญา … จากสังขารทัง้ หลาย
… จากวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด ย่อมบริสุทธิ์ได้.
มหลิ สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
ความบริสทุ ธิข์ องสัตว์ทงั้ หลาย สัตว์ทงั้ หลายย่อมบริสทุ ธิไ์ ด้
เพราะมีเหตุ มีปัจจัย โดยอาการอย่างนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย ถ้าหากอัสสาทะ (รสอร่อย) ของปฐวีธาตุ
จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) ก็จะไม่กำ�หนัดยินดีใน
ปฐวีธาตุ ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอัสสาทะ ของปฐวีธาตุ
มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย จึงกำ�หนัดยินดีในปฐวีธาตุ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอาทีนวะ (โทษ) ของปฐวีธาตุ
จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่เบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุ
ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอาทีนวะของปฐวีธาตุมีอยู่ สัตว์
ทั้งหลาย จึงเบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุุ.
ภิกษุทง้ั หลาย ถ้าหากนิสสรณะ (อุบายเครือ่ งสลัดออก)
ของปฐวีธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกไปพ้น
ได้จากปฐวีธาตุ ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะนิสสรณะของ
ปฐวีธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย จึงออกพ้นไปได้จากปฐวีธาตุ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอัสสาทะของอาโปธาตุุ …
ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย
ก็จะไม่ก�ำ หนัดยินดีในอาโปธาตุ … ในเตโชธาตุ … ในวาโยธาตุ
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย แต่เ พราะอัสสาทะของอาโปธาตุุ … ของ
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เตโชธาตุ … ของวาโยธาตุมอี ยู่ สัตว์ทง้ั หลาย จึงกำ�หนัดยินดี
ในอาโปธาตุุ … ในเตโชธาตุ … ในวาโยธาตุ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอาทีนวะของอาโปธาตุุ …
ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย
ก็จะไม่เบื่อหน่ายจากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จาก
วาโยธาตุ ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอาทีนวะของอาโปธาตุุ
… ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย จึง
เบื่อหน่ายจากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จากวาโยธาตุ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากนิสสรณะของอาโปธาตุุ …
ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย
ก็จะไม่ออกไปพ้นได้จากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จาก
วาโยธาตุ ภิกษุทงั้ หลาย แต่เพราะนิสสรณะของอาโปธาตุุ
… ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุมอี ยู่ สัตว์ทงั้ หลาย จึงออก
พ้นไปได้จากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จากวาโยธาตุ.
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ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าหากอัสสาทะของรูป จักไม่ได้มอี ยู่
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่กำ�หนัดยินดีในรูป ภิกษุทั้งหลาย
แต่เพราะอัสสาทะของรูปมีอยู่ สัตว์ทงั้ หลาย จึงกำ�หนัดยินดี
ในรูป.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าหากอาทีนวะของรูป จักไม่ได้มอี ยู่
สั ต ว์ ท้ัง หลาย ก็ จ ะไม่ เ บื่อ หน่ า ยจากรู ป ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย
แต่เพราะอาทีนวะของรูปมีอยู่ สัตว์ท้ังหลาย จึงเบื่อหน่าย
จากรูป.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าหากนิสสรณะของรูปจักไม่ได้มอี ยู่
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่ออกไปพ้นได้จากรูป ภิกษุทั้งหลาย
แต่เพราะนิสสรณะของรูปมีอยู่ สัตว์ทงั้ หลาย จึงออกพ้นไปได้
จากรูป.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอัสสาทะของเวทนา … ของ
สัญญา … ของสังขารทัง้ หลาย … ของวิญญาณ จักไม่ได้มอี ยู่
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่กำ�หนัดยินดีในเวทนา … ในสัญญา …
ในสังขารทัง้ หลาย … ในวิญญาณ ภิกษุทงั้ หลาย แต่เพราะ
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อัสสาทะของเวทนา … ของสัญญา … ของสังขารทัง้ หลาย …
ของวิญญาณมีอยู่ สัตว์ทงั้ หลาย จึงกำ�หนัดยินดีในเวทนา …
ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย … ในวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอาทีนวะของเวทนา … ของ
สัญญา … ของสังขารทั้งหลาย … ของวิญญาณ จักไม่ได้
มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่เบื่อหน่ายจากเวทนา … จาก
สัญญา … จากสังขารทั้งหลาย … จากวิญญาณ ภิกษุ
ทั้งหลาย แต่เพราะอาทีนวะของเวทนา … ของสัญญา …
ของสังขารทั้งหลาย … ของวิญญาณมีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย
จึงเบือ่ หน่ายจากเวทนา … จากสัญญา … จากสังขารทัง้ หลาย …
จากวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากนิสสรณะของเวทนา … ของ
สัญญา … ของสังขารทัง้ หลาย … ของวิญญาณ จักไม่ได้มอี ยู่
สัตว์ทงั้ หลาย ก็จะไม่ออกไปพ้นได้จากเวทนา … จากสัญญา …
จากสังขารทัง้ หลาย … จากวิญญาณ ภิกษุทง้ั หลาย แต่เพราะ
นิสสรณะของเวทนา … ของสัญญา … ของสังขารทัง้ หลาย …
ของวิญญาณมีอยู่ สัตว์ทงั้ หลาย จึงออกพ้นไปได้จากเวทนา …
จากสัญญา … จากสังขารทั้งหลาย … จากวิญญาณ.
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49

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๓/๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้
๔ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) ความพรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)1
(2) ความพรากจากภวโยคะ (ภวโยควิสโยโค)
(3) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (ทิฏฺิโยควิสโยโค)
(4) ความพรากจากอวิชชาโยคะ (อวิชฺชาโยควิสโยโค)
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด (สมุทย) ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เครือ่ งสลัดออก (นิสสฺ รณ) แห่งกามทัง้ หลาย ตามความเป็นจริง
เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง
ความกำ�หนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหยั่งลงในกาม
1. บุคคลผูพ้ รากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสย ตุ โฺ ต) (แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ
เป็นอนาคามี ไม่มาสูค่ วามเป็นอย่างนี.้ บุคคลผูพ้ รากแล้วจากกามโยคะ พรากแล้ว
จากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว. -บาลี อิติวุ. ขุ.
๒๕/๓๐๓/๒๗๖.
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ความทะยานอยากเพราะกามในกามทัง้ หลาย ย่อมไม่เกิดขึน้
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความพรากจากกามโยคะ.
ความพรากจากกามโยคะเป็นดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ความพรากจากภวโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออก แห่งภพทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ความกำ�หนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลิน
เพราะภพ ความเยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุ่นเพราะภพ
ความกระหายเพราะภพ ความเร่าร้อนเพราะภพ ความหยัง่ ลง
ในภพ และความทะยานอยากเพราะภพในภพทัง้ หลาย ย่อม
ไม่เกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความพรากจาก
ภวโยคะ.
ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ
เป็นดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออก แห่งทิฏฐิทง้ั หลาย
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ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลาย ตาม
ความเป็นจริง ความกำ�หนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลิน
เพราะทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะ
ทิฏฐิ ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ
ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐิใน
ทิฏฐิทั้งหลาย ย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ.
ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ
ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็น
อย่ า งไร บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ย่ อ มรู้ ชั ด ซึ่ ง ความเกิ ด
ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออก แห่ง
ผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่ง
ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออก
แห่งผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเป็นจริง ความไม่รู้
ความไม่หยั่งรู้ในผัสสายตนะ ๖ ประการ ย่อมไม่เกิดขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ราเรียกว่า ความพรากจากอวิชชาโยคะ.
ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็นดังนี.้
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บุคคลผู้พรากจากอกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเป็น
เครือ่ งเศร้าหมอง เป็นเหตุให้มภี พใหม่ มีความกระสับกระส่าย
มีผลเป็นทุกข์ มีชาติ ชราและมรณะต่อไป เพราะฉะนัน้ เราจึง
เรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะ (โยคกฺเขมี).
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้คือ ความพรากจากโยคะ ๔
ประการ.
สัตว์ทงั้ หลายผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยเคน
สยตุ ตฺ า) ด้วยภวโยคะ ด้วยทิฏฐิโยคะ และถูกอวิชชากระทำ�ใน
เบือ้ งหน้าแล้ว มีปกติไปสูช่ าติและมรณะ ย่อมไปสูส่ งั สารวัฏ.
ส่ ว นสั ต ว์ เ หล่ า ใดรอบรู้ แ ล้ ว ซึ่ ง กามทั้ ง หลาย
และภวโยคะ โดยประการทัง้ ปวง ถอนขึน้ ได้แล้วซึง่ ทิฏฐิโยคะ
และพรากออกได้โดยเด็ดขาดซึ่งอวิชชา สัตว์เหล่านั้นแล
เป็นผูพ้ รากจากโยคะทัง้ ปวง (สพฺพโยควิสย ตุ ตฺ า) เป็นมุนผี ลู้ ว่ งพ้น
โยคะเสียได้.
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ความดับสนิทไม่เหลือของโลก
หาพบในกายนี้

50
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๖๓/๔๖.

ภิกษุทง้ั หลาย เราได้กล่าวกะโรหิตสั สเทวบุตรนัน้ ว่า
อาวุ โ ส ที่ สุ ด โลกแห่ ง ใด อั น สั ต ว์ ไ ม่ เ กิ ด ไม่ แ ก่
ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ เราไม่กล่าวการรู้ การเห็น การถึงที่
สุดโลกนั้น เพราะการไป.
อาวุ โ ส เมื่ อ ยั ง ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด แห่ ง โลกแล้ ว เราย่ อ ม
ไม่กล่าวซึ่งการกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์.
อาวุโส ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ ที่ยัง
ประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เอง เราได้บัญญัติโลก เหตุ
ให้เกิดโลก ความดับสนิทไม่เหลือของโลก และทางดำ�เนิน
ให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ ดังนี้.
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51

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๓/๑๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย แพทย์ทั้งหลาย ย่อมให้ยาถ่ายเพื่อ
กำ�จัดโรค ที่ มี น้ำ � ดี เป็นเหตุบ้าง ที่มีเ สมหะเป็นเหตุบ้า ง
ที่มีลมเป็นเหตุบ้าง ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ยาถ่าย
ชนิดนั้นมีอยู่ มิใช่ไม่มี แต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้น บางทีก็ได้ผล
บางทีก็ไม่ได้ผล.
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง ยาถ่ายอันเป็นอริยะ
(อริย วิเรจน) อันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะ
ไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็น
ธรรมดา (ชาติธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความเกิด สัตว์ทมี่ คี วามแก่
เป็นธรรมดา (ชราธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มี
ความตายเป็นธรรมดา (มรณธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความตาย
สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็น
ธรรมดา (โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจาก
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย ยาถ่ายอันเป็นอริยะ ที่ได้้ผลโดย
ส่วนเดียว ไม่มที จี่ ะไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึง่ อาศัยแล้ว สัตว์ทมี่ ี
ความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจากความเกิด สัตว์ทม่ี คี วามแก่
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เป็ น ธรรมดา จะพ้ น จากความแก่ สั ต ว์ ที่ มี ค วามตาย
เป็นธรรมดา จะพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดา จะพ้นจาก
โสกะปริ เ ทวะ ทุ ก ขะโทมนั ส อุ ป ายาสะทั้ ง หลายได้ นั้ น
เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูม้ สี มั มาทิฏฐิ ย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิ
ออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะ
มิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเหล่าใด บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเป็น
สิ่งที่เขาระบายออกได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนก ที่มี
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ภิกษุทงั้ หลาย ผูม้ สี มั มาสังกัปปะ ย่อมระบายมิจฉา
สังกัปปะออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมระบายมิจฉา
วาจาออกได้ …
ภิกษุทง้ั หลาย ผูม้ สี มั มากัมมันตะ ย่อมระบายมิจฉา
กัมมันตะออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมระบายมิจฉา
อาชีวะออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมระบายมิจฉา
วายามะออกได้ …
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ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาสติ ย่อมระบายมิจฉาสติ
ออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมระบายมิจฉา
สมาธิออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมระบายมิจฉา
ญาณะออกได้ …
ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมระบายมิจฉาวิมุตติออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น
เพราะมิ จ ฉาวิ มุ ต ติ เ ป็ น ปั จ จั ย เหล่ า ใด บาปอกุ ศ ลธรรม
เหล่านัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาระบายออกได้แล้ว และกุศลธรรมเป็น
อเนก ทีม่ สี มั มาวิมตุ ติเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์.
ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล ยาถ่ายอันเป็นอริยะ อันเป็น
ยาถ่ายที่ได้้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะไม่ได้ผล เป็นยาถ่าย
ซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจาก
ความเกิด สัตว์ทมี่ คี วามแก่เป็นธรรมดา จะพ้นจากความแก่
สัตว์ทมี่ คี วามตายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความตาย สัตว์ทมี่ ี
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดา
จะพ้นจากโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย.
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สิง่ ทีป่ ถุ ชุ นยึดถือ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

52

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๓/๒๕๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงสารนี้ กำ � หนดที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ.
ภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ถูกล่ามไว้
ที่หลักหรือเสาอันมั่นคง ถ้าแม้มันเดิน มันก็ย่อมเดินใกล้
หลักหรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันยืน มันก็ย่อมยืนใกล้หลัก
หรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันนั่ง มันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสา
นัน้ เอง ถ้าแม้มนั นอน มันก็ยอ่ มนอนใกล้หลักหรือเสานัน้ เอง
แม้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
ย่อมตามเห็นรูปว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตน
ของเรา ย่อมตามเห็นเวทนา … สัญญา … สังขารทั้งหลาย
… วิญญาณว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็นตัวตนของเรา.
ปุ ถุ ช นนั้ น ถ้ า แม้ เ ดิ น อยู่ เขาก็ ย่ อ มเดิ น ใกล้
อุปาทานขันธ์์ ๕ เหล่านีน้ นั้ เอง ถ้าแม้ยนื อยู่ เขาก็ยอ่ มยืนใกล้
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านีน้ นั้ เอง ถ้าแม้นงั่ อยู่ เขาก็ยอ่ มนัง่ ใกล้
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อุปาทานขันธ์์ ๕ เหล่านีน้ นั้ เอง ถ้าแม้นอนอยู่ เขาย่อมนอนใกล้
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั้นเอง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลาย พึง
พิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนีเ้ ศร้าหมองแล้วด้วยราคะ
โทสะ โมหะ สิน้ กาลนาน ภิกษุทงั้ หลาย สัตว์ทงั้ หลาย ย่อม
เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์
เพราะจิตผ่องแผ้ว (จิตฺตโวทานา) … .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นช่ า งย้ อ ม หรื อ
ช่างเขียน เมื่อมีน้ำ�ย้อมคือครั่ง ขมิ้น คราม หรือสีแดงอ่อน
ก็จะพึงเขียนรูปสตรี หรือรูปบุรุษ ลงที่แผ่นกระดาษ หรือ
ฝาผนัง หรือผืนผ้า ซึ่งเกลี้ยงเกลา ได้ครบทุกส่วน ภิกษุ
ทัง้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ฉันนัน้ เหมือนกัน เมือ่ จะให้เกิด
ย่อมทำ�รูปนั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมทำ�เวทนา
นัน่ แหละให้เกิด เมือ่ จะให้เกิด ย่อมทำ�สัญญานัน่ แหละให้เกิด
เมื่อจะให้เกิด ย่อมทำ�สังขารนั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด
ย่อมทำ�วิญญาณนั่นแหละให้เกิด.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ ว่า
อย่างไร … เวทนา … สัญญา … สังขารทัง้ หลาย … วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา

53

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๗๙/๒๘๗., -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๔๒/๗๑.

… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น แล ถ้ า แม้ ว่ า
ชนเหล่าอืน่ พึงด่าว่า บริภาษ โกรธเคือง เบียดเบียน กระทบ
กระเทียบพวกเธอ พวกเธอไม่พึงมีความอาฆาต ไม่พึงมี
ความขุ่นเคือง ไม่พึงมีความไม่ชอบใจในชนเหล่าอื่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล แม้จะมีใครมา
สั ก การะ เคารพ นั บ ถื อ บู ช าพวกเธอ พวกเธอไม่ พึ ง มี
ความยินดี ไม่พึงมีความโสมนัส หรือไม่มีความเคลิ้มใจ
ไปตามสิ่งเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีใครมาสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาพวกเธอ พวกเธอพึงมีความคิดอย่างนีว้ า่
ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไร บัดนี้เราก็ต้อง
ทำ�ความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ แล สิง่ ใดไม่ใช่ของเธอ
สิ่งนั้นเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุท้ังหลาย รูปไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอั น เธอละได้ แ ล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล
และความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทงั้ หลาย เวทนาไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวันนี้
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง
หรือเผาเสีย หรือทำ�ตามสมควรแก่เหตุ พวกเธอรูส้ กึ อย่างนี้
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำ�แก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.
ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะเหตุวา่ ความรูส้ กึ ว่าตัวตน (อตฺตา)
ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น รูปไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย เวทนาไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
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อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา
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-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้นเธอจงละ
มันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุทง้ั หลาย จักษุ (ตา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย โสตะ (หู) … ฆานะ (จมูก) … ชิวหา  
(ลิน้ ) … กายะ (กาย) … มโน (ใจ) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน อะไรๆ ในเชตวันนี้
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง
หรือเผาเสีย หรือทำ�ตามสมควรแก่เหตุ พวกเธอรูส้ กึ อย่างนี้
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำ�แก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.
ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.
186

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะเหตุวา่ ความรูส้ กึ ว่าตัวตน (อตฺตา)
ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มใี นสิง่ เหล่านัน้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น จักษุไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ … โสตะ … ฆานะ
… ชิวหา … กายะ … มโน ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้น อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
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อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา
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ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้นเธอจงละ
มันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย เสียง … กลิน่ … รส … โผฏฐัพพะ …
ธรรมไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิง่ นัน้ อันเธอละได้แล้ว
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวันนี้
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง
หรือเผาเสีย หรือทำ�ตามสมควรแก่เหตุ พวกเธอรูส้ กึ อย่างนี้
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำ�แก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.
ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะเหตุวา่ ความรูส้ กึ ว่าตัวตน (อตฺตา)
ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น รู ป ไม่ ใ ช่ ข องเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่เธอ เสียง … กลิน่ … รส …
โผฏฐัพพะ … ธรรมไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุข
แก่เธอ.
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-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๔/๒๓๐.

... ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จะพึงเบื่อ
หน่ายได้บา้ ง คลายกำ�หนัดได้บา้ ง หลุดพ้นได้บา้ ง ในร่างกาย
อันเป็นทีป่ ระชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี
การเกิดก็ดี การตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่ง
มหาภูตทัง้ ๔ นี้ ย่อมปรากฏ เพราะเหตุนนั้ ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ
จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง คลายกำ�หนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง
ในร่างกายนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนสิง่ ท่เี รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง1 ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ไม่อาจจะเบือ่ หน่าย ไม่อาจจะ
คลายกำ�หนัด ไม่อาจจะหลุดพ้น จากสิ่งนั้นได้เลย ข้อนั้น
เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ สิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตเป็นต้นนี้
อันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ได้รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ได้ยึดถือ
ด้วยทิฏฐิว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา
ดังนี้มาตลอดกาลช้านาน เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ
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จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะคลายกำ�หนัด ไม่อาจจะ
หลุดพ้นในสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนัน้
ได้เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ จะพึงเข้าไปยึดถือ
เอาร่างกายอันเป็นทีป่ ระชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้ โดยความเป็น
ตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตน
ไม่ดเี ลย ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ ร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำ�รงอยู่ ๑ ปีบ้าง
๒ ปีบา้ ง ๓ ปีบา้ ง ๔ ปีบา้ ง ๕ ปีบา้ ง ๑๐ ปีบา้ ง ๒๐ ปีบา้ ง
๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง เกินกว่า
๑๐๐ ปีบ้าง ก็ยังมีปรากฏ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสิ่งท่ี่เรียก
กันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น
ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวันตลอดคืน.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปใน
ป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่
จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่นนี้เรื่อยๆ ไป ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน สิ่งท่ี่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน
ตลอดคืน.
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ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ย่อมกระทำ�
ไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนัน่ เทียว
ดังนีว้ า่ เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีย้ อ่ มมี เพราะความเกิดขึน้ แห่งสิง่ นี้
สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ เมือ่ สิง่ นีไ้ ม่มี สิง่ นีย้ อ่ มไม่มี เพราะความดับไป
แห่งสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ เพราะมีอวิชชา
เป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย
จึ ง มี วิ ญ ญาณ เพราะมี วิ ญ ญาณเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี น ามรู ป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดย
ไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
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เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมี
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี
ความดั บ แห่ ง อุ ป าทาน จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ
แห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
อีกสูตรหนึง่ -บาลี นิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๑๖/๒๓๕. ได้ตรัสช่วงต้น
โดยมีเนื้อความเหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ แต่ต่างกันที่อุปมาช่วงท้าย
ผูส้ นใจสามารถศึกษาได้จากทีม่ าของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม
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-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้นเธอจงละ
มันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ
ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จั ก ษุ (ตา) ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จั ก ษุ สั ม ผั ส ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทงั้ หลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โสตะ (หู ) ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย เสียงไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย โสตวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โสตสั ม ผั ส ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทั้งหลาย ฆานะ (จมูก) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย กลิ่นไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ภิกษุท้ังหลาย ฆานวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ฆานสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละ
มันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ชิวหา (ลิ้น) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทั้งหลาย รสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย กายะ (กาย) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โผฏฐั พ พะไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุท้ังหลาย กายวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กายสั ม ผั ส ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย มโน (ใจ) ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย มโนสั ม ผั ส ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวันนี้
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง
หรือเผาเสีย หรือทำ�ตามสมควรแก่เหตุ พวกเธอรูส้ กึ อย่างนี้
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำ�แก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.
ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เพราะเหตุวา่ ความรูส้ กึ ว่าตัวตน (อตฺตา)
ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น จั ก ษุ ... รู ป ...
จักษุวิญญาณ ... จักษุสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
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เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เธอ ... โสตะ ... เสียง
... โสตวิญญาณ ... โสตสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เธอ … ฆานะ ... กลิน่
... ฆานวิญญาณ ... ฆานสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ … ชิวหา ... รส
... ชิวหาวิญญาณ ... ชิวหาสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ไม่ ใ ช่ ข องเธอ เธอจงละมั น เสี ย สิ่ ง นั้ น อั น เธอละได้ แ ล้ ว
จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เธอ … กายะ
... โผฏฐัพพะ ... กายวิญญาณ ... กายสัมผัส … สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะกายสัมผัส
เป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละ
ได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เธอ ...
มโน ... ธรรม ... มโนวิญญาณ ... มโนสัมผัส … สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัส
เป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละ
ได้แล้ว จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล และความสุขแก่เธอ.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา (นัยที่ ๑)

58

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙-๓๐,๑๐๑/๔๕-๔๗,๑๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึน้ ก็ไม่เทีย่ ง รูปทีเ่ กิดจากสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ ง
ได้อย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เวทนาไม่ เ ที่ ย ง แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ญ ญาไม่ เ ที่ ย ง แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง แม้เหตุปจั จัย
ที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายที่
เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่
ให้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้ ก็ไม่เทีย่ ง วิญญาณทีเ่ กิดจากสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุข
ได้อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็น ทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์
จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์
จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย สังขารทัง้ หลายเป็นทุกข์ แม้เหตุปจั จัย
ที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายที่
เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้ ก็เป็นทุกข์ วิญญาณทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์
จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เป็ น อนั ต ตา แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่
ให้รูปเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
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ภิกษุทงั้ หลาย สังขารทัง้ หลายเป็นอนัตตา แม้เหตุ
ปัจจัยทีใ่ ห้สงั ขารทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็เป็นอนัตตา สังขารทัง้ หลาย
ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยที่
ให้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้ ก็เป็นอนัตตา วิญญาณทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่ของเรา (เนตํ มม) ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺม)ิ
ไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เวทนาไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็น
จริงอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
ข้อนีอ้ ริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด
เป็ น อนั ตตา สิ่งนั้น ไม่ใช่ข องเรา ไม่ใช่เ ป็น เรา ไม่ใ ช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
ข้อนีอ้ ริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา (นัยที่ ๒)
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ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ก็หากรูปนี้จักเป็น
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะ
ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา ดังนั้น
รู ป จึ ง เป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ และสั ต ว์ ย่ อ มไม่ ไ ด้ ต ามความ
ปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากเวทนานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ เวทนาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนา
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เวทนาเป็นอนัตตา ดังนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ
สัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนา
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากสัญญานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ญ ญาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
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เหตุทสี่ ญ
ั ญาเป็นอนัตตา ดังนัน้ สัญญาจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ก็หาก
สังขารทั้งหลายนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารทั้งหลายก็คง
ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนา
ในสังขารทั้งหลายว่า ขอสังขารทั้งหลายของเรา จงเป็น
อย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่สังขาร
ทัง้ หลายเป็นอนัตตา ดังนัน้ สังขารทัง้ หลายจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารทั้งหลาย
ว่า ขอสังขารทั้งหลายของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็น
อย่างนั้นเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณเป็นอนัตตา ก็หากวิญญาณนี้
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ
ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอ
วิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึง
เป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา
ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขารทั้งหลาย … วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ รูปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม รูปทัง้ หมดนัน้
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
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ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม สังขารทัง้ หลายทัง้ หมดนัน้
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยูใ่ นทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม วิญญาณทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา (นัยที่ ๓)

60

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๒/๖๑๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยง
หรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา …
สัญญา … สังขารทั้งหลาย …วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุ ล อริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ย่อมทำ�ลาย ย่อมไม่กอ่ ขึน้ ย่อมละทิง้
ย่อมไม่ถอื เอาซึง่ ขันธ์ ๕

61

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๘.

ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
เมือ่ ตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงชาติกอ่ น ได้เป็นอันมาก สมณะ
หรือพราหมณ์ทง้ั หมดนัน้ ก็ยอ่ มตามระลึกถึงอุปาทานขันธ์ ๕
หรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแห่งอุปาทานขันธ์ ก็อุปาทานขันธ์ ๕
อะไรบ้าง คือ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ย่ อ มตามระลึ ก ถึ ง รู ป ดั ง นี้ ว่ า ใน
อดีตกาล เราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงเวทนา
ดังนีว้ า่ ในอดีตกาล เราเป็นผูม้ เี วทนาอย่างนี้ ย่อมตามระลึก
ถึงสัญญาดังนีว้ า่ ในอดีตกาล เราเป็นผูม้ สี ญ
ั ญาอย่างนี้ ย่อม
ตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีสังขาร
อย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังนีว้ า่ ในอดีตกาล เราเป็น
ผู้มีวิญญาณอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป เพราะสิง่ นัน้
แตกสลาย ดังนัน้ จึงเรียกว่า รูป แตกสลายไปเพราะอะไร
แตกสลายไปเพราะความหนาวบ้าง แตกสลายไปเพราะ
ความร้อนบ้าง แตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลาย
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ไปเพราะกระหายบ้าง แตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัตว์เลือ้ ยคลานบ้าง (ฑสมกสวาตาตปสิรสี ปสมฺผสฺเสนปิ) บ้าง ภิกษุทง้ั หลาย เพราะสิง่ นัน
้ แตกสลาย ดังนัน้
จึงเรียกว่า รูป.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า เวทนา เพราะ
สิง่ นัน้ รูส้ กึ ดังนัน้ จึงเรียกว่า เวทนา รูส้ กึ ได้ซงึ่ อะไร รูส้ กึ
ได้ซงึ่ สุขบ้าง รูส้ กึ ได้ซงึ่ ทุกข์บา้ ง รูส้ กึ ได้ซงึ่ อทุกขมสุขบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย เพราะสิง่ นัน้ รูส้ กึ ดังนัน้ จึงเรียกว่า เวทนา.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สัญญา เพราะ
จำ�ได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา จำ�ได้หมายรู้อะไร จำ�ได้
หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะจำ�ได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรม
อะไร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง
สังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม
คือสัญญาโดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรมคือ
สังขารโดยความเป็นสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือวิญญาณ
โดยความเป็นวิญญาณ ภิกษุทั้งหลาย เพราะปรุงแต่ง
สังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะอะไรจึ ง เรี ย กว่ า วิ ญ ญาณ
เพราะรูแ้ จ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ รูแ้ จ้งซึง่ อะไร รูแ้ จ้งรส
เปรีย้ วบ้าง รูแ้ จ้งรสขมบ้าง รูแ้ จ้งรสเผ็ดบ้าง รูแ้ จ้งรสหวานบ้าง
รูแ้ จ้งรสขืน่ บ้าง รูแ้ จ้งรสไม่ขน่ื บ้าง รูแ้ จ้งรสเค็มบ้าง รูแ้ จ้งรส
ไม่เค็มบ้าง ภิกษุทงั้ หลาย เพราะรูแ้ จ้ง จึงเรียกว่าวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ในกาลนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่ แม้
ในกาลอดีต เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูป
อันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ ถ้าเรานี้ พึงยินดีรูปใน
อนาคต แม้ในกาลอนาคต เราก็จะถูกรูปเคีย้ วกิน เหมือนกับ
ที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ เธอพิจารณา
เห็น ดังนี้ แล้ ว ย่ อ มไม่มีความอาลัยในรูปอัน เป็นอดีต
ย่อมไม่ยินดีในรูปอันเป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับ
ไม่เหลือแห่งรูปอันเป็นปัจจุบัน.
ภิกษุทง้ั หลาย ในข้อนัน้ อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ย่อม
พิจารณาเห็นดังนีว้ า่ ในกาลนีเ้ ราถูกเวทนา … ถูกสัญญา …
ถู ก สั ง ขาร … ถู ก วิ ญ ญาณเคี้ ย วกิ น อยู่ แม้ ใ นกาลอดี ต
เราก็ถูกเวทนา … ถูกสัญญา … ถูกสังขาร … ถูกวิญญาณ
เคี้ ย วกิ น แล้ ว เหมื อ นกั บ ที่ ถู ก เวทนา … ถู ก สั ญ ญา …
ถูกสังขาร … ถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบนั เคีย้ วกินอยูใ่ นบัดนี้
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ถ้าเรานี้ พึงยินดีเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ
อันเป็นอนาคต แม้ในกาลอนาคต เราก็จะถูกเวทนา …
ถูกสัญญา … ถูกสังขาร … ถูกวิญญาณเคีย้ วกิน เหมือนกับที่
ถูกเวทนา … ถูกสัญญา … ถูกสังขาร … ถูกวิญญาณอันเป็น
ปัจจุบนั เคีย้ วกินอยูใ่ นบัดนี้ เธอพิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อม
ไม่มีความอาลัยในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร … ใน
วิญญาณอันเป็นอดีต ย่อมไม่ชื่นชมเวทนา … สัญญา …
สังขาร … วิญญาณอันเป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่ อ หน่ า ย เพื่ อ ความคลายกำ� หนั ด เพื่ อ ความดั บ
ไม่ เ หลื อ แห่ ง เวทนา … แห่ ง สั ญ ญา … แห่ ง สั ง ขาร …
แห่งวิญญาณอันเป็นปัจจุบัน.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ เที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ทีไ่ กลหรือใกล้กต็ าม รูปทัง้ หมดนัน้ เธอทัง้ หลาย พึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของ
เรา (เนต มม) ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ) ไม่ใช่ตัวตนของเรา
(น เมโส อตฺตา).
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เวทนา … สั ญ ญา … สั ง ขาร …
วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือ
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ปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้
ก็ตาม เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณทั้งหมดนั้น
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ นัน่ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมทำ�ลาย
ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา ย่อมเรี่ยราย ย่อม
ไม่รวบรวมเข้าไว้ ย่อมทำ�ให้มอด ย่อมไม่ทำ�ให้ลุกโพลงขึ้น.
อริยสาวกนั้น ย่อมทำ�ลาย ย่อมไม่ก่อขึ้นซึ่งอะไร
เธอย่อมทำ�ลาย ย่อมไม่กอ่ ขึน้ ซึง่ รูป … เวทนา … สัญญา …
สังขาร … วิญญาณ.
อริ ย สาวกนั้น ย่อ มละทิ้ง ย่อ มไม่ถือเอาซึ่ง อะไร
เธอย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา …
สังขาร … วิญญาณ.
อริยสาวกนั้น ย่อมเรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้
ซึ่งอะไร เธอย่อมเรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ซึ่งรูป …
เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ.
อริยสาวกนัน้ ย่อมทำ�ให้มอด ย่อมไม่กอ่ ให้ลกุ โพลงขึน้
ซึ่งอะไร เธอย่อมทำ�ให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้น
ซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ.
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ภิกษุทง้ั หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้
ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในรูป … แม้ในเวทนา … แม้ในสัญญา …
แม้ในสังขาร … แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่ อ มมี ญ าณหยั่ ง รู้ ว่ า หลุ ด พ้ น แล้ ว รู้ ชั ด ว่ า ชาติ สิ้ น แล้ ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมไม่กอ่ ขึน้
ย่อมไม่ท�ำ ลาย แต่เป็นอันว่าทำ�ลายได้แล้วตัง้ อยู่ ย่อมไม่ละทิง้
ย่อมไม่ถือเอา แต่เป็นอันว่าละทิ้งได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่
เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้ว
ตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำ�ให้มอด ย่อมไม่ทำ�ให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็น
อันว่าทำ�ให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.
อริยสาวก ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมไม่ทำ�ลายซึ่งอะไร แต่
เป็นอันว่าทำ�ลายได้แล้วตั้งอยู่ เธอย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมไม่
ทำ�ลายซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ
แต่เป็นอันว่าทำ�ลายได้แล้วตั้งอยู่.
อริยสาวก ย่อมไม่ละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไร แต่
เป็นอันว่าละทิง้ ได้แล้วตัง้ อยู่ เธอย่อมไม่ละทิง้ ย่อมไม่ถอื เอา
ซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ แต่เป็น
อันว่าละทิ้งได้แล้วตั้งอยู่.
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อริยสาวก ย่อมไม่เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ซึ่ง
อะไร แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้วตั้งอยู่ เธอย่อมไม่เรี่ยราย
ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ซงึ่ รูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร …
วิญญาณ แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้วตั้งอยู่.
อริยสาวก ย่อมไม่ท�ำ ให้มอด ย่อมไม่ท�ำ ให้ลกุ โพลงขึน้
ซึ่งอะไร แต่เป็นอันว่าทำ�ให้มอดได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำ�
ให้มอด ย่อมไม่ท�ำ ให้ลกุ โพลงขึน้ ซึง่ รูป … เวทนา … สัญญา …
สังขาร … วิญญาณ แต่เป็นอันว่าทำ�ให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย เทวดาพร้อมด้วยอินทร์ พรหม และ
ปชาบดียอ่ มนมัสการภิกษุผมู้ จี ติ หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ มาจาก
ที่ไกลทีเดียวว่า ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนย ข้าแต่ท่านบุรุษ
ผู้ สูงสุ ด ข้ าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้า พเจ้า ไม่อาจ
จะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งอยู่ ดังนี้.
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อายตนะภายใน ๖
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

62
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๗/๕๙๙.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จักษุ (ตา)
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร โสตะ (หู)
… ฆานะ (จมูก) … ชิวหา (ลิ้น) … กายะ (กาย) … มโน (ใจ)
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็ สิ่ ง ใดไม่ เ ที่ ย งเป็ น ทุ ก ข์ มี ค วามแปรปรวนเป็ น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในจักษุ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในโสตะ ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในฆานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหา ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในกายะ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในมโน เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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อายตนะภายนอก ๖
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

63
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๘/๖๐๒.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยง
หรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เสียง …
กลิ่น … รส … โผฏฐัพพะ … ธรรมเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในรูป ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในเสียง ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในกลิ่น ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
โผฏฐัพพะ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในธรรม เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ� ทำ�เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

64

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๙/๖๐๔.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร จักขุวญ
ิ ญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร โสตวิญญาณ
… ฆานวิญญาณ … ชิวหาวิญญาณ … กายวิญญาณ … มโนวิญญาณ
เทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อม
เบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นจั ก ขุ วิ ญ ญาณ ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
โสตวิ ญ ญาณ ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นฆานวิ ญ ญาณ ย่ อ ม
เบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นชิ ว หาวิ ญ ญาณ ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
กายวิญญาณ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในมโนวิญญาณ เมือ่ เบือ่ หน่าย
ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อ
หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้
ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�
ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

65

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๙/๖๐๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่า่ งไร จักขุสมั ผัส
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่า่ งไร โสตสัมผัส
… ฆานสัมผัส … ชิวหาสัมผัส … กายสัมผัส … มโนสัมผัส
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัส
ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นฆานสั ม ผั ส ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
ชิวหาสัมผัส ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในกายสัมผัส ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ
หยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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เวทนา ๖ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

66

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๙/๖๐๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา
ที่เกิดจากจักขุสัมผัส เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา
ที่เกิดจากโสตสัมผัส … เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส …
เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส … เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส
… เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่าย
แม้ ใ นเวทนาที่ เ กิ ด จากโสตสั ม ผั ส ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา
ทีเ่ กิดจากชิวหาสัมผัส ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในเวทนาทีเ่ กิดจาก
กายสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อม
หลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว
อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้
ไม่ได้มี ดังนี้.
(เนื้อหาในบทที่ ๖๑ (อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา)
จนถึงบทที่ ๖๕ (เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา) รวมทั้งสิ้น ๕ บท
ในสูตรอืน่ -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๕. ตรัสว่า เป็นปฏิปทาทีส่ ปั ปายะ
แก่การบรรลุนพิ พาน. -ผูร้ วบรวม)
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สัญญา ๖ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

67

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๐/๖๑๐.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร รูปสัญญา
(ความหมายรู้ในรูป) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร สัททสัญญา
(ความหมายรู้ในเสียง) … คันธสัญญา (ความหมายรู้ในกลิ่น) …
รสสัญญา (ความหมายรูใ้ นรส) … โผฏฐัพพสัญญา (ความหมายรู้
ในสัมผัสทางกาย) … ธัมมสัญญา (ความหมายรู้ในธรรม) เที่ยง
หรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัททสัญญา
ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นคั น ธสั ญ ญา ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
รสสั ญ ญา ย่ อมเบื่อ หน่ายแม้ใ นโผฏฐัพ พสัญ ญา ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในธัมมสัญญา เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

68

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๐/๖๑๒.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร รูปสัญเจตนา
(เจตนาในรูป) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร สัททสัญเจตนา (เจตนาในเสียง) … คันธสัญเจตนา (เจตนาในกลิน่ ) …
รสสัญเจตนา (เจตนาในรส) … โผฏฐัพพสัญเจตนา (เจตนาใน
สัมผัสทางกาย) … ธัมมสัญเจตนา (เจตนาในธรรม) เที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุ ล อริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญเจตนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
สัททสัญเจตนา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในคันธสัญเจตนา ย่อมเบือ่
หน่ายแม้ในรสสัญเจตนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในธัมมสัญเจตนา เมือ่ เบือ่ หน่าย
ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อ
หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้
ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�
ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

69

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๑/๖๑๔.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปตัณหา
(ความอยากในรูป) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร สัททตัณหา
(ความอยากในเสียง) … คันธตัณหา (ความอยากในกลิน่ ) … รสตัณหา
(ความอยากในรส) … โผฏฐั พ พตั ณ หา (ความอยากในสั ม ผั ส
ทางกาย) … ธัมมตัณหา (ความอยากในธรรม) เทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในรูปตัณหา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัททตัณหา
ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นคั น ธตั ณ หา ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
รสตัณหา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในโผฏฐัพพตัณหา ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในธัมมตัณหา เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะ
คลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ
หยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

70

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๑/๖๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ปฐวีธาตุ
(ธาตุดิน) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่าอย่างไร อาโปธาตุ
(ธาตุ น้ำ � ) … เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) … วาโยธาตุ (ธาตุ ลม) …
อากาสธาตุ (ธาตุคืออากาศ) … วิญญาณธาตุ (ธาตุคือวิญญาณ)
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา.
ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในปฐวีธาตุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอาโปธาตุ
ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในเตโชธาตุ ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในวาโยธาตุ
ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ นอากาสธาตุ ย่ อ มเบื่ อ หน่ า ยแม้ ใ น
วิญญาณธาตุ เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลาย
กำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่
หลุ ด พ้ น แล้ ว อริ ย สาวกนั้ น ย่ อ มรู้ ชั ด ว่ า ชาติ สิ้ น แล้ ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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เมือ่ ละอวิชชาได้ ความเห็นว่า
เรามีอยู่ ย่อมไม่มี

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

71
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๔.

ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
เมื่อสำ�คัญเห็น ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งอัตตา (ตน) มีอย่างต่างๆ
สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งอุปาทาน
ขันธ์ทงั้ ๕ อย่างบ้าง หรือว่า ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ อุปาทานขันธ์
ขันธ์ใดขันธ์หนึง่ ในบรรดาอุปาทานขันธ์ทงั้ ๕ เหล่านัน้ บ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ อะไรบ้าง ภิกษุ
ทั้ ง หลาย ในโลกนี้ ปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว ไม่ ไ ด้ เ ห็ น
พระอริยะทัง้ หลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รบั
การแนะนำ�ในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัปบุรุษทั้งหลาย
ไม่ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำ�ในธรรม
ของสัปบุรษุ เขาย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ รูป โดยความเป็นตนบ้าง
ย่ อ มสำ � คั ญ เห็ น ซึ่ ง ตนว่ า มี รู ป บ้ า ง ย่ อ มสำ � คั ญ เห็ น ซึ่ ง รู ป
ในตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ ตนในรูปบ้าง เขาย่อมสำ�คัญ
เห็นซึง่ เวทนา โดยความเป็นตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ ตนว่า
มีเวทนาบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ เวทนาในตนบ้าง ย่อมสำ�คัญ
เห็ น ซึ่ ง ตนในเวทนาบ้ า ง เขาย่ อ มสำ � คั ญ เห็ น ซึ่ ง สั ญ ญา
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โดยความเป็นตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งตนว่ามีสัญญาบ้าง
ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งสัญญาในตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งตน
ในสัญญาบ้าง เขาย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลาย โดย
ความเป็นตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ ตนว่ามีสงั ขารบ้าง ย่อม
สำ�คัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายในตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่ง
ตนในสังขารทั้งหลายบ้าง เขาย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งวิญญาณ
โดยความเป็นตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึง่ ตนว่ามีวญ
ิ ญาณบ้าง
ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งวิญญาณในตนบ้าง ย่อมสำ�คัญเห็นซึ่งตน
ในวิญญาณบ้าง.
การสำ�คัญเห็นด้วยอาการอย่างนี้ เป็นอันว่าการถือมัน่
(อธิคตํ) ของบุคคลนั้นว่า เรามีอยู่ ย่อมมี ดังนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ บุ ค คลนั้ น ถื อ มั่ น ว่ า เรามี อ ยู่
(อสฺมีติ) ดังนี้แล้ว ลำ�ดับนั้น การก้าวลงแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย
๕ ประการ ย่อมมีขึ้น (ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อวกฺกนฺติ) ได้แก่
อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก อินทรีย์คือลิ้น
อินทรีย์คือกาย.
ภิกษุทง้ั หลาย มโนมีอยู่ ธรรมทัง้ หลายมีอยู่ อวิชชาธาตุ
มีอยู่.
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ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับแล้ว ถูกเวทนา
อันเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว เขาย่อมมีความถือมัน่ ว่า
เรามีอยู่ (อสฺมตี )ิ ดังนีบ้ า้ ง ว่านีเ้ ป็นเรา (อยมหมสฺมตี )ิ ดังนีบ้ า้ ง
ว่าเราจักมี (ภวิสฺสํอิติ) ดังนี้บ้าง ว่าเราจักไม่มี (น ภวิสฺสํอิติ)
ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์มรี ปู (รูปี ภวิสสฺ อํ ติ )ิ ดังนีบ้ า้ ง ว่าเรา
จักเป็นสัตว์ไม่มรี ปู (อรูปี ภวิสสฺ อํ ติ )ิ ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์
มีสญ
ั ญา (สญฺญภี วิสสฺ อํ ติ )ิ ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มสี ญ
ั ญา
(อสญฺญภี วิสสฺ อํ ติ )ิ ดังนีบ
้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์มสี ญ
ั ญาก็ไม่ใช่
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ (เนวสญฺญินาสญฺญี ภวิสฺสํอิติ) ดังนี้บ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย อินทรียท์ งั้ หลาย ๕ ประการ ย่อมตัง้ อยู่
เพราะการสำ � คั ญ เห็ นด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อ เป็นเช่นนี้
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อม
เกิดขึ้น เพราะความจางคลายไปแห่งอวิชชา เพราะความ
เกิดขึ้นแห่งวิชชา อริยสาวกนั้น ย่อมไม่มีความถือมั่นว่า
เรามีอยู่ ดังนีบ้ า้ ง ว่านีเ้ ป็นเรา ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักมี ดังนีบ้ า้ ง
ว่าเราจักไม่มี ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูป ดังนี้บ้าง
ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มรี ปู ดังนีบ้ า้ ง ว่าเราจักเป็นสัตว์มสี ญ
ั ญา
ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา ดังนี้บ้าง ว่าเรา
จักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ดังนี้บ้าง.
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หมายเหตุ นอกจากพระสู ต รที่ ป รากฏใน
หนังสือเล่มนี้แล้ว พระศาสดายังได้ตรัสถึงเรื่องสัตว์
และข้ อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การหลุ ด พ้ น จากความเป็ น สั ต ว์
ไว้อกี มาก คณะงานธัมมะฯ ได้รวบรวมมาไว้เพียงบางส่วน
เท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม 1-๑๘ / แอปพลิเคชัน
ตรวจหาและเที ย บเคี ย งพุ ท ธวจนจากพระไตรปิ ฎ ก
(E-Tipitaka) และจากพระไตรปิฎก.

ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวัน่ ไหวต่อองค์สมั มาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี า� สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ตี่ รง และสามารถน�าไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในค�าของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่ เี ท่านัน้ เมือ่ มีมา ก็แจกไป เมือ่ หมด ก็คอื หมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการด�ารงพระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ท�าอยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การน�าพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยูใ่ นรูปแบบทีโ่ ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทัว่ ไป
ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่ หน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ ชัดเจน และมัน่ คงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐
วิธีการโอนเงินจากต่างประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม ค�าขอโอนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
Account name: “Buddhakos Foundation”
SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318
Siam Commercial Bank PCL, Khlong 10(Thanyaburi) Branch,
33/14 Mu 4 Chuchat Road, Bung Sanun Sub District,
Thanyaburi District, Pathum Thani 12110, Thailand
Saving Account Number : 318-2-47461-0

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

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
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง

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 ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุ
บรรณานุกกรม
รม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม),
คณะศิษย์วัดนาปาพง, มูลนิธิพุทธวจน,
พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ,
พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก,
พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ,
กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ,
กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์,
บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค,
บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๔,
๐๘ ๖๕๕๒ ๒๔๕๙

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย อันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึง้ (คมฺภรี า) มี
อรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่ งสุญญตา (สุญญ
ฺ ตปฏิสย� ตุ ตฺ า) อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี
ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านีม้ ากล่าวอยู่
พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่ หูฟงั ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และส�าคัญไป
ว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า
ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ ไม่บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก
อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะ
รูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะ
เหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึง้ มีอรรถอันลึกซึง้ เป็นโลกุตตระ
ประกอบด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านี้ มากล่าวอยู่ พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์
ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้.
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
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.

พุทธวจน-หมวดธรรม
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พุทธวจน-ปฎก

วิทยุวัดนาปาพง

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๑) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

พุทธกาล

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า มีมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล ดังปรากฏหลักฐาน
ในพระวิ นั ย ปิ ฎ ก ว่ า พระศาสดาให้ เรี ย นพุ ท ธวจน
(ภาพที่ ๑.๑ และภาพที่ ๑.๒)

ภาพที่ ๑.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึง่ จากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซึง่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕
เล่มที่ ๗ พระวินยั ปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดงั นี้
[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทีม่ า :
พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก
จุลล์ วัคค์ เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ภาพที่ ๑.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ :
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพที่ ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ประมวลจาก
พระนิ พ นธ์ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทีม่ า :
หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๒) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑

พุ ท ธวจนะ มี ป รากฏในหนั ง สื อ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล ซึง่ แต่งเป็นภาษามคธ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเมือ่ สังคายนาในรัชกาลที่ ๑ เป็นหนังสือ
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา แปลเป็นภาษาไทยโดยพระยาพจนสุนทร คำานำาของ
หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (ภาพที่ ๒.๑ และภาพที่ ๒.๒)

ภาพที่ ๒.๑

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

ภาพที่ ๒.๒

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

ทีม่ า :
หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๓) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๔

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ
พระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๓.๑)
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี
ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (ภาพที่ ๓.๒ และภาพที่ ๓.๓)

ภาพที่ ๓.๑

ทีม่ า :
หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๔
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๓

ทีม่ า :
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๔) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๕

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบ
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพที่ ๔.๑),
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี ไ ปมากั บ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที่ ๔.๒
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ภาพที่ ๔.๑
ทีม่ า :
หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘

ภาพที่ ๔.๒

ภาพที่ ๔.๓

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ภาพที่ ๔.๔

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)
จัดทำาโดย มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๕) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๗

พุทธวจนะ มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ เรือ่ ง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพที่ ๕

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๖) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

พุทธวจน มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรื่อง ประกาศสังคายนา
พระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพที่ ๗)

ภาพที่ ๖
ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่น แม้อย่างหนึ่ง
ซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลาย ถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้ว
ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน
เหมือนอย่างสังโยชน์ คือ ตัณหานี้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน์ คือ
ตัณหาผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป
ตลอดกาลยืดยาวนาน.
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

วัจฉะ เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น
ส�าหรับผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่
ไม่ใช่ส�าหรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.
วัจฉะ เปรียบเหมือน ไฟที่มีเชื้อ ย่อมโพลงขึ้นได้
ที่ไม่มีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไม่ได้ …
วัจฉะ สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล
เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ …
วัจฉะ สมัยใด สัตว์ ทอดทิ้งกายนี้
และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น
เรากล่าวสัตว์นี้ว่า มีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อ
เพราะว่า

สมัยนั้น ตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น.
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ในรูป …
ในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย … ในวิญญาณ
เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสิ่งนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ
หรือกุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�าด้วยดินอยู่
ตราบใดเขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก

มีความกระหาย
มีความเร่าร้อน และมีตัณหา

ในเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ตราบนั้น พวกเด็กน้อยๆ นั้น
ย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น
ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น
ว่าเป็นของเรา ดังนี้.
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพือ่ รักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อกั ษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพือ่ ความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธพ
ิ ทุ ธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี
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