พุทธวจน

จุนทะ ! ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.
จุนทะ ! เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ ! อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ
พวกเทพจึงปรากฏ พวกมนุษย์จึงปรากฏ
หรือว่า สุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.
จุนทะ ! ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.
จุนทะ ! เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ ! อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศลกรรมบถ
ทั้ง ๑๐ ประการเหล่านี้เป็นเหตุ
นรกย่อมปรากฏ กำาเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ
หรือว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.
ราธะ ! ฉันทะก็ดี ราคะก็ดี นันทิก็ดี ตัณหาก็ดี อุปายะ และอุปาทาน
อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย
และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตใดๆ
มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ
สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า

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

พุทธวจน

ภพภู
ภพภมิมิ

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๑
ภพภูม
ฉบับ

ิ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่ค�ำ ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๑๑

ภพภูมิ

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 ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี,
ณรงค์เดช เจริญปาละ
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

คำ�อนุโมทนา
ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทำ� หนังสือพุทธวจน
ฉบับ “ภพภูมิ” ที่มีความตั้งใจและมีเจตนาอันเป็นกุศล
ในการเผยแผ่คำ�สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ทีท่ า่ นตรัสรูใ้ นหลาย
แง่มุม เกี่ยวกับการแล่นไป การท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
ของสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลยืดยาวนาน เป็นสัจจะตาม
หลักพุทธวจน เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและนำ�มาปฏิบัติให้
ถึงความพ้นทุกข์
ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว ขอให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การรวบรวมคำ�สอนของตถาคตที่บัญญัติเกี่ยวกับภพภูมิ
จนสำ�เร็จมาเป็นหนังสือเล่มนี้ รวมถึงผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา
และได้ปฏิบตั ิ พึงเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม กระทำ�ทีส่ ดุ
เพื่อการละขาดแห่งภพทั้งหลายด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

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

คำ�นำ�
เพราะเหตุ ว่ า สงสารนี้ กำ � หนดที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยความทุกข์ ความเผ็ด
ร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาล
นานเหมือนอย่างนั้น
น้ำ�ตา ที่เราเคยหลั่งไหล น้ำ�นม ที่เราเคยได้ดื่ม
เลือด ทีเ่ ราเคยสูญเสีย เปรียบกับน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ แล้ว
ไม่มากกว่าเลย ด้วยเหตุว่าสังสารวัฏนั้นกำ�หนดที่สุดเบื้อง
ต้นเบือ้ งปลายไม่ได้ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตณ
ั หาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่
เพียงพอหรือยังที่เราทั้งหลายจะบอกตนเองว่า
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขาร
ทั้งหลาย พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด พอแล้วเพื่อจะหลุด
พ้นจากสังขารทั้งปวงนี้
ตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะได้ ท รงเห็ น และ
ทรงแสดงภพภูมิต่างๆ ให้เราได้ทราบแล้ว

ฉะนั้นแผนภูมิชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร !
เราสามารถกำ�หนดได้หรือไม่ ?
หาคำ�ตอบด้วยตัวเองจากหนังสือ
พุทธวจน ฉบับ ภพภูมิ เล่มนี้

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
พระองค์ตรัสว่า สังฆเภท (สงฆ์แตกกัน) สังฆเภท (สงฆ์แตกกัน) ดังนี้
สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า

อานนท์ ! ภิกษุในธรรมวินยั นี้
๑. ย่อมแสดงสิง่ ที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม
๒. ย่อมแสดงสิง่ ทีเ่ ป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม
๓. ย่อมแสดงสิง่ ที่ไม่ใช่วนิ ยั ว่าเป็นวินยั
๔. ย่อมแสดสิง่ ทีเ่ ป็นวินยั ว่าไม่ใช่วนิ ยั
๕. ย่อมแสดงสิง่ อันตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
๖. ย่อมแสดงสิง่ อันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
๗. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
๘. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
๙. ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตไม่ได้บญ
ั ญัติไว้
ว่าตถาคตบัญญัติไว้
๑๐. ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บญ
ั ญัติไว้
ภิกษุเหล่านัน้ !
ย่อมทอดทิง้ กัน ย่อมแยกจากกัน ย่อมทำ�สังฆกรรมแยกกัน
สวดปาติโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุ ๑๐ ประการนี้
อานนท์ ! สงฆ์จะเป็นผูแ้ ตกกันด้วยเหตุมปี ระมาณเท่านีแ้ ล

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
ก็บุคคลผู้ที่ทำ�ลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน จะประสบผลอะไร พระเจ้าข้า

อานนท์ ! บุคคลผูท้ ท่ี �ำ ลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันนัน้
จะประสพผลอันเผ็ดร้อนซึง่ ตัง้ อยูต่ ลอดกัปหนึง่
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
ก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกัปหนึ่งคืออะไร พระเจ้าข้า

อานนท์ ! บุคคลผูท้ ท่ี �ำ ลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันนัน้
จะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหนึง่

คาถาผนวกท้ายพระสูตร

บุคคลผูท้ �ำ ลายสงฆ์ให้แตกกัน
ยินดีแล้วในการแตกแยก ตัง้ อยู่ในอธรรม
เป็นผูเ้ ข้าถึงอบาย เข้าถึงนรก
ตัง้ อยู่ในนรกนัน้ ตลอดกัปหนึง่
ย่อมพลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
ย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหนึง่
เพราะทำ�ลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันให้แตกกัน
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๗๘/๓๗.

สารบัญ
ภพ
1. ภพ เป็นอย่างไร
2. ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑)
3. ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒)
4. เครื่องนำ�ไปสู่ภพ
5. ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
6. ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๑)
7. ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๒)
8. ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

สัตว์
9. ความหมายของคำ�ว่า “สัตว์” 
10. เหตุให้มีการเกิด
11. ลักษณะของการเกิด
12. กายแบบต่างๆ
13. คติ ๕ และอุปมา 

๑
๓
๔
๖
๘
๙
๑๑
๑๕
๑๙

๒๑
๒๓
๒๕
๒๗
๒๙
๓๑

นรก
14. เหตุให้ทุคติปรากฏ
15. โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล
16. ทุคติของผู้ทุศีล
17. วิบากของผู้ทุศีล
18. เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล
19. ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ
20. ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต
21. อสัทธรรมที่ทำ�ให้เกิดในนรกตลอดกัป
22. อุปมาความทุกข์ในนรก
23. ความทุกข์ในนรก 
24. อายุนรก
25. การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ ๑) 
26. การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ ๒)
27. การจองจำ�ที่ทารุณเจ็บปวด
28. ความเป็นไปได้ยาก
29. การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก

๔๑
๔๒
๔๗
๔๙
๕๑
๕๔
๕๗
๕๙
๖๑
๖๓
๗๓
๘๙
๙๓
๙๖
๙๘
๑๐๑
๑๐๔

สัตว์เดรัจฉาน
30. เหตุที่ทำ�ให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
31. นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน
32. กำ�เนิดนาค ๔ จำ�พวก
33. เหตุให้นาครักษาอุโบสถ
34. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค
(นัยที่ ๑)
35. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค
(นัยที่ ๒)
36. กำ�เนิดครุฑ ๔ จำ�พวก
37. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ
(นัยที่ ๑)
38. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ
(นัยที่ ๒)
39. ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค
40. สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก
41. การจองจำ�ที่ทารุณเจ็บปวด
42. ความเป็นไปได้ยาก

๑๐๗
๑๐๘
๑๑๑
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๓
๑๒๖
๑๒๙
๑๓๑

เปรตวิสัย
43. เปรตวิสัย
44. ภพภูมิที่บริโภคทานได้
45. ความเป็นไปได้ยาก

มนุษย์
46. เหตุให้สุคติปรากฏ
47. อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล
48. สุคติของผู้มีศีล
49. ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์
50. เหตุแห่งการเกิดในครรภ์
51. สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร
52. เหตุแห่งการดำ�รงอยู่ของชีวิต
53. เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย
54. เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน
55. ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ
56. กรรมกำ�หนด
57. เหตุสำ�เร็จความปรารถนา
58. การเกิดสังคมมนุษย์

๑๓๕
๑๓๖
๑๔๙
๑๕๕

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๕
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๕
๑๗๗
๑๘๑
๑๘๕
๑๙๗
๑๙๙
๒๐๑
๒๐๓

59. ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์
60. ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์
61. เหตุที่ทำ�ให้มนุษย์จำ�นวนลดลง
62. เครื่องผูกพันสัตว์
63. เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวก
ไม่กลัวตาย
64. โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก
65. ความเป็นไปได้ยาก

เทวดา
66. ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์
67. ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย
68. ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน
69. ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน
70. เหตุสำ�เร็จความปรารถนา
71. เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการ
72. สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา
73. ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้
74. อุปมาความสุขบนสวรรค์ 

๒๑๗
๒๒๒
๒๒๔
๒๒๗
๒๒๙
๒๓๕
๒๓๗

๒๔๑
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๘
๒๕๓
๒๕๖
๒๖๔
๒๖๗
๒๗๓
๒๗๖

75. อานิสงส์การรักษาอุโบสถ
๒๘๙
76. เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
๓๐๕
77. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา			 ๓๐๗
ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ ๑)
78. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา			 ๓๐๘
ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ ๒)
79. เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก
๓๑๐
80. เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา			 ๓๑๑
ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก
81. เทวดาเหล่ามนาปกายิกา
๓๑๓
82. เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่
๓๑๗
83. เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ
๓๑๙
84. การบูชาเทวดา
๓๒๑
85. การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด
๓๒๒
86. ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม
๓๒๓
87. ความแตกต่างระหว่างปุถุชน 				 ๓๒๕
กับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา
88. ผลของการเจริญรูปสัญญา 				 ๓๓๑
แล้วเห็นความไม่เที่ยง

89. ความแตกต่างระหว่างปุถุชน 				 ๓๓๓
กับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร
90. ผลของการเจริญพรหมวิหาร 				 ๓๓๙
แล้วเห็นความไม่เที่ยง 
91. ความแตกต่างระหว่างปุถุชน 				 ๓๔๒
กับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา
92. ผลของการเจริญอรูปสัญญา 				 ๓๔๗
แล้วเห็นความไม่เที่ยง
93. เทวดาชั้นสุทธาวาส
๓๔๙
94. ชุมนุมเทวดา
๓๕๔
95. เทวดาเคยรบกับอสูร
๓๖๒
96. ตำ�แหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้
๓๖๖
97. อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ
๓๖๘
98. การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 
๓๗๓
99. แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง
๓๗๕
100. ความเห็นผิดของพกพรหม
๓๗๗
101. เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก 			 ๓๘๑
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง
102. สุคติของเทวดา
๓๘๗
103. ความเป็นไปได้ยาก
๓๙๑

ความยาวนาน แห่งสังสารวัฏ
104. ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๑)
105. ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๒) 
106. ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ ๑)
107. ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ ๒)
108. การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน
109. การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน
110. ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก
111. น้ำ�ตา ที่เคยหลั่งไหล
112. น้ำ�นม ที่เคยได้ดื่ม
113. ทุกข์ ที่เคยประสบ
114. สุข ที่เคยได้รับ
115. เลือด ที่เคยสูญเสีย
116. ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ
117. สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๑)
118. สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๒)
119. เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปใน
สังสารวัฏ

๓๙๕
๓๙๖
๓๙๘
๔๐๐
๔๐๒
๔๐๔
๔๐๖
๔๐๘
๔๑๑
๔๑๔
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๒๐
๔๒๒
๔๒๖
๔๓๓

นิพพาน
120. อุปมาแห่งนิพพาน
121. ความรู้สึกของปุถุชน
122. นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ
123. ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน
124. นิพพานที่เห็นได้เอง
125. นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำ�ของพระอานนท์
126. การปรินิพพานในปัจจุบัน
127. ความหมายของคำ�ว่า “ความดับ”
128. ความดับของขันธ์ ๕ คือ ความดับของทุกข์
129. ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์
130. ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้
131. ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้
132. ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น
133. เมื่อ “เธอ” ไม่มี
134. สังขตลักษณะ
135. อสังขตลักษณะ
136. “ดิน น้ำ� ไฟ ลม” ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 
137. “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้
138. สิ่งๆ นั้น มีอยู่

๔๓๗
๔๓๘
๔๔๐
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๖
๔๕๐
๔๕๒
๔๕๔
๔๕๕
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๓
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๒
๔๗๓

139. สิ่งนั้น มีแน่
๔๗๔
140. ลำ�ดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล
๔๗๖
141. ลำ�ดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา
๔๗๘
142. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ 				 ๔๘๐
ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

ภาคผนวก
143. ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
144. บริษัทสมาคม ๘
145. บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ
146. อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 
147. ว่าด้วยทักษิณา
148. รัตนะที่หาได้ยาก
149. ผู้มีอุปการะมาก
150. ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ

๔๘๗
๔๘๘
๔๙๐
๔๙๒
๕๐๑
๕๐๔
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๓

ภพ

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภพ เป็นอย่างไร

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

01
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภพทัง้ หลาย ๓ อย่าง เหล่านีค้ อื
			
กามภพ รูปภพ อรูปภพ.2
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า ภพ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
1. ภพ = สถานที่อันวิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกงามต่อไป.
(ดูเพิ่มเติม ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ น.๑๕ ตรัสภพเปรียบกับดิน วิญญาณ
เปรียบกับส่วนของพืชเช่น เมล็ด ทีส่ ามารถเจริญงอกงามต่อไปได้)
2. กามภพ = ที่เกิดอันอาศัย ดิน น�้ำ  ไฟ ลม รูปภพ = สถานที่เกิดอันอาศัย
สิ่งที่เป็นรูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานที่เกิดอันอาศัยสิ่งที่ไม่ใช่รูป.
3

พุทธวจน - หมวดธรรม

ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

02
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   พระผูม้ พี ระภาคเจ้ากล่าวอยูว่ า่
‘ภพ–ภพ’ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ด้วยเหตุนแ้ี หละ กรรมจึงเป็นเนือ้ นา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยาง (สำ�หรับหล่อเลี้ยง
เชื้องอก) ของพืช วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย
ธาตุชั้นทราม (กามธาตุ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ !   ถ้ากรรมมีรปู ธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้
มีแล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !
1. กามธาตุ = ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลมและธาตุไฟ.
(ดูเพิ่มเติม ไตรปิฎกไทย นิทาน. สํ. ๑๖/๑๔๘/๓๕๕-๖.)
2. รูปธาตุ = สิง่ ทีเ่ ป็นรูปในส่วนละเอียด. (ดูเพิม่ เติม “มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน
มีอินทรีย์ไม่ทราม” ไตรปิฎกไทย สี. ที. ๙/๓๒/๔๙.)
4
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อานนท์ !   ด้วยเหตุนแ้ี หละ กรรมจึงเป็นเนือ้ นา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณ
ของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง (รูปธาตุ) การ
บังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ !   ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ด้วยเหตุนแ้ี หละ กรรมจึงเป็นเนือ้ นา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณ
ของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต (อรูปธาตุ)
การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ !   ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.

1. อรูปธาตุ = สิ่งที่ไม่ใช่รูป เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร.
(ผู้ได้สมาธิระดับ อากาสานัญจายตนะขึ้นไป)
5
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ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

03
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   พระผูม้ พี ระภาคเจ้ากล่าวอยูว่ า่
‘ภพ–ภพ’ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ด้วยเหตุนแ้ี หละ กรรมจึงเป็นเนือ้ นา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช (สำ�หรับ
หล่อเลี้ยงเชื้องอก) ความเจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี
ของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นทราม (กามธาตุ)
การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ !   ถ้ากรรมมีรปู ธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !   ด้วยเหตุนแ้ี หละ กรรมจึงเป็นเนือ้ นา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนา
ก็ดี ความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย
ธาตุชั้นกลาง (รูปธาตุ) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ !   ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้แลหรือ ?
หามิได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ด้วยเหตุนแ้ี หละ กรรมจึงเป็นเนือ้ นา
วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนา
ก็ดี ความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย
ธาตุชน้ั ประณีต (อรูปธาตุ) การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ !   ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
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เครื่องน�ำไปสู่ภพ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

04
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  พระองค์ตรัสอยูว่ า่ ‘เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ
เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ’ ดังนี้ ก็เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า !
และความดับไม่เหลือของเครื่องนำ�ไปสู่ภพนั้น เป็นอย่างไรเล่า
พระเจ้าข้า !

ราธะ !   ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความ
กำ�หนัด) ก็ดี นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี ตัณหา (ความอยาก)
ก็ดี อุปายะ (กิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพ) และอุปาทาน
(ความถือมั่นด้วยอำ�นาจกิเลส) อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่อง
เข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆ ในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ
กิเลสเหล่านี้ นี่เราเรียกว่า ‘เครื่องนำ�ไปสู่ภพ’
ความดับไม่เหลือของเครื่องนำ�ไปสู่ภพ มีได้
เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีฉนั ทะ ราคะ เป็นต้น
เหล่านั้นเอง.
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ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

05
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู่ ย่อมดำ�ริ
(ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ)
ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง
วิญญาณ เมื่ออารมณ์ มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่ง
วิญญาณ ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญ
งอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี
เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป มีอยู่ ชาติชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าบุคคลย่อมไม่คดิ (โน เจเตติ) ถึงสิง่ ใด ย่อมไม่ด�ำริ
(โน ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ)
ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง
วิญญาณ เมือ่ อารมณ์ มีอยู่ ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่งวิญญาณ
9
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ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมี เมีอ่ ความเกิดขึน้ แห่ง
ภพใหม่ตอ่ ไป มีอยู่ ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทัง้ หลาย ย่อมเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อม
แห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย !  
ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย ย่อมไม่ด�ำริถงึ
สิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไป (โน อนุเสติ) ในสิ่ง
ใดด้วย ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่ นัน้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์
เพื่ อ การตั้ ง อยู ่ แ ห่ ง วิ ญ ญาณได้ เ ลย เมื่ อ อารมณ์ ไ ม่ มี
ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมไม่มี เมือ่ วิญญาณนัน้
ไม่ตั้งขึ้นเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่ง
ภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่อไป ไม่มี ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๑)

06

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๑-๘๓/๖๕.

อานนท์ !   วิ ญ ญาณฐิ ติ (ที่ ตั้ ง อยู ่ ข องวิ ญ ญาณ)
๗ เหล่านี้ และ อายตนะ ๒ มีอยู่.
วิญญาณฐิติ ๗ เหล่าไหนเล่า ?
วิญญาณฐิติ ๗ คือ
อานนท์ !   สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) มีกายต่างกัน
มีสญ
ั ญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทง้ั หลาย เทวดาบางพวก
และวินิบาตบางพวก นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๑.
อานนท์ !   สัตว์ทั้งหลาย มีกายต่างกัน มีสัญญา
อย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพผูน้ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหม
ทีบ่ งั เกิดโดยปฐมภูม1ิ (ปมานิพพฺ ตฺตา) นีค้ อื วิญญาณฐิตทิ ่ี ๒.2
1. ปฐมภูมิ = ภูมิเบื้องต้น สามารถเข้าถึงได้หลายทาง เช่น ผู้ได้ปฐมฌาน
ผู้เจริญเมตตา ผู้กระท�ำกุศลกรรมบท ๑๐ ผู้ประกอบพร้อมด้วย ศรัทธา
ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น. (ดูเพิ่มเติม สัตตาวาสที่ ๒ น.๒๙)

2. ในไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในสูตรนี้ วิญญาณฐิติที่ ๒ จะพบว่ามีค�ำว่า
อบายทั้ง ๔ อยู่เพียงต�ำแหน่งเดียวที่เป็นพุทธวจน แต่ไม่ตรงกับสูตรอื่น
ที่กล่าวถึงวิญญาณฐิติ ๗ (คือใน ๒ สูตรของพระสารีบตุ รทีพ่ ระพุทธเจ้ารับรอง ๑ สูตร
และพระสารีบตุ รทรงจ�ำเอง ๑ สูตร) และไม่ตรงกับไตรปิฎกฉบับภาษามอญและ
ภาษายุโรป ดังนั้น ค�ำว่า อบายทั้ง ๔ จึงไม่ได้น�ำมาใส่ในที่นี้.
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อานนท์ !   สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน
มีสัญญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพอาภัสสระ นี้คือ
วิญญาณฐิติที่ ๓.
อานนท์ !   สั ต ว์ ทั้ ง หลาย มี ก ายอย่ า งเดี ย วกั น
มีสญ
ั ญาอย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพสุภกิณหะ นีค้ อื
วิญญาณฐิติที่ ๔.
อานนท์ !   สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึง่ รูปสัญญา1 โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา 2 เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา 3 จึงเข้าถึง
อากาสานัญจายตนะ มีการท�ำในใจว่า “อากาศไม่มีที่สุด”
ดังนี้ มีอยู่ นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๕.
อานนท์ !   สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึ่ ง อากาสานั ญ จายตนะโดยประการทั้ ง ปวง จึ ง เข้ า ถึ ง
วิญญาณัญจายตนะ มีการท�ำในใจว่า “วิญญาณไม่มที สี่ ดุ ”
ดังนี้ มีอยู่ นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๖.
อานนท์ !   สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึ่ ง วิ ญ ญาณั ญ จายตนะโดยประการทั้ ง ปวง จึ ง เข้ า ถึ ง
1. รูปสัญญา = ความหมายรู้ในรูป.
2. ปฏิฆสัญญา = ความหมายรู้อันไม่น่ายินดีในส่วนรูป.
3. นานัตตสัญญา = ความหมายรู้อันมีประการต่างๆ ในส่วนรูป.
12
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อากิญจัญญายตนะ มีการท�ำในใจว่า “อะไร ๆ ไม่มี” ดังนี้
มีอยู่ นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๗.
ส่วน อายตนะ ๒ นั้น คือ
อสัญญีสัตตายตนะที่ ๑
เนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒
อานนท์ !   ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ
๒ (รวมเป็น ๙) นั้น วิญญาณฐิติที่ ๑ อันใด มีอยู่ คือ สัตว์
ทัง้ หลาย มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญาต่างกัน ได้แก่ มนุษย์ทง้ั หลาย
เทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวก.
อานนท์ !   ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น รู้ชัด
การเกิด (สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับ (อัตถังคมะ)
แห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั รสอร่อย (อัสสาทะ) แห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษ
ต่�ำ ทราม (อาทีนวะ) แห่งสิง่ นัน้ และรูช้ ดั อุบายเป็นเครือ่ งออก
ไปพ้น (นิสสรณะ) แห่งสิง่ นัน้ ดังนีแ้ ล้ว ควรหรือหนอทีผ่ นู้ น้ั
จะเพลิดเพลินยิง่ ซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น ?
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า !
(ในกรณีแห่ง วิญญาณฐิตทิ ่ี ๒ วิญญาณฐิตทิ ่ี ๓ วิญญานฐิติท่ี ๔ วิญญาณฐิติท่ี ๕ วิญญาณฐิติท่ี ๖ วิญญาณฐิติท่ี ๗ และ
อสัญญีสตั ตายตนะที่ ๑ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะอย่างดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
ก็ได้มกี ารอธิบาย ตรัสถาม และทูลตอบ โดยข้อความทำ�นองเดียวกัน
13
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กับในกรณีแห่งวิญญาณฐิตทิ ่ี ๑ นัน้ ทุกประการ ต่างกันแต่ชอ่ื แห่ง
สภาพธรรมนั้นๆ เท่านั้น ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒ นั้น
จะได้บรรยายด้วยข้อความเต็มอีกครัง้ หนึง่ ดังต่อไปนี)้

อานนท์ !  ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒
(รวมเป็น ๙) นัน้ เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ความหมายรูว้ า่
มีกไ็ ม่ใช่ ไม่มกี ไ็ ม่ใช่) อันใด มีอยู่.
อานนท์์ !   ผูใ้ ดรูช้ ดั เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้
รูช้ ดั การเกิดแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั การดับแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั รสอร่อย
แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอันต่ำ�ทรามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบาย
เป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอ ที่ผ้นู ้นั
จะเพลิดเพลินยิง่ ซึง่ เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ?
ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   เมื่อใดแล ภิกษุร้แู จ้งชัดตามเป็นจริง
ซึง่ การเกิด การดับ รสอร่อย โทษอันตา่ํ ทราม และอุบายเป็น
เครือ่ งออกแห่งวิญญาณฐิติ ๗ เหล่านี้ และแห่งอายตนะ ๒
เหล่านีด้ ว้ ยแล้ว เป็นผูห้ ลุดพ้นเพราะความไม่ยดึ มัน่ .
อานนท์ !   ภิกษุนเ้ี รากล่าวว่า ผูเ้ ป็นปัญญาวิมตุ ติ.
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๑)

07

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗-๖๘/๑๐๖-๑๐๗.

ภิกษุทงั้ หลาย !   สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืชมี ๕ อย่าง เหล่านี.้
๕ อย่าง เหล่าไหนเล่า ? ๕ อย่าง คือ
(๑) พืชจากเหง้าหรือราก (มูลพีช)
(๒) พืชจากต้น (ขนฺธพีช)
(๓) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช)
(๔) พืชจากยอด (อคฺคพีช)
(๕) พืชจากเมล็ด (พีชพีช)
ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าสิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้
ทีไ่ ม่ถกู ท�ำลาย ยังไม่เน่าเปือ่ ย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี
แต่ดิน น�้ำ ไม่มี.
ภิกษุทั้งหลาย !   สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านัน้
จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ ?
หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า !

ภิกษุทง้ั หลาย !  ถ้าสิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้
แหละ ที่ไม่ถูกทำ�ลายยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลม
และแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้
ด้วยดี ทั้งดิน น้ำ� ก็มีด้วย.
15
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ภิกษุทั้งหลาย !   สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านัน้
จะพึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มิใช่หรือ ?
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

ภิกษุทั้งหลาย !  
วิญญาณฐิติ ๔ อย่าง (รูป เวทนา สัญญา สังขาร)
พึงเห็นว่า เหมือนกับ ดิน.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นันทิราคะ (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน)
พึงเห็นว่าเหมือนกับ นํ้า.
ภิกษุทั้งหลาย !  
วิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย พึงเห็นว่า
เหมือนกับ พืชสดทั้ง ๕ นั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอารู ป
ตัง้ อยู่ ก็ตง้ั อยูไ่ ด้ เป็นวิญญาณทีม่ รี ปู เป็นอารมณ์ มีรปู เป็น
ที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาเวทนา
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
16

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ภิกษุทั้งหลาย !   วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญา
ตั้ งอยู่ ก็ ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญ ญาเป็ น อารมณ์
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสังขาร
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี สั ง ขารเป็ น อารมณ์
มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า
เราจักบัญญัติซึ่งการมา การไป
การจุติ (การตาย) การอุบัติ (การเกิด)
ความเจริญ ความงอกงาม
และความไพบูลย์ของวิญญาณ
โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา
เว้นจากสัญญา และเว้นจากสังขาร ดังนี้นั้น
นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุ
ละได้แล้ว.
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เพราะละราคะได้
อารมณ์สำ�หรับวิญญาณก็ขาดลง
ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี
วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงาม
หลุดพ้นไป เพราะไม่ถูกปรุงแต่ง
เพราะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น
เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง
เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว
เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน
ย่อมรู้ชัดว่า
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้สำ�เร็จแล้ว
กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่ ความเป็นอย่างนี้ มิได้มอี กี ดังนี.้
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ความมีขึ้นแห่งภพ
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

08
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !  
สิ่งที่เรียกว่า ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยนา้ํ ลาย ด้วยหนอง
ด้วยโลหิต โดยทำ�นองเดียวกัน เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๔.)
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ความหมายของค�ำว่า “สัตว์”

09

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผ้เู จริญ !   ที่เรียกกันว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังนี้
อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงไรเล่า พระเจ้าข้า !

ราธะ !   ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ�หนัด)
นันทิ (ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มีอยู่ในรูป
เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในรูปนัน้ เพราะฉะนัน้ จึงเรียกว่า
“สัตว์” (ผูข้ อ้ งติดในขันธ์ทง้ั ๕) ดังนี้.
ราธะ !   ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่
ในเวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์) เพราะการ
ติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า
“สัตว์” ดังนี้.
ราธะ !   ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่
ในสัญญา (ความหมายรู้) เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วใน
สัญญานั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี้.
ราธะ !   ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยู่
ในสังขารทั้งหลาย (ความปรุงแต่ง) เพราะการติดแล้ว
ข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า
“สัตว์” ดังนี้.
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ราธะ !   ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใดๆ มีอยูใ่ น
วิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนัน้ เพราะ
ฉะนัน้ จึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี้แล.
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เหตุให้มีการเกิด

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

10
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

วัจฉะ !  
เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น
สำ�หรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทาน (เชื้อ) อยู่
ไม่ใช่สำ�หรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.
วัจฉะ !   เปรียบเหมือนไฟทีม่ เี ชือ้ ย่อมโพลงขึน้ ได้
ทีไ่ ม่มเี ชือ้ ก็โพลงขึน้ ไม่ได้ อุปมานีฉ้ นั ใด อุปไมยก็ฉนั นัน้ .
วัจฉะ !   เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น สำ�หรับ
สัตว์ผทู้ ย่ี งั มีอปุ าทานอยู่ ไม่ใช่ส�ำ หรับสัตว์ผทู้ ไ่ี ม่มอี ปุ าทาน.
พระโคดมผู้เจริญ !   ถ้าสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัด
หลุดปลิวไปไกล สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็น
เชื้อแก่เปลวไฟนั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ ?

วัจฉะ !  สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล
เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้น ว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ
เพราะว่า สมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น.
พระโคดมผู้เจริญ !   ถ้าสมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ และ
ยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซึ่ง
อะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ ?
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วัจฉะ !  
สมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้
และยังไม่บงั เกิดขึน้ ด้วยกายอืน่
เรากล่าวสัตว์นว้ี า่ มีตณ
ั หานัน่ แหละเป็นเชือ้
เพราะว่าสมัยนัน้ ตัณหาย่อมเป็นเชือ้ ของสัตว์นน้ั .
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ลักษณะของการเกิด

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

11
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๖/๑๖๙.

สารีบุตร !   กำ�เนิด ๔ ประการเหล่านี้ มีอยู่.
๔ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) อัณฑชะกำ�เนิด (เกิดในไข่)
(๒) ชลาพุชะกำ�เนิด (เกิดในครรภ์)
(๓) สังเสทชะกำ�เนิด (เกิดในเถ้าไคล)
(๔) โอปปาติกะกำ�เนิด (เกิดผุดขึ้น)
สารีบุตร !   ก็อัณฑชะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
สัตว์ทง้ั หลายเหล่านัน้ ชำ�แรกเปลือกแห่งฟองเกิด
นี้เราเรียกว่า อัณฑชะกำ�เนิด.
สารีบุตร !   ชลาพุชะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ชำ�แรกไส้ (มดลูก) เกิด
นี้เราเรียกว่า ชลาพุชะกำ�เนิด.
สารีบุตร !   สังเสทชะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใด ย่อมเกิดในปลาเน่า
ในซากศพเน่า ในขนมบูด หรือในน้ำ�ครำ� ในเถ้าไคล
(ของสกปรก) นี้เราเรียกว่า สังเสทชะกำ�เนิด.
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สารีบุตร !   โอปปาติกะกำ�เนิด เป็นอย่างไรเล่า ?
เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจำ�พวก และเปรต
บางจำ�พวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะกำ�เนิด.
สารีบุตร !   เหล่านี้แล กำ�เนิด ๔ ประการ.
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กายแบบต่างๆ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

12
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   สัตตาวาส1 ๙ มีอยู่.
สัตตาวาส ๙ อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !
สัตว์พวกหนึง่ (สตฺตา) มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญาต่างกัน
เหมือนมนุษย์ทง้ั หลาย เทวดาบางพวก และวินบิ าตบางพวก
นีเ้ ป็นสัตตาวาสที่ ๑
สัตว์พวกหนึง่ มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญาอย่างเดียวกัน
เหมือนเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหม ผู้เกิดในปฐมภูมิ
(ปมานิพพฺ ตฺตา) นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๒
สัตว์พวกหนึง่ มีกายอย่างเดียวกัน มีสญ
ั ญาต่างกัน
เหมือนพวกเทพอาภัสสระ นีเ้ ป็นสัตตาวาสที่ ๓
สัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่าง
เดียวกัน เหมือนพวกเทพสุภกิณหะ นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๔
สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เหมือน
พวกเทพผู้เป็นอสัญญีสัตว์2 นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๕
1. ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์.
2. สัตว์ผไู้ ม่มสี ญ
ั ญา ไม่เสวยเวทนา เข้าถึงโดยผูท้ ไี่ ด้สญ
ั ญาเวทยิตนิโรธ เป็นต้น.
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สัตว์พวกหนึ่ง เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญา
โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา
เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ1
มีการทำ�ในใจว่า “อากาศไม่มที ส่ี น้ิ สุด” ดังนี้ นีเ้ ป็นสัตตาวาส
ที่ ๖
สัตว์พวกหนึง่ เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ อากาสานัญจายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ2 มี
การทำ�ในใจว่า “วิญญาณไม่มที ส่ี ดุ ” ดังนี้ นีเ้ ป็นสัตตาวาสที่ ๗
สัตว์พวกหนึง่ เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ3
มีการทำ�ในใจว่า “อะไรๆ ก็ไม่ม”ี ดังนี้ นีเ้ ป็นสัตตาวาสที่ ๘
สัตว์พวกหนึง่ เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ อากิญจัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ4
ดังนี้ นี้เป็นสัตตาวาสที่ ๙.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล สัตตาวาส ๙.
1. ความหมายรู้ในความไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศ.
2. ความหมายรู้ในความไม่มีที่สุดของวิญญาณ.
3. ความหมายรู้ในความไม่มีอะไร.
4. ความหมายรู้ว่า สัญญามีก็ไม่ใช่ สัญญาไม่มีก็ไม่ใช่.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

13

คติ ๕ และอุปมา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.

สารีบุตร !   คติ1 ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่.
๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) นรก
(๒) กำ�เนิดเดรัจฉาน
(๓) เปรตวิสัย
(๔) มนุษย์
(๕) เทวดา
สารีบุตร !   เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ นรก ทางยังสัตว์ให้ถงึ
นรก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ นรก อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ิ
ประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก2 เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบตุ ร !   เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ กำ�เนิดเดรัจฉาน ทาง
ยังสัตว์ให้ถงึ กำ�เนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ
กำ�เนิดเดรัจฉาน อนึ่ง สัตว์ผ้ปู ฏิบัติประการใด เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
1. คติ = ทางไปของสัตว์. (ที่น�ำไปสู่ภพ)
2. อบาย ทุคติ วินิบาต นรก = ที่เกิดของสัตว์ต�่ำกว่ามนุษย์.
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สารีบุตร !   เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เปรตวิสยั ทางยังสัตว์
ให้ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย
อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร !   เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุ ษ ย์ ทาง
ยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
มนุษย์โลก อนึ่ง สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่ง
ประการนั้นด้วย.
สารีบตุ ร !  เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เทวดาทัง้ หลาย ทางยังสัตว์
ให้ถงึ เทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ เทวโลก อนึง่
สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบุตร !   เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพาน ทางยังสัตว์
ให้ถงึ นิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ นิพพาน อนึง่
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รูช้ ดั ซึ่งประการนั้นด้วย.
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อุปมาการเห็นคติ

สารีบุตร !   เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกยิง่
กว่ า ชั่ ว บุ รุ ษ เต็ ม ไปด้ ว ยถ่ า นเพลิ ง ปราศจากเปลว
ปราศจากควัน ล�ำดับนัน้ บุรษุ ผูม้ ตี วั อันความร้อนแผดเผา
เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั้นแหละ
โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว
อย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ด�ำเนินอย่างนัน้
และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียว”
โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุม
ถ่านเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดย
ส่วนเดียว แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
โดยสมัยต่อมา เราได้เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
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สารีบุตร !   เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกว่า
ชัว่ บุรษุ เต็มไปด้วยคูถ ล�ำดับนัน้ บุรษุ ผูม้ ตี วั อันความร้อน
แผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย หิว ระหาย มุง่ มาสูห่ ลุมคูถนัน้ แหละ
โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว
อย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ด�ำเนินอย่างนัน้
และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงหลุมคูถนี้ทีเดียว” โดยสมัย
ต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูถนั้น
เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อน แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมก�ำหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนีด้ ว้ ยใจฉันนัน้ เหมือนกันว่า บุคคลนีป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้
ด�ำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักเข้าถึงก�ำเนิดเดรัจฉาน โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
เข้าถึงแล้วซึง่ ก�ำเนิดเดรัจฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า
เผ็ดร้อน ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบุตร !   เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ ทีอ่ นั
ไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง
ล�ำดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย
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หิว ระหาย มุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว
บุรษุ ผูม้ จี กั ษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้
ปฏิบัติอย่างนั้น ด�ำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น
จักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียว” โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น
พึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้น เสวยทุกขเวทนา
เป็นอันมาก แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนีด้ ว้ ยใจฉันนัน้ เหมือนกันว่า บุคคลนีป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้
ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักเข้าถึงเปรตวิสัย โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบุตร !   เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ ทีอ่ นั
เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อนั หนา มีเงาหนาทึบ ล�ำดับนัน้
บุรษุ ผูม้ ตี วั อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย หิว ระหาย
มุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรษุ ผูม้ จี กั ษุ
เห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้
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ด�ำเนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนี้ จักมาถึงต้นไม้นที้ เี ดียว”
โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือนอน
ในเงาต้นไม้นั้น เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนีด้ ว้ ยใจฉันนัน้ เหมือนกันว่า บุคคลนีป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้
ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักบังเกิดในหมู่มนุษย์ โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
บังเกิดแล้วในหมูม่ นุษย์ เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร !  เปรียบเหมือนปราสาท ในปราสาทนัน้
มีเรือนยอด ซึ่งฉาบทาแล้ว ทั้งภายในและภายนอก
หาช่องลมมิได้ มีวงกรอบอันสนิท มีบานประตู และ
หน้าต่างอันปิดสนิทดี ในเรือนยอดนัน้ มีบลั ลังก์อนั ลาด
ด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว ลาดด้วยเครือ่ งลาดท�ำด้วยขนแกะ
สีขาว ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเครือ่ งลาดอย่างดี
ท�ำด้วยหนังชะมด มีเพดานกัน้ ในเบือ้ งบน มีหมอนแดง
วาง ณ ข้างทั้งสอง ล�ำดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อน
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แผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย หิว ระหาย มุง่ มาสูป่ ราสาทนัน้ แหละ
โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว
อย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ด�ำเนินอย่างนัน้
และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว” โดยสมัย
ต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์
ในเรือนยอด ณ ปราสาทนั้น เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว
แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัยต่อมา
เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
เข้าถึงแล้วซึง่ สุคติโลกสวรรค์ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
สารีบตุ ร !  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีนำ�้ อันเย็น
ใสสะอาด มีทา่ อันดี น่ารืน่ รมย์ และในทีไ่ ม่ไกลสระโบกขรณีนนั้
มีแนวป่าอันทึบ ล�ำดับนัน้ บุรษุ ผูม้ ตี วั อันความร้อนแผดเผา
เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่สระโบกขรณีนั้นแหละ
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โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว
อย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ด�ำเนินอย่างนัน้
และขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงสระโบกขรณีนี้ทีเดียว” โดย
สมัยต่อมา บุรษุ ผูม้ จี กั ษุนนั้ พึงเห็นเขาลงสูส่ ระโบกขรณีนนั้
อาบและดืม่ ระงับความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย
และความร้อนหมดแล้ว ขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้น
เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมก�ำหนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนีด้ ว้ ยใจฉันนัน้ เหมือนกันว่า บุคคลนีป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้
ด�ำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น จักกระท�ำให้แจ้ง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน
เข้าถึงอยู่ โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุรุษนั้น กระท�ำ
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั
เข้าถึงแล้วแลอยู่ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว.
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เหตุให้ทุคติปรากฏ
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14
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕-๒๘๗, ๓๐๕/๑๖๕, ๑๘๙.

จุนทะ !   ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.
จุนทะ !   ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง
เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผูม้ ปี กติท�ำ สัตว์มชี วี ติ ให้ตกล่วง หยาบช้า
มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มี
ความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต
(๒) เป็นผูม้ ปี กติถอื เอาสิง่ ของทีม่ เี จ้าของมิได้ให้
คือวัตถุอปุ กรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นบ้านหรือในป่า
ก็ตาม เป็นผูถ้ อื เอาสิง่ ของทีเ่ ขาไม่ได้ให้ดว้ ยอาการแห่งขโมย
(๓) เป็ น ผู ้ มี ป กติ ป ระพฤติ ผิ ด ในกาม (คื อ
ประพฤติผดิ ) ในหญิง ซึง่ มารดารักษา บิดารักษา พีน่ อ้ งชาย
พีน่ อ้ งหญิงหรือญาติรกั ษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี
หญิงอยู่ในสินไหม โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วย
การคล้องพวงมาลัย) เป็นผูป้ ระพฤติผดิ จารีตในรูปแบบเหล่านัน้
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จุนทะ !   อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางกาย
๓ อย่าง.
จุนทะ !   ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง
เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผูม้ ปี กติกล่าวเท็จ ไปสูส่ ภาก็ดี ไปสูบ่ ริษทั
ก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางหมูญ
่ าติกด็ ี ไปสูท่ า่ มกลางศาลาประชาคม
ก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางราชสกุลก็ดี อันเขาน�ำไปเป็นพยาน ถามว่า
“บุรุษผู้เจริญ ! ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น”
ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมือ่ ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เมือ่ เห็นก็กล่าวไม่เห็น เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ
ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(๒) เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายนี้แล้ว
ไปบอกฝ่ายโน้นเพือ่ ท�ำลายฝ่ายนี้ หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
มาบอกฝ่ายนีเ้ พือ่ ท�ำลายฝ่ายโน้น เป็นผูท้ �ำคนทีส่ ามัคคีกนั
ให้แตกกัน หรือท�ำคนทีแ่ ตกกันแล้วให้แตกกันยิง่ ขึน้ พอใจ
ยินดี เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผูก้ ล่าววาจา
ที่กระท�ำให้แตกกันเป็นพวก
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(๓) เป็นผู้มีวาจาหยาบ อันเป็นวาจาหยาบคาย
กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผูอ้ นื่ กระทบกระเทียบผูอ้ นื่ แวดล้อม
อยูด่ ว้ ยความโกรธ ไม่เป็นไปเพือ่ สมาธิ เขาเป็นผูก้ ล่าววาจา
มีรูปลักษณะเช่นนั้น
(๔) เป็นผูม้ วี าจาเพ้อเจ้อ คือเป็นผูก้ ล่าวไม่ถกู กาล
ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม ไม่อิงวินัย
เป็นผูก้ ล่าววาจาไม่มที ตี่ งั้ อาศัย ไม่ถกู กาลเทศะ ไม่มจี ดุ จบ
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
จุนทะ !   อย่างนีแ้ ล เป็นความไม่สะอาดทางวาจา
๔ อย่าง.
จุนทะ !   ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง
เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผู้มากด้วยอภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็ง)
เป็นผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า
“สิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้
(๒) เป็นผูม้ จี ติ พยาบาท มีความดำ�ริในใจเป็นไป
ในทางประทุษร้าย ว่า “สัตว์ท้งั หลายเหล่านี้ จงเดือดร้อน
จงแตกทำ�ลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มอี ยูเ่ ลย” ดังนี้
เป็นต้น
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(๓) เป็ น ผู ้ มี ค วามเห็ น ผิ ด มี ทั ส สนะวิ ป ริ ต ว่า
“ทานทีใ่ ห้แล้ว ไม่มี (ผล) ยัญทีบ่ ชู าแล้ว ไม่มี (ผล) การบูชา
ทีบ่ ชู าแล้ว ไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ท�ำดีท�ำชัว่
ไม่มี โลกนี้ ไม่มี โลกอื่น ไม่มี มารดา ไม่มี บิดา ไม่มี
โอปปาติกะสัตว์ ไม่มี สมณพราหมณ์ผดู้ �ำเนินไปโดยชอบ
ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับกระท�ำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น
ด้วยปัญญาโดยชอบเอง แล้วประกาศให้ผอู้ นื่ รู้ ก็ไม่ม”ี ดังนี้
จุนทะ !   อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางใจ
๓ อย่าง.
จุนทะ !   เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.
จุ น ทะ !   อนึ่ ง เพราะมี ก ารประกอบด้ ว ย
อกุศลกรรมบถทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุ นรกย่อม
ปรากฏ กำ�เนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อม
ปรากฏ หรือว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
๑๐ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผูถ้ กู นำ�ตัว
ไปเก็บไว้ในนรก.
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(สูตรอืน่ ๆ แทนทีจ่ ะนับจำ�นวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยาย
ออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำ�อีกสิบ และทรง
ขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำ�สิบ ยินดี
เมือ่ เขาทำ�สิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวน
ผู้อื่นให้ทำ�สิบ ยินดีเมื่อเขาทำ�สิบ สรรเสริญผู้กระทำ�สิบ จึงมี
กรรมบถ สิบ ยีส่ บิ สามสิบ สีส่ บิ . -บาลี ทสก. อ.ํ ๒๔/๓๕๒–๓๓๒/๑๙๘–๒๐๑.
ในสูตรอืน่ แสดงผลแห่งการกระทำ�แปลกออกไป จากคำ�
ว่า “เหมือนถูกนำ�ไปเก็บไว้ในนรก” นัน้ ทรงแสดงด้วยคำ�ว่า “เป็น
ผู้ขุดรากตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปทุคติ” ก็มี “เป็นพาล” ก็มี.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓๒-๓๓๓/๒๐๒–๒๐๓.)
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โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

15
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๑/๗๙.

คหบดีทั้งหลาย !   โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล
๕ ประการเหล่านี้. ๕ ประการ คือ
คหบดีทั้งหลาย !  
(๑) คนทุศลี มีศลี วิบตั แิ ล้ว ย่อมเข้าถึงความเสือ่ ม
แห่งโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ
นี้เป็นโทษข้อที่ ๑ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล
(๒) เกียรติศพั ท์อนั ชัว่ ของคนทุศลี มีศลี วิบตั แิ ล้ว
ย่อมกระฉ่อนไป นี้เป็นโทษข้อที่ ๒ แห่งศีลวิบัติของ
คนทุศีล
(๓) คนทุศลี มีศลี วิบตั แิ ล้ว จะเข้าไปสูบ่ ริษทั 1 ใดๆ
คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท หรือสมณ
บริษทั ย่อมครัน่ คร้าม เก้อเขิน นีเ้ ป็นโทษข้อที่ ๓ แห่งศีล
วิบัติของคนทุศีล
(๔) คนทุศีล มีศลี วิบตั แิ ล้ว ย่อมหลงกระทำ�กาละ
นี้เป็นโทษข้อที่ ๔ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล
1. กลุ่ม หมู่คณะ.
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(๕) คนทุศีล มีศลี วิบตั แิ ล้ว เบือ้ งหน้าแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก นี้เป็นโทษข้อที่ ๕ แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล
คหบดีทงั้ หลาย !  เหล่านีแ้ ล คือ โทษแห่งศีลวิบตั ิ
ของคนทุศีล ๕ ประการ.
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ทุคติของผู้ทุศีล

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

16
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดงธรรมปริยาย อันเป็น
เหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม (ของหมู่สัตว์)
แก่พวกเธอ เธอทัง้ หลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ธรรมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไป
ตามกรรม เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   สัตว์ทงั้ หลาย เป็นผูม้ กี รรมเป็น
ของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรม
เป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย กระท�ำกรรมใดไว้
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มี
ปกติ ทำ�ปาณาติบาต หยาบช้า มีฝา่ มือเปือ้ นด้วยโลหิต มีแต่
การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต เขา
กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) กาย กระเสือกกระสนด้วย
(กรรมทาง) วาจา กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) ใจ
กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาคด มโนกรรมของ
เขาคด คติของเขาคด อุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ของเขาคด.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ส�ำหรับผูม้ คี ติคด มีอปุ บัตคิ ดนัน้
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่าง
แก่เขา คือ เหล่าสัตว์นรก ผูม้ ที กุ ข์โดยส่วนเดียว หรือว่า
สัตว์เดรัจฉานผูม้ กี �ำเนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง
ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้า หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอืน่
ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภูตสัตว์ยอ่ มมีดว้ ยอาการอย่างนี้
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำ�กรรมใดไว้ เขาย่อม
อุปบัตดิ ว้ ยกรรมนัน้ ผัสสะทัง้ หลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นน้ั
ผู้อุปบัติแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
(ในกรณีแห่งบุคคลผูก้ ระทำ�อทินนาทาน กาเมสุมจิ ฉาจาร
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้กระทำ�
ปาณาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการ และยังได้ตรัสเลยไป
ถึง วจีทุจริตสี่ มโนทุจริตสาม ด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วย)
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วิบากของผู้ทุศีล

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

17
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งปาณาติบาตของผูเ้ ป็นมนุษย์ทเ่ี บากว่า
วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   อทินนาทาน (ลักทรัพย์) ที่เสพ
ทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ท่เี บากว่า
วิบากทัง้ ปวง คือ วิบากทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเสือ่ มแห่งโภคะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิด
ในกาม) ทีเ่ สพทัว่ แล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป
เพือ่ นรก เป็นไปเพือ่ กำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพือ่ เปรตวิสยั .
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วิบากแห่งกาเมสุมจิ ฉาจารของผูเ้ ป็นมนุษย์ทเ่ี บา
กว่าวิบากทัง้ ปวง คือ วิบากทีเ่ ป็นไปเพือ่ ก่อเวรด้วยศัตรู.
ภิกษุท้ังหลาย !   มุสาวาท (คำ�เท็จ) ทีเ่ สพทัว่ แล้ว
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป
เพื่อกำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิ บ ากแห่ ง มุ ส าวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า
วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วย
คำ�ไม่จริง.
ภิกษุทั้งหลาย !   ปิสุณวาท (คำ�ยุยงให้แตกกัน) ที่
เสพทัว่ แล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ นรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งปิสุณวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า
วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตร.
ภิกษุทั้งหลาย !   ผรุสวาท (คำ�หยาบ) ทีเ่ สพทัว่ แล้ว
เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไป
เพื่อกำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
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วิ บ ากแห่ ง ผรุ ส วาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่า
วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียง
ที่ไม่น่าพอใจ.
ภิกษุทั้งหลาย !   สัมผัปปลาปะ (คำ�เพ้อเจ้อ) ที่
เสพทัว่ แล้ว เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ นรก
เป็นไปเพื่อกำ�เนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่งสัมผัปปลาปะของผูเ้ ป็นมนุษย์ทเ่ี บากว่า
วิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใคร
เชื่อถือ.
ภิกษุทั้งหลาย !   การดืม่ นำ�้ เมาคือสุราและเมรัย
ที่ เ สพทั่ ว แล้ ว เจริ ญ แล้ ว ท�ำให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไป
เพือ่ นรก เป็นไปเพือ่ ก�ำเนิดเดรัจฉาน เป็นไปเพือ่ เปรตวิสยั .
วิบากแห่งการดื่มน้ำ�เมาคือสุราและเมรัยของ
ผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวง คือ วิบากที่เป็นไป
เพื่อความเป็นบ้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เคราะห์รา้ ยอันใหญ่หลวงของคนพาล

18

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๑๙-๓๒๐/๔๘๑-๔๘๓.

ภิกษุทง้ ั หลาย !  เปรียบเหมือนบุรษุ ทิง้ แอกทีม่ รี เู ดียว
ลงไปในมหาสมุทร แอกนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทาง
ทิศตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออก
ถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ ถูกลมใต้พดั ไปทางทิศเหนือ
มีเต่าตาบอดอยูใ่ นมหาสมุทรนัน้ ล่วงไปร้อยปีจงึ จะผุดขึน้
ครั้งหนึ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ? เต่าตาบอดตัวนั้น จะพึงเอาคอสวมเข้า
ที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอ ?
ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย พระเจ้าข้า !
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ถ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้ง
บางคราว ก็โดยล่วงระยะกาลนานแน่นอน.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เต่าตาบอดตัวนัน้ จะพึงเอาคอ
สวมเข้าที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้ยังจะเร็วกว่า เรากล่าว
ความเป็นมนุษย์ที่คนพาลผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้ว
จะพึงได้ยังยากกว่านี้ นั่นเพราะเหตุไร ?
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ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะในตัวคนพาลนี้ไม่มีการ
ประพฤติธรรม ไม่มีความประพฤติสงบ ไม่มีการทำ�กุศล
ไม่มกี ารทำ�บุญ มีแต่การกินกันเอง การเบียดเบียนผูอ้ อ่ นแอ.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนพาลนั้นนั่นแล ถ้าจะมาสู่
ความเป็นมนุษย์ในบางครัง้ บางคราว ไม่วา่ กาลไหนๆ โดย
ล่วงระยะกาลนาน ก็ยอ่ มเกิดในสกุลต่�ำ คือ สกุลคนจัณฑาล
หรือสกุลพราน หรือสกุลคนจักสาน หรือสกุลช่างรถ หรือ
สกุลคนเทขยะ เห็นปานนัน้ ในบัน้ ปลาย อันเป็นสกุลคนจน
มีขา้ ว น้�ำ และอาหารน้อย มีชวี ติ เป็นไปลำ�บาก ซึง่ เป็นสกุล
ที่จะได้ของกิน และเครือ่ งนุง่ ห่มโดยฝืดเคือง และเขาจะมี
ผิวพรรณทราม น่าเกลียดชัง ร่างม่อต้อ มีโรคมาก เป็น
คนตาบอดบ้าง เป็นคนง่อยบ้าง เป็นคนกระจอกบ้าง เป็น
คนเปลี้ยบ้าง ไม่ได้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตามประทีป เขาจะ
ประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ครัน้ แล้วเมือ่ ตายไป
จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหมือนนักเลงการพนัน เพราะ
เคราะห์รา้ ยประการแรกเท่านัน้ จึงต้องเสียลูกบ้าง เสียเมียบ้าง
เสียสมบัตทิ กุ อย่างบ้างยิง่ ขึน้ ไปอีก ต้องถึงถูกจองจำ� เคราะห์รา้ ย
ของนักเลงการพนันทีต่ อ้ งเสียไปดังนัน้ เพียงเล็กน้อย
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ที่แท้แลเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้น คือ
เคราะห์ที่คนพาลนั้นประพฤติกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว
ตายไป เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นั่นเอง.
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ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ

19

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้าพระองค์เคยได้ยินคำ�ของ
นักเต้นรำ�ผูเ้ ป็นอาจารย์และปาจารย์กอ่ นๆ กล่าวว่า นักเต้นรำ�คนใด
ทำ�ให้คนหัวเราะ รื่นเริง ด้วยคำ�จริงบ้าง คำ�เท็จบ้าง ในท่ามกลาง
สถานเต้นรำ� ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดผูร้ า่ เริง ในข้อนีพ้ ระผูม้ พี ระภาค
ตรัสว่าอย่างไร ?
อย่าเลยคามณิ !   ขอพักข้อนีเ้ สียเถิด ท่านอย่าถาม

ข้อนี้กะเราเลย.

คามณิได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคเป็นครัง้ ที่ ๒ และพระผูม้ พี ระภาค
ตรัสห้าม
คามณิได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคเป็นครัง้ ที่ ๓ พระผูม้ พี ระภาค
จึงตรัสตอบว่า

คามณิ !   เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจาก
ราคะ อันกิเลสเครือ่ งผูกคือราคะผูกไว้ นักเต้นรำ�รวบรวม
เข้าไว้ซง่ึ ธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัด ในท่ามกลาง
สถานเต้นรำ� ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้น
มากยิ่งขึ้น
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เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ อัน
กิเลสเครือ่ งผูกคือโทสะผูกไว้ นักเต้นรำ�รวบรวมเข้าไว้ซง่ึ
ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง โทสะ ในท่ า มกลางสถานเต้ น รำ �
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะ อัน
กิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นรำ�ย่อมรวบรวมไว้
ซึง่ ธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งโมหะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำ�
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
นักเต้นรำ�นัน้ ตนเองก็มวั เมาประมาท ตัง้ อยูใ่ น
ความประมาท เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมบังเกิดในนรก
ชื่อปหาสะ
อนึง่ ถ้าเขามีความเห็นอย่างนีว้ า่ นักเต้นรำ�คนใด
ทำ � ให้ ค นหั ว เราะ รื่ น เริ ง ด้ ว ยคำ � จริ ง บ้ า ง คำ � เท็ จ บ้ า ง
ในท่ามกลางสถานเต้นรำ�  ในท่ามกลางสถานมหรสพ
ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชื่อปหาสะดังนี้ไซร้ ความเห็นของเขานั้น
เป็นความเห็นผิด.
คามณิ !   ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ นรกหรือกำ�เนิดเดรัจฉาน ของบุคคล
ผู้มีความเห็นผิด.
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ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต

20

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๐/๕๙๓.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ !   ข้ า พระองค์ ไ ด้ ส ดั บ คำ � ของ
นักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวกันอย่างนี้ว่า
นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่นฆ่าผู้น้ันซึ่ง
กำ�ลังอุตสาหะพยายามให้ถงึ ความตาย ผูน้ น้ั เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ในข้อนี้พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่าอย่างไร ?

อย่าเลยคามณิ !   ขอพักข้อนีเ้ สียเถิด ท่านอย่าถาม
ข้อนี้กะเราเลย.

คามณิได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคเป็นครัง้ ที่ ๒ และพระผูม้ พี ระภาค
ตรัสห้าม
คามณิได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคเป็นครัง้ ที่ ๓ พระผูม้ พี ระภาค
จึงตรัสตอบว่า

คามณิ !   นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายาม
ในสงคราม ผู้นั้นยึดหน่วงจิตกระทำ�ไว้ไม่ดี ตั้งจิตไว้
ไม่ดีก่อนว่า สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่า จงถูกแทง จงขาดสูญ
จงพินาศ หรือว่าอย่าได้มคี นอืน่ ฆ่าผูน้ น้ั ซึง่ กำ�ลังอุตสาหะ
พยายามให้ถงึ ความตาย ผูน้ น้ั เมือ่ ตายไป ย่อมเกิดในนรก
ชือ่ สรชิต
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ก็ถา้ เขามีความเห็นอย่างนีว้ า่ นักรบอาชีพคนใด
อุ ต สาหะพยายามในสงคราม คนอื่ น ฆ่ า ผู้ นั้ น ซึ่ ง กำ �ลั ง
อุตสาหะพยายามให้ถึงความตาย ผู้นั้นเมื่อตายไป ย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ดังนี้ไซร้
ความเห็นของผู้นั้นเป็นความเห็นผิด.
คามณิ !   ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใด
อย่างหนึง่ คือ นรกหรือกำ�เนิดสัตว์เดรัจฉาน ของบุคคล
ผู้มีความเห็นผิด.
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อสัทธรรมทีท่ �ำให้เกิดในนรกตลอดกัป

21

-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๙๖/๒๖๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เทวทั ต ต์ ผู้ อั น อสั ท ธรรม ๓
ประการ ครอบงำ�ย่�ำ ยีจติ แล้ว เป็นผูเ้ กิดในอบาย เกิดในนรก
ตั้งอยู่ตลอดกัป เยียวยาไม่ได้.
อสัทธรรม ๓ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?
(๑) เทวทัตต์ผู้อันความเป็นผู้มีความปรารถนา
เลวทรามครอบงำ�ย่ำ�ยีจิตแล้ว …
(๒) เทวทัตต์ผู้อันความเป็นผู้มีมิตรชั่วครอบงำ�
ย่ำ�ยีจิตแล้ว …
(๓) ก็เมื่อมรรคและผลที่ควรกระทำ�ให้ยิ่งมีอยู่
เทวทัตต์ถึงความพินาศเสียในระหว่างเพราะการบรรลุ
คุณวิเศษมีประมาณเล็กน้อย
ภิกษุทั้งหลาย !   เทวทัตต์ผู้อันอสัทธรรม ๓
ประการนี้แล ครอบงำ�ย่ำ�ยีจิตแล้ว เป็นผู้เกิดในอบาย
เกิดในนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป เยียวยาไม่ได้.
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อุปมาความทุกข์ในนรก
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22
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๑๑-๓๑๕/๔๖๘-๔๗๔.

ภิกษุทง้ั หลาย !   ลักษณะเครือ่ งหมาย เครือ่ งอ้าง
ว่าเป็นพาลของคนพาลนี้ มี ๓ อย่าง.
๓ อย่าง อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   คนพาลในโลกนี้
มักคิดความคิดที่ชั่ว
มักพูดคำ�พูดที่ชั่ว
มักทำ�การทำ�ที่ชั่ว
ถ้าคนพาลจักไม่เป็นผูค้ ดิ ความคิดทีช่ วั่ พูดคำ�พูด
ทีช่ ว่ั และทำ�การทำ�ทีช่ ว่ั บัณฑิตพวกไหนจะพึงรูจ้ กั เขาได้วา่
ผู้ นี้ เ ป็ น คนพาล เป็นอสัตบุรุษ เพราะคนพาลมั กคิ ด
ความคิดที่ชั่ว มักพูดคำ�พูดที่ชั่ว และมักทำ�การทำ�ที่ชั่ว
ฉะนัน้ พวกบัณฑิตจึงรูไ้ ด้วา่ นีเ่ ป็นคนพาล เป็นสัตบุรษุ .
ภิกษุทั้งหลาย !   คนพาลนั้นนั่นแล ย่อมเสวย
ทุกขโทมนัส ๓ อย่างในปัจจุบัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าคนพาลนัง่ ในสภาก็ดี ริมถนน
ก็ดี ริมทางสามแพร่งก็ดี ชนในที่นั้นๆ จะพูดถ้อยคำ�ที่
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พอเหมาะพอสมแก่เขา ถ้าคนพาลมักเป็นผูท้ �ำ ชีวติ สัตว์ให้
ตกล่วง มักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ มักประพฤติผิด
ในกาม มักพูดเท็จ มีปกติตงั้ อยูใ่ นความประมาทเพราะดืม่
น้�ำ เมาคือสุราและเมรัย ในเรือ่ งทีช่ นพูดถ้อยคำ�ทีพ่ อเหมาะ
พอสมแก่เขานั้นแล คนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า
ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเรา  และเราก็ปรากฏในธรรม
เหล่านั้นด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัส
ข้อที่ ๑ ดังนี้ในปัจจุบัน.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี คนพาลเห็น
พระราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลง
กรรมกรณ์ต่างชนิด คือ
(๑) โบยด้วยแส้บ้าง
(๒) โบยด้วยหวายบ้าง
(๓) ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง
(๔) ตัดมือบ้าง
(๕) ตัดเท้าบ้าง
(๖) ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง
(๗) ตัดหูบ้าง
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(๘) ตัดจมูกบ้าง
(๙) ตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้าง
(๑๐) ลงกรรมกรณ์วิธี หม้อเคี่ยวน้ำ�ส้ม บ้าง1
(๑๑) ลงกรรมกรณ์วิธี ขอดสังข์ บ้าง
(๑๒) ลงกรรมกรณ์วิธี ปากราหู บ้าง
(๑๓) ลงกรรมกรณ์วิธี มาลัยไฟ บ้าง
(๑๔) ลงกรรมกรณ์วิธี คบมือ บ้าง
(๑๕) ลงกรรมกรณ์วิธี ริ้วส่าย บ้าง
(๑๖) ลงกรรมกรณ์วิธี นุ่งเปลือกไม้ บ้าง
(๑๗) ลงกรรมกรณ์วิธี ยืนกวาง บ้าง
(๑๘) ลงกรรมกรณ์วิธี เกี่ยวเหยื่อเบ็ด บ้าง
(๑๙) ลงกรรมกรณ์วิธี เหรียญกษาปณ์ บ้าง
(๒๐) ลงกรรมกรณ์วิธี แปรงแสบ บ้าง
(๒๑) ลงกรรมกรณ์วิธี กางเวียน บ้าง
(๒๒) ลงกรรมกรณ์วิธี ตั่งฟาง บ้าง
(๒๓) ราดด้วยน้ำ�มันเดือดๆ บ้าง
(๒๔) ให้สุนัขทึ้งบ้าง
(๒๕) ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆ บ้าง
(๒๖) ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง
1. วิธีลงกรรมกรณ์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ท้ายบทนี้.
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ในขณะทีเ่ ห็นนัน้ คนพาลจะมีความรูส้ กึ อย่างนีว้ า่
เพราะเหตุแห่งกรรมชัว่ ปานใดแล พระราชาทัง้ หลายจึง
จับโจรผูป้ ระพฤติผดิ มาแล้ว สัง่ ลงกรรมกรณ์ตา่ งชนิด คือ
โบยด้วยแส้บา้ ง … ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ก็ธรรมเหล่านัน้
มีอยูใ่ นเรา และเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านัน้ ด้วย ถ้าแม้
พระราชาทั้งหลายรู้จักเรา ก็จะจับเราแล้วสั่งลงกรรมกรณ์
ต่างชนิด คือ โบยด้วยแส้บ้าง … ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัส
ข้อที่ ๒ แม้ดังนี้ในปัจจุบัน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี กรรมอันเป็น
บาปที่คนพาลทำ�ไว้ในกาลก่อน คือ กายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ย่อมปกคลุม ครอบงำ�คนพาลผู้อยู่บนตั่ง หรือ
บนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือน
เงายอดภูเขาใหญ่ ย่อมปกคลุม ครอบงำ�แผ่นดินในสมัย
เวลาเย็น ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ฉันนัน้ เหมือนกันแล กรรมอันเป็น
บาปทีค่ นพาลทำ�ไว้ในก่อน คือ กายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต
ย่อมปกคลุม ครอบงำ�คนพาลผู้อยู่บนตั่ง หรือบนเตียง
หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ในสมัยนัน้ คนพาลจะมีความรูส้ กึ
อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำ�ความดี ไม่ได้ทำ�กุศล ไม่ได้ทำ�เครื่อง
ป้องกันความหวาดกลัวไว้ ทำ�แต่ความชั่ว ทำ�แต่ความร้าย
ทำ�แต่ความเลว ละโลกนีไ้ ปแล้ว จะไปสูค่ ติของคนทีไ่ ม่ได้
ทำ�ความดี ไม่ได้ทำ�กุศล ไม่ได้ทำ�เครื่องป้องกันความ
หวาดกลัวไว้ ทำ�แต่ความชั่ว ความร้าย และความเลว
เป็นกำ�หนด คนพาลนัน้ ย่อมเศร้าโศก ระทมใจ คร่�ำ ครวญ
ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความหลงใหลอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัส
ข้อที่ ๓ แม้ดังนี้ในปัจจุบัน.
ภิกษุทง้ั หลาย !  คนพาลนัน้ นัน่ แลประพฤติทจุ ริต
ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง
พึ ง กล่ า วถึ ง นรกนั้ น นั่ น แหละว่ า เป็ น สถานที่ ที่ ไ ม่ น่ า
ปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมา
ถึงความทุกข์ในนรก ก็ไม่ใช่ง่ายนัก.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   อาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่ ?

ภิกษุทั้งหลาย !   อาจเปรียบได้.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนพวกราชบุรษุ จับโจร
ผูป้ ระพฤติผดิ มาแสดงแด่พระราชาว่า “ขอเดชะ ! ผูน้ เ้ี ป็น
โจรประพฤติผดิ ต่อพระองค์ ขอพระองค์โปรดลงอาชญาที่
ทรงพระราชประสงค์แก่มันเถิด” พระราชาทรงสั่งการนั้น
อย่างนีว้ า่ “ท่านผูเ้ จริญ ! ไปเถิด พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่ม
แทงบุรษุ นีใ้ นเวลาเช้า” พวกราชบุรษุ จึงเอาหอกร้อยเล่ม
แทงบุรษุ นัน้ ในเวลาเช้า ครัน้ เวลากลางวัน พระราชาตรัส
ถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! บุรุษนั้นเป็นอย่างไร ?”
พวกราชบุรุษกราบทูลว่า “ขอเดชะ ! ยังเป็นอยู่อย่างเดิม
พระเจ้าข้า !” พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่า “ท่าน
ผู้เจริญ ! ไปเถิด พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันใน
เวลากลางวัน” พวกราชบุรษุ จึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรษุ นัน้
ในเวลากลางวัน ครั้นเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอย่างนี้
ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! บุรษุ นัน้ เป็นอย่างไร ?” พวกราชบุรษุ
กราบทูลว่า “ขอเดชะ ! ยังเป็นอยู่อย่างเดิมพระเจ้าข้า !”
พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ ! ไปเถิด
พวกท่ า นจงเอาหอกร้ อ ยเล่ ม แทงมั น ในเวลาเย็ น ”
พวกราชบุรษุ จึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรษุ นัน้ ในเวลาเย็น.
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ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ? บุรุษนั้น ถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม
พึงเสวยทุกขโทมนัสเพราะการที่ถูกแทงนั้นเป็นเหตุบ้าง
หรือหนอ ?
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  บุรษุ นัน้ ถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียว
ก็เสวยทุกขโทมนัสเพราะเหตุทถ่ี กู แทงนัน้ ได้ ป่วยการกล่าวถึงหอก
ตั้งสามร้อยเล่ม.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆ
ขนาดเท่าฝ่ามือ แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ? แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่าฝ่ามือทีเ่ ราถือนี้
กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่าฝ่ามือ
ทีท่ รงถือนี้ มีประมาณน้อยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานต์แล้ว
ย่อมไม่ถึงแม้ความนับ ย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยว ย่อมไม่ถึง
แม้การเทียบกันได้.

ภิกษุทง้ั หลาย !  ฉันนัน้ เหมือนกันแล ทุกขโทมนัส
ทีบ่ รุ ษุ กำ�ลังเสวยเพราะการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม
เป็นเหตุ เปรียบเทียบทุกข์ของนรกยังไม่ถงึ แม้ความนับ
ยังไม่ถงึ แม้สว่ นแห่งเสีย้ ว ยังไม่ถงึ แม้การเทียบกันได้.
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๑.หม้อเคีย่ วน้�ำ ส้ม คือ ให้ตอ่ ยกระบานศีศะเลิกออกเสีย
แล้ว เอาคิมคีบก้อนเหลกแดงใหญ่ใส่ลง ให้มันสะหมองศีศะพลุ่ง
ฟู่ขึ้น ดั่งม่อเคี่ยวน้ำ�ส้มพะอูม
๒.ขอดสังข์ คือ ให้ตดั แต่หนังจำ�ระเบือ้ งหน้า ถึงไพรปาก
เบื้องบนทังสองข้างเปนกำ�หนด ถึงหมวกหูทังสองข้างเปนกำ�หนด
ถึงเกลียวฅอชายผมเบือ้ งหลังเปนกำ�หนด แล้วให้มนุ่ กระหมวดผม
เข้าทังสิน้ เอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคนโยกถอนคลอนสัน่ เพิกหนัง
ทังผมนั้นออกเสียแล้ว เอากรวดทรายหยาบขัดกระบานศีศะชำ�ระ
ให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์
๓.ปากราหู คือ เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้แล้วตามประทีป
ไว้ในปาก ไนยหนึง่ เอาปากสิว่ อันคมนัน้ แสะแหวะผ่าปากจนหมวก
หูทง้ั สองข้าง แล้วเอาฃอเกีย่ วให้อา้ ปากไว้ให้โลหิตไหลออกเตมปาก
๔.มาลัยไฟ คือ เอาผ้าชุ่มน้ำ�มันพันให้ทั่วกายแล้วเอา
เพลิงจุด
๕.คบมือ คือ เอาผ้าชุบน้�ำ มันพันนิว้ มือสิน้ ทัง ๑๐ นิว้ แล้ว
เอาเพลิงจุด
๖.ริว้ ส่าย คือ เชือดเนือ้ ให้เปนแร่ง เปนริว้ อย่าให้ขาด ให้
เนือ่ งด้วยหนังตัง้ แต่ใต้ฅอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำ�ให้เดิร
เหยียบย่�ำ ริว้ เนือ้ ริว้ หนังแห่งตนให้ฉดุ คร่าตีจ�ำ ให้เดิรไปจนกว่าจะตาย
๗.นุ่งเปลือกไม้ คือ เชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเปนแร่ง
เปนริ้ว แต่ใต้ฅอลงมาถึงเอวแล้วเชือดแต่เอวให้เปนแร่ง เปนริ้ว
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ลงมาถึงข้อเท้า กระทำ�เนื้อเบื้องบนนั้นให้เปนริ้วตกปกคลุมลงมา
เหมือนนุ่งผ้าคากรอง
๘.ยืนกวาง คือ เอาห่วงเหลกสวมข้อสอกทังสองข้อเฃ่าทัง
สองข้างให้หมั้นแล้วเอาหลักเหลกสอดลงในวงเหลกแย่งขึงตรึงลง
ไว้กบั แผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้ แล้วเอาเพลิงลนให้รอบตัวกว่าจะตาย
๙.เกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือ เอาเบดใหญ่มีคมสองข้างเกี่ยว
ทัว่ กาย เพิกหนังเนือ้ แลเอนน้อยใหญ่ ให้หลุดขาดออกมากว่าจะตาย
๑๐.เหรียญกษาปณ์ คือ ให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตก
ออกมาจากกาย แต่ทิละตำ�ลึงกว่าจะสิ้นมังสะ
๑๑.แปรงแสบ คือ ให้แล่สบั ฟันทัว่ กาย แล้วเอาแปรงหวี
ชุบน้ำ�แสบกรีดครูดขุดเซาะหนังแลเนื้อแลเอนน้อยใหญ่ ให้ลอก
ออกมาให้สิ้น ให้อยู่แต่ร่างกระดูก
๑๒.กางเวียน คือ ให้นอนลงโดยข้างๆ หนึ่งแล้ว ให้เอา
หลาวเหลกตอกลงไปโดยช่องหูให้แน่นกับแผ่นดิน แล้วจับเท้าทัง
สองหันเวียนไปดังบุทคลทำ�บังเวียน
๑๓.ตัง่ ฟาง คือ ทำ�มิให้เนือ้ พังหนังขาด เอาลูกศีลาบดทุบ
กระดูกให้แหลกย่อยแล้วรวบผมเข้าทังสิ้น ยกขึ้นหย่อนลงกระทำ�
ให้เนือ้ เปนกองเปนลอม แล้วพับห่อเนือ้ หนังกับทังกระดูกนัน้ ทอด
วางไว้ ทำ�ดั่งตั่งอันทำ�ด้วยฟางซึ่งไว้เชดเท้า
๑๔.ราดด้วยน้ำ�มันเดือดๆ คือ เคี่ยวน้ำ�มันให้เดือดพลุ่ง
พล่าน แล้วรดสาดลงมาแต่ศีศะกว่าจะตาย
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๑๕.ให้สุนัขทึ้ง คือ ให้กักขังสูนักขร้ายทังหลายไว้ ให้อด
อาหารหลายวันให้เตมหยาก แล้วปล่อยออกให้กัดทึ้งเนื้อหนังกิน
ให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า
กฎหมายตราสามดวง เล่ม ๔
(พิมพ์ตามต้นฉบับกฎหมายตราสามดวง ฉบับหลวง)
หมวด พระไอยการกระบดศึก พิมพ์ครั้งที่ ๒ ส�ำนักพิมพ์คุรุสภา
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
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ความทุกข์ในนรก
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-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๓๔-๓๔๖/๕๐๔-๕๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมี
ประตูตรงกัน บุรษุ ผูม้ ตี าดียนื อยูร่ ะหว่างกลางเรือน ๒ หลังนัน้
พึงเห็นมนุษย์กำ�ลังเข้าเรือนบ้าง กำ�ลังออกจากเรือนบ้าง
กำ�ลังเดินมาบ้าง กำ�ลังเดินไปบ้าง ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน เราย่อม
มองเห็นหมูส่ ตั ว์ก�ำ ลังจุติ กำ�ลังอุบตั ิ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไป
ตามกรรมได้ว่า
สัตว์ผ้กู ำ�ลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ
เชือ่ มัน่ กรรมด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ เมือ่ ตายไปแล้ว เข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ก็มี.
สัตว์ผกู้ �ำ ลังเป็นอยูเ่ หล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ
เชือ่ มัน่ กรรมด้วยอำ�นาจสัมมาทิฐิ เมือ่ ตายไปแล้ว บังเกิดใน
หมู่มนุษย์ก็มี.
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สัตว์ผกู้ �ำ ลังเป็นอยูเ่ หล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เชือ่ มัน่ กรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมือ่ ตายไปแล้ว เข้าถึง
เปรตวิสัยก็มี.
สัตว์ผกู้ �ำ ลังเป็นอยูเ่ หล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เชือ่ มัน่ กรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมือ่ ตายไปแล้ว เข้าถึง
กำ�เนิดเดรัจฉานก็มี.
สัตว์ผกู้ �ำ ลังเป็นอยูเ่ หล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เชือ่ มัน่ กรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมือ่ ตายไปแล้ว เข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็มี.
ภิกษุท้งั หลาย !   เหล่านายนิรยบาลจะจับสัตว์น้นั
ทีส่ ว่ นต่างๆ ของแขนไปแสดงแก่พระยายมว่า “ข้าแต่พระองค์ !
บุรุษนี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดา ไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ
ไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุล
ขอพระองค์จงลงอาชญาแก่บุรุษนี้เถิด”.
ภิกษุทง้ั หลาย !  พระยายมจะปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตว์นน้ั ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ !
ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๑ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”
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สัตว์นน้ั ทูลอย่างนีว้ า่ “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่าน
ไม่ได้เห็นเด็กแดงๆ ยังอ่อน นอนหงาย เปื้อนมูตรคูถ
ของตน อยู่ในหมู่มนุษย์หรือ ?”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนีว้ า่ “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่านนัน้
เมือ่ รูค้ วาม มีสติ เป็นผูใ้ หญ่แล้ว ได้มคี วามคิดดังนีบ้ า้ งไหมว่า
แม้ตวั เราแล ก็มคี วามเกิดเป็นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้นความเกิด
ไปได้ ควรทีเ่ ราจะทำ�ความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า !
มัวประมาทเสียเจ้าข้า !”
พระยายมกล่าวอย่างนีว้ า่ “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่าน
ไม่ได้ทำ�ความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจไว้ เพราะมัว
ประมาทเสีย ดังนัน้ เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการ
ทีท่ า่ นประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนีน้ น่ั แล ไม่ใช่มารดาทำ�ให้
ท่าน ไม่ใช่บิดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชายทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่
พี่น้องหญิงทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำ�มาตย์ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่
ญาติสาโลหิตทำ�ให้ทา่ น ไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ท�ำ ให้ทา่ น
ไม่ใช่เทวดาทำ�ให้ท่าน ตัวท่านเองทำ�เข้าไว้ ท่านเท่านั้น
จักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้”
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ภิกษุทง้ั หลาย !   พระยายมครัน้ ปลอบโยน เอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๑ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน
เอาอกเอาใจ ไต่ถามเทวทูตที่ ๒ ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ !
ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๒ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”
สัตว์นน้ั ทูลอย่างนีว้ า่ “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่าน
ไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย มีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี
นับแต่เกิดมา เป็นผูช้ รา ซีโ่ ครงคด หลังงอ ถือไม้เท้า งกเงิน่
เดินไป กระสับกระส่าย ล่วงวัยหนุม่ สาว ฟันหักผมหงอก
หนังเหีย่ วย่น ศีรษะล้าน ผิวตกกระในหมูม่ นุษย์หรือ ?”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนีว้ า่ “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่านนัน้
รูค้ วามมีสติ เป็นผูใ้ หญ่แล้ว ได้มคี วามดำ�ริดงั นีบ้ า้ งไหมว่า
แม้ตวั เราแล ก็มคี วามแก่เป็นธรรมดาไม่ลว่ งพ้นความแก่
ไปได้ ควรทีเ่ ราจะทำ�ความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า !
มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !”
พระยายมกล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า “พ่ อ มหาจำ � เริ ญ !
ท่านไม่ได้ทำ�ดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้ เพราะมัว
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ประมาทเสีย ดังนัน้ เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่
ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนีน้ น่ั แล ไม่ใช่มารดาทำ�ให้ทา่ น
ไม่ใช่บดิ าทำ�ให้ทา่ น ไม่ใช่พน่ี อ้ งชายทำ�ให้ทา่ น ไม่ใช่พน่ี อ้ งหญิง
ทำ�ให้ทา่ น ไม่ใช่มติ รอำ�มาตย์ท�ำ ให้ทา่ น ไม่ใช่ญาติสาโลหิต
ทำ�ให้ทา่ น ไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ท�ำ ให้ทา่ น ไม่ใช่เทวดา
ทำ�ให้ท่าน ตัวท่านเองทำ�เข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบาก
ของบาปกรรมนี้”
ภิกษุทง้ั หลาย !  พระยายมครัน้ ปลอบโยน เอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๒ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน
เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๓ ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ !
ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๓ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”
สัตว์นน้ั ทูลอย่างนีว้ า่ “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่าน
ไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย ผู้ป่วย ทนทุกข์ เป็นไข้หนัก
นอนเปือ้ นมูตรคูถของตน มีคนอืน่ คอยพยุงลุกพยุงเดิน
ในหมู่มนุษย์หรือ ?”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนีว้ า่ “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่านนัน้
เมือ่ รูค้ วาม มีสติ เป็นผูใ้ หญ่แล้ว ได้มคี วามคิดดังนีบ้ า้ งไหมว่า
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แม้ตัวเราแล ก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความเจ็บป่วยไปได้ ควรที่เราจะทำ�ความดี ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า !
มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !”
พระยายมกล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า “พ่ อ มหาจำ � เริ ญ !
ท่ า นไม่ ไ ด้ ทำ � ความดี ท างกาย ทางวาจา และทางใจไว้
เพราะมัวประมาทเสีย ดังนัน้ เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษ
โดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่
มารดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่บิดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชาย
ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำ�มาตย์
ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและ
พราหมณ์ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาทำ�ให้ท่าน ตัวท่านเอง
ทำ�เข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้”
ภิกษุทง้ั หลาย !  พระยายมครัน้ ปลอบโยน เอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๓ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน
เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๔ ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ !
ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๔ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”
สัตว์นน้ั ทูลอย่างนีว้ า่ “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !”
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พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่าน
ไม่ ไ ด้ เ ห็ น พระราชาทั้ ง หลาย ในหมู่ ม นุ ษ ย์ จั บ โจร
ผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลงกรรมกรณ์ต่างชนิดบ้างหรือ
คือ
(๑) โบยด้วยแส้บ้าง …
(เนื้อความเต็มสามารถศึกษาได้จากหน้า ๖๔-๖๕)

สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนีว้ า่ “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่านนัน้
เมือ่ รูค้ วาม มีสติ เป็นผูใ้ หญ่แล้ว ได้มคี วามคิดดังนีบ้ า้ งไหมว่า
จำ�เริญละ เป็นอันว่าสัตว์ที่ทำ�กรรมอันเป็นบาปไว้นั้น
ย่ อ มถู ก ลงกรรมกรณ์ ต่ า งชนิ ด เห็ น ปานนี้ ใ นปั จ จุ บั น
จะป่วยกล่าวไปไยถึงชาติหน้า  ควรที่เราจะทำ�ความดี
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า !
มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !”
พระยายมกล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า “พ่ อ มหาจำ � เริ ญ !
ท่านไม่ได้ทำ�ความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้
เพราะมัวประมาทเสีย ดังนัน้ เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษ
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โดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่
มารดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่บิดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชาย
ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำ�มาตย์
ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและ
พราหมณ์ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาทำ�ให้ท่าน ตัวท่านเอง
ทำ�เข้าไว้ ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้”
ภิกษุทง้ั หลาย !  พระยายมครัน้ ปลอบโยน เอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๔ กะสัตว์นั้นแล้ว จึงปลอบโยน
เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๕ ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ !
ท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ ๕ ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือ ?”
สัตว์นน้ั ทูลอย่างนีว้ า่ “ข้าพเจ้าไม่เห็นเลย เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่าน
ไม่ได้เห็นหญิงหรือชายทีต่ ายแล้ววันหนึง่ หรือสองวัน หรือ
สามวัน ขึน้ พอง เขียวช้�ำ มีน�ำ้ เหลืองเยิม้ ในหมูม่ นุษย์หรือ ?”
สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “เห็น เจ้าข้า !”
พระยายมถามอย่างนีว้ า่ “พ่อมหาจำ�เริญ ! ท่านนัน้
เมือ่ รูค้ วาม มีสติ เป็นผูใ้ หญ่แล้ว ได้มคี วามคิดดังนีบ้ า้ งไหมว่า
แม้ตวั เราแล ก็มคี วามตายเป็นธรรมดาไม่ลว่ งพ้นความตาย
ไปได้ ควรทีเ่ ราจะทำ�ความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ”
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สัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจ เจ้าข้า !
มัวประมาทเสีย เจ้าข้า !”
พระยายมกล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า “พ่ อ มหาจำ � เริ ญ !
ท่านไม่ได้ทำ�ความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้
เพราะมัวประมาทเสีย ดังนัน้ เหล่านายนิรยบาลจักลงโทษ
โดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแล ไม่ใช่
มารดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่บิดาทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชาย
ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องหญิงทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่มิตรอำ�มาตย์
ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่สมณะและ
พราหมณ์ทำ�ให้ท่าน ไม่ใช่เทวดาทำ�ให้ท่าน ตัวท่านเอง
ทำ�เข้าไว้ ท่านเท่านั้น จักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้”
ภิกษุทง้ั หลาย !  พระยายมครัน้ ปลอบโยน เอาอกเอาใจ ไต่ถามถึงเทวทูตที่ ๕ กะสัตว์นน้ั แล้ว ก็ทรงนิง่ อยู.่
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เหล่ า นิ ร ยบาลจะให้ สั ต ว์ นั้ น
กระทำ�เหตุชอ่ื การจำ� ๕ ประการ คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงทีม่ อื
ข้างที่ ๑ ข้างที่ ๒ ทีเ่ ท้าข้างที่ ๑ ข้างที่ ๒ และทีท่ รวงอกตรงกลาง
สัตว์นน้ั จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยูใ่ นนรกนัน้
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านิรยบาล จะจับสัตว์นั้น
ขึงพืดแล้วเอาผึ่งถาก สัตว์นน้ั จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า
เจ็บแสบอยูใ่ นนรกนัน้ และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนัน้
ยังไม่สิ้นสุด.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านิรยบาล จะจับสัตว์นั้น
เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพร้า … .
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านิรยบาล จะเอาสัตว์นั้น
เทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่ว
ลุกโพลง โชติช่วง … .
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านิรยบาล จะให้สัตว์นั้น
ปีนขึน้ ปีนลงซึง่ ภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ทม่ี ไี ฟติดทัว่ ลุกโพลง
โชติช่วง … .
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านิรยบาล จะจับสัตว์นน้ั เอา
เท้าขึน้ ข้างบนเอาหัวลงข้างล่าง แล้วพุง่ ลงไปในหม้อทองแดง
ทีม่ ไี ฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชว่ ง สัตว์นนั้ จะเดือดพล่านเป็น
ฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้น เขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ จะ
พล่านขึน้ ข้างบนครัง้ หนึง่ บ้าง พล่านลงข้างล่างครัง้ หนึง่ บ้าง
พล่านไปด้านขวางครัง้ หนึง่ บ้าง สัตว์นน้ั จะเสวยเวทนาอัน
เป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยู่ในหม้อทองแดงนั้น และยังไม่
ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นน้ั
เข้าไปในมหานรก ก็มหานรกนัน้ แล มีสม่ี มุ สีป่ ระตู แบ่งไว้
โดยส่วนเท่ากัน มีก�ำ แพงเหล็ก ล้อมรอบ ครอบไว้ด้วย
แผ่นเหล็ก พื้นของมหานรกนั้นล้วนเต็มไปด้วยเหล็ก
ลุกโพลง แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์รอบด้าน ตัง้ อยูท่ กุ เมือ่ .
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ภิกษุทงั้ หลาย ! และมหานรกนัน้ มีเปลวไฟพลุง่
จากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลัง พลุง่ จากฝาด้านหลังจดฝา
ด้านหน้า พลุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้ พลุ่งจาก
ฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือ พลุง่ ขึน้ จากข้างล่างจดข้างบน
พลุ่งจากข้างบนจดข้างล่าง สัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอัน
เป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูใ่ นมหานรกนัน้ และยังไม่ตาย
ตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมมีสมัยทีใ่ นบางครัง้ บางคราว
โดยล่วงระยะกาลนาน ประตูด้านหน้าของมหานรกเปิด
สัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูน้นั โดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิว
ไหม้หนัง ไหม้เนื้อ ไหม้เอ็น แม้กระดูกทั้งหลายก็เป็น
ควันตลบ แต่อวัยวะทีส่ ตั ว์นน้ั ยกขึน้ แล้วจะกลับคืนรูปเดิม
ทันที และในขณะทีส่ ตั ว์นน้ั ใกล้จะถึงประตู ประตูนนั้ จะปิด
สัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ใน
มหานรกนัน้ และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนัน้ ยังไม่สน้ิ สุด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมมีสมัยทีใ่ นบางครัง้ บางคราว
โดยล่วงระยะกาลนาน ประตูดา้ นหลังของมหานรกเปิด …
ประตูด้านเหนือเปิด … ประตูด้านใต้เปิด สัตว์นั้นจะรีบวิง่
ไปยังประตูนน้ั โดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผวิ ไหม้หนัง ไหม้เนือ้
ไหม้เอ็น แม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบ แต่อวัยวะ
ที่สัตว์น้ันยกขึ้นแล้วจะกลับคืนรูปเดิมทันที และในขณะ
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ทีส่ ตั ว์นน้ั ใกล้จะถึงประตู ประตูนนั้ จะปิด สัตว์นนั่ ย่อมเสวย
เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยูใ่ นมหานรกนัน้ และยัง
ไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมมีสมัยทีใ่ นบางครัง้ บางคราว
โดยล่วงระยะกาลนาน ประตูดา้ นหน้าของมหานรกนัน้ เปิด
สัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิว
ไหม้หนัง ไหม้เนือ้ ไหม้เอ็น แม้กระดูกทัง้ หลายก็เป็นควันตลบ
แต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้ว จะกลับคืนรูปเดิมทันที
สัตว์นั้นจะออกทางประตูนั้นได้ แต่ว่ามหานรกนั้นแล
มีนรกเต็มด้วยคูถใหญ่ ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้น
จะตกลงในนรกคูถนัน้ และในนรกคูถนัน้ แล มีหมูส่ ตั ว์ปาก
ดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิว แล้วเฉือดเฉือนหนัง แล้วเฉือด
เฉือนเนือ้ แล้วเฉือดเฉือนเอ็น แล้วเฉือดเฉือนกระดูก แล้ว
กินเยือ่ ในกระดูก สัตว์นน้ั ย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า
เจ็บแสบอยูใ่ นนรกคูถนัน้ และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนัน้
ยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   และนรกคูถนัน้ มีนรกเต็มด้วย
เถ้ารึงใหญ่ (ขี้เถ้าร้อน) ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้นจะ
ตกลงไปในนรกเถ้ารึงนัน้ สัตว์นนั้ ย่อมเสวยเวทนาอันเป็น
ทุกข์กล้า เจ็บแสบอยูใ่ นนรกเถ้ารึงนัน้ และยังไม่ตายตราบเท่า
บาปกรรมนัน้ ยังไม่สน้ิ สุด.
84

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ภิกษุทงั้ หลาย !   และนรกเถ้ารึงนัน้ มีปา่ งิว้ ใหญ่
ประกอบอยูร่ อบด้าน ต้นสูงชลูดขึน้ ไปโยชน์หนึง่ มีหนามยาว
๑๖ องคุลี มีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชว่ ง เหล่านายนิรยบาล
จะบังคับให้สัตว์น้ันขึ้นๆ ลงๆ ที่ต้นงิ้วนั้น สัตว์นั้นย่อม
เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยู่ที่ต้นงิ้วนั้น และ
ยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   และป่างิว้ นัน้ มีปา่ ต้นไม้ใบเป็น
ดาบใหญ่ประกอบอยูร่ อบด้าน สัตว์นนั้ จะเข้าไปในป่านัน้
จะถูกใบไม้ที่ลมพัด ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและ
เท้าบ้าง และตัดใบหูบา้ ง ตัดจมูกบ้าง ตัดทัง้ ใบหูและจมูกบ้าง
สัตว์นนั้ ย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูท่ ปี่ า่
ต้นไม้มใี บเป็นดาบนัน้ และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนัน้
ยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทั้งหลาย !   และป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้น
มีแม่น้ำ�ใหญ่ น้ำ�เป็นด่าง ประกอบอยู่รอบด้าน สัตว์นั้น
จะตกลงไปในแม่น�ำ ้ นัน้ จะลอยอยูใ่ นแม่น�ำ ้ นัน้ ตามกระแสบ้าง
ทวนกระแสบ้าง ทั้งตามและทวนกระแสบ้าง สัตว์นั้นย่อม
เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูใ่ นแม่น�้ำ นัน้ และ
ยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านายนิรยบาลพากันเอา
เบ็ ด เกี่ ย วสั ต ว์ นั้ น ขึ้ น วางบนบก แล้ว กล่า วอย่ า งนี้ ว่า
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“พ่อมหาจำ�เริญ ! เจ้าต้องการอะไร” สัตว์นั้นบอกอย่างนี้
ว่า “ข้าพเจ้าหิว เจ้าข้า !” เหล่านายนิรยบาลจึงเอาขอ
เหล็กร้อนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติช่วง เปิดปากออก
แล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่ว ลุกโพลง โชติช่วง เข้า
ในปาก ก้อนโลหะนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้าง ไหม้ปากบ้าง
ไหม้คอบ้าง ไหม้ทอ้ งบ้าง ของสัตว์นั้น พาเอาไส้ใหญ่บ้าง
ไส้น้อยบ้าง ออกมาทางส่วน เบื้องล่าง สัตว์น้นั ย่อมเสวย
เวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ ณ ทีน่ น้ั และยังไม่ตาย
ตราบเท่าบาปกรรมนัน้ ยังไม่สิ้นสุด.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เหล่านายนิรยบาลกล่าวกะสัตว์นน้ั
อย่างนี้ว่า “พ่อมหาจำ�เริญ !   เจ้าต้องการอะไร” สัตว์นั้น
บอกอย่างนีว้ า่ “ข้าพเจ้าระหาย เจ้าข้า !” เหล่านายนิรยบาล
จึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชว่ ง เปิดปาก
ออกแล้วเอาน้�ำ ทองแดงร้อนมีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติชว่ ง
กรอกเข้าไปในปาก น้ำ�ทองแดงนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้าง
ไหม้ปากบ้าง ไหม้คอบ้าง ไหม้ทอ้ งบ้าง ของสัตว์นนั้ พาเอา
ไส้ใหญ่บา้ ง ไส้นอ้ ยบ้าง ออกมาทางส่วนเบือ้ งล่าง สัตว์นนั้
ย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยู่ ณ ทีน่ น้ั และ
ยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนัน้ ยังไม่สน้ิ สุด.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  เหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นน้ั
เข้าไปในมหานรกอีก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เรื่องเคยมีมาแล้ว พระยายม
ได้มีความดำ�ริอย่างนี้ว่า
“พ่ อ เจ้ า ประคุ ณ เอ๋ ย ! เป็ น อั น ว่ า เหล่ า สั ต ว์ ท่ี
ทำ � กรรมอั น เป็ น บาปไว้ ใ นโลกย่ อ มถู ก นายนิ ร ยบาลลง
กรรมกรณ์ต่างชนิด เห็นปานนี้.
โอหนอ ! ขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์
ขอตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ขอเราพึงได้นง่ั ใกล้พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั
ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
พึงทรงแสดงธรรมแก่เรา
และขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรม
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิด”.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ก็เรือ่ งนัน้ เรามิได้ฟงั ต่อสมณะ
หรือพราหมณ์อน่ื ๆ แล้วจึงบอก ก็แลเราบอกเรือ่ งทีร่ เู้ อง
เห็นเอง ปรากฏเองทั้งนั้น.
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นรชนเหล่าใดยังเป็นมาณพ
อันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่
นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงหมู่สัตว์อันเลว
ถึงความเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
ส่วนนรชนเหล่าใด
เป็นสัตบุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้
อันเทวทูตตักเตือนแล้ว
ย่อมไม่ประมาทในธรรมของพระอริยะ
ในกาลไหนๆ เห็นภัยในความถือมั่น
อันเป็นเหตุแห่งชาติและมรณะ แล้วไม่ถือมั่น
หลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นชาติและมรณะได้
นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษม
มีสุข ดับสนิทในปัจจุบัน
ล่วงเวรและภัยทั้งปวง
และเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้.
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24

อายุนรก

-บาลี ทสก.อํ. ๒๔/๑๘๑/๘๙.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ
เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทราม ตกอยู่ในอำ�นาจแห่งความ
ปรารถนาอันเลวทราม พระเจ้าข้า !

โกกาลิกะ !   เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้.
โกกาลิกะ !   เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ เธอจงยังจิต
ให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบุตรและ
โมคคัลลานะมีศีลเป็นที่รัก.
แม้ครัง้ ที่ ๒ โกกาลิกภิกษุได้กราบทูลอีก พระผูม้ พี ระภาคตรัสห้าม
แม้ครัง้ ที่ ๓ โกกาลิกภิกษุได้กราบทูลอีก พระผูม้ พี ระภาคตรัสห้าม
ลำ�ดับนั้นแล โกกาลิกภิกษุลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มี
พระภาคกระทำ�ประทักษิณแล้วหลีกไป …
ครัน้ พอล่วงราตรีนน้ั ไป พระผูม้ พี ระภาคตรัสกะภิกษุทง้ั หลายว่า
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ภิกษุทง้ั หลาย !  เมือ่ คืนนี้ เมือ่ ปฐมยามล่วงไปแล้ว
ท้าวสหัมบดีพรหม มีรศั มีอนั งามยิง่ ทำ�วิหารเชตวันทัง้ สิน้
ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วยืนอยู่ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะเราว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ! โกกาลิกภิกษุมรณภาพแล้ว อุบัติในปทุมนรก
เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบตุ ร และพระโมคคัลลานะ”
ท้าวสหัมบดีพรหม ครัน้ กล่าวดังนีแ้ ล้ว กระทำ�ประทักษิณแล้ว
ได้อันตรธานหายไปในที่นั้นเอง.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   ประมาณอายุในปทุมนรก
นานเพียงใด พระเจ้าข้า !

ภิกษุทง้ั หลาย !  ประมาณอายุในปทุมนรกนานนัก
การนับประมาณอายุในปทุมนรกนัน้ ว่า เท่านีป้ ี เท่านีร้ อ้ ยปี
เท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปี ไม่ใช่ทำ�ได้ง่าย.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ก็พระองค์สามารถจะทรงกระทำ�
การเปรียบเทียบได้หรือไม่ พระเจ้าข้า !

ภิกษุทง้ั หลาย !   อาจเปรียบได้.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนเกวียนทีบ่ รรทุกงา
ของชาวโกศลมีอตั รา ๒๐ ขารี เมือ่ ล่วงไปทุกแสนปี บุรุษพึง
หยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เกวียนทีบ่ รรทุกงาของชาวโกศล
มีอตั รา ๒๐ ขารีนน้ั จะพึงถึงความสิน้ ไป หมดไปโดยลำ�ดับ
นีย้ งั เร็วเสียกว่า ส่วน ๑ อัพพุทนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไป
หมดไปได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย !
๒๐ อัพพุทนรก เป็น ๑ นิรัพพุทนรก
๒๐ นิรัพพุทนรก เป็น ๑ อัพพนรก
๒๐ อัพพนรก เป็น ๑ อหหนรก
๒๐ อหหนรก เป็น ๑ อฏฏนรก
๒๐ อฏฏนรก เป็น ๑ กุมุทนรก
๒๐ กุมุทนรก เป็น ๑ โสคันธิกนรก
๒๐ โสคันธิกนรก เป็น ๑ อุปลกนรก
๒๐ อุปลกนรก เป็น ๑ ปุณฑรีกนรก
๒๐ ปุณฑรีกนรก เป็น ๑ ปทุมนรก
อย่างนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรก เพราะ
จิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ.
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ก็วาจาหยาบเช่นกับขวาน เกิดในปากของบุรษุ แล้ว
เป็นเหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นพาล
ผู้กล่าวคำ�ทุภาษิต
ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา
หรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญ
ผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปาก
ย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้น
การแพ้ด้วยทรัพย์เพราะเล่นการพนัน
เป็นโทษเพียงเล็กน้อย
โทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดี
นี้แลเป็นโทษมากกว่า
บุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้แล้ว
เป็นผู้ติเตียนพระอริยเจ้า
ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาล
ประมาณด้วยการนับปี
๑๓๖,๐๐๐ นิรัพพุทะ และ ๕ อัพพุทะ.
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การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบนั (นัยที่ ๑)

25

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๒/๑๗๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   นรกชื่อว่ามหาปริฬาหะ มีอยู่.
ในนรกนั้น บุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ด้วยจักษุ (ตา) แต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียว
ไม่เห็นรูปทีน่ า่ ปรารถนาเลย เห็นรูปทีไ่ ม่นา่ ใคร่อย่างเดียว
ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลย เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว
ไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลย.
ในนรกนั้น บุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยโสตะ (หู)… .
ในนรกนั้น บุคคลยังดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยฆานะ (จมูก)… .
ในนรกนั้น บุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ด้วยชิวหา (ลิ้น)… .
ในนรกนั้น บุคคลยังถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ด้วยกาย… .
ในนรกนั้น บุคคลยังรู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใด
อย่างหนึง่ ได้ดว้ ยมโน (ใจ) แต่ได้รแู้ จ้งธรรมารมณ์ทไี่ ม่นา่
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ปรารถนาอย่างเดียว ไม่ได้รแู้ จ้งธรรมารมณ์ทนี่ า่ ปรารถนา
เลย ได้รแู้ จ้งธรรมารมณ์ทไ่ี ม่นา่ ใคร่อย่างเดียว ไม่ได้รแู้ จ้ง
ธรรมารมณ์ทน่ี า่ ใคร่เลย ได้รแู้ จ้งธรรมารมณ์ทไ่ี ม่นา่ พอใจ
อย่างเดียว ไม่ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลย.
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง
ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ความเร่าร้อนนัน้ ใหญ่หลวงหนอ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ความเร่าร้อนนัน้ ใหญ่หลวงนักหนอ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   มีไหม พระเจ้าข้า ! ความร้อนอืน่
ทีใ่ หญ่หลวงกว่า น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้ ?

ภิกษุทง้ั หลาย !  มีอยู่ ความเร่าร้อนอืน่ ทีใ่ หญ่หลวง
กว่า น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ก็ความร้อนอืน่ ทีใ่ หญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่า กว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ว่า
ทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ
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ข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมยินดียิ่งในสังขาร
ทัง้ หลาย อันเป็นไปพร้อมเพือ่ ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาส.
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ครั้นยินดีย่ิงในสังขาร
ทั้งหลายเช่นนั้นแล้ว ย่อมปรุ ง แต่ งซึ่งสังขารทั้งหลาย
อันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาส.
สมณพราหมณ์เหล่านั้น ครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขาร
ทั้งหลายเช่นนั้นแล้ว ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน
แห่งชาติ (ความเกิด) บ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อน
แห่งชราบ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะ
บ้าง ย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสบ้าง.
เรากล่าวว่า “สมณพราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมไม่พน้ จาก
ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทัง้ หลาย
คือ ไม่พ้นจากทุกข์ ดังนี้.
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การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบนั (นัยที่ ๒)

26

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๘/๒๑๔.

ภิกษุทง้ั หลาย !  เป็นลาภของเธอทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เป็นการได้ทด่ี ขี องเธอทัง้ หลายแล้ว.
ภิกษุทง้ ั หลาย !  ขณะสำ�หรับการประพฤติพรหมจรรย์
พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นรก ชือ่ ว่า ผัสสายตนิกะ ๖ ขุม เราได้เห็นแล้ว.
ในบรรดานรกเหล่านัน้ บุคคลเห็นรูปใดๆ ด้วย ตา
ย่อมเห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่เห็นรูปที่น่า
ปรารถนาเลย เห็นแต่รูปที่ไม่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่เห็นรูป
ที่น่ารักใคร่เลย เห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้น ไม่เห็นรูป
ที่น่าพอใจเลย.
ในบรรดานรกเหล่านัน้ บุคคลฟังเสียงใดๆ ด้วยหู …
ในบรรดานรกเหล่านัน้ บุคคลดมกลิน่ ใดๆ ด้วยจมูก …
ในบรรดานรกเหล่านัน้ บุคคลลิม้ รสใดๆ ด้วยลิน้ …
ในบรรดานรกเหล่านัน้ บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะใดๆ
ด้วยผิวกาย …
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ในบรรดานรกเหล่านัน้ บุคคลรูแ้ จ้งธรรมารมณ์ใดๆ
ด้วยใจ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น
ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาเลย รู้แจ้งธรรมารมณ์
ที่ไม่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่ารักใคร่เลย
รูแ้ จ้งแต่ธรรมารมณ์ทไ่ี ม่นา่ พอใจเท่านัน้ ไม่รแู้ จ้งธรรมารมณ์
ที่น่าพอใจเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เป็นลาภของเธอทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เป็นการได้ทด่ี ขี องเธอทัง้ หลายแล้ว.
ภิกษุทง้ ั หลาย !  ขณะสำ�หรับการประพฤติพรหมจรรย์
พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว ดังนีแ้ ล.
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27
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๓/๓๑๖.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ความไม่มศี รัทธา ไม่มหี ริ ิ ไม่มี
โอตตัปปะ ไม่มวี ริ ยิ ะ ไม่มปี ญ
ั ญาในกุศลธรรม มีอยูแ่ ก่ผใู้ ด
เรากล่าวบุคคลผู้นั้น ว่าเป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ
ในอริยวินัย.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนจนชนิดนั้น เมื่อไม่มีศรัทธา
ไม่มหี ริ ิ ไม่มโี อตตัปปะ ไม่มวี ริ ยิ ะ ไม่มปี ญ
ั ญาในกุศลธรรม
เขาย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรา
กล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ ว่าเป็นการกู้หนี้.
เพื่อจะปกปิดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ของเขา เขาตั้งความปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนา
ไม่ให้ใครรู้จักเขา ดำ�ริไม่ให้ใครรู้จักเขา พูดจาเพื่อไม่ให้
ใครรู้จักเขา ขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขา
เรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ ว่าเป็น
ดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้.
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เพื่อนสพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รัก พากันกล่าว
ปรารภเขาอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุนี้ ทำ�อะไรๆ (ทุจริต)
อย่างนี้ มีปกติประพฤติกระทำ�อะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้”
เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ ว่าเป็นการถูกทวงหนี้.
เขาจะไปอยูป่ า่ ก็ตาม อยูโ่ คนไม้กต็ าม อยูเ่ รือนว่าง
ก็ตาม อกุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยูด่ ว้ ยความร้อนใจ
ย่อมเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจเขา  เรากล่าวอาการอย่างนี้
ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ง หลาย !   คนจนชนิดนี้ ครั้ น ประพฤติ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตาย
เพราะการแตกทำ�ลายแห่งกาย ย่อมถูกจองจำ�อยูใ่ นนรกบ้าง
ในกำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราไม่มองเห็นการจองจำ�อื่น
แม้อย่างเดียว ที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้ เป็น
อันตรายอย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มี
ธรรมอื่นยิ่งกว่า เหมือนการถูกจองจำ�ในนรก หรือใน
กำ�เนิดเดรัจฉาน อย่างนี้.
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ความยากจน และการกู้หนี้ ท่านกล่าวว่า
เป็นความทุกข์ในโลก
คนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิต ย่อมเดือดร้อน
เพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้าง เพราะถูกจับกุมบ้าง.
การถูกจับกุมนั้น เป็นความทุกข์ของคนบูชา
การได้กาม
ถึงแม้ในอริยวินยั นีก้ เ็ หมือนกัน
ผู้ใดไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ สั่งสม
แต่บาปกรรม กระทำ�กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ปกปิดอยู่ด้วยการกระทำ�ทางกาย ทางวาจา ทางจิต
เพือ่ ไม่ให้ผใู้ ดรูจ้ กั เขา ผูน้ น้ั พอกพูนบาปกรรมอยูเ่ นืองนิตย์
ในที่นั้นๆ
คนชั่วทำ�บาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน
เสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ ย่อมเดือดร้อน
ความตริตรึกทีเ่ กิดจากวิปฏิสาร1 อันเป็นเครือ่ ง
ทรมานใจ ย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่า
คนชั่วทำ�บาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตน
ไปสูก่ �ำ เนิดเดรัจฉานบางอย่าง หรือว่าถูกจองจำ�อยูใ่ นนรก
การถูกจองจำ�นัน้ เป็นทุกข์ชนิดทีธ่ รี ชนไม่เคยประสบเลย.
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28
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๗/๑๗๙๖-๙๗.

ภิกษุท้งั หลาย !   เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อน�ำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การค�ำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซงึ่ ส่วนเสีย้ ว.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากนรกไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูม่ นุษย์ มีนอ้ ย
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก
กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่าโดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากนรกไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูเ่ ทวดา มีนอ้ ย
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก
กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่าโดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
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การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก

29

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

ภิกษุทั้งหลาย !   โลกันตริก (โลกันตนรก) มีแต่
ความทุกข์ มืดคลุ้มมัวเป็นหมอก สัตว์ในโลกันตริกนั้น
ไม่ ไ ด้ รั บ รั ศ มี พ ระจั น ทร์ และพระอาทิ ต ย์ ซ่ึ ง มี ฤ ทธิ์
มีอานุภาพมากอย่างนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ความมืดนั้นมาก ความมืดนั้น
มากแท้ๆ ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่า และน่ากลัวกว่าความมืด
นี้ มีอยู่หรือ ?

ภิกษุทงั้ หลาย !   ความมืดอย่างอืน่ ทีม่ ากกว่าและ
น่ากลัวกว่าความมืดนี้ มีอยู่.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่า
และน่ากลัวกว่าความมืดนี้ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ว่า นี้ทุกข์
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมยินดีในสังขารทัง้ หลาย
ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก
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ความร่ำ�ไร ความทุกข์ ความโทมนัสและความคับแค้นใจ
ครัน้ ยินดีแล้วย่อมปรุงแต่ง ครัน้ ปรุงแต่งแล้ว ย่อมตกไป
สู่ความมืด คือ ความเกิดบ้าง … เรากล่าวว่า สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมไม่พน้ ไปจากความเกิด … ย่อมไม่
พ้นไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่ า หนึ่ ง ย่ อ มรู้ ชั ด ตามความเป็ น จริ ง ว่ า นี้ ทุ ก ข์
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมไม่ยนิ ดีในสังขารทัง้ หลาย
ซึง่ เป็นไปเพือ่ ความเกิด … ครัน้ ไม่ยนิ ดีแล้ว ย่อมไม่ปรุงแต่ง
ครั้นไม่ปรุงแต่งแล้ว ย่อมไม่ตกไปสู่ความมืด คือ ความ
เกิดบ้าง … เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ย่อมพ้นไปจากความเกิด … ย่อมพ้นไปจากความทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เพราะฉะนัน้ แหละ เธอพึงกระทำ�
ความเพียร เพื่อรู้ตามความจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
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เหตุที่ท�ำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

30

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๑๗-๓๑๙/๔๗๖-๔๘๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวก
มีหญ้าเป็นภักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นย่อมใช้ฟันแทะ
เล็มกินหญ้าสด ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวกมีหญ้าเป็นภักษา
คืออะไร ? คือ ม้า โค ลา แพะ เนื้อ หรือแม้จำ�พวกอื่นๆ
ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่มีหญ้าเป็นภักษา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแล
เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และทำ�กรรมอัน
เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสัตว์จำ�พวกที่มีหญ้าเป็นภักษาเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวก
มีคถู เป็นภักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่านัน้ ได้กลิน่ คูถแต่ไกลๆ
แล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่า จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้
เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชา
ด้วยตั้งใจว่า จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันนัน้ เหมือนกันแล มีเหล่าสัตว์
เดรัจฉานจำ�พวกมีคูถเป็นภักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น
ได้กลิน่ คูถแต่ไกลๆ แล้ว ย่อมวิง่ ไปด้วยหวังว่า จักกินตรงนี้
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จักกินตรงนี้ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวกมีคูถเป็นภักษา
คืออะไร ? คือ ไก่ สุกร สุนขั บ้าน สุนขั ป่า หรือแม้จ�ำ พวกอืน่ ๆ
ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่มีคูถเป็นภักษา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแล
เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และทำ�กรรมอัน
เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสัตว์จำ�พวกมีคูถเป็นภักษาเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวก
เกิดแก่ตายในทีม่ ดื ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวกเกิดแก่ตาย
ในที่มืด คืออะไร ? คือ ตั๊กแตน มอด ไส้เดือน หรือแม้
จำ�พวกอื่นๆ ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในที่มืด.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแล
เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และทำ�กรรมอัน
เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสัตว์จำ�พวกเกิดแก่ตายในที่มืด.
ภิกษุทั้งหลาย !   มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวก
เกิดแก่ตายในน้�ำ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวกเกิดแก่ตาย
ในน้�ำ คืออะไร ? คือ ปลา เต่า จระเข้ หรือแม้จ�ำ พวกอืน่ ๆ
ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในน้ำ�.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแล
เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และทำ�กรรมอัน
เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสัตว์จำ�พวกเกิดแก่ตายในน้ำ�.
ภิกษุทั้งหลาย !   มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวก
เกิดแก่ตายในของโสโครก ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำ�พวก
เกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไร ? คือ เหล่าสัตว์จ�ำ พวก
ทีเ่ กิดแก่ตายในปลาเน่าก็มี ในศพเน่าก็มี ในขนมกุมมาสเก่า
ก็มี ในน้ำ�ครำ�ก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแม้จำ�พวกอื่นๆ
ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในของโสโครก.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในเบื้องต้นคนพาลนั้นนั่นแล
เป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส และทำ�กรรมอัน
เป็นบาปไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสัตว์จำ�พวกเกิดแก่ตายในของโสโครก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เรากล่าวเรื่องกำ�เนิดเดรัจฉาน
แม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้ จะกล่าวให้ถึงกระทั่ง
ความทุกข์ในกำ�เนิดเดรัจฉาน ไม่ใช่ทำ�ได้ง่าย.
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31
-บาลี มหา. วิ. ๔/๑๗๕/๑๒๗

ก็โดยสมัยนัน้ แล นาคตัวหนึง่ อึดอัด ระอา เกลียดกำ�เนิดนาค
นาคนัน้ ได้มคี วามดำ�ริวา่ ด้วยวิธอี ะไรหนอ เราจึงจะพ้นจากกำ�เนิดนาค
และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน.
ครัน้ แล้วได้ด�ำ ริตอ่ ไปว่า สมณะเชือ้ สายศากยบุตรเหล่านีแ้ ล
เป็นผูป้ ระพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่
คำ�สัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเราจะพึงบวชในสำ�นักสมณะ
เชื้อสายศากยบุตร ด้วยวิธีเช่นนี้ เราก็จะพ้นจากกำ�เนิดนาคและ
กลับได้อตั ภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน.
ครัน้ แล้วนาคนัน้ จึงแปลงกายเป็นชายหนุม่ แล้วเข้าไปหา
ภิกษุทง้ั หลายขอบรรพชา ภิกษุทง้ั หลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท
สมัยต่อมา พระนาคนัน้ อาศัยอยูใ่ นวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่ง.
ครัน้ ปัจจุสสมัยแห่งราตรี ภิกษุรปู นัน้ ตืน่ นอนแล้วออกไป
เดินจงกรมอยูใ่ นทีแ่ จ้ง ครัน้ ภิกษุรปู นัน้ ออกไปแล้ว พระนาคนัน้
ก็วางใจจำ�วัด วิหารทัง้ หลังเต็มไปด้วยงู ขนดยืน่ ออกไปทางหน้าต่าง.
ครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยตั้งใจจักเข้าวิหาร
ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู เห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง
ก็ตกใจ จึงร้องเอะอะขึ้น.
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ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่า
“อาวุโส ท่านร้องเอะอะไปทำ�ไม ?”
ภิกษุรปู นัน้ บอกว่า “อาวุโสทัง้ หลาย วิหารนีท้ ง้ั หลังเต็มไป
ด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง”
ขณะนั้น พระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น แล้วนั่งอยู่
บนอาสนะของตน.
ภิกษุทั้งหลายถามว่า “อาวุโส ท่านเป็นใคร ?”
น. “ผมเป็นนาค ขอรับ”
ภิ. “อาวุโส ท่านได้ทำ�เช่นนี้เพื่อประสงค์อะไร ?”
พระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาค
ลำ � ดั บ นั้น พระผู้มีพ ระภาครั บ สั่ง ให้ ป ระชุ ม ภิ ก ษุ ส งฆ์
ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วได้ทรง
ประทานพระพุทธโอวาทนี้แก่นาคนั้นว่า

“พวกเจ้าเป็นนาค มีความไม่งอกงามในธรรมวินยั นี้
เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ ๑๔
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์นนั้ แหละ ด้วยวิธนี ี้ เจ้าจักพ้นจาก
กำ�เนิดนาค และจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน”.
ครัน้ นาคนัน้ ได้ทราบว่า ตนมีความไม่งอกงามในธรรมวินยั นี้
เป็นธรรมดา ก็เสียใจหลั่งน้ำ�ตา ส่งเสียงดังแล้วหลีกไป.
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ลำ�ดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !   เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพ
ของนาค มีสองประการนี้คือ
เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผูม้ ชี าติเสมอกัน ๑
เวลาวางใจนอนหลับ ๑
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล เหตุแห่งความปรากฏ
ตามสภาพของนาค ๒ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อนุปสัมบัน คือ สัตว์เดรัจฉาน
ภิกษุไม่พงึ ให้อปุ สมบท ทีอ่ ปุ สมบทแล้ว ต้องให้สกึ เสีย.
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32
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙๘/๕๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   กำ�เนิดของนาค ๔ จำ�พวกนี้.
๔ จำ�พวก เป็นอย่างไรเล่า ? คือ
(๑) นาคที่เป็นอัณฑชะ (เกิดในไข่)
(๒) นาคที่เป็นชลาพุชะ (เกิดในครรภ์)
(๓) นาคที่เป็นสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล)
(๔) นาคที่เป็นโอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น)
ในนาค ๔ จำ�พวกนั้น
นาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ
ประณีตกว่านาคที่เป็นอัณฑชะ.
นาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะ ประณีตกว่า
นาคที่เป็นอัณฑชะและชลาพุชะ.
นาคทีเ่ ป็นโอปปาติกะ ประณีตกว่านาคทีเ่ ป็นอัณฑชะ
ชลาพุชะ และสังเสทชะ.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีแ้ ล กำ�เนิดของนาค ๔ จำ�พวก.
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33

เหตุให้นาครักษาอุโบสถ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙๙-๓๐๐/๕๒๑-๕๒๔.

ภิ ก ษุ !   นาคบางพวกที่ เ ป็ น อั ณ ฑชะในโลกนี้
มีความคิดอย่างนี้ว่า
เมื่ อ ก่ อ น พวกเราเป็ น ผู้ ก ระทำ � กรรมทั้ ง สอง 1
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ พวกเรานัน้ กระทำ�กรรมทัง้ สอง
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมือ่ ตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหาย
ของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ ถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติ
สุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจไซร้ เมือ่ เป็นอย่างนี้ เมือ่
ตายไป พวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรา
มาประพฤติสจุ ริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจเสียในบัดนีเ้ ถิด.
ภิกษุ !   ข้อนีแ้ ล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้นาคทีเ่ ป็น
อัณฑชะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได้.
(ตรั ส อย่ า งเดี ย วกั น กั บ กรณี ข องนาคที่ เ ป็ น ชลาพุ ช ะ
สังเสทชะ และโอปปาติกะ รักษาอุโบสถ)

1. กรรมทัง้ สอง = กุศลกรรมและอกุศลกรรม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
ของนาค (นัยที่ ๑)

34

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๑-๓๐๒/๕๒๕-๕๒๘.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็ น ผู้ ก ระทำ �
กรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟงั มาว่า
พวกนาคทีเ่ ป็นอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 
“โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ
เป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ” ครั้นตายไป เขา
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของ
พวกนาคที่เป็นอัณฑชะ.
(ตรั ส อย่ า งเดี ย วกั น กั บ กรณี ข องนาคที่ เ ป็ น ชลาพุ ช ะ
สังเสทชะ และโอปปาติกะ)
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
ของนาค (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

35
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำ�
กรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟงั มาว่า
พวกนาคทีเ่ ป็นอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 
“โอหนอ !   เมือ่ ตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น
สหายของพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ”
เขาจึงให้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งตามประทีป ครัน้
ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็น
อัณฑชะ.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของ
พวกนาคที่เป็นอัณฑชะ.
(ตรั ส อย่ า งเดี ย วกั น กั บ กรณี ข องนาคที่ เ ป็ น ชลาพุ ช ะ
สังเสทชะ และโอปปาติกะ)
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ก�ำเนิดครุฑ ๔ จ�ำพวก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

36
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๕/๕๓๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   กำ � เนิ ด ของครุ ฑ (สุ ป ณฺ ณ )
๔ จำ�พวกนี้.
๔ จำ�พวก เป็นอย่างไรเล่า ? คือ
(๑) ครุฑที่เป็นอัณฑชะ (เกิดในไข่)
(๒) ครุฑที่เป็นชลาพุชะ (เกิดในครรภ์)
(๓) ครุฑที่เป็นสังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล)
(๔) ครุฑที่เป็นโอปปาติกะ (เกิดผุดขึ้น)
ในครุฑทั้ง ๔ จำ�พวกนั้น
ครุฑทีเ่ ป็นอัณฑชะ ย่อมนำ�นาคทีเ่ ป็นอัณฑชะไปได้
นำ�นาคที่เป็นชลาพุชะ สังเสทชะและโอปปาติกะไปไม่ได้.
ครุฑทีเ่ ป็นชลาพุชะ ย่อมนำ�นาคทีเ่ ป็นอัณฑชะและ
ชลาพุชะไปได้ นำ�นาคทีเ่ ป็นสังเสทชะ โอปปาติกะไปไม่ได้.
ครุฑที่เป็นสังเสทชะย่อมนำ�นาคที่เป็นอัณฑชะ
ชลาพุชะและสังเสทชะไปได้ นำ�นาคทีเ่ ป็นโอปปาติกะไปไม่ได้.
ครุฑที่เป็นโอปปาติกะ ย่อมนำ�นาคที่เป็นอัณฑชะ
ชลาพุชะ สังเสทชะและโอปปาติกะไปได้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  นีแ้ ล กำ�เนิดของครุฑ ๔ จำ�พวก.
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
พวกครุฑ (นัยที่ ๑)

37

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๖/๕๓๒-๕๓๓.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำ�
กรรมทัง้ สอง1 ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟงั มาว่า
พวกครุฑทีเ่ ป็นอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 
โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น
สหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ ครั้นตายไป เขาย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของ
พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ.
(ตรั ส อย่ า งเดี ย วกั น กั บ กรณี ข องครุ ฑ ที่ เ ป็ น ชลาพุ ช ะ
สังเสทชะ และโอปปาติกะ)
		

1. กรรมทัง้ สอง = กุศลกรรมและอกุศลกรรม.
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหาย
พวกครุฑ (นัยที่ ๒)

38

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๗/๕๓๔-๕๓๕.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำ�
กรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า
พวกครุฑทีเ่ ป็นอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า 
โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น
สหายของพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ
เขาจึงให้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งตามประทีป ครัน้
ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็น
อัณฑชะ.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของ
พวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ.
(ตรั ส อย่ า งเดี ย วกั น กั บ กรณี ข องครุ ฑ ที่ เ ป็ น ชลาพุ ช ะ
สังเสทชะ และโอปปาติกะ)		
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ปฏิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค

39

-บาลี ม. ม. ๑๓/๗๙-๘๒/๘๔-๘๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   เสนิยะอเจละนี้ ประพฤติวัตร
ดังสุนขั ทำ�กรรมยากทีผ่ อู้ น่ื จะทำ�ได้ บริโภคโภชนะทีว่ างไว้ ณ พืน้ ดิน
เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอย่างบริบูรณ์ สิ้นกาลนาน คติของเขา
จะเป็นอย่างไร ภพหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร ?

อย่าเลย ปุณณะ !   จงงดข้อนีเ้ สียเถิด อย่าถามเรา
ถึงข้อนี้เลย.
ปุณณโกลิยบุตรผูป้ ระพฤติวตั รดังโค ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาค
เป็นครั้งที่ ๒ และพระผู้มีพระภาคตรัสห้าม
ปุณณโกลิยบุตรผูป้ ระพฤติวตั รดังโค ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาค
เป็นครัง้ ที่ ๓ พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสตอบว่า

ปุณณะ !  บุคคลบางคนในโลกนีบ้ �ำ เพ็ญกุกกุรวัตร
บำ�เพ็ญปกติของสุนขั บำ�เพ็ญกิรยิ าการของสุนขั ให้บริบรู ณ์
ไม่ขาดสาย ครั้นแล้วเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของสุนัข อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า เรา
จักเป็นเทวดาหรือเทพองค์ใดองค์หนึง่ ด้วยศีล วัตร ตบะ
หรือพรหมจรรย์น้ี ความเห็นของเขานัน้ เป็นความเห็นผิด.
ปุณณะ !  เรากล่าวคติของผูเ้ ห็นผิดว่ามี ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นรกหรือกำ�เนิดเดรัจฉาน.
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ปุณณะ !   กุกกุรวัตรเมือ่ ถึงพร้อม ย่อมนำ�เข้าถึง
ความเป็ น สหายของสุนัข เมื่อ วิบัติย่อ มนำ�เข้าถึ งนรก
ด้วยประการฉะนี้.
เมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส อย่ า งนี้ แ ล้ ว เสนิ ย ะอเจละ
ผู้ประพฤติวัตรดังสุนัข ร้องไห้น้ำ�ตาไหล.
		
…
…
…
…
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ปุณณโกลิยบุตร ประพฤติวตั รดังโค
เขาสมาทานโควัตรนั้นอย่างบริบูรณ์มาช้านาน คติของเขาจะเป็น
อย่างไร ภพหน้าของเขาจะเป็นอย่างไร ?

อย่าเลย เสนิยะ !  จงงดข้อนัน้ เสียเถิด อย่าถามเรา
ถึงข้อนั้นเลย.
เสนิยะอเจละผูป้ ระพฤติวตั รดังสุนขั ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาค
เป็นครั้งที่ ๒ และพระผู้มีพระภาคตรัสห้าม
เสนิยะอเจละผูป้ ระพฤติวตั รดังสุนขั ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาค
เป็นครัง้ ที่ ๓ พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสตอบว่า

เสนิยะ !   บุคคลบางคนในโลกนีบ้ �ำ เพ็ญโควัตร
บำ�เพ็ญปกติของโค บำ�เพ็ญกิรยิ าการของโคอย่างบริบรู ณ์
ไม่ขาดสาย ครัน้ แล้วเมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
ของโค อนึง่ ถ้าเขามีความเห็นอย่างนีว้ า่ เราจักเป็นเทวดาหรือ
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เทพองค์ใดองค์หนึง่ ด้วย ศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์น้ี
ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิด.
เสนิยะ !  เรากล่าวคติของผูเ้ ห็นผิดว่ามี ๒ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นรกหรือกำ�เนิดเดรัจฉาน.
เสนิยะ !   โควัตรเมือ่ ถึงพร้อม ย่อมนำ�เข้าถึงความ
เป็นสหายของโค เมือ่ วิบตั ยิ อ่ มนำ�เข้าถึงนรก ด้วยประการฉะนี.้
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ปุณณโกลิยบุตร
ผู้ประพฤติวัตรดังโค ร้องไห้น้ำ�ตาไหล.
ลำ � ดั บ นั้ น พระผู้ มี พ ระภาคได้ ต รั ส กะเสนิ ย ะอเจละ
ผู้ประพฤติวัตรดังสุนัขว่า

เสนิยะ !   เราไม่ได้ค�ำ นีจ้ ากท่านว่า อย่าเลยเสนิยะ
จงงดข้อนั้นเสียเถิด อย่าถามเราถึงข้อนั้นเลย ดังนี้.
ปุณณโกลิยบุตรทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้าพเจ้ามิได้ร้องไห้ถึงการ
พยากรณ์นน้ั ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสกะข้าพเจ้า แม้ขา้ พเจ้าสมาทาน
โควัตรนี้อย่างบริบูรณ์มาช้านาน.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ข้าพเจ้าเลือ่ มใสในพระผูม้ พี ระภาค
อย่างนีว้ า่ พระผูม้ พี ระภาคทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการที่
ให้ขา้ พเจ้าพึงละโควัตรนีไ้ ด้ และเสนิยะอเจละผูป้ ระพฤติวตั รดังสุนขั
พึงละกุกกุรวัตรนั้นได้.
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สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

40
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เปรียบเหมือนบุรษุ ตัดหญ้า ไม้
กิ่งไม้ และใบไม้ในชมพูทวีปนี้ นำ�มารวมไว้ในที่เดียวกัน
ครั้นนำ�มารวมไว้ในที่เดียวกันแล้ว กระทำ�ให้เป็นหลาว
ครั้น กระทำ � ให้ เ ป็ นหลาวแล้ว ก็เสียบสัตว์ใหญ่ ๆ ใน
มหาสมุทร ด้วยหลาวขนาดใหญ่ เสียบสัตว์ขนาดกลางๆ
ในมหาสมุทร ด้วยหลาวขนาดกลาง เสียบสัตว์ขนาดเล็กๆ
ในมหาสมุทร ด้วยหลาวขนาดเล็ก.
ภิกษุทั้งหลาย !   สัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรยัง
ไม่ทันจะหมด แต่หญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ในชมพูทวีปนี้
ก็หมดเสียแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สัตว์ตวั เล็กในมหาสมุทรขนาดที่
เสียบด้วยหลาวได้โดยยากนั้น มีมากกว่านั้นมากนัก.
ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะมันมาก โดยตัวมันเล็ก
ข้อนี้ฉันใด.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อบายก็ ก ว้ า งใหญ่ อ ย่ า งนั้ น
เหมือนกัน จากอบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้น ก็มีทิฏฐิสัมปันนบุคคล (บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ) หลุดพ้นออกมาได้
เขารู้ตามเป็นจริงว่า “นี้ ความทุกข์ นี้ เหตุให้เกิดขึ้นแห่ง
ทุกข์ นี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ ทางดำ�เนินให้ถึง
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
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การจองจ�ำที่ทารุณเจ็บปวด

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

41
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๓/๓๑๖.

ภิกษุท้ังหลาย !   ความไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มี
โอตตัปปะ ไม่มวี ริ ยิ ะ ไม่มปี ญ
ั ญาในกุศลธรรม มีอยูแ่ ก่ผใู้ ด
เรากล่าวบุคคลผู้น้นั ว่า เป็นคนจนเข็ญใจไร้ทรัพย์สมบัติ
ในอริยวินัย.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนจนชนิดนั้น เมื่อไม่มีศรัทธา
ไม่มหี ิริ ไม่มโี อตตัปปะ ไม่มวี ิริยะ ไม่มปี ัญญาในกุศลธรรม
เขาย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรา
กล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ ว่าเป็นการกู้หนี้.
เพือ่ จะปกปิดกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริตของเขา
เขาตัง้ ความปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนาไม่ให้ใครรูจ้ กั เขา
ดำ�ริไม่ให้ใครรูจ้ กั เขา พูดจาเพือ่ ไม่ให้ใครรูจ้ กั เขา ขวนขวาย
ทุ ก อย่ า งเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ใ ครรู้ จั ก เขา เรากล่ า วการปกปิ ด
ความทุจริตอย่างนีข้ องเขานี้ ว่าเป็นดอกเบีย้ ทีเ่ ขาต้องใช้.
เพื่อนสพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รัก พากันกล่าว
ปรารภเขาอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุนี้ ทำ�อะไรๆ (ทุจริต)
อย่างนี้ มีปกติประพฤติกระทำ�อะไรๆ (ทุจริต) อย่างนี้”
เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ ว่าเป็นการถูกทวงหนี้.
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เขาจะไปอยูป่ า่ ก็ตาม อยูโ่ คนไม้กต็ าม อยูเ่ รือนว่าง
ก็ตาม อกุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยูด่ ว้ ยความร้อนใจ
ย่อมเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจเขา  เรากล่าวอาการอย่างนี้
ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   คนจนชนิดนี้ ครั้นประพฤติ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตาย
เพราะการแตกทำ�ลายแห่กาย ย่อมถูกจองจำ�อยูใ่ นนรกบ้าง
ในกำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราไม่มองเห็นการจองจำ�อื่น
แม้อย่างเดียว ทีท่ ารุณอย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้ เป็นอันตราย
อย่างนี้ ต่อการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่า
เหมือนการถูกจองจำ�ในนรกหรือในกำ�เนิดเดรัจฉานอย่างนี.้
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ความเป็นไปได้ยาก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

42
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๗-๕๘๘/๑๗๙๘-๙๙.

ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ที่จุติจากกำ�เนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดใน
หมู่ ม นุ ษ ย์ มี น้ อ ย โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ที่ จุ ติ จ ากกำ � เนิ ด
เดรัจฉานไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ที่จุติจากกำ�เนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดใน
หมู่ เ ทวดา  มี น้ อ ย โดยที่ แ ท้ สั ต ว์ ที่ จุ ติ จ ากกำ � เนิ ด
เดรัจฉานไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
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43

เปรตวิสัย

-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๒๑๐/๒๙๕.

๑. อัฏฐิสังขลิกเปรต
ท่านพระโมคคัลลานะกล่าวว่า
อาวุ โ ส !   ผมลงจากคิ ช ฌกู ฏ บรรพต เขตพระนคร
ราชคฤห์นี้ ได้เห็นอัฏฐิสังขลิกเปรต มีแต่ร่างกระดูก ลอยไปใน
เวหาส์ ฝูงแร้ง เหยีย่ ว และนกตะกรุม พากันโฉบอยูข่ วักไขว่ จิก
สับโดยแรง จิกทึง้ ยือ้ แย่งตามช่องซีโ่ ครง สะบัดซึง่ เปรตนัน้ อยู่
ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง.
อาวุโส !   ผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอ
น่าประหลาดจริงหนอ ที่สัตว์แม้เห็นปานนี้ ยักษ์แม้เห็นปานนี้
เปรตแม้เห็นปานนี้ การได้อัตภาพแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพากั น เพ่ ง โทษ ติ เ ตี ย น โพนทะนาว่ า
ท่านพระโมคคัลลานะอวดอุตริมนุสธรรม.
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ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทง้ั หลาย !   สาวกทัง้ หลายย่อมเป็นผูม้ จี กั ษุอยู่
ย่อมเป็นผูม้ ญ
ี าณอยู่ เพราะสาวกได้รไู้ ด้เห็น หรือได้ท�ำ สัตว์
เช่นนี้ให้เป็นพยานแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ กาลก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์นน้ั
แต่เราไม่ได้พยากรณ์ ถ้าเราพยากรณ์สัตว์นั้นและคนอื่น
ไม่เชือ่ เรา ข้อนัน้ ก็จะพึงเป็นไปเพือ่ ไม่เป็นประโยชน์เกือ้ กูล
เพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นสิ้นกาลนาน
ภิกษุทง้ั หลาย !   สัตว์นน้ั เคยเป็นคนฆ่าโคอยูใ่ น
พระนครราชคฤห์นเ่ี อง ด้วยวิบากแห่งกรรมนัน้ เขาหมกไหม้
อยู่ในนรกหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี
แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนัน้ แหละ
ที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   โมคคัลลานะพูดจริง
			
โมคคัลลานะไม่ต้องอาบัติ.
		
…
…
…
…
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๒. มังสเปสิเปรต
…ได้เห็นมังสเปสิเปรต มีแต่ชิ้นเนื้อ ลอยไปในเวหาส์
ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับ
โดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโค
อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๓. มังสปิณฑเปรต
…ได้เห็นมังสปิณฑเปรต มีแต่ก้อนเนื้อ ลอยไปใน
เวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไขว่
จิกสับโดยแรง จิกทึง้ ยือ้ แย่ง สะบัดซึง่ เปรตนัน้ อยูไ่ ปมา เปรตนัน้
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !   … สัตว์นนั้ เคยเป็นคนฆ่านกอยู่
ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
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๔. นิจฉวิเปรต
…ได้เห็นนิจฉวิเปรตชาย ไม่มผี วิ หนัง ลอยไปในเวหาส์
ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับ
โดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะ
อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๕. อสิโลมเปรต
…ได้เห็นอสิโลมเปรตชาย มีขนเป็นดาบ ลอยไปใน
เวหาส์ ดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กาย
ของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .`
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าสุกร
อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
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๖. สัตติโลมเปรต
…ได้เห็นสัตติโลมเปรตชาย มีขนเป็นหอก ลอยไปใน
เวหาส์ หอกเหล่านั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กาย
ของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าเนื้อ
อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๗. อุสุโลมเปรต
…ได้เห็นอุสุโลมเปรตชาย มีขนเป็นลูกศรลอยไปใน
เวหาส์ ลูกศรนั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กายของ
มันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌฆาต
อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
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๘. สูจิโลมเปรต
…ได้เห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเป็นเข็ม ลอยไปใน
เวหาส์ เข็มเหล่านั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้ว ตกลงที่กาย
ของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนฝึกม้า
อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๙ สูจกเปรต
…ได้เห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเป็นเข็ม ลอยไปใน
เวหาส์ เข็มเหล่านัน้ ของมันทิม่ เข้าไปในศีรษะ แล้วออกทางปาก
ทิม่ เข้าไปในปาก แล้วออกทางอก เข็มออกทางอก ทิม่ เข้าไปในอก
แล้วออกทางปาก ทิม่ เข้าไปในปาก แล้วออกทางอก ทิม่ เข้าไป
ในอก แล้วออกทางท้อง ทิม่ เข้าไปในท้อง แล้วออกทางขาทัง้ สอง
ทิม่ เข้าไปในขาทัง้ สอง แล้วออกทางแข้งทัง้ สอง ทิม่ เข้าไปในแข้ง
ทัง้ สอง แล้วออกทางเท้าทัง้ สอง เปรตนัน้ ร้องครวญคราง … .
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ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นคนชอบ
พูดจาส่อเสียด อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๑๐. กุมภัณฑเปรต
…ได้เห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอณ
ั ฑะโตเท่าหม้อ ลอยไป
ในเวหาส์ เปรตนัน้ แม้เมือ่ เดินไปย่อมยกอัณฑะเหล่านัน้ แหละ
ขึ้นพาดบ่าเดินไป แม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอัณฑะเหล่านัน้ แหละ
ฝูงแร้งเหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ ข วั ก ไขว่ จิ ก สั บ
โดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นผู้พิพากษา
ตัดสินคดีไม่เป็นธรรม อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๑๑. คูถนิมุคคเปรต
…ได้เห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถท่วม
ศีรษะ … .
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ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !   … สัตว์นนั้ เคยเป็นชูก้ บั ภรรยา
ของผู้อื่น อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๑๒. คูถขาทิเปรต
…ได้เห็นคูถขาทิเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถท่วม
ศีรษะ กำ�ลังเอามือทั้งสองกอบคูถกินอยู่ … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นพราหมณ์
ผู้ชั่วช้า อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ครั้งศาสนาพระ
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พราหมณ์นน้ั นิมนต์พระภิกษุสงฆ์
ด้วยภัตตาหารแล้ว เทคูถลงในรางจนเต็ม สัง่ คนให้ไปบอก
ภัตตกาล แล้วได้กล่าวคำ�นีว้ า่ “ขอท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย !  
จงฉั น อาหารและนำ � ไปให้ พ อแก่ ค วามต้ อ งการจาก
สถานทีน่ ”ี้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนัน้ เขาหมกไหม้ในนรก
หลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี แล้วได้
ประสบอัตภาพเช่นนี้ ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละซึ่ง
ยังเป็นส่วนเหลืออยู่ … .
		
…
…
…
…
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๑๓. นิจฉวิตถีเปรต
…ได้เห็นนิจฉวิตถีเปรตหญิง ไม่มีผิวหนัง ลอยไปใน
เวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่
จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตหญิงนั้นอยู่ไปมา
เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … เปรตหญิงนั้นเคยเป็นหญิง
ประพฤตินอกใจสามี อยู่ในพระนครราชคฤห์น้ีเอง ด้วย
วิบากแห่งกรรมนัน้ เขาหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปี หลาย
ร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละที่ยังเป็นส่วนเหลืออยู่. .
		
…
…
…
…
๑๔. มังคุลิตถีเปรต
…ได้ เ ห็ น มั ง คุ ลิ ต ถี เ ปรตหญิ ง มี รู ป ร่ า งน่ า เกลี ย ด
มีกลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม
พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้ อ แย่ ง สะบั ด
ซึ่งเปรตหญิงนั้นอยู่ไปมา เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง … .
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ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … เปรตหญิงนัน้ เคยเป็นหญิง
หมอดู (อิกขฺ ณิกา) อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๑๕. โอกิลินีเปรต
…ได้ เ ห็ น โอกิ ลิ นี เ ปรตหญิ ง มี ร่ า งกายถู ก ไฟลวก
มีหยาดเหงื่อไหลหยด มีถ่านเพลิงโปรยลง ลอยไปในเวหาส์
เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   … เปรตหญิ ง นั้ น เคยเป็ น
อัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะ นางเป็นคนขี้หึง ได้เอา
กระทะเต็มด้วยถ่านเพลิงคลอกสตรีรว่ มพระสวามี … .
		
…
…
…
…
๑๖. อสีสกพันธเปรต
…ได้เห็นอสีสกพันธเปรต มีศรี ษะขาดลอยไปในเวหาส์
ตาและปากของมันอยูท่ อ่ี ก ฝูงแร้ง เหยีย่ ว และนกตะกรุม พากัน
โฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้น
อยู่ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง … .
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ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌฆาต
ผู้ฆ่าโจร ชื่อทามริกะ อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง … .
		
…
…
…
…
๑๗. ภิกษุเปรต
…ได้เห็นภิกษุเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร
ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … ภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุ
ผู้ชว่ั ช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า … .
		
…
…
…
…
๑๘. ภิกษุณีเปรต
…ได้เห็นภิกษุณีเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร
ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า
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ภิกษุทง้ั หลาย !  … ภิกษุณเี ปรตนัน้ เคยเป็นภิกษุณี
ผูช้ ว่ั ช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า … .
		
…
…
…
…
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๑๙. สิกขมานาเปรต
…ได้เห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร
ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !   … สิกขมานาเปรตนัน้ เคยเป็น
สิกขมานาผูช้ ว่ั ช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
….
		
…
…
…
…
๒๐. สามเณรเปรต
…ได้เห็นสามเณรเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร
ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   … สามเณรเปรตนั้ น เคยเป็ น
สามเณรผูช้ ว่ั ช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า … .

		

…

…

…

…
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๒๑. สามเณรีเปรต
…ได้เห็นสามเณรีเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร
ประคตเอว และร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้น
ร้องครวญคราง … .
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   … สามเณรีเปรตนั้น เคยเป็น
สามเณรีผชู้ ว่ั ช้า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
….
(ในสูตรอืน่ ก็มตี รัสถึงเรือ่ งนีเ้ ช่นกัน แต่มตี า่ งกันตรงทีใ่ น
บาลีไม่มีคำ�ว่า เปโต (เปรต) นิทาน. สํ.๑๖/๒๙๘/๖๓๗.)
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ภพภูมิที่บริโภคทานได้

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

44
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๙๐/๑๖๖.

พระโคดมผูเ้ จริญ !   พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์
ย่อมให้ทาน ย่อมทำ�ความเชือ่ ว่า ทานนีต้ อ้ งสำ�เร็จแก่ญาติสาโลหิต
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้.
พระโคดมผูเ้ จริญ !   ทานนัน้ ย่อมสำ�เร็จแก่ญาติสาโลหิต
ผูล้ ว่ งลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วเหล่านัน้ ย่อมได้
บริโภคทานนั้นหรือ ?

พราหมณ์ !   ทานนัน้ ย่อมสำ�เร็จในฐานะ1 และ
ย่อมไม่สำ�เร็จในอฐานะ.2

พระโคดมผู้เจริญ !   ฐานะ เป็นอย่างไรเล่า ? อฐานะ
เป็นอย่างไรเล่า ?

พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ สัตว์
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด
คำ�หยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผูอ้ น่ื มีจติ ปองร้าย
มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก
เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นนรกนัน้ ย่อมตัง้ อยูใ่ นนรกนัน้
ด้วยอาหารของสัตว์นรก.
พราหมณ์ !   ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำ�เร็จแห่ง
ทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอฐานะ.
1. โอกาสที่เป็นได้. (สถานภาพในภพนั้นที่ยังความส�ำเร็จประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้)
2. โอกาสที่เป็นไปไม่ได้. (สถานภาพในภพนัน้ ทีย่ งั ความส�ำเร็จประโยชน์ให้เกิดขึน้ ไม่ได้)
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พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ สัตว์
… มีความเห็นผิด บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงกำ�เนิด
เดรัจฉาน เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นกำ�เนิดเดรัจฉานนัน้
ย่ อ มตั้ ง อยู่ ใ นกำ � เนิ ด เดรั จ ฉานนั้ น ด้ ว ยอาหารของ
สัตว์เดรัจฉาน.
พราหมณ์ !   แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำ�เร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.
พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ เขาย่ อ มเลี้ ย ง
อัตภาพอยูใ่ นมนุษยโลกนัน้ ย่อมตัง้ อยูใ่ นมนุษยโลกนัน้
ด้วยอาหารของมนุษย์.
พราหมณ์ !   แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำ�เร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.
พราหมณ์ !  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพ
อยู่ในเทวโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้น ด้วยอาหาร
ของเทวดา.
พราหมณ์ !   แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำ�เร็จ
แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.
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พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ สัตว์
… มีความเห็นผิด บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงเปรตวิสยั
เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นเปรตวิสยั นัน้ ด้วยอาหารของสัตว์
ผูเ้ กิดในเปรตวิสยั หรือว่ามิตร อำ�มาตย์ หรือญาติสาโลหิต
ของเขา ย่อมอุทิศทานให้ เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ใน
เปรตวิสัยนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้น.
พราหมณ์ !   ฐานะอันเป็นทีเ่ ข้าไปสำ�เร็จแห่งทาน
แก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นฐานะ.
ท่านโคดมผูเ้ จริญ !   ก็ถา้ ญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วนัน้
ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น ?

พราหมณ์ !  ญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วแม้เหล่าอืน่
ของทายกนัน้ ทีเ่ ข้าถึงฐานะนัน้ มีอยู่ ญาติสาโลหิตเหล่านัน้
ย่อมบริโภคทานนั้น.
ท่านโคดมผูเ้ จริญ !   ก็ถา้ ญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้วนัน้
ไม่เข้าถึงฐานะนั้น และญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่น
ของทายกนั้น ก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้น ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น ?

พราหมณ์ !   ฐานะทีจ่ ะพึงว่างจากญาติสาโลหิต
ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านานเช่นนี้ มิใช่ฐานะ มิใช่
โอกาสทีจ่ ะมีได้.
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พราหมณ์ !   อีกประการหนึ่ง แม้ทายกก็เป็น
ผู้ไม่ไร้ผล.
ท่านโคดมผูเ้ จริญ !  ย่อมตรัสกำ�หนดแม้ในอฐานะหรือ ?

พราหมณ์ !   เรากล่าวกำ�หนดแม้ในอฐานะ.
พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ สัตว์
… มีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้
ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และเครือ่ งตาม
ประทีป แก่สมณพราหมณ์ บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของช้าง แต่เขายังได้ข้าว น้ำ� มาลา และ
เครื่องประดับต่างๆ ในกำ�เนิดช้างนั้น.
พราหมณ์ !   ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ … มี
ความเห็นผิด ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายของช้าง และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าว …
เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ ด้วยกรรมนั้น
เขาย่อมได้ข้าว น้ำ� มาลาและเครื่องประดับต่างๆ ใน
กำ�เนิดช้างนัน้ .
… ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของม้า … .
… ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโค … .
… ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัข … .
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พราหมณ์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ และเขายังให้ข้าว …
เครือ่ งตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และเขาย่อมได้
เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์นั้น.
พราหมณ์ ! ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และข้อทีผ่ นู้ น้ั เป็น
ผูใ้ ห้ขา้ ว … เครือ่ งตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ ด้วย
กรรมนัน้ เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นของมนุษย์นน้ั .
พราหมณ์ !   อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ และเขายังให้
ข้าว … เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์ บุคคลนั้น
เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อม
ได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้น.
พราหมณ์ !   ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ … มีความเห็นชอบ ด้วยกรรมนั้น เมื่อตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา  และข้อที่ผู้นั้น
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เป็นผู้ให้ข้าว … เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์
ด้วยกรรมนั้น เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ใน
เทวโลกนั้น.
พราหมณ์ !   (ด้วยเหตุอย่างนี้) แม้ทายกก็เป็น
ผู้ไม่ไร้ผล.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีแล้ว.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ !   ข้อทีแ่ ม้ทายกก็เป็นผูไ้ ม่ไร้ผลนี้
เป็นของควรเพือ่ ให้ทานโดยแท้ เป็นของควรเพือ่ กระทำ�ศรัทธาโดยแท้.

พราหมณ์ !   ข้อนี้เป็นอย่างนี้ๆ.
พราหมณ์ !   แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ !   ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก
… ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำ�ข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสก
ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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ความเป็นไปได้ยาก
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45
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๘๘/๑๘๐๐-๑๘๐๑.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากเปรตวิสยั ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูม่ นุษย์
มีนอ้ ย โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากเปรตวิสยั ไปแล้ว กลับไป
เกิดในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากเปรตวิสยั ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูเ่ ทวดา
มีนอ้ ย โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากเปรตวิสยั ไปแล้ว กลับไปเกิด
ในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
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46

เหตุให้สุคติปรากฏ

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

จุนทะ !  
ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.
จุนทะ !   ความสะอาดทางกาย มี ๓ อย่างนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
จุนทะ !   บุคคลบางคนในกรณีนี้
(๑) ละการทำ�สัตว์มชี วี ติ ให้ตกล่วง เว้นขาดจาก
ปาณาติบาต วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอายถึง
ความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่
(๒) ละการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของมิได้ให้ เว้นขาด
จากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของมิได้ให้ ไม่ถอื เอาทรัพย์และ
อุปกรณ์แห่งทรัพย์อนั เจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี
ด้วยอาการแห่งขโมย
(๓) ละการประพฤติผดิ ในกาม เว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิง
ซึง่ มารดารักษา บิดารักษา พีน่ อ้ งชาย พีน่ อ้ งหญิงหรือญาติ
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รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม
โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย)
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น
จุนทะ !  อย่างนี้ แล เป็นความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
จุนทะ !   ความสะอาดทางวาจา มี ๔ อย่างนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
จุนทะ !   บุคคลบางคนในกรณีนี้
(๑) ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปสูส่ ภาก็ดี
ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลาง
ศาลาประชาคมก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำ�ไป
เป็นพยาน ถามว่า “บุรุษผู้เจริญ ! ท่านรู้อย่างไร ท่านจง
กล่าวไปอย่างนั้น” ดังนี้ บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมื่อเห็น
ก็กล่าวว่าเห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่น หรือ
เพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(๒) ละคำ�ส่อเสียด เว้นขาดจากคำ�ส่อเสียด ได้ฟงั
จากฝ่ายนีแ้ ล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพือ่ แตกจากฝ่ายนีห้ รือ
ได้ฟงั จากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝา่ ยนี้ เพือ่ แตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนทีแ่ ตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน
อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น
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เป็ น คนชอบในการพร้ อ มเพรี ย ง เป็ น คนยิ น ดี ใ นการ
พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่
วาจาที่ทำ�ให้พร้อมเพรียงกัน
(๓) ละการกล่าวคำ�หยาบเสีย เว้นขาดจากกล่าว
คำ�หยาบ กล่าวแต่วาจาทีไ่ ม่มโี ทษ เสนาะโสตให้เกิดความรัก
เป็นคำ�ฟูใจ เป็นคำ�สุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่
ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่
(๔) ละคำ�พูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำ�พูดเพ้อเจ้อ
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำ�จริง เป็นประโยชน์
เป็นธรรม เป็นวินยั กล่าวแต่วาจามีทตี่ งั้ มีหลักฐานทีอ่ า้ งอิง
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา
จุนทะ !  อย่างนีแ้ ล เป็นความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.
จุนทะ !   ความสะอาดทางใจ มี ๓ อย่างนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
จุนทะ !   บุคคลบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา คือเป็นผู้ไม่โลภ
เพ่งเล็งวัตถุอปุ กรณ์แห่งทรัพย์ของผูอ้ น่ื ว่า “สิง่ ใดเป็นของ
ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้
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(๒) เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำ�ริแห่งใจ
อันไม่ประทุษร้ายว่า “สัตว์ทง้ั หลายเหล่านี้ จงเป็นผูไ้ ม่มเี วร
ไม่มคี วามเบียดเบียน ไม่มที กุ ข์ มีสขุ บริหารตนอยูเ่ ถิด” ดังนี้
เป็นต้น
(๓) เป็นผูม้ คี วามเห็นถูกต้อง มีทสั สนะไม่วปิ ริต
ว่า “ทานทีใ่ ห้แล้ว มี (ผล) ยัญทีบ่ ชู าแล้ว มี (ผล) การบูชา
ที่บูชาแล้ว มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำ�ดีทำ�ชั่ว มี
โลกนี้ มี โลกอืน่ มี มารดา มี บิดา มี โอปปาติกะสัตว์ มี
สมณพราหมณ์ผดู้ �ำ เนินไปโดยชอบ ปฏิบตั โิ ดยชอบ ถึงกับ
กระทำ�ให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้
จุนทะ !  อย่างนีแ้ ล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ !   เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ !   อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบถทัง้ สิบประการเหล่านีเ้ ป็นเหตุ พวกเทพจึงปรากฏ
พวกมนุษย์จงึ ปรากฏ หรือว่าสุคติใดๆ แม้อน่ื อีก ย่อมมี.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
๑๐ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผูถ้ กู นำ�ตัว
ไปเก็บไว้ในสวรรค์.
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(สูตรอื่นๆ แทนที่จะนับจำ�นวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรง
ขยายออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำ�อีกสิบ และ
ทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผูอ้ นื่ ให้ท�ำ สิบ ยินดี
เมือ่ เขาทำ�สิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวน
ผู้อื่นให้ทำ�สิบ ยินดีเมื่อเขาทำ�สิบ สรรเสริญผู้กระทำ�สิบ จึงมี
กรรมบถ สิ บ ยี่ สิ บ สามสิ บ สี่ สิ บ . -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๕๒–
๓๓๒/๑๙๘-๒๐๑.

ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำ�แปลกออกไป จาก
คำ�ว่า “เหมือนถูกนำ�ไปเก็บไว้ในสวรรค์” นั้น ทรงแสดงด้วยคำ�ว่า
“ผูไ้ ม่ขดุ รากตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปสุคติ” ก็มี “เป็นบัณฑิต” ก็ม.ี
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓๒-๓๓๓/๒๐๒–๒๐๓.)
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อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล

47

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๒/๘๐.

คหบดีทง้ั หลาย !   อานิสงส์แห่งศีลสมบัตขิ องคน
มีศีล ๕ ประการเหล่านี้. ๕ ประการ คือ
คหบดีทั้งหลาย !  
(๑) คนมีศลี ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมมีโภคทรัพย์
เป็นอันมาก ซึง่ มีความไม่ประมาทเป็นเหตุ นีเ้ ป็นอานิสงส์
ข้อที่ ๑ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล.
(๒) เกียรติศพั ท์อนั งามของคนมีศลี ถึงพร้อมแล้ว
ด้วยศีล ย่อมขจรไป นีเ้ ป็นอานิสงส์ขอ้ ที่ ๒ แห่งศีลสมบัติ
ของคนมีศีล.
(๓) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล จะเข้าไปสู่
บริษทั ใดๆ คือ ขัตติยบริษทั พราหมณบริษทั คหบดีบริษทั
หรือสมณบริษัท ย่อมองอาจ ไม่เก้อเขิน นี้เป็นอานิสงส์
ข้อที่ ๓ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล.
(๔) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมไม่หลง
ทำ�กาละ นีเ้ ป็นอานิสงส์ขอ้ ที่ ๔ แห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศลี .
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(๕) คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบื้องหน้าแต่
การตายเพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ นีเ้ ป็นอานิสงส์ขอ้ ที่ ๕ แห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศลี .
คหบดีทั้งหลาย !   เหล่านี้แล คือ อานิสงส์แห่ง
ศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการ.
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48
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กระทำ�กรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในกรณีนี้
ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาต วาง
ท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา
เกื้ อ กู ล แก่ สั ต ว์ทั้งหลาย เขาไม่กระเสือกกระสนด้วย
(กรรมทาง) กาย ไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) วาจา
ไม่กระเสือกกระสนด้วย (กรรมทาง) ใจ กายกรรมของเขา
ตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติ
ของเขาตรง อุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ของเขาตรง.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  สำ�หรับผูม้ คี ติตรง มีอปุ บัตติ รงนัน้
เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึง่ ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา
คือ เหล่าสัตว์ผมู้ สี ขุ โดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง คือ
ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือ
ตระกูลคหบดีมหาศาล อันมัง่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก
มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภูตสัตว์ ย่อมมีด้วยอาการ
อย่างนี้ คือ อุปบัติ ย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำ�กรรมใดไว้
เขาย่อมอุปบัตดิ ว้ ยกรรมนัน้ ผัสสะทัง้ หลายย่อมถูกต้อง
ภูตสัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
(ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำ�อทินนาทาน ไม่กระทำ�
กาเมสุมจิ ฉาจาร ก็ได้ตรัสไว้ดว้ ยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณี
ของผู้ไม่กระทำ�ปาณาติบาต ดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ
และยังได้ตรัสเลยไปถึง วจีสุจริตสี่ มโนสุจริตสาม ด้วยข้อความ
อย่างเดียวกันอีกด้วย)
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ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ
เทวดาชั้นดาวดึงส์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

49
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๘/๒๒๕.

ภิกษุทง้ั หลาย !   มนุษย์ชาวอุตรกุรทุ วีป ประเสริฐ
กว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป
ด้วยฐานะ ๓ ประการ.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) ไม่มีทุกข์
(๒) ไม่มีความหวงแหน
(๓) มีอายุแน่นอน
ภิกษุทง้ั หลาย !   มนุษย์ชาวอุตรกุรทุ วีป ประเสริฐ
กว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ และพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป
ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐ
กว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรทุ วีป และพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส์
ด้วยฐานะ ๓ ประการ.
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๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) เป็นผู้กล้า
(๒) เป็นผู้มีสติ
(๓) เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยม
ภิกษุทง้ั หลาย !  มนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสริฐกว่า
พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์
ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล.
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เหตุแห่งการเกิดในครรภ์

50

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕-๔๘๗/๔๕๒-๔๕๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์
ย่อมมีได้ เพราะการประชุมพร้อมของสิ่ง ๓ อย่าง.
ในสัตว์โลกนี้ แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกัน
แต่มารดายังไม่ผา่ นการมีระดู และคันธัพพะ (สัตว์ทจ่ี ะเข้าไป
ปฏิสนธิในครรภ์นั้น) ก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย
การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อน.
ในสัตว์โลกนี้ แม้มารดาและบิดาเป็นผูอ้ ยูร่ ว่ มกันและ
มารดาก็ผา่ นการมีระดู แต่คนั ธัพพะยังไม่เข้าไปตัง้ อยูโ่ ดยเฉพาะ
การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเอง.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่เมื่อใด
มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วย
มารดาก็ผ่านการมีระดูด้วย
คันธัพพะก็เข้าไปตัง้ อยูโ่ ดยเฉพาะด้วย
การปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ ย่อมสำ�เร็จได้
เพราะการประชุมพร้อมกันของสิง่ ๓ อย่าง
ด้วยอาการอย่างนี.้
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ภิกษุทง้ั หลาย !   มารดา ย่อมบริหารสัตว์ทเ่ี กิดใน
ครรภ์นน้ั ด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก
ตลอดเวลาเก้าเดือนบ้าง สิบเดือนบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมือ่ ล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือน
มารดา ย่อมคลอดบุตรนัน้ ด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวง
เป็นภาระหนัก ได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้น ด้วยโลหิต
ของตนเอง.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในอริยวินัย คำ�ว่า “โลหิต” นี้
หมายถึงน้ำ�นมของมารดา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ทารกนั้น เจริญวัยขึ้น มีอินทรีย์
อันเจริญเต็มที่แล้ว เล่นของเล่นสำ�หรับเด็ก เช่น เล่นไถ
น้อยๆ เล่นหม้อข้าวหม้อแกง เล่นของเล่นชื่อโมกขจิกะ
เล่นกังหันลมน้อยๆ เล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทำ�ด้วย
ใบไม้ เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ทารกนั้น ครั้นเจริญวัยขึ้นแล้ว
มีอนิ ทรียอ์ นั เจริญเต็มทีแ่ ล้ว เป็นผูเ้ อิบอิม่ เพียบพร้อมด้วย
กามคุณ ๕ ให้เขาบำ�เรออยู่ ทางตาด้วยรูป ทางหูดว้ ยเสียง
ทางจมูกด้วยกลิน่ ทางลิน้ ด้วยรส และทางกายด้วยโผฏฐัพพะ
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ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่
ยวนตา ยวนใจให้รกั เป็นทีเ่ ข้าไปตัง้ อาศัยอยูแ่ ห่งความใคร่
เป็นทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัดย้อมใจ และเป็นทีต่ ง้ั แห่งความรัก.
ทารกนั้น ครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมกำ�หนัด
ยินดีในรูป ที่ยั่วยวนให้เกิดความรัก ย่อมขัดใจในรูป ที่
ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรัก ไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติ อันเป็นไป
ในกาย มีใจเป็นอกุศล ไม่รู้ตามที่เป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาป
อกุศลทั้งหลาย.
ทารกนั้น ครั้นได้ยินเสียงด้วยหู… ดมกลิ่นด้วย
จมูก … ลิ้มรสด้วยลิ้น … ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย …
รูแ้ จ้งธรรมารมณ์ดว้ ยใจแล้ว ย่อมกำ�หนัดยินดีในธรรมารมณ์
ทีย่ ว่ั ยวนให้เกิดความรัก ย่อมขัดใจในธรรมารมณ์ทไ่ี ม่เป็น
ที่ตั้งแห่งความรัก ไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกาย
มีใจเป็นอกุศล ไม่รตู้ ามทีเ่ ป็นจริงซึง่ เจโตวิมตุ ติ1 ปัญญาวิมุตติ2 อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศล
ทั้งหลาย.
1. เจโตวิมุตติ = การหลุดพ้นอันอาศัยสมถะ (สมาธิ).
2. ปัญญาวิมุตติ = การหลุดพ้นอันอาศัยวิปัสสนา (ปัญญา).
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กุมารน้อยนั้น เมื่อประกอบด้วยความยินดีและ
ความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยเฉพาะซึ่งเวทนาใดๆ
เป็นสุขก็ตาม ทุกข์กต็ าม ไม่ใช่ทกุ ข์ไม่ใช่สขุ ก็ตาม เขาย่อม
เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนานั้นๆ.
เมื่อเป็นอยู่เช่นนั้น
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมบังเกิดขึ้น
ความเพลินใดในเวทนาทั้งหลาย มีอยู่
ความเพลินอันนั้น เป็นอุปาทาน
เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัย
จึงเกิดมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัย
จึงเกิดมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
จึงเกิดมีพร้อม
ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร

51

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐๓/๘๐๑-๘๐๓.

อินทกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครัน้ แล้ว
ได้กราบทูลด้วยคาถาว่า
(ถ้า) ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า รูปหาใช่ชีพไม่ สัตว์นี้จะ
ประสพร่างกายนีไ้ ด้อย่างไรหนอ กระดูกและก้อนเนือ้ จะมาแต่ไหน
สัตว์นี้จะติดอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร ?

รูปนี้เป็นกลละ1 ก่อนจากกลละเป็นอัพพุทะ2
จากอัพพุทะเกิดเป็นเปสิ (ชิ้นเนื้อ) จากเปสิเกิดเป็นฆนะ
(ก้อน) จากฆนะเกิดเป็นปัญจสาขา3 ต่อจากนั้น มีผมขน
และเล็บ (เป็นต้น) เกิดขึน้ มารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภค
ข้าวน้ำ�โภชนาหารอย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดาก็ยัง
อัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์นั้น.

1. กลละ = รูปเริ่มแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา.
2. ยังไม่พบความหมายโดยนัยแห่งพุทธวจน.
3. ปัญจสาขา = กิ่งห้า คือ แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ ของทารกที่อยู่ในครรภ์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เหตุแห่งการด�ำรงอยู่ของชีวิต

52
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๔/๖๐.

อานนท์ !   ก็คำ�นี้ว่า “นามรูปมี เพราะปัจจัย คือ
วิญญาณ” ดังนี้ เช่นนี้แล เป็นคำ�ที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ !   ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบาย โดย
ปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า
“นามรูปมี เพราะปัจจัยคือวิญญาณ”.
อานนท์ !   ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่กา้ วลงในท้อง
แห่งมารดาแล้วไซร้ นามรูปจักปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่ง
มารดาได้ไหม ?
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่ง
มารดาแล้ว จักสลายลงเสียแล้วไซร้ นามรูปจักบังเกิดขึ้น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม ?
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !   ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อน ทีเ่ ป็น
ชายก็ตาม เป็นหญิงก็ตาม จักขาดลงเสียแล้วไซร้ นามรูป
จักถึงซึ่งความเจริญ งอกงาม ความไพบูลย์บ้างหรือ ?
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ นั่นแหละ
คือเหตุ นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละ
คือปัจจัยของนามรูป นั้นคือวิญญาณ.
อานนท์ !   ก็คำ�นี้ว่า “วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือ
นามรูป” ดังนี้ เช่นนี้แล เป็นคำ�ที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ !   ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบายโดย
ปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า
“วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือนามรูป”.
อานนท์ !   ถ้าหากว่าวิญญาณ จักไม่ได้มีที่ตั้งที่
อาศัยในนามรูปแล้วไซร้ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ คือ
ชาติ ชรา มรณะ ต่อไป จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหม ?
ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ นั่นแหละ
คือเหตุ นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละ
คือปัจจัยของวิญญาณ นั้นคือนามรูป.
อานนท์ !  
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
สัตว์โลก จึงเกิดบ้าง จึงแก่บ้าง
จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง
คลองแห่งการเรียก (อธิวจน) ก็มีเพียงเท่านี้
คลองแห่งการพูดจา (นิรุตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้
คลองแห่งการบัญญัติ (ปญฺตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้
เรือ่ งทีจ่ ะต้องรูด้ ว้ ยปัญญา (ปญฺาวจร) ก็มเี พียงเท่านี้
ความเวียนว่ายในวัฏฏะ ก็มีเพียงเท่านี้
นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่
เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้
(ของนามรูปกับวิญญาณ นั่นเอง).
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เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย

53

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๘/๔๘.

ภิกษุทง้ั หลาย !   เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็น
ความเกี่ ย วข้ อ ง (สญฺโค) และความไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(วิสญฺโค) แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้
ดี เราจักกล่าว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ก็ ธ รรมปริ ย ายอั น เป็ น ความ
เกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย !   ก็หญิงย่อมสนใจสภาพแห่งหญิง
ในภายใน กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง
และเครือ่ งประดับของหญิง เขาย่อมยินดี พอใจในสภาพ
ของตนนั้นๆ เขายินดี พอใจในสภาพของตนนั้นๆ แล้ว
ย่อมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก กิริยา ท่าทาง
ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของชาย
ย่อมยินดี พอใจในสภาพของชายนั้นๆ เขายินดี พอใจ
ในสภาพของชายนัน้ ๆ แล้ว ย่อมมุง่ หวังการสมาคมกับชาย
และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   สั ต ว์ ผู้ พ อใจในภาวะแห่ ง
หญิงก็ถึงความเกี่ยวข้องในชาย ด้วยอาการอย่างนี้แล
หญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้.
ภิกษุท้ังหลาย !   ชายย่อมสนใจสภาพแห่งชาย
ในภายใน กิริยา ท่าทางความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและ
เครือ่ งประดับของชาย เขาย่อมยินดี พอใจในสภาพนัน้ ๆ
ของตน เขายิ น ดี พอใจในสภาพนั้ น ๆ ของตนแล้ ว
ย่อมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอก กิริยา ท่าทาง
ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและเครื่องประดับของหญิง
ย่อมยินดี พอใจในสภาพของหญิงนัน้ ๆ แล้ว ย่อมมุง่ หวัง
การสมาคมกับหญิง และสุขโสมนัสทีเ่ กิดเพราะการสมาคม
กับหญิงเป็นเหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย !   สัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่งชาย
ก็ ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งในหญิ ง ด้ ว ยอาการอย่ า งนี้ แ ล
ชายจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้.
ภิกษุท้ังหลาย !   ความเกี่ยวข้อง ย่อมมี ด้วย
อาการอย่างนี้แล.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทง้ั หลาย !  หญิงย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งหญิง
ในภายใน กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและ
เครือ่ งประดับของหญิง เขาไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในสภาพแห่ง
หญิงนัน้ ๆ แล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งชายในภายนอก
กิรยิ า ท่าทาง ความไว้ตวั ความพอใจ เสียงและเครือ่ งประดับ
แห่งชาย เขาไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในสภาพแห่งชายนัน้ ๆ แล้ว
ย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับชาย และสุขโสมนัสที่เกิด
เพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  สัตว์ผไู้ ม่พอใจในสภาพแห่งหญิง
ก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในชาย ด้วยอาการอย่างนี้แล
หญิงจึงล่วงพ้นสภาพแห่งหญิงไปได้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ชายย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งชาย
ในภายใน กิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียงและ
เครือ่ งประดับของชาย เขาไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในสภาพแห่ง
ชายนัน้ ๆ แล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งหญิงในภายนอก
กิรยิ าท่าทาง ความไว้ตวั ความพอใจ เสียงและเครือ่ งประดับ
ของหญิง เขาไม่ยนิ ดี ไม่พอใจในสภาพแห่งหญิงนัน้ ๆ แล้ว
ย่อมไม่ม่งุ หวังการสมาคมกับหญิง และสุขโสมนัสที่เกิด
เพราะการสมาคมกับหญิงเป็นเหตุ.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  สัตว์ผไู้ ม่พอใจในสภาพแห่งชาย
ก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในหญิง ด้วยอาการอย่างนี้แล
ชายจึงล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ความไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง ย่ อ มมี
ด้วยอาการอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล ชื่อว่า ธรรมปริยายอัน
เป็นทั้งความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง.
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เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน

54

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ !  อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย
ให้พวกมนุษย์ทเ่ี กิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต
คือ มนุษย์ทง้ั หลายย่อมปรากฏมีอายุสน้ั มีอายุยนื มีโรคมาก มีโรคน้อย
มีผวิ พรรณทราม มีผวิ พรรณงาม มีศกั ดาน้อย มีศกั ดามาก มีโภคะน้อย
มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ� เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา.

มาณพ !   สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็น
ทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำ�แนกสัตว์ให้เลวและ
ประณีตได้.
ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศ
ทีพ่ ระโคดมผูเ้ จริญตรัสโดยย่อมิได้จ�ำ แนกเนือ้ ความโดยพิสดารนีไ้ ด้
ขอพระโคดมผูเ้ จริญ ได้โปรดแสดงธรรมแก่ขา้ พระองค์โดยประการ
ทีข่ า้ พระองค์จะพึงทราบเนือ้ ความแห่งอุเทศนีโ้ ดยพิสดารด้วยเถิด.

มาณพ !   ถ้าอย่างนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว.
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มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม เป็นผูม้ กั ทำ�ชีวติ สัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหีย้ มโหด
มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดู
ในเหล่าสัตว์มีชีวิต เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม
สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ถ้ามาเป็น
มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้น.
มาณพ !   ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีอายุสน้ั นี้
คือ เป็นผู้มักทำ�ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด
มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดู
ในเหล่าสัตว์มีชีวิต.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผูเ้ ว้นขาดจากปาณาติบาต
วางท่อนไม้ วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
กรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ เพราะกรรมนั้น อันเขา
ให้พรัง่ พร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไปจะเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น
มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุยืน.
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มาณพ !   ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีอายุยนื นี้
คือ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต
วางท่อนไม้ วางศัสตราได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
กรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือ
ก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เพราะกรรมนัน้ อันเขา
ให้พรัง่ พร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็น
คนมีโรคมาก.
มาณพ !   ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีโรคมากนี้
คือ เป็นผูม้ ปี กติเบียดเบียนสัตว์ดว้ ยฝ่ามือ หรือก้อนดิน
หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุ รุ ษ ก็ ต าม เป็ น ผู้ มี ป กติ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นสั ต ว์ ด้ ว ยฝ่ า มื อ
หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา เพราะกรรมนัน้ อัน
เขาให้พรัง่ พร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น
มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโรคน้อย.
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มาณพ !   ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีโรคน้อยนี้
คือ เป็นผูม้ ปี กติไม่เบียดเบียนสัตว์ดว้ ยฝ่ามือ หรือก้อนดิน
หรือท่อนไม้ หรือศัสตรา.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรุษ ก็ ตาม เป็ น คนมัก โกรธ มากด้ว ยความแค้นเคื อง
ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย
ทำ�ความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ
เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้
เมื่อตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หากตายไป
ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีผิวพรรณทราม.
มาณพ !   ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีผวิ พรรณ
ทรามนี้ คือ เป็นคนมักโกรธ มากด้วยความแค้นเคือง
ถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท มาดร้าย
ทำ�ความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม เป็นคนไม่มกั โกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง
ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขดั ใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย
ไม่ทำ�ความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ
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เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้
เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไป ไม่เข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง
จะเป็นคนน่าเลื่อมใส.
มาณพ !   ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่า
เลือ่ มใสนี้ คือ เป็นคนไม่มกั โกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง
ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขดั ใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย
ไม่ท�ำ ความโกรธ ความร้าย ความขึง้ เคียดให้ปรากฏ.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม มีใจริษยา ย่อมริษยา มุง่ ร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภ
สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชา
ของคนอื่น เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่ พร้อม สมาทานไว้
อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หาก
ตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดาน้อย.
มาณพ !   ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีศกั ดาน้อยนี้
คือ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุง่ ร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ
ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอืน่ .
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มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย
ไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ
การไหว้ และการบูชาของคนอื่น เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้
พรัง่ พร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็น
มนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักดามาก.
มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีศกั ดามากนี้
คือ มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้าย ไม่ผูกใจอิจฉา
ในลาภสักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และ
การบูชาของคนอื่น.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม ย่อมไม่เป็นผูใ้ ห้ ข้าว น้�ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตามประทีป แก่
สมณะหรือพราหมณ์ เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่ พร้อม
สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามา
เป็นมนุษย์เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคะน้อย.
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มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีโภคะน้อยนี้
คือ ไม่ให้ขา้ ว น้�ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม ย่อมเป็นผูใ้ ห้ขา้ ว น้�ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตามประทีป แก่
สมณะหรือพราหมณ์ เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่ พร้อม
สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หาก
ตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคะมาก.
มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีโภคะมากนี้
คือ ให้ขา้ ว น้�ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรุษก็ตาม เป็นคนกระด้างเย่อหยิ่ง ย่อมไม่กราบไหว้คน
ที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่
คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง
ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ
ไม่นบั ถือคนทีค่ วรนับถือ ไม่บชู าคนทีค่ วรบูชา เพราะกรรมนัน้
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อันเขาให้พรัง่ พร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง
จะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ�.
มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเกิดในสกุลต่�ำ
นี้ คือ เป็นคนกระด้าง เย่อหยิง่ ย่อมไม่กราบไหว้คนทีค่ วร
กราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่
สมควรแก่ อ าสนะ ไม่ ใ ห้ ท างแก่ ค นที่ ส มควรแก่ ท าง
ไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพ
ไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชา.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ย่อมกราบไหว้
คนทีค่ วรกราบไหว้ ลุกรับคนทีค่ วรลุกรับ ให้อาสนะแก่คน
ทีส่ มควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนทีส่ มควรแก่ทาง สักการะ
คนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควร
นับถือ บูชาคนทีค่ วรบูชา เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่ พร้อม
สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หาก
ตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ
ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนเกิดในสกุลสูง.
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มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเกิดในสกุลสูง
นี้ คือ เป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิง่ ย่อมกราบไหว้คนทีค่ วร
กราบไหว้ ลุกรับคนทีค่ วรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนทีส่ มควรแก่
อาสนะ ให้ทางแก่คนทีส่ มควรแก่ทาง สักการะ คนทีค่ วรสักการะ
เคารพคนทีค่ วรเคารพ นับถือคนทีค่ วรนับถือ บูชาคนทีค่ วรบูชา.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรษุ ก็ตาม ย่อมไม่เป็นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษ
อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำ�
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความไม่เกือ้ กูล เพือ่ ความทุกข์สน้ิ กาลนาน
หรือว่าอะไรเมื่อทำ�ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ
ความสุขสิ้นกาลนาน เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่ พร้อม
สมาทานไว้อย่างนี้ เมือ่ ตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ามา
เป็นมนุษย์เกิด ณ ทีใ่ ดๆ ในภายหลังจะเป็นคนมีปญ
ั ญาทราม.
มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีปญ
ั ญาทรามนี้
คือ ไม่เป็นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถาม
ว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มโี ทษ
อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ�ย่อมเป็นไป
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เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า
อะไรเมือ่ ทำ�ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
สิ้นกาลนาน.
มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม
บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ
อะไรไม่มโี ทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมือ่ ทำ�
ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า
อะไรเมือ่ ทำ�ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
สิน้ กาลนาน เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่ พร้อม สมาทานไว้
อย่างนี้ เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากตายไป
ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ
ในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญามาก.
มาณพ !  ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีปญ
ั ญามาก
นี้ คือ เป็นผูเ้ ข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถาม
ว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มโี ทษ
อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ�ย่อมเป็นไป
เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า
อะไรเมือ่ ทำ�ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
สิ้นกาลนาน.
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มาณพ !   ด้วยประการฉะนี้แล
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้น
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้น
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืน
ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมาก
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีโรคมาก
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณทราม
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณทราม
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใส
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใส
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อย
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อย
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามาก
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีศักดามาก
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อย
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อย
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ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมาก
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมาก
ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเกิดในสกุลต่�ำ
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ�
ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความเกิดในสกุลสูง
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูง
ปฏิปทาทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความมีปญ
ั ญาทราม
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาทราม
ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก
ย่อมนำ�ไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามาก.
มาณพ !  
สัตว์ทั้งหลาย
มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม
มีกรรมเป็นกำ�เนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กรรมย่อมจำ�แนกสัตว์ให้เลวและประณีต.
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ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

55
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๖๔/๓๕.

ตรัสเล่าถึงพระเจ้าจักรพรรดิในกาลก่อน โดยเป็นการ
สนทนาระหว่างพระราชฤาษีที่เป็นบิดา กับพระราชาที่เป็นบุตร
เกีย่ วกับข้อปฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ (จกฺกวตฺตวิ ตฺต)

ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เป็นอย่างไร ?
ลูกเอ๋ย !   ถ้าเช่นนั้น เจ้าจงอาศัยธรรมเท่านั้น
จงสักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม
ยำ�เกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม
เป็นใหญ่
จงจัดการอารักขาป้องกันและคุม้ ครองโดยชอบธรรม
ในหมูช่ น ในราชสำ�นัก ในหมูพ่ ล ในพวกกษัตริยผ์ ตู้ ามเสด็จ
ในพวกพราหมณ์และคหบดี ในราษฎรชาวนิคมและชาว
ชนบททั้งหลาย ในพวกสมณะและพราหมณ์ ในเหล่าเนื้อ
และนกทั้งหลาย.
ลูกเอ๋ย !   การอธรรมอย่าให้มีได้ในแว่นแคว้น
ของเจ้าเลย.
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ลูกเอ๋ย !  อนึง่ บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของเจ้า
ไม่มีทรัพย์ เจ้าพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย.
ลูกเอ๋ย !  อนึง่ สมณพราหมณ์เหล่าใด ในแว่นแคว้น
ของเจ้า เป็นผู้งดเว้นจากความมัวเมาและความประมาท
ตั้งมั่นอยู่ในขันติ (อดทน อดกลั้น) และโสรัจจะ (ความสงบ)
ฝึกตนอยู่แต่ผู้เดียว สงบตนอยู่แต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลส
อยูแ่ ต่ผเู้ ดียว พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านัน้ โดยกาล
อันควร แล้วไต่ถามสอบถามว่า “ท่านขอรับ ! อะไรเป็น
กุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไร
ควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำ�ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน หรือว่า อะไร
เมื่อทำ�ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
สิน้ กาลนาน” เจ้าได้ฟงั คำ�ของสมณพราหมณ์เหล่านัน้ แล้ว
สิ่งใดเป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศล
พึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้น.
ลูกเอ๋ย !   นีแ้ ลคือ จักกวัตติวตั รอันประเสริฐนัน้ .
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กรรมก�ำหนด

56
-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๔๔/๗๐๗.

วาเสฏฐะ !  ก็ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการรักษาโค
เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ น้ั เป็นชาวนา ไม่ใช่พราหมณ์
วาเสฏฐะ !  อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดเลีย้ งชีวติ ด้วยศิลปะ
มากอย่าง ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ น้ั เป็นศิลปิน ไม่ใช่พราหมณ์
วาเสฏฐะ !  อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดอาศัยการค้าขาย
เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ น้ั เป็นพ่อค้า ไม่ใช่พราหมณ์
วาเสฏฐะ !  อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดเลีย้ งชีวติ ด้วยการ
รับใช้ผอู้ น่ื ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ น้ั เป็นคนรับใช้ ไม่ใช่พราหมณ์
วาเสฏฐะ !  อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดอาศัยของทีเ่ ขา
ไม่ให้เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ เ้ี ป็นโจร ไม่ใช่พราหมณ์
วาเสฏฐะ !  อนึง่ ในหมูม่ นุษย์ ผูใ้ ดอาศัยศาตราวุธ
เลีย้ งชีวติ ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ น้ั เป็นทหาร ไม่ใช่พวกพราหมณ์
วาเสฏฐะ !  อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วย
การงานของปุโรหิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้น้นั เป็นเจ้าหน้าที่
การบูชา ไม่ใช่พราหมณ์
วาเสฏฐะ !   อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดปกครองบ้าน
และเมือง ท่านจงรูอ้ ย่างนีว้ า่ ผูน้ เ้ี ป็นพระราชา ไม่ใช่พราหมณ์
และเราก็ไม่เรียกบุคคลผูเ้ กิดในกำ�เนิดไหนๆ หรือเกิด
จากมารดาว่าเป็นพราหมณ์ บุคคลถึงจะเรียกกันว่าท่านผูเ้ จริญ
ผูน้ น้ั ก็ยงั เป็นผูม้ กี เิ ลสเครือ่ งกังวลอยูน่ น่ั เอง
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เราเรียก บุคคลผูไ้ ม่มกี เิ ลสเครือ่ งกังวล ผูไ้ ม่ยดึ มัน่ นัน้ ว่า
เป็นพราหมณ์ ผูใ้ ดแลตัดสังโยชน์ทง้ั ปวงได้แล้วไม่สะดุง้ เราเรียก
ผูน้ น้ั ผูล้ ว่ งกิเลสเครือ่ งข้อง ไม่ประกอบด้วยสรรพกิเลส ว่าเป็น
พราหมณ์…
บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะชาติ (กำ�เนิด) ก็หามิได้
จะมิใช่พราหมณ์ เพราะชาติ (กำ�เนิด) ก็หามิได้
บุคคลเป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม
บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม
บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม
บัณฑิตทัง้ หลาย ย่อมเห็นซึง่ กรรมนัน้ ตามทีเ่ ป็นจริง
อย่างนี้ ชื่อว่า เป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาดใน
เรื่องวิบากแห่งกรรม.
โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ ย่อมเป็นไป
ตามกรรม สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด เหมือน
ลิ่มสลักขันยึดรถที่กำ�ลังแล่นไปอยู่.
สัตว์ทงั้ หลาย เป็นผูม้ กี รรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ�เนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นทีพ่ งึ่ อาศัย กระทำ�กรรมใดไว้ดกี ต็ าม ชัว่ ก็ตาม จักเป็น
ผู้รับผลของกรรมนั้น.
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เหตุส�ำเร็จความปรารถนา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

57
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘-๓๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดงเหตุสำ�เร็จความ
ปรารถนาแก่ เ ธอทั้ ง หลาย พวกเธอจงฟั ง เหตุ สำ � เร็ จ
ความปรารถนานั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี
ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้
ก็มี เธอจึ ง ตั้งจิต นั้น อธิษ ฐานจิต นั้น เจริ ญ จิ ต นั้ น
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพือ่
ความสำ�เร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริยม์ หาศาล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี
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ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลเถิด” ดังนี้
ก็ มี เธอจึ ง ตั้ ง จิ ต นั้ น อธิ ษ ฐานจิ ต นั้ น เจริ ญ จิ ต นั้ น
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อ
ความสำ�เร็จในความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี
ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาลเถิด” ดังนี้
ก็มี เธอจึ ง ตั้ ง จิ ต นั้ น อธิ ษ ฐานจิ ต นั้ น เจริ ญ จิ ต นั้ น
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อ
ความสำ�เร็จในความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาล.
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วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้
บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ทีโ่ ลกนีจ้ ะพินาศ
เมื่ อ โลกกำ � ลั ง พิ น าศอยู่ โดยมากเหล่ า สั ต ว์ ย่ อ มเกิ ด
ในอาภัสสระ (อาภสฺสร) สัตว์เหล่านั้น ได้สำ�เร็จทางใจ
มีปตี เิ ป็นอาหาร มีรศั มีซา่ นออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้
ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาล
ยืดยาวช้านาน.
วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้
บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ที่โลกนี้จะกลับ
เจริญขึน้ เมือ่ โลกกำ�ลังเจริญขึน้ อยู่ โดยมาก เหล่าสัตว์พากัน
จุติ (เคลื่อน) จากอาภัสสระ (อาภสฺสรกายา) ลงมาเป็น
อย่างนี้ และสัตว์เหล่านัน้ ได้ส�ำ เร็จทางใจ มีปตี เิ ป็นอาหาร
มีรศั มีซา่ นออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่ น
วิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนัน้ สิน้ กาลยืดยาวช้านาน ก็ใน
สมัยนัน้ จักรวาลทัง้ สิน้ นี้ เป็นน้�ำ ทัง้ นัน้ มืดมนแลไม่เห็นอะไร
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฎ ดาวนักษัตรและ
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ดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฎ กลางวันและกลางคืนก็ยัง
ไม่ปรากฎ เดือนและปักษ์ก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยัง
ไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงั ไม่ปรากฎ สัตว์ทง้ั หลาย
ถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตว์ (สตฺต) เท่านั้น
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัน้ ต่อมา โดยการล่วงไป
แห่งกาลนานไกล ได้เกิดมีง้วนดิน (รสปวี) ขึ้นปรากฏแก่
สัตว์เหล่านั้น ง้วนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำ� เหมือนนมสด
ทีบ่ คุ คลเคีย่ วให้งวด แล้วตัง้ ไว้ให้เย็น จับเป็นฝาอยูข่ า้ งบน
ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส หรือ
เนยข้นอย่างดี มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก อันหาโทษมิได้
เมือ่ สัตว์เหล่านัน้ พากันเอานิว้ ช้อนง้วนดินขึน้ ลอง
ลิ้มดูอยู่ รสของง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้น
จึงเกิดความอยากขึ้น ต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้น
ง้วนดินให้เป็นคำ�ๆ ด้วยมือแล้วบริโภค ในคราวที่พากัน
บริโภคง้วนดินอยู่ รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไป
เมือ่ รัศมีกายหายไป ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยอ่ มปรากฏ
เมือ่ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏ ดาวนักษัตรและดาว
ทัง้ หลายย่อมปรากฏ เมือ่ ดาวนักษัตรและดาวทัง้ หลายปรากฏ
กลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏ เมือ่ กลางคืนและกลางวัน
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ปรากฏ เดือนและปักษ์ย่อมปรากฏ เมื่อเดือนและปักษ์
ปรากฏ ฤดูและปียอ่ มปรากฏ ด้วยเหตุเพียงเท่านีแ้ ล โลกนี้
จึงกลับเจริญขึ้นอีก
ครั้นต่อมา สัตว์เหล่านั้น พากันบริโภคง้วนดิน
รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็นอาหาร ดำ�รงอยูไ่ ด้สนิ้ กาล
ช้านาน ด้วยเหตุทส่ี ตั ว์เหล่านัน้ มัวเพลิดเพลินบริโภคง้วนดิน
รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็นอาหาร ดำ�รงอยูไ่ ด้สนิ้ กาล
ช้านาน สัตว์เหล่านัน้ จึงมีรา่ งกายแข็งกล้าขึน้ ทุกที ทัง้ ผิวพรรณ
ก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณงาม
สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณไม่งาม ในสัตว์ทง้ั สองพวกนัน้ สัตว์
พวกทีม่ ผี วิ พรรณงาม ได้พากันดูหมิน่ สัตว์พวกทีม่ ผี วิ พรรณ
ไม่งาม เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้น เกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนดินจึงหายไป
เมือ่ ง้วนดินหายไปแล้ว ก็ได้เกิดมีกระบิดนิ (ภูมปิ ปฺปฏิก) ขึ้น สัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดินเป็นอาหาร ดำ�รงอยู่
สิน้ กาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป ด้วย
เพราะมีการไว้ตวั ดูหมิน่ กัน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณ
เป็นปัจจัย กระบิดินจึงหายไป เมื่อกระบิดินหายไปแล้ว
ก็ได้เกิดมีเครือดิน (ปทาลตา) ขึน้ สัตว์เหล่านัน้ ได้ใช้เครือดิน
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เป็นอาหาร ดำ�รงอยู่สิ้นกาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏ
ว่าแตกต่างกันออกไป ด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกัน
เพราะทะนงตัวปรารถผิวพรรณเป็นปัจจัย เครือดินจึงหายไป
เมือ่ เครือดินหายไปแล้ว ก็ได้เกิดมีขา้ วสาลีเกิดขึน้ ในทีท่ ไ่ี ม่
ต้องไถ เป็นข้าวไม่มรี �ำ ไม่มแี กลบ ขาวสะอาด มีกลิน่ หอม มี
เมล็ดเป็นข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่านัน้ นำ�เอาข้าวสาลีใดมา
เพือ่ บริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีนน้ั ก็มเี มล็ดสุกแล้ว
งอกขึ้นแทนที่ ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้น นำ�เอาข้าวสาลีใดมา
เพือ่ บริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีนน้ั ก็มเี มล็ดสุกแล้ว
งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย สัตว์เหล่านั้น
จึงได้บริโภคข้าวสาลีนน้ั เป็นอาหาร ดำ�รงอยูส่ น้ิ กาลช้านาน
ด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหาร ดำ�รงอยู่
สิ้นกาลช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกที
ทัง้ ผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไป สตรีกม็ เี พศหญิง
ปรากฏ และบุรษุ ก็มเี พศชายปรากฏ ด้วยว่า สตรีกเ็ พ่งดูบรุ ษุ
อยูเ่ สมอ และบุรษุ ก็เพ่งดูสตรีอยูเ่ สมอ เมือ่ คนทัง้ สองเพศ
ต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกำ�หนัด เกิด
ความเร่าร้อนขึน้ ในกาย เพราะความเร่าร้อนเหล่านัน้ เป็นปัจจัย
เขาทัง้ สองจึงเสพเมถุนธรรมกัน
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ในสมัยนัน้ สัตว์พวกใด เห็นสัตว์พวกอืน่ เสพเมถุนธรรมกันอยู่ ย่อมโปรยฝุน่ ใส่บา้ ง โปรยเถ้าใส่บา้ ง โยนมูลโค
ใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า “คนชาติชั่วจงฉิบหาย คนชาติชั่ว
จงฉิบหาย” ดังนี้ แล้วพูดต่อไปว่า “ก็ทำ�ไมขึ้นชื่อว่าสัตว์
จึงทำ�แก่สตั ว์เช่นนีเ้ ล่า” ข้อทีว่ า่ มานัน้ จึงได้เป็นธรรมเนียม
มาจนถึงทุกวันนีว้ า่ ในชนบทบางแห่ง คนทัง้ หลาย โปรยฝุน่
ใส่บ้าง โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโคใส่บ้าง ในระหว่างที่เขา
จะนำ�สัตว์ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหาร พวกพราหมณ์
มาระลึกถึงอักขระทีร่ กู้ นั ว่าเป็นของดี อันเป็นของโบราณนัน้
เท่านั้น แต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย
ในสมัยนั้น การโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้น สมมติ
กันว่าไม่เป็นธรรม มาในบัดนี้ กลับสมมติกันว่าเป็นธรรม
ก็สมัยนั้น สัตว์พวกใดเสพเมถุนธรรมกัน สัตว์พวกนั้น
เข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้ สิ้นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง
เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัทธรรมนั่นอยู่เสมอ
เมื่อนั้น จึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้น เพื่อเป็นที่กำ�บัง
อสัทธรรมนั้น
ครัง้ นัน้ สัตว์ผหู้ นึง่ เกิดความเกียจคร้าน จึงได้เก็บ
ข้าวสาลีมาไว้เพือ่ บริโภคเสียคราวเดียวทัง้ เวลาเช้าและเวลาเย็น
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ต่อมาสัตว์พวกอืน่ ก็ถอื เอาแบบอย่างของสัตว์ผนู้ น้ั
โดยเก็บข้าวสาลีมาไว้เพือ่ บริโภคเสียคราวเดียวทัง้ เวลาเช้า
และเวลาเย็นบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๒ วันบ้าง เก็บไว้
เพื่อบริโภคสิ้น ๔ วันบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๘ วันบ้าง
เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น พยายามเก็บสะสม
ข้าวสาลีไว้เพือ่ บริโภค เมือ่ นัน้ ข้าวสาลีนนั้ จึงกลายเป็นข้าว
ทีม่ รี �ำ ห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุม้ เมล็ดบ้าง ต้นทีถ่ กู เกีย่ วแล้ว
ก็ไม่กลับงอกขึน้ แทนที่ ปรากฏความบกพร่องให้เห็น จึงได้มี
ข้าวสาลีเป็นหย่อมๆ
(ต่อมาสัตว์เหล่านัน้ พากันจับกลุม่ และได้ปรับทุกข์แก่กนั
และกัน ถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาป ทำ�ให้
สัตว์เหล่านีจ้ ากทีเ่ คยเป็นผูไ้ ด้ส�ำ เร็จทางใจ มีปตี เิ ป็นอาหาร มีรศั มี
ซ่านออกจากกายตน แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จน
กระทั่งมาถึงในสมัยที่ดำ�รงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลี ที่มีรำ�ห่อ
เมล็ด มีแกลบหุ้มเมล็ด ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่
ปรากฏความบกพร่องให้เห็น จากนัน้ จึงได้มกี ารแบ่งส่วนข้าวสาลี
และปักปันเขตแดนกัน)

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้หนึ่ง
เป็นคนโลภ สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขา
ไม่ได้ให้มาบริโภค สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้น
ครั้นแล้ว ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่า “แน่ะสัตว์ผู้เจริญ ก็ท่าน
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กระทำ�กรรมชัว่ ช้านัก ทีส่ งวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอืน่
ทีเ่ ขาไม่ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าได้กระทำ�กรรมชัว่ ช้าเห็น
ปานนี้อีกเลย” สัตว์ผู้นั้นได้รับคำ�ของสัตว์เหล่านั้นแล้ว
แม้ครัง้ ที่ ๒ สัตว์ผนู้ นั้ ก็ยงั ขืนทำ�เช่นเดิมและรับคำ�
สัตว์ทง้ั หลายว่าจะไม่ท�ำ อีก แม้ครัง้ ที่ ๓ สัตว์ผนู้ น้ั ก็ยงั ขืนทำ�
เช่นเดิมอีก สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้น ครั้นแล้ว
ได้ตกั เตือนว่า “แน่ะสัตว์ผเู้ จริญ ท่านทำ�กรรมอันชัว่ ช้านัก
ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภค
ท่านอย่าได้กระทำ�กรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลย” สัตว์
พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือบ้าง สัตว์พวกหนึ่งประหาร
ด้วยก้อนดินบ้าง พวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้าง ใน
เพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมา การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จจึง
ปรากฏ การถือท่อนไม้จึงปรากฏ
ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกัน
ครัน้ แล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กนั ว่า “ท่านผูเ้ จริญเอ๋ย การถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ
การพูดเท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป
เหล่ า นั้ น เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ในสั ต ว์ ทั้ ง หลาย อย่ า กระนั้ น เลย
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พวกเราจักสมมติ (แต่งตัง้ ) สัตว์ผหู้ นึง่ ให้เป็นผูว้ า่ กล่าวผูท้ ี่
ควรว่ากล่าว ให้เป็นผูต้ เิ ตียนผูท้ คี่ วรติเตียน ให้เป็นผูข้ บั ไล่
ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ ส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลี
ให้แก่ผู้นั้น” ดังนี้ ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหา
สัตว์ที่สวยงามกว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า และน่า
เกรงขามกว่า แล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่า “มาเถิดท่านผู้เจริญ
ขอท่านจงว่ากล่าวผูท้ คี่ วรว่ากล่าว จงติเตียนผูท้ คี่ วรติเตียน
จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิด ส่วนพวกข้าพเจ้าจัก
แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่าน”
สัตว์ผู้น้ันรับคำ�แล้ว จึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว
ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ ส่วน
สัตว์เหล่านัน้ ก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สตั ว์ทเี่ ป็นหัวหน้านัน้
เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า อันมหาชนสมมติ (แต่งตั้ง) นั้น
อักขระว่า มหาชนสมมติ มหาชนสมมติ (มหาสมฺมต) จึงเกิดขึน้
เป็นอันดับแรก เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่ง
แห่งเขตทั้งหลายนั้น อักขระว่า กษัตริย์ กษัตริย์ (ขตฺติย)
จึงเกิดขึน้ เป็นอันดับที่ ๒ เพราะเหตุทผี่ เู้ ป็นหัวหน้า ยังชน
เหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรม อักขระว่า ราชา ราชา (ราช)
จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓
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ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ การบังเกิดขึ้นแห่งพวก
กษัตริยน์ น้ั จึงมีขน้ึ ได้ เพราะอักขระทีร่ กู้ นั ว่าเป็นของดี เป็น
ของโบราณอย่างนี้ เรื่องของสัตว์เหล่านั้น จะต่างกันหรือ
เหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็ด้วยธรรม
เท่านัน้ ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริง ธรรมเท่านัน้ เป็น
ของประเสริฐสุดในหมู่มหาชน ทั้งในปัจจุบัน (ทิฏธรรม)
และภายหน้า (อภิสัมปราย)
ครัง้ นัน้ แล สัตว์บางจำ�พวก ได้มคี วามคิดขึน้ อย่างนี้
ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จจักปรากฏ
การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป
เหล่ า นั้ น เกิ ด ขึ้ น แล้ ว ในสั ต ว์ ทั้ ง หลาย อย่ า กระนั้ น เลย
พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิด” ดังนี้
ครัน้ แล้ว สัตว์เหล่านัน้ จึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ทิ้งไป เพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอัน
เป็นบาปอยู่ดังนี้ อักขระว่า พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์
(พฺราหฺมณ) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
พราหมณ์เหล่านั้น พากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุง
และบังด้วยใบไม้ในราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและ
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บังด้วยใบไม้นั้น พวกเขาไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการตำ�ข้าว
ทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงได้พากันเที่ยวแสวงหา
อาหาร ตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็น
และเวลาเช้า เขาเหล่านัน้ ครัน้ ได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับ
ไปเพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก
คนทั้งหลายเห็นการกระทำ�ของพวกพราหมณ์นั้นแล้ว จึง
พากันพูดอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย สัตว์พวกนี้พากัน
มาสร้างกระท่อมซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า แล้วเพ่ง
อยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้ม
ไม่มีการตำ�ข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงพากันเที่ยว
แสวงหาอาหาร ตามคามนิคมและราชธานี เพื่อบริโภค
ในเวลาเย็นและเวลาเช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้ว
จึงพากันกลับไปเพ่งอยูใ่ นกระท่อม ซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้
ในราวป่าอีก” ดังนี้ เพราะเหตุนน้ั อักขระว่า พวกเจริญฌาน
พวกเจริญฌาน (ฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒
บรรดาสั ต ว์ เ หล่ า นั้ น สั ต ว์ บ างพวกเมื่ อ ไม่ อ าจ
สำ�เร็จฌานได้ ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า
จึงเทีย่ วไปยังบ้านและนิคมทีใ่ กล้เคียง แล้วก็จดั ทำ�คัมภีรอ์ ยู่
คนทั้งหลายเห็นการกระทำ�ของพวกพราหมณ์นี้นั้นแล้ว
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จึงพูดอย่างนีว้ า่ “ท่านผูเ้ จริญเอ๋ย ก็สตั ว์เหล่านี้ ไม่อาจสำ�เร็จ
ฌานได้ทก่ี ระท่อมซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า เทีย่ วไป
ยังบ้าน และนิคมที่ใกล้เคียง จัดทำ�คัมภีร์อยู่ บัดนี้พวกชน
เหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่” ดังนี้
เพราะเหตุนน้ั อักขระว่า อัชฌายิกา อัชฌายิกา (อชฺฌายิกา)
จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓
ก็สมัยนัน้ การทรงจำ� การสอน การบอกมนต์ ถูก
สมมติวา่ เลว มาในบัดนี้ สมมติกนั ว่าประเสริฐ ด้วยเหตุ
ดังทีก่ ล่าวมานี้ การเกิดขึน้ แห่งพวกพราหมณ์นน้ั จึงมีขน้ึ ได้
บรรดาสัตว์เหล่านัน้ สัตว์บางจำ�พวกยึดมัน่ เมถุนธรรม
แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ เพราะเหตุทส่ี ตั ว์เหล่านัน้
ยึดมัน่ เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนกๆ นัน้ แล
อักขระว่า เวสสา เวสสา (เวสฺสา) จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังที่
กล่าวมานี้ การเกิดขึ้นของแพศย์นั้น จึงมีขึ้นได้.
บรรดาสัตว์เหล่านัน้ สัตว์บางจำ�พวกประพฤติตน
โหดร้าย ทำ�งานต่�ำ ต้อย เพราะเหตุทสี่ ตั ว์เหล่านัน้ ประพฤติ
ตนโหดร้าย ทำ�งานต่ำ�ต้อยนั้นแล อักขระว่า สุททา สุททา
(สุททฺ า) จึงเกิดขึน
้ ด้วยเหตุดงั ทีก่ ล่าวมานี้ การเกิดขึน้ แห่ง
พวกศูทรนั้น จึงมีขึ้นได้.
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มีสมัยที่กษัตริย์บ้าง พราหมณ์บ้าง แพศย์บ้าง
ศูทรบ้าง ตำ�หนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต ด้วยประสงค์ว่า เราจักเป็นสมณะ ด้วยประการ
ดังที่กล่าวมานี้ พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้ จากวรรณะทั้งสี่
เหล่านี้.
กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี แพศย์กด็ ี ศูทรก็ดี สมณะ
ก็ดี ประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ย่อมยึดถือกรรมด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือกรรม
ด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทั้งสิ้น
กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี แพศย์กด็ ี ศูทรก็ดี สมณะ
ก็ดี ประพฤติกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ
ย่อมยึดถือกรรมด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถือกรรม
ด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุ เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกาย
แตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
กษัตริยก์ ด็ ี พราหมณ์กด็ ี แพศย์กด็ ี ศูทรก็ดี สมณะ
ก็ดี มีปกติกระทำ�กรรมทัง้ สอง (คือสุจริตและทุจริต) ด้วยกาย
มีปกติกระทำ�กรรมทั้งสองด้วยวาจา มีปกติกระทำ�กรรม
ทั้งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทำ�ด้วย
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อำ�นาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการกระทำ�ด้วยอำ�นาจ
ความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง
กษั ต ริ ย์ ก็ ดี พราหมณ์ ก็ ดี แพศย์ ก็ ดี ศู ท รก็ ดี
สำ�รวมกาย สำ�รวมวาจา สำ�รวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมทัง้ ๗ แล้ว ย่อมปรินพิ พานในปัจจุบนั นีท้ เี ดียว
ก็ บ รรดาวรรณะทั้ ง สี่ นี้ วรรณะใด เป็ น ภิ ก ษุ
สิ้นอาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำ�
ทำ�เสร็จแล้ว วางภาระเสียได้แล้ว บรรลุถงึ ประโยชน์ของ
ตนแล้ว หมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นแล้ว
เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั้นปรากฏว่า เป็นผู้เลิศกว่า
คนทัง้ หลายโดยธรรมแท้จริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย
ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่
มหาชน ทั้งในปัจจุบัน และภายหน้า
กษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจ
ด้วยโคตร ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้
ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์.
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ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์
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ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ พระราชา มีการกระทำ�ชนิด
ทีเ่ ป็นไปแต่เพียงเพือ่ การคุม้ ครองอารักขา  แต่มไิ ด้เป็นไป
เพือ่ การกระทำ�ให้เกิดทรัพย์ แก่บคุ คลผูไ้ ม่มที รัพย์ทง้ั หลาย
ดังนัน้ แล้ว ความยากจนขัดสน ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงที่สุด
เพราะความยากจนขัดสนเป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงที่สุด อทินนาทาน (ลักทรัพย์) ก็เป็นไปอย่าง
กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด
เพราะอทินนาทานเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า
ถึงที่สุด การใช้ศัสตราวุธโดยวิธีการต่างๆ ก็เป็นไปอย่าง
กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด
เพราะการใช้ศัสตราวุธโดยวิธีการต่างๆ เป็นไป
อย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด ปาณาติบาต (ซึ่งหมายถึง
การฆ่ามนุษย์ดว้ ยกัน) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงทีส่ ดุ
เพราะปาณาติบาตเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า
ถึงทีส่ ดุ มุสาวาท (การหลอกลวงคดโกง) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงทีส่ ดุ
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาจาก ๘ หมืน่ ปี เหลือเพียง ๔ หมืน่ ปี)
217

พุทธวจน - หมวดธรรม

เพราะมุสาวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงทีส่ ดุ
ปิสณ
ุ าวาท (การพูดจายุแหย่เพือ่ การแตกกันเป็นพวก เป็นหมู่ ทำ�ลาย
ความสามัคคี) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงทีส่ ดุ
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาเหลือเพียง ๒ หมืน่ ปี)

เพราะปิสณ
ุ าวาทเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า
ถึงทีส่ ดุ กาเมสุมจิ ฉาจาร (การทำ�ชู้ การละเมิดของรักของบุคคลอืน่ )
ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาเหลือเพียง ๑ หมืน่ ปี)

เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงทีส่ ดุ ผรุสวาทและสัมผัปปลาปะ (การใช้ค�ำ หยาบ
และคำ�พูดเพ้อเจ้อเพื่อความสำ�ราญ) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงที่สุด
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาเหลือเพียง ๕ พันปี)

เพราะผรุสวาทและสัมผัปปลาปะเป็นไปอย่าง
กว้างขวางแรงกล้าถึงทีส่ ดุ อภิชฌาและพยาบาท (แผนการ
กอบโกยและการทำ�ลายล้าง) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า
ถึงที่สุด
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาเหลือเพียง ๒,๕๐๐-๒,๐๐๐ ปี)
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เพราะอภิชฌาและพยาบาทเป็นไปอย่างกว้างขวาง
แรงกล้าถึงทีส่ ดุ มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว นิยมความชัว่ ) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงทีส่ ดุ
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาเหลือเพียง ๑,๐๐๐ ปี)

เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า
ถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งสาม คือ อธัมมราคะ (ความยินดี
ที่ไม่เป็นธรรม) วิสมโลภะ (ความโลภไม่สิ้นสุด) มิจฉาธรรม
(การประพฤติตามอำ�นาจกิเลส) ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้า
ถึงที่สุด (อย่างไม่แยกกัน)
(ในสมัยนี้ มนุษย์มีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง ๕๐๐ ปี)

เพราะ (อกุศล) ธรรม ทัง้ สาม … นัน้ เป็นไปอย่าง
กว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด (อกุศล) ธรรมทั้งหลาย คือ
ไม่ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องในมารดา  บิดา  สมณะพราหมณ์
ไม่มกี ลุ เชฏฐาปจายนธรรม (ความอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่�ำ )
ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางแรงกล้าถึงที่สุด.
(ในสมัยนี้ มนุษย์มอี ายุขยั ถอยลงมาเหลือเพียง ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐ ปี)
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สมัยนัน้ จักมีสมัยทีม่ นุษย์มอี ายุขยั ลดลงมาเหลือ
เพียง ๑๐ ปี (จักมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆ
ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า) หญิงอายุ ๕ ปี ก็มีบุตร รสทั้งห้า คือ
เนยใส เนยข้น น้�ำ มัน น้�ำ ผึง้ น้�ำ อ้อย และรสเค็ม ก็ไม่ปรากฏ
มนุษย์ทง้ั หลาย กินหญ้าทีเ่ รียกว่า กุทร๎ สู กะ แทนการกินข้าว
กุศลกรรมบถหายไป ไม่มรี อ่ งรอย อกุศลกรรมบถ รุง่ เรือง
ถึงทีส่ ดุ ในหมูม่ นุษย์ ไม่มคี �ำ พูดว่ากุศล จึงไม่มกี ารทำ�กุศล
มนุษย์สมัยนัน้ จักไม่ยกย่องสรรเสริญ ความเคารพเกือ้ กูล
ต่อมารดา (มัตเตยยธรรม) ความเคารพเกื้อกูลต่อบิดา
(เปตเตยยธรรม) ความเคารพเกือ้ กูลต่อสมณะ (สามัญญธรรม)
ความเคารพเกื้อกูลต่อพราหมณ์ (พรหมัญญธรรม) และ
ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล (กุลเชฏฐาปจายนธรรม) เหมือนอย่างทีม
่ นุษย์ยกย่องกันอยูใ่ นสมัยนี้
ไม่มีคำ�พูดว่า แม่ น้าชาย น้าหญิง พ่อ อา ลุง ป้า ภรรยา
ของอาจารย์ และคำ�พูดว่า เมียของครู สัตว์โลกจักกระทำ�
การสัมเภท (สมสูส่ �ำ ส่อน) เช่นเดียวกันกับแพะ แกะ ไก่ สุกร
สุนขั สุนขั จิง้ จอก ความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย
ความคิดฆ่า เป็นไปอย่างแรงกล้า แม้ในระหว่างมารดากับบุตร
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บุตรกับมารดา บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พี่กับน้อง น้อง
กับพีท่ งั้ ชายและหญิง เหมือนกับทีน่ ายพรานมีความรูส้ กึ ต่อ
เนื้อทั้งหลาย.
ในสมัยนั้น จักมี สัตถันตรกัปป์ (การใช้ศัสตราวุธ
ติดต่อกันไม่หยุดหย่อน) ตลอดเวลา ๗ วัน  สัตว์ทั้งหลาย
เหล่านั้นจักมีความสำ�คัญแก่กันและกัน ราวกะว่าเนื้อ
แต่ ล ะคนมี ศั ส ตราวุ ธ ในมื อ ปลงชี วิ ต ซึ่ ง กั น และกั น
ราวกะว่า ฆ่าปลา ฆ่าเนื้อ.
(มีมนุษย์หลายคน ไม่เข้าร่วมวงสัตถันตรกัปป์ดว้ ยความกลัว
หนีไปซ่อนตัวอยูใ่ นทีท่ พี่ อจะซ่อนตัวได้ตลอด ๗ วัน แล้วกลับออก
มาพบกันและกัน ยินดีสวมกอดกัน กล่าวแก่กันและกันในที่นั้นว่า
มีโชคดีที่รอดมาได้ แล้วก็ตกลงกันในการตั้งต้นประพฤติธรรม
กันใหม่ต่อไป ชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้น จาก ๑๐ ปี ตามลำ�ดับๆ
จนถึงสมัย ๘ หมื่นปี อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเป็นสมัยแห่งศาสนา
ของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่า เมตเตยยสัมมาสัมพุทธะ)
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ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์

60

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๙๗/๗๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  
สมัยใด ราชา (ผูป้ กครอง) ทัง้ หลายไม่ตง้ั อยูใ่ นธรรม
สมัยนั้น ราชยุตต์ (ข้าราชการ) ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เมือ่ ราชยุตต์ทง้ั หลาย ไม่ตง้ั อยูใ่ นธรรม พราหมณ์
และคหบดีทั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เมือ่ พราหมณ์และคหบดีทง้ั หลาย ไม่ตง้ั อยูใ่ นธรรม
ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เมือ่ ชาวเมืองและชาวชนบททัง้ หลาย ไม่ตง้ั อยูใ่ น
ธรรม ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ก็มปี ริวรรต (การเคลือ่ นที่
การหมุนเวียน) ไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่ อ ดวงจั น ทร์ แ ละดวงอาทิ ต ย์ มีป ริ วรรต
ไม่สม่ำ�เสมอ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย ก็มีปริวรรต
ไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อ ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย มีปริวรรต
ไม่สม่ำ�เสมอ คืนและวัน ก็มีปริวรรตไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อ คืนและวัน มีปริวรรตไม่สม่ำ�เสมอ เดือน
และปักษ์ ก็มีปริวรรตไม่สม่ำ�เสมอ
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เมื่อ เดือนและปักษ์ มีปริวรรตไม่สม่ำ�เสมอ
ฤดูและปี ก็มีปริวรรตไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่ อ ฤดู แ ละปี มี ป ริ ว รรตไม่ ส ม่ำ � เสมอ ลม
(ทุกชนิด) ก็พัดไปไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อ ลม (ทุกชนิด) พัดไปไม่สม่ำ�เสมอ ปัญชสา
(ระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้อง) ก็แปรปรวน
เมื่อ ปัญชสา  แปรปรวน เทวดาทั้งหลาย ก็
ระส่ำ�ระสาย
เมื่อ เทวดาทั้งหลาย ระส่ำ�ระสาย ฝนก็ตกลงมา
อย่างไม่เหมาะสม
เมื่อ ฝนตก ลงมาอย่างไม่เหมาะสม พืชพรรณ
ข้าวทั้งหลาย ก็แก่และสุกไม่สม่ำ�เสมอ
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อมนุษย์ทั้งหลาย บริโภค
พืชพรรณ ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำ�เสมอ
ก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้น ผิวพรรณทราม ทุพพลภาพและ
มีโรคภัยไข้เจ็บมาก.
(ข้อความต่อไปนี้ ได้ตรัสถึงภาวะการณ์ทต่ี รงกันข้าม ผูศ้ กึ ษา
พึงทราบโดยนัยตรงกันข้าม ตลอดสาย)
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เหตุที่ท�ำให้มนุษย์จ�ำนวนลดลง

61

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๐๓/๔๙๖.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   ข้าพระองค์ได้สดับมาต่อ
บุรพพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวไว้ว่า
ได้ยินว่า แต่ก่อนโลกนี้ ย่อมหนาแน่นด้วยหมู่มนุษย์เหมือนอเวจี
บ้าน นิคม ชนบท และราชธานี มีทุกระยะไก่บินตก ดังนี้.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ !   อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย
เครือ่ งทำ�ให้มนุษย์ทกุ วันนีห้ มดไป ปรากฏว่ามีนอ้ ย แม้บา้ นก็ไม่
เป็นบ้าน แม้นคิ มก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร แม้ชนบท
ก็ไม่เป็นชนบท ?

พราหมณ์ !   ทุกวันนี้ มนุษย์กำ�หนัดแล้วด้วย
ความกำ�หนัดผิดธรรม ถูกความโลภอย่างแรงกล้า
ครอบงำ� ประกอบด้วยมิจฉาธรรม มนุษย์เหล่านั้น
กำ�หนัดแล้วด้วยความกำ�หนัดผิดธรรม ถูกความโลภ
อย่างแรงกล้าครอบงำ�  ประกอบด้วยมิจฉาธรรม ต่างก็
ฉวยศัสตราอันคมเข้าฆ่าฟันกันและกัน เพราะฉะนั้น
มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก.
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พราหมณ์ !   แม้ขอ้ นีก้ เ็ ป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครือ่ ง
ทำ�ให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็
ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร
แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท.
พราหมณ์ !   อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษย์
กำ�หนัดแล้ว ด้วยความกำ�หนัดผิดธรรม ถูกความโลภอย่าง
แรงกล้าครอบงำ�  ประกอบด้วยมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์
เหล่านั้น กำ�หนัดแล้วด้วยความกำ�หนัดผิดธรรม ถูก
ความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำ� ประกอบด้วยมิจฉาธรรม
ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกิดทุพภิกขภัย
ข้าวกล้าเสียหาย เป็นเพลี้ย ไม่ให้ผล เพราะเหตุนั้น
มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก.
พราหมณ์ !   แม้ขอ้ นีก้ เ็ ป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครือ่ ง
ทำ�ให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็
ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร
แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท.
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พราหมณ์ !   อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ มนุษย์
กำ�หนัดแล้วด้วยความกำ�หนัดผิดธรรม ถูกความโลภอย่าง
แรงกล้าครอบงำ� ประกอบด้วยมิจฉาธรรม เมื่อมนุษย์
เหล่านั้น กำ�หนัดแล้วด้วยความกำ�หนัดผิดธรรม ถูก
ความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำ� ประกอบด้วยมิจฉาธรรม
พวกยักษ์ได้ปล่อยอมนุษย์ที่ร้ายกาจลงไว้ เพราะฉะนั้น
มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมาก.
พราหมณ์ !   แม้ขอ้ นีก้ เ็ ป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครือ่ ง
ทำ�ให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อย แม้บ้านก็
ไม่เป็นบ้าน แม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนคร
แม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท.
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เครื่องผูกพันสัตว์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

62
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๑๐/๒๕๕.

ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ !   อะไรเป็นเครือ่ งผูกพันเทวดา
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ทง้ั หลาย อันมีอยูเ่ ป็นหมูๆ่ (ซึง่ แต่ละหมู)่
ปรารถนาอยูว่ า่ เราจักเป็นคนไม่มเี วร ไม่มอี าชญา ไม่มขี า้ ศึก ไม่มี
การเบียดเบียนแก่กนั และกัน แต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผูอ้ ยูอ่ ย่าง
ผูไ้ ม่มเี วร ไม่มอี าชญา ไม่มขี า้ ศึก ไม่มเี บียดเบียนแก่กนั และกันเล่า
พระเจ้าข้า ?

จอมเทพ !   ความอิจฉา (อิสสา) และความตระหนี่
(มัจฉริยะ) นั่นแล เป็นเครื่องผูกพันเทวดา มนุษย์ อสูร
นาค คนธรรพ์ทั้งหลาย อันมีอยู่เป็นหมู่ๆ (ซึ่งแต่ละหมู่)
ปรารถนาอยูว่ า่ เราจักเป็นคนไม่มเี วร ไม่มอี าชญา ไม่มขี า้ ศึก
ไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกัน แต่แล้วก็ไม่สามารถ
จักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญา ไม่มีข้าศึก ไม่มี
การเบียดเบียนแก่กันและกันได้.
ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ !   ก็ความอิจฉาและความตระหนี่
นั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ (นิทาน) มีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้น (สมุทยั )
มีอะไรเป็นเครือ่ งทำ�ให้เกิด (ชาติกะ) มีอะไรเป็นแดนเกิด (ปภวะ) ?
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เมือ่ อะไรมีอยู่ ความอิจฉาและความตระหนีจ่ งึ มี ? เมือ่ อะไรไม่มอี ยู่
ความอิจฉาและความตระหนี่จึงไม่มี พระเจ้าข้า !  

จอมเทพ !   ความอิจฉาและความตระหนี่นั้น
มีสงิ่ อันเป็นทีร่ กั และสิง่ อันไม่เป็นทีร่ กั (ปิยาปฺปยิ ) นัน่ แล
เป็นต้นเหตุ … เมือ่ สิง่ เป็นทีร่ กั และสิง่ ไม่เป็นทีร่ กั ไม่มอี ยู่
ความอิจฉาและความตระหนี่ก็ไม่มี.
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !   ก็สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็น
ทีร่ กั นัน้ เล่า มีอะไรเป็นต้นเหตุ … ? เมือ่ อะไรมีอยู่ สิง่ เป็นที่รักและ
สิ่งไม่เป็นที่รักจึงมี ? เมื่ออะไรไม่มีอยู่ สิ่งเป็นที่รักและสิง่ ไม่เป็น
ที่รักจึงไม่มีพระเจ้าข้า !

จอมเทพ !   สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้น
มีฉันทะ (ความพอใจ) เป็นต้นเหตุ … เมื่อฉันทะ ไม่มีอยู่
สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มี.
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เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย
บางพวกไม่กลัวตาย

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

63
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๕/๑๘๔.

พราหมณ์ !   สัตว์ผมู้ คี วามตายเป็นธรรมดา ย่อม
กลัวถึงความสะดุ้งต่อความตาย มีอยู่ สัตว์ผู้มีความตาย
เป็นธรรมดา ไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย มีอยู่.
พราหมณ์ !   ก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดา
ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุง้ ต่อความตาย เป็นอย่างไรเล่า ?
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูย้ งั ไม่ปราศจาก
ความกำ�หนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจ ยังไม่ปราศจาก
ความรัก ยังไม่ปราศจากความกระหาย ยังไม่ปราศจาก
ความเร่าร้อน ยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในกาม
ทั้งหลาย มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขา
มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวติ ก
อย่างนี้ว่า กามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอ และ
เราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไป เขาย่อมเศร้าโศก
ระทมใจ คร่ำ�ครวญ ทุบอกร่ำ�ไห้ ถึงความหลงใหล.
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พราหมณ์ !  บุคคลนีแ้ ล ผูม้ คี วามตายเป็นธรรมดา
ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
(๒) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูย้ งั ไม่ปราศจาก
ความกำ�หนัด ยังไม่ปราศจากความพอใจ ยังไม่ปราศจาก
ความรัก ยังไม่ปราศจากความกระหาย ยังไม่ปราศจาก
ความเร่าร้อน ยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในกาย
มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องเขา เมือ่ เขามีโรคหนัก
อย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวติ กอย่างนีว้ า่
กายอันเป็นทีร่ กั จักละเราไปละหนอ และเราก็จกั ละกาย
อันเป็นที่รักไป เขาย่อมเศร้าโศก… .
พราหมณ์ !   แม้บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูไ้ ม่ได้ท�ำ ความดีไว้
ไม่ได้ทำ�กุศลไว้ ไม่ได้ทำ�ความป้องกันความกลัวไว้ ทำ�
แต่บาป ทำ�แต่กรรมทีห่ ยาบช้า ทำ�แต่กรรมทีเ่ ศร้าหมอง มี
โรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขามีโรคหนัก
อย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวติ กอย่างนีว้ า่
เราไม่ได้ท�ำ ความดีไว้ ไม่ได้ท�ำ กุศลไว้ ไม่ได้ท�ำ ความป้องกัน
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ความกลัวไว้ ทำ�แต่บาป ทำ�แต่กรรมทีห่ ยาบช้า ทำ�แต่กรรม
ที่เศร้าหมอง คติของคนไม่ได้ทำ�ความดี ไม่ได้ทำ�กุศล
ไม่ได้ท�ำ ความป้องกันความกลัว ทำ�แต่บาป ทำ�แต่กรรม
ที่หยาบช้า ทำ�แต่กรรมที่เศร้าหมองมีประมาณเท่าใด
เราละไปแล้วย่อมไปสูค่ ตินน้ั เขาย่อมเศร้าโศก… .
พราหมณ์ !   แม้บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความสงสัย
เคลือบแคลง ไม่ถงึ ความตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรค
หนั ก อย่ า งใดอย่างหนึ่ง ถูก ต้อ งเขา เมื่อ เขามี โรคหนั ก
อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้
ว่า เรามีความสงสัยเคลือบแคลง ไม่ถึงความตกลงใจ
ในพระสัทธรรม เขาย่อมเศร้าโศก… .
พราหมณ์ !   แม้บุคคลนี้แล ผู้มีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
พราหมณ์ !   บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีความตาย
เป็นธรรมดา ย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
พราหมณ์ !   บุคคลมีความตายเป็นธรรมดา ย่อม
ไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย เป็นอย่างไรเล่า ?
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(๑) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น ผู้ ป ราศจาก
ความกำ�หนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก
ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่ า ร้ อ น
ปราศจากความทะยานอยากในกามทัง้ หลาย มีโรคหนัก
อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขา เมื่อเขามีโรคหนักอย่างใด
อย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มีความปริวิตกอย่างนี้ว่า
กามทั้งหลายอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอ และ
เราก็จักละกามอันเป็นที่รักไป เขาย่อมไม่เศร้าโศก ไม่
ระทมใจ ไม่คร่�ำ ครวญ ไม่ทบุ อกร่�ำ ไห้ ไม่ถงึ ความหลงใหล.
พราหมณ์ !   บุ ค คลนี้ แ ล ผู้ มี ค วามตายเป็ น
ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
(๒) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น ผู้ ป ราศจาก
ความกำ�หนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก
ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่ า ร้ อ น
ปราศจากความทะยานอยากในกาย มีโรคหนักอย่างหนึง่
ถูกต้องเขา เมือ่ เขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องแล้ว
ย่อมไม่มีปริวิตกอย่างนี้ว่า กายอันเป็นที่รักจักละเราไป
ละหนอ และเราก็จักละกายอันเป็นที่รักนี้ไป เขาย่อม
ไม่เศร้าโศก… .
232

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

พราหมณ์ !   บุคคลแม้นี้แล มีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูไ้ ม่ได้กระทำ�บาป
ไม่ได้ทำ�กรรมที่หยาบช้า ไม่ได้ทำ�กรรมที่เศร้าหมอง
เป็นผู้ทำ�ความดีไว้ ทำ�กุศลไว้ ทำ�กรรมเครื่องป้องกัน
ความกลัวไว้ มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องเขา เมือ่
เขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความ
ปริวิตก อย่างนี้ว่า เราไม่ได้ทำ�กรรมอันเป็นบาป ไม่ได้
ทำ�กรรมหยาบช้า ไม่ได้ทำ�กรรมที่เศร้าหมอง เป็นผู้
ทำ�กรรมดีไว้ ทำ�กุศลไว้ ทำ�กรรมเครื่องป้องกันความ
กลัวไว้ คติของบุคคลผู้ไม่ได้ทำ�บาปไว้ ไม่ได้ทำ�กรรม
หยาบช้า ไม่ได้ทำ�กรรมที่เศร้าหมอง ทำ�กรรมดีไว้ ทำ�
กุศลไว้ ทำ�กรรมเครือ่ งป้องกันความกลัวไว้เพียงใด เรา
ละไปแล้วจักไปสู่คตินั้น เขาย่อมไม่เศร้าโศก… .
พราหมณ์ !   แม้บุคคลนั้นแลมีความตายเป็น
ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
(๔) บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูไ้ ม่มคี วามสงสัย
ไม่มคี วามเคลือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม
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มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึง่ ถูกต้องเขา เมือ่ เขามีโรคหนัก
อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้
ว่า เราไม่มคี วามสงสัย ไม่มคี วามเคลือบแคลงถึงความ
ตกลงใจในพระสัทธรรม เขาย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ระทมใจ
ไม่คร่ำ�ครวญ ไม่ทุบอกร่ำ�ไห้ ไม่ถึงความหลงใหล.
พราหมณ์ !   แม้ บุ ค คลนี้ แ ล มี ค วามตายเป็ น
ธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตาย.
พราหมณ์ !   บุคคล ๔ จำ�พวกนี้แล มีความตาย
เป็นธรรมดา ย่อมไม่กลัว ย่อมไม่ถงึ ความสะดุง้ ต่อความตาย.
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โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

64

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่
หลวงนี้ มีน้ำ�ท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด บุรุษคนหนึ่ง
ทิง้ แอก ซึง่ มีรเู จาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้�ำ นัน้ ลมตะวันออก
พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก ลมตะวันตกพัดให้ลอยไป
ทางทิศตะวันออก ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้
ลมทิศใต้พดั ให้ลอยไปทางทิศเหนือ อยูด่ งั นี้ ในน้�ำ นัน้ มีเต่า
ตัวหนึง่ ตาบอด ล่วงไปร้อยๆ ปี มันจะผุดขึน้ มาครัง้ หนึง่ ๆ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลาย จะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้ไหม ทีเ่ ต่าตาบอด ร้อยปีจงึ จะผุดขึน้
สักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว
ในแอกนั้น ?
ข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า !   ที่เต่าตาบอดนั้น
ร้อยปีผดุ ขึน้ เพียงครัง้ เดียว จะพึงยืน่ คอเข้าไปในรูซง่ึ มีอยูเ่ พียงรูเดียว
ในแอกนั้น.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   ยากทีจ่ ะเป็นไปได้ ฉันเดียวกันที่
ใครๆ จะพึงได้ความเป็นมนุษย์ ยากทีจ่ ะเป็นไปได้ฉนั เดียวกัน
ทีต่ ถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกิดขึน้ ในโลก ยากที่
จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ทีธ่ รรมวินยั อันตถาคตประกาศแล้ว
จะรุ่งเรืองไปทั่วโลก.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่ว่า บัดนี้ ความเป็นมนุษย์
ก็ได้แล้ว ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้น
ในโลกแล้ว และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว
ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้
พวกเธอพึงกระทำ�โยคกรรม เพื่อให้รู้ว่า
นี้ ทุกข์
นี้ เหตุให้เกิดทุกข์
นี้ ความดับแห่งทุกข์
นี้ หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ดังนี้ เถิด.
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ความเป็นไปได้ยาก
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65
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๖/๑๗๙๒-๙๓.

ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์
มีนอ้ ย โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิด
ในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ทจ่ี ตุ จิ ากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมูเ่ ทวดา มีนอ้ ย
โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก
กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
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ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์

66

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๐๘/๒๒๕.

ภิกษุทง้ั หลาย !   เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ ประเสริฐกว่า
พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป
ด้วยฐานะ ๓ ประการ.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) อายุทิพย์
(๒) วรรณะทิพย์
(๓) สุขทิพย์
ภิกษุทง้ั หลาย !   เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ ประเสริฐกว่า
พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีป
ด้วยฐานะ ๓ ประการนี้แล.
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ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย

67

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๑๗/๔๘๓.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต และนรก ภายหลัง
แต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย ?
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
สัตว์บางพวกในโลกนี้ เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย ?

พราหมณ์และคหบดี !   สัตว์บางพวกในโลกนี้
เข้ า ถึ ง อบาย ทุ ค ติ วิ นิ บ าต และนรก 1 ภายหลั ง แต่
การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย เพราะเหตุประพฤติ
ไม่เรียบร้อย คือ ไม่ประพฤติธรรม.
พราหมณ์และคหบดี !   สัตว์บางพวกในโลกนี้
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ทำ�ลายแห่งกาย เพราะเหตุ ป ระพฤติ เ รี ย บร้ อ ย คื อ
ประพฤติธรรม.

พวกข้าพระองค์ไม่ทราบเนือ้ ความอย่างพิสดารแห่งธรรม
ทีพ่ ระโคดมตรัสโดยย่อ มิได้ทรงจำ�แนกความให้พสิ ดาร ขอพระโคดม
ผูเ้ จริญโปรดแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์ โดยอาการทีพ่ วกข้าพระองค์
จะพึงรูเ้ นือ้ ความอย่างพิสดารแห่งธรรมทีพ่ ระโคดมผูเ้ จริญตรัสโดยย่อ
มิได้ทรงจำ�แนกความให้พสิ ดารเถิด.
1.อบาย ทุคติ วินิตบาต นรก = ภพที่ต�่ำกว่ามนุษย์.
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พราหมณ์และคหบดี !   ถ้าเช่นนัน้ พวกท่านจงฟัง
จงทำ�ไว้ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
พราหมณ์และคหบดี !  ความประพฤติไม่เรียบร้อย
คือ ความไม่ประพฤติธรรมทางกายมี ๓ อย่าง ทางวาจามี
๔ อย่าง ทางใจมี ๓ อย่าง.
พราหมณ์และคหบดี !  ความประพฤติเรียบร้อย คือ
ความประพฤติธรรมทางกายมี ๓ อย่าง ทางวาจามี ๔ อย่าง
ทางใจมี ๓ อย่าง.
(รายละเอียดอกุศลกรรมบท ๑๐ และกุศลกรรมบท ๑๐
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า ๔๒-๔๖ และ ๑๖๐-๑๖๔ ของ
หนังสือเล่มนี้)

พราหมณ์และคหบดี !   ถ้าบุค คลผู้ ป ระพฤติ
เรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม พึงหวังว่า
“โอหนอ !   ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ทำ�ลายแห่งกาย เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์
มหาศาลเถิด”
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้
คือ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย
บุคคลนัน้ พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาล.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะว่าบุคคลนัน้ เป็นผูป้ ระพฤติเรียบร้อย คือ
เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนั้นแล.
พราหมณ์และคหบดี !   ถ้าบุค คลผู้ป ระพฤติ
เรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม พึงหวังว่า
“โอหนอ !   ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ทำ � ลายแห่ ง กาย เราพึ ง เข้ า ถึ ง ความเป็ น สหายแห่ ง
พราหมณ์มหาศาล … คหบดีมหาศาล … เทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกา … เทวดาเหล่าดาวดึงส์ … เทวดาเหล่ายามา
… เทวดาเหล่าดุสิต … เทวดาเหล่านิมมานรดี … เทวดา
เหล่าปรนิมมิตวสวัตตี … เทวดาทีน่ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหม …
เทวดาเหล่าอาภา … เทวดาเหล่าปริตตาภา … เทวดาเหล่า
อัปปมาณาภา … เทวดาเหล่าอาภัสสรา … เทวดาเหล่า
ปริตตสุภา … เทวดาเหล่าอัปมาณสุภา … เทวดาเหล่า
สุภกิณหกะ … เทวดาเหล่าเวหัปผละ … เทวดาเหล่าอวิหา …
เทวดาเหล่าอตัปปา … เทวดาเหล่าสุทสั สา … เทวดาเหล่า
สุทสั สี … เทวดาเหล่าอกนิฏฐะ … เทวดาผูเ้ ข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ … เทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ …
เทวดาผูเ้ ข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ … เทวดาผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ … .
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พราหมณ์และคหบดี !   ถ้าบุค คลผู้ ป ระพฤติ
เรียบร้อย คือ ประพฤติธรรม พึงหวังว่า
“เราพึงทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่เถิด”
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้
บุคคลนัน้ พึงทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะว่าบุคคลนัน้ เป็นผูป้ ระพฤติเรียบร้อย คือ
เป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้แล.
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ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน

68
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย
เครือ่ งให้ทานเช่นนัน้ นัน่ แล ทีบ่ คุ คลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก
ไม่มอี านิสงส์มาก ? อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เครือ่ งให้ทานเช่นนัน้
นัน่ แล ทีบ่ คุ คลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ?

สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
มีความหวังผล ให้ทานโดยมีจติ ผูกพันในผล ให้ทานโดย
มุง่ การสัง่ สม (บุญ) ให้ทานโดยคิดว่า “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี้” เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และ
เครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้ทาน
นั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ
หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผูก้ ลับมา คือ มาสูค่ วามเป็น
อย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคี วามหวังผล ให้ทานโดยไม่มจี ติ ผูกพันในผล ให้ทาน
โดยไม่มงุ่ การสัง่ สม (บุญ) ให้ทานโดยไม่คดิ ว่า “เราตายไป
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จักได้เสวยผลของทานนี้” แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่า
“การให้ทานเป็นการดี” เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� …
แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์
เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว
ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มีความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า “การให้
ทานเป็นการดี” แต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่า
ตายาย เคยให้เคยทำ�มา เราก็ไม่ควรทำ�ให้เสียประเพณี
เขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� … แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขา
ให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่ายามา เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมด
ความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็น
อย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคี วามหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา
ปู่ย่า ตายาย เคยให้เคยทำ�มา เราก็ไม่ควรทำ�ให้เสีย
ประเพณี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะหรือ
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พราหมณ์เหล่านี้ ไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้ จะไม่ให้
ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร เขา
ให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� … แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้
ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาเหล่าดุสิต เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผูก้ ลับมา คือ มาสูค่ วามเป็นอย่างนี.้
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคี วามหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินได้
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านีห้ งุ หากินไม่ได้ เราหุงหากินได้
จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้
ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จ�ำแนก
แจกทาน เหมือนฤาษีแต่ครัง้ ก่อน คือ อัฏฐกฤาษี วามก
ฤาษี วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี
ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี และภคุฤาษี บูชา
มหายัญ เขาให้ทาน คือ ข้าว น�ำ้ … แก่สมณะหรือพราหมณ์
… เขาให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์
สิน้ ยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผูก้ ลับมา คือ มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคี วามหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็น
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ผู้จ�ำแนกแจกทาน เหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ
อัฏฐกฤาษี … ภคุฤาษี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้
ทานอย่างนี้ จิตจะเลือ่ มใส เกิดความปลืม้ ใจและโสมนัส
เขาให้ทาน คือ ข้าว น�้ำ … แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขา
ให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัสดี เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์
สิน้ ยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผูก้ ลับมา คือ มาสู่
ความเป็นอย่างนี้.
สารีบุตร !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดย
ไม่มคี วามหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมือ่ เราให้
ทานอย่างนี้ จิตจะเลือ่ มใส เกิดความปลืม้ ใจและโสมนัส
แต่ให้ทานเป็นเครือ่ งปรุงแต่งจิต เขาให้ทาน คือ ข้าว น้�ำ …
แก่สมณะหรือพราหมณ์ … เขาให้ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกา
เขาสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว
เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารี บุ ต ร !   นี้ แ ลเป็ น เหตุ เป็ น ปั จ จั ย ให้ ท าน
เช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก ไม่มี
อานิสงส์มาก และเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคล
บางคนในโลกนี้ให้แล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
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ผลของการต้อนรับบรรพชิต
ด้วยวิธีที่ต่างกัน
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ในราตรีนี้ เมือ่ ปฐมยามล่วงไป
แล้ว เทวดาเป็นอันมากมีผิวพรรณงดงาม ยังวิหารเชตวัน
ทั้งสิ้น ให้สว่างไสว เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ ไหว้เราแล้วยืนอยู่
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   บรรพชิตทั้งหลาย
เข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทงั้ หลายเมือ่ เป็นมนุษย์อยู่
ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ แต่ไม่กราบไหว้
ข้าพระองค์เหล่านั้น มีการงานยังไม่บริบูรณ์ มีความ
กินแหนงใจ มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึง
หมู่เทวดาชั้นเลว”.
ภิกษุทั้งหลาย !   เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  บรรพชิตทัง้ หลายเข้ามายัง
เรือนของข้าพระองค์ทง้ั หลายเมือ่ เป็นมนุษย์อยูใ่ นกาลก่อน
ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้ แต่ไม่ให้อาสนะ
ข้าพระองค์เหล่านัน้ มีการงานไม่บริบรู ณ์ มีความกินแหนงใจ
มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมูเ่ ทวดาชัน้ เลว”.
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“…ข้าพระองค์เหล่านั้น ลุกรับ กราบไหว้และ
ให้อาสนะ แต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง …”.
“…ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
และแบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง แต่ไม่เข้าไป
นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม …”.
“…ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง และเข้าไปนั่งใกล้
เพื่อฟังธรรม แต่ไม่เงี่ยโสตลงฟังธรรม …”.
“…ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง เข้าไปนัง่ ใกล้เพื่อ
ฟังธรรม และเงี่ยโสตลงฟังธรรม แต่ฟังแล้วไม่ทรงจำ�
ธรรมไว้ …”.
“…ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง เข้าไปนั่งใกล้เพื่อ
ฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม และฟังแล้วทรงจำ�ธรรม
ไว้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำ�ไว้ …”.
“…ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง เข้าไปนั่งใกล้เพือ่
ฟังธรรม เงี่ยโสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจำ�ธรรมไว้ และ
พิจารณาเนือ้ ความแห่งธรรมทีท่ รงจำ�ไว้ แต่ไม่รทู้ ว่ั ถึงอรรถ
ไม่ร้ทู ่วั ถึงธรรม และไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
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ข้าพระองค์เหล่านัน้ มีการงานไม่บริบรู ณ์ มีความกินแหนงใจ
มีความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมูเ่ ทวดาชัน้ เลว”.
ภิกษุทั้งหลาย !   เทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นอันมาก
เข้ามาหาเราแล้วได้กล่าวว่า
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ !   บรรพชิ ต ทั้ ง หลาย
เข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อยังเป็นมนุษย์
ในกาลก่อน ข้าพระองค์เหล่านัน้ ลุกรับ กราบไหว้ ให้อาสนะ
แบ่งปันสิง่ ของให้ตามสามารถ ตามกำ�ลัง เข้าไปนัง่ ใกล้
เพือ่ ฟังธรรม เงีย่ โสตลงฟังธรรม ฟังแล้วทรงจำ�ธรรมไว้
พิจารณาเนือ้ ความแห่งธรรมทีท่ รงจำ�ไว้ และรูท้ ว่ั ถึงอรรถ
รูท้ ว่ั ถึงธรรม แล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ข้าพระองค์
เหล่านั้นมีการงานบริบูรณ์ ไม่มีความกินแหนงใจ ไม่มี
ความเดือดร้อนตามในภายหลัง เข้าถึงหมู่เทวดาชั้น
ประณีต”.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นั่น โคนไม้ทั้งหลาย นั่น เรือนว่างทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส
อย่าได้ประมาท
อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลัง
เหมือนเทวดาพวกต้นๆ เหล่านั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย !  
เราจั ก แสดงเหตุ สำ � เร็ จ ความปรารถนาแก่ เ ธอ
ทั้งหลาย พวกเธอจงฟังเหตุสำ�เร็จความปรารถนานั้น
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย !   ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมี
ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้
ก็มี … ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี … ว่า
“โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่ง คหบดี ม หาศาลเถิด” ดัง นี้ก็มี เธอจึ ง ตั้ ง จิ ต นั้ น
อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้ว
อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เราเมือ่ ตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาเถิด”
เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จในภาวะนัน้ ๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ … เทวดาชัน้ ยามา … เทวดาชัน้ ดุสติ …
เทวดาชัน้ นิมมานรดี … เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดี มีอายุยนื
มีวรรณะ มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่
“โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเถิด” เธอจึงตั้งจิตนั้น
อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนาและวิหารธรรม
เหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้
ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
สหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.
ภิกษุท้งั หลาย !   สหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ไป
ตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วใน
สหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้ มจิตแผ่ไปอยูไ่ ด้ เปรียบเหมือนบุรษุ
มีนยั น์ตาดี วางมะขามป้อมผลหนึง่ ในมือแล้วพิจารณาดูได้
ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย !  สหัสสพรหมก็ฉนั นัน้ เหมือนกันแล
ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุพนั หนึง่ อยู่ แม้สตั ว์ทง้ั หลาย
ที่เกิดแล้วในสหัสสพรหมนั้น ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เธอมี
ความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสหัสสพรหมเถิด” เธอจึง
ตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนาและ
วิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้ว
อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
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ทวิสหัสสพรหม … ติสหัสสพรหม … จตุสหัสสพรหม …
ปัญจสหัสสพรหม มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข.
ภิกษุทั้งหลาย !   ปัญจสหัสสพรหมย่อมน้อมจิต
แผ่ไปตลอดโลกธาตุห้าพันอยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้ว
ในปัญจสหัสสพรหมนั้น ก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้ เปรียบ
เหมือนบุรษุ มีนยั น์ตาดี วางผลมะขามป้อม ๕ ผลในมือแล้ว
พิจารณาดูได้ ฉันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ปัญจสหัสสพรหมก็ฉนั นัน้ เหมือน
กันแล ย่อมน้อมจิตแผ่ไปสูโ่ ลกธาตุหา้ พันอยู่ แม้สตั ว์ทง้ั หลาย
ทีเ่ กิดแล้วในปัญจสหัสสพรหม ก็นอ้ มจิต แผ่ไปอยูไ่ ด้ เธอ
มีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เราเมือ่ ตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งปัญจสหัสสพรหมเถิด” เธอ
จึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป เพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
ทสสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   ทสสหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่
ไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้ว
ในทสสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้ มจิตแผ่ไปอยูไ่ ด้ เปรียบเหมือน
แก้วไพฑูรย์ งามโชติชว่ ง แปดเหลีย่ มอันเขาเจียระไนดีแล้ว
วางไว้บนผ้ากัมพลเหลือง ย่อมส่องแสงเรือง ไพโรจน์
ฉันใด.
ภิกษุท้งั หลาย !   ทสสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือน
กันแล ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู่
แม้สตั ว์ทงั้ หลายทีเ่ กิดแล้วในทสสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้ มจิต
แผ่ไปอยูไ่ ด้ เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เรา
เมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งทสสหัสสพรหมเถิด” เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟัง
ว่าสตสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   สตสหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่
ไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่ แม้สัตว์ท้ังหลายที่เกิดแล้ว
ในสตสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้ มจิตแผ่ไปอยูไ่ ด้ เปรียบเหมือน
แท่งทองชมพูนุท ที่เขาหลอมด้วยความชำ�นาญดี ในเบ้า
ของช่างทองผู้ฉลาดแล้ว วางไว้บนผ้ากัมพลสีเหลือง ย่อม
ส่องแสงเรืองไพโรจน์ ฉันใด.
ภิกษุท้งั หลาย !   สตสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือน
กั น แล ย่ อ มน้ อ มจิ ต แผ่ ไ ปตลอดโลกธาตุ แ สนหนึ่ ง อยู่
แม้สตั ว์ทงั้ หลายทีเ่ กิดแล้วในสตสหัสสพรหมนัน้ ก็นอ้ มจิต
แผ่ไปอยู่ได้ เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ “โอหนอ ! เรา
เมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสตสหัสส
พรหมเถิด” เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสำ�เร็จ
ในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
เทวดาชั้นอาภา … เทวดาชั้นปริตตาภา … เทวดาชั้น
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อัปปมาณาภา … เทวดาชั้นอาภัสสรา … เทวดาชั้นสุภา…
เทวดาชัน้ ปริตตสุภา… เทวดาชัน้ อัปปมาณสุภา … เทวดาชัน้
สุภกิณหา … เทวดาชั้นเวหัปปผลา … เทวดาชั้นอวิหา …
เทวดาชัน้ อตัปปา … เทวดาชัน้ สุทสั สา … เทวดาชัน้ สุทสั สี
… เทวดาชัน้ อกนิฏฐา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เราเมือ่ ตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ อกนิฏฐาเถิด” เธอ
จึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มา
ว่า เทวดาผูเ้ ข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ … เทวดาผูเ้ ข้าถึง
วิญญาณัญจายตนภพ … เทวดาผูเ้ ข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ
… เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอายุยืน
ดำ�รงอยูน่ าน มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ !   เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็น
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สหายแห่งเทวดาผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเถิด”
เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำ�ให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำ�เร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงแล้ว
แลอยู่” เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุน้ี ย่อมไม่เกิดในทีไ่ หนๆ.
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เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน ๘ ประการ

71

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๓/๑๒๕.

ภิกษุทง้ั หลาย !  เหตุเกิดขึน้ แห่งทาน ๘ ประการนี.้
๘ ประการ อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทาน
คือ ข้าว น้�ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย และเครือ่ งตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์
เขาให้ส่ิงใด ย่อมหวังสิ่งนั้น เขาเห็นกษัตริย์มหาศาล
พราหมณ์มหาศาล หรือคหบดีมหาศาล ผูเ้ อิบอิม่ พรัง่ พร้อม
ถูกบำ�เรออยูด่ ว้ ยกามคุณ ๕ เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ ! เมือ่ ตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่ ง กษั ต ริ ย์ ม หาศาล พราหมณ์ ม หาศาล หรื อ คหบดี
มหาศาล” เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น
จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลว ไม่เจริญยิง่ ขึน้ ภายหลัง
แต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งกษัตริยม์ หาศาล พราหมณ์มหาศาล
หรือคหบดีมหาศาล แต่ขอ้ นัน้ เรากล่าวว่า เป็นของผูม้ ศี ลี
ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมสำ�เร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ส่ ว นบุ ค คลบางคนในโลกนี้
ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� … เครื่องตามประทีปแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ เขาให้สง่ิ ใด ย่อมหวังสิง่ นัน้ เขาได้ฟงั มาว่า
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เมือ่ ตายไป
ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา”
เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขา
นึกน้อมไปในทางทีเ่ ลว ไม่เจริญยิง่ ขึน้ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา แต่ขอ้ นัน้ เรากล่าวว่าเป็น
ของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมสำ�เร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ส่ ว นบุ ค คลบางคนในโลกนี้
ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� … เครื่องตามประทีปแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ เขาให้สง่ิ ใด ย่อมหวังสิง่ นัน้ เขาได้ฟงั มาว่า
เทวดาชัน้ ดาวดึงส์ … เทวดาชัน้ ยามา … เทวดาชัน้ ดุสติ …
เทวดาชัน้ นิมมานรดี … เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยนื
มีวรรณะ มากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ ! เมือ่ ตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี” เขาตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้
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เจริญจิตนัน้ จิตของเขานึกน้อมไปในทางทีเ่ ลว ไม่เจริญ
ยิง่ ขึน้ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย เขาย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมสำ�เร็จได้ เพราะจิตบริสุทธิ์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ส่ ว นบุ ค คลบางคนในโลกนี้
ย่อมให้ทาน คือ ข้าว น้ำ� … เครื่องตามประทีปแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ เขาให้สง่ิ ใด ย่อมหวังสิง่ นัน้ เขาได้ฟงั มาว่า
เทวดาชัน้ พรหมกายิกา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เมือ่ ตายไป
ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ พรหมกายิกา”
เขาตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น จิตของเขา
นึกน้อมไปในทางทีเ่ ลว ไม่เจริญยิง่ ขึน้ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกา แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็น
ของผู้มีศีล ไม่ใช่ของผู้ทุศีล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความปรารถนาแห่งใจของ
บุคคลผู้มีศีล ย่อมสำ�เร็จได้ เพราะจิตปราศจากราคะ.
ภิกษุทง้ั หลาย ! เหตุเกิดขึน้ แห่งทาน ๘ ประการนีแ้ ล.
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-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๔๕/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้
๓ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) บุญกิริยาวัตถุสำ�เร็จด้วยทาน
(๒) บุญกิริยาวัตถุสำ�เร็จด้วยศีล
(๓) บุญกิริยาวัตถุสำ�เร็จด้วยภาวนา
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานนิดหน่อย ทำ�บุญกิริยาวัตถุ
ที่สำ�เร็จด้วยศีลนิดหน่อย ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น
ผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยทานพอประมาณ ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ �ำ เร็จด้วยศีลพอประมาณ ไม่เจริญบุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จ
ด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น
ผู้มีส่วนดีในมนุษย์.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุ
ที่สำ�เร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกา.
ภิกษุทง้ั หลาย !  มหาราชทัง้ ๔ นัน้ เพราะทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำ�บุญกิริยาวัตถุท่ี
สำ�เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์
วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำ�บุญกิริยา
วัตถุที่สำ�เร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุ
ทีส่ �ำ เร็จด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ท้าวสักกะจอมเทพในดาวดึงส์นน้ั
กระทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดา
268

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

เหล่ า ดาวดึ ง ส์ โ ดยฐานะ ๑๐ ประการ คื อ อายุ ทิ พ ย์
วรรณทิ พ ย์ สุ ข ทิ พ ย์ ยศทิ พ ย์ อธิ ป ไตยทิ พ ย์ รู ป ทิ พ ย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำ�บุญกิริยา
วัตถุที่สำ�เร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุ
ทีส่ �ำ เร็จด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสยามเทพบุตรในยามานั้น
ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ �ำ เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามา
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์
ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์
รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุ
ที่สำ�เร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่
สำ�เร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิต.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสันดุสติ เทพบุตรในดุสติ นัน้
ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุ
ทีส่ �ำ เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดุสติ
โดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์
ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์
รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำ�บุญกิริยา
วัตถุที่สำ�เร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุ
ทีส่ �ำ เร็จด้วยภาวนาเลย เมือ่ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดี.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ท้ า วสุ นิ ม มิ ต เทพบุ ต รใน
นิมมานรดีนน้ั ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยทานเป็นอดิเรก
ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วง
พวกเทวดาเหล่านิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ
อายุทพิ ย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุทส่ี �ำ เร็จด้วยทานมีประมาณยิง่ ทำ�บุญกิรยิ าวัตถุ
ที่สำ�เร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่
สำ�เร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตี.
ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตร
ในปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยทาน
เป็นอดิเรก ทำ�บุญกิริยาวัตถุที่สำ�เร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก
ย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ
๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์
อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์
โผฏฐัพพทิพย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ.
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ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้

73

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๔/๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ขอประทานพระวโรกาส สาวก
ของพระผู้มีพระภาค ๒ คน มีศรัทธา มีศีล มีปัญญาเท่าๆกัน
คนหนึง่ เป็นผูใ้ ห้ คนหนึง่ เป็นผูไ้ ม่ให้ คนทัง้ สองนัน้ เมือ่ ตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ แต่คนทัง้ สองนัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นเทวดาเหมือนกัน
จักมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  คนทัง้ สองนัน้ จักมีความพิเศษแตกต่างกัน
คือ ผู้ให้ท่ีเป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ
๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยทีเ่ ป็นทิพย์.
สุมนา !   ผูใ้ ห้ทเ่ี ป็นเทวดา ย่อมข่มเทวดาผูไ้ ม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ก็ถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจาก
เทวโลกนั้นแล้ว มาสู่ความเป็นมนุษย์ แต่คนทั้งสองนั้น ทั้งที่เป็น
มนุษย์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  คนทัง้ สองนัน้ พึงมีความพิเศษแตกต่างกัน
คือ ผู้ใ ห้ ท่ีเ ป็ น มนุ ษ ย์ ย่ อ มข่ ม มนุ ษ ย์ ผู้ไ ม่ ใ ห้ ด้ว ยเหตุ
๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยทีเ่ ป็น
ของมนุษย์.
สุมนา !   ผูใ้ ห้ทเ่ี ป็นมนุษย์ ย่อมข่มมนุษย์ผไู้ ม่ให้
ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวช
แต่คนทั้งสองนั้น ทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษ
แตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !  คนทัง้ สองนัน้ พึงมีความพิเศษแตกต่างกัน
คือ ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ
๕ ประการ คือ
(๑) เธอใช้ ส อยจี ว ร ส่ ว นมากเพราะถู ก เขา
อ้อนวอนที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย
(๒) เธอฉั น บิ ณ ฑบาต ส่ ว นมากเพราะถู ก เขา
อ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ฉันนั้นเป็นส่วนน้อย
(๓) เธอใช้สอยเสนาสนะ ส่วนมากเพราะถูกเขา
อ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้ใช้สอยนั้นเป็นส่วนน้อย
(๔) เธอบริโภคยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค
ส่วนมากเพราะถูกเขาอ้อนวอน ที่ไม่ถูกใครอ้อนวอนให้
บริโภคนัน้ เป็นส่วนน้อย
(๕) เมื่ อ อยู่ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นพรหมจรรย์ เ หล่ า ใด
เพือ่ นพรหมจรรย์เหล่านัน้ ก็ประพฤติตอ่ เธอด้วยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม เป็นทีพ่ อใจเป็นส่วนมาก ไม่เป็นทีพ่ อใจ
เป็นส่วนน้อย ย่อมนำ�สิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมาก ย่อม
นำ�สิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อย
สุมนา !   ผู้ให้ที่เป็นบรรพชิต ย่อมข่มบรรพชิต
ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุเป็น
พระอรหันต์ แต่คนทัง้ สองนัน้ ทัง้ ทีไ่ ด้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน
พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ ?

สุมนา !   ข้อนี้ เราไม่กล่าวว่า มีความพิเศษ
แตกต่างกันใดๆ ในวิมุตติ กับวิมุตติ.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !
ไม่เคยมี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้อนี้กำ�หนดได้ว่า บุคคลควร
ให้ทาน ควรทำ�บุญ เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์
แม้แก่บรรพชิต.

อย่างนั้น สุมนา !   อย่างนั้น สุมนา !  
บุคคลควรให้ทาน ควรทำ�บุญ เพราะบุญเป็น
อุปการะแม้แก่เทวดา แม้แก่มนุษย์ แม้แก่บรรพชิต.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน เดินไปในอากาศย่อม
สว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมี ฉันใด บุคคล
ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มีศรัทธา ก็ฉันนั้น ย่อมไพโรจน์กว่า
ผูต้ ระหนีท่ ง้ั ปวงในโลกด้วยจาคะ (การบริจาค)
เมฆที่ลอยไปตาม อากาศ มีสายฟ้าปลาบแปลบ
มีชอ่ ตัง้ ร้อย ตกรดแผ่นดินเต็มทีด่ อนและทีล่ มุ่ ฉันใด สาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทัสสนะ เป็นบัณฑิต
ก็ฉนั นัน้ ย่อมข่มผูต้ ระหนีไ่ ด้ดว้ ยฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุข ยศ และเปีย่ มด้วยโภคะ ละโลกนีไ้ ปแล้ว ย่อม
บันเทิงใจในสวรรค์ ดังนี.้
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อุปมาความสุขบนสวรรค์

74

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๒๔-๓๓๓/๔๘๘-๕๐๓.

ภิกษุทง้ั หลาย !   บัณฑิตนัน้ นัน่ แล ประพฤติสจุ ริต
ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลเมือ่ จะกล่าวให้ถกู ต้อง พึง
กล่าวถึงสวรรค์นั้นนั่นแหละว่า เป็นสถานที่ที่น่าปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจโดยส่วนเดียว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เพียงเท่านีแ้ ม้จะเปรียบอุปมาถึง
ความสุขในสวรรค์ ก็ไม่ใช่ง่ายนัก.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   อาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่ ?

ภิกษุทั้งหลาย !   อาจเปรียบได้
ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ
ทรงประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการและความสัมฤทธิผล
๔ อย่าง จึงเสวยสุขโสมนัสอันมีสง่ิ เหล่านัน้ เป็นเหตุได้.
พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ
อย่างไรเล่า ?
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(๑) ภิกษุทง้ั หลาย !  พระราชามหากษัตริยใ์ นโลกนี้
ผูท้ รงได้มรุ ธาภิเษกแล้ว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษา
อุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถ เมื่อประทับ
อยู่ในมหาปราสาทชั้นบน ย่อมปรากฏจักรแก้วทิพย์มีกำ�
ตัง้ พัน พร้อมด้วยกงและดุม บริบรู ณ์ดว้ ยอาการทุกอย่าง
ครั้นทอดพระเนตรแล้วได้มีพระราชดำ�ริดังนี้ว่า
“ก็เราได้สดับมาดังนี้แล พระราชาพระองค์ใด
ผูท้ รงได้มรุ ธาภิเษกแล้ว ทรงสรงสนานพระเศียร ทรงรักษา
อุโบสถในดิถีที่ ๑๕ ซึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถ เมื่อประทับ
อยู่ ใ นมหาปราสาทชั้ น บน ย่ อ มปรากฏจั ก รแก้ ว ทิ พ ย์
มีก�ำ ตัง้ พัน พร้อมด้วยกงและดุม บริบรู ณ์ดว้ ยอาการทุกอย่าง
พระราชานั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เราเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิหรือหนอ”
ภิกษุทั้งหลาย !   ต่อนั้น พระองค์เสด็จลุกจาก
ราชอาสน์ ทรงจับพระเต้าน้�ำ ด้วยพระหัตถ์ซา้ ย ทรงหลัง่ รด
จักรแก้วด้วยพระหัตถ์ขวา รับสั่งว่า “จงพัดผันไปเถิด
จักรแก้วผู้เจริญ จักรแก้วผู้เจริญจงพิชิตให้ยิ่งเถิด”
ลำ�ดับนัน้ จักรแก้วนัน้ ก็พดั ผันไปทางทิศตะวันออก
พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคเสนาก็เสด็จตามไป
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จักรแก้วประดิษฐานอยู่ ณ ประเทศใด พระเจ้าจักรพรรดิ
ก็เสด็จเข้าประทับ ณ ประเทศนัน้ พร้อมด้วยจตุรงคินเี สนา
บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออก
เข้ามาเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วทูลอย่างนีว้ า่ “เชิญเสด็จเถิด
มหาราช ! พระองค์เสด็จมาดีแล้ว มหาราช ! ข้าแต่มหาราช !
แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ ขอพระองค์จงสั่งการเถิด”
พระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่า
“ท่านทุกคนไม่ควรฆ่าสัตว์ ไม่ควรลักทรัพย์ที่
เจ้าของมิได้ให้ ไม่ควรประพฤติผิดในกาม ไม่ควรพูดเท็จ
ไม่ควรดืม่ น้�ำ เมา และท่านทัง้ หลายจงครอบครองบ้านเมือง
กันตามสภาพที่เป็นจริงเถิด”
บรรดาพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออก
เหล่านั้นแล ได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิ
ต่อนั้น จักรแก้วนั้นได้พัดผันไปจดสมุทรด้านทิศ
ตะวันออก แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศใต้ … พัดผันไป
จดสมุทรด้านทิศใต้ แล้วกลับขึ้นพัดผันไปทิศตะวันตก …
พัดผันไปจดสมุทรด้านทิศตะวันตก แล้วกลับขึน้ พัดผันไป
ทิศเหนือ …
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ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งนั้นแล จักรแก้วนั้นพิชิตยิ่ง
ตลอดแผ่นดินมีสมุทรเป็นขอบเขต แล้วกลับมาสูร่ าชธานีเดิม
ประดิษฐานอยูเ่ ป็นเสมือนลิม่ สลักพระทวาร ภายในพระราชวัง
ของพระเจ้าจักรพรรดิ ทำ�ให้งดงามอย่างมัน่ คงอยู่ .
ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมปรากฏจักรแก้วเห็นปานนี้
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
(๒) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิยอ่ มปรากฏช้างแก้วอันเป็นช้างหลวงชือ่ อุโบสถ
เผือกทั่วสรรพางค์กาย มีที่ตั้งอวัยวะทั้งเจ็ดถูกต้องดี มี
ฤทธิเ์ หาะได้ ครัน้ พระเจ้าจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นแล้ว
ย่อมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานว่า “จะเป็นยานช้างทีเ่ จริญหนอ
พ่อมหาจำ�เริญ ถ้าสำ�เร็จการฝึกหัด” ต่อนัน้ ช้างแก้วนัน้ จึง
สำ�เร็จการฝึกหัดเหมือนช้างอาชาไนยตัวเจริญ ทีถ่ กู ฝึกปรือดี
แล้วเป็นเวลานาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ
เมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้า
เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเป็นขอบเขต เสด็จกลับมา
ราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลา.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมปรากฏช้างแก้วเห็นปานนี้
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
(๓) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมปรากฏม้าแก้วอันเป็นอัสวราชชื่อวลาหก
ขาวปลอด ศีรษะดำ�เหมือนกา เส้นผมสลวยเหมือน
หญ้าปล้อง มีฤทธิ์เหาะได้ ครั้นพระเจ้าจักรพรรดิทอด
พระเนตรเห็นแล้ว ย่อมมีพระราชหฤทัยโปรดปรานว่า
“จะเป็นยานม้าที่เจริญหนอ พ่อมหาจำ�เริญ ถ้าสำ�เร็จการ
ฝึกหัด” ต่อนั้น ม้าแก้วนั้นจึงสำ�เร็จการฝึกหัดเหมือน
ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ที่ถูกฝึกปรือดีแล้วเป็นเวลานาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ
เมื่อจะทรงทดลองม้าแก้วนั้น จึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้า
เสด็จเวียนรอบปฐพีมีสมุทรเป็นขอบเขต เสด็จกลับมา
ราชธานีเดิม ทรงเสวยพระกระยาหารเช้าได้ทันเวลา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ย่อมปรากฏม้าแก้วเห็นปานนี้
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
(๔) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมปรากฏมณีแก้วอันเป็นแก้วไพฑูรย์ งาม
โชติชว่ ง แปดเหลีย่ ม อันเจียระไนไว้อย่างดี มีแสงสว่าง
แผ่ไปโยชน์หนึ่งโดยรอบ.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ
เมือ่ จะทรงทดลองมณีแก้วนัน้ จึงสัง่ ให้จตุรงคินเี สนายกมณีขน้ึ
เป็นยอดธง แล้วให้เคลื่อนพลไปในความมืดทึบของราตรี
ชาวบ้านทีอ่ ยูร่ อบๆ พากันประกอบการงานด้วยแสงสว่างนัน้
สำ�คัญว่าเป็นกลางวัน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมปรากฏมณีแก้วเห็นปานนี้
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
(๕) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมปรากฏนางแก้วรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส
ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง ไม่สูงนัก
ไม่ต่ำ�นัก ไม่ผอมนัก ไม่อ้วนนัก ไม่ดำ�นัก ไม่ขาวนัก ล่วง
ผิวพรรณของมนุษย์ แต่ยังไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ มีสัมผัส
ทางกายปานประหนึง่ สัมผัสปุยนุน่ หรือปุยฝ้าย นางแก้วนัน้
มีตัวอุ่นในคราวหนาว มีตัวเย็นในคราวร้อน มีกลิ่นดัง
กลิ่นจันทน์ฟุ้งไปแต่กาย มีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุ้งไปแต่ปาก
นางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยฟังบรรหารใช้
(ตรัสสัง่ ) ประพฤติถกู พระทัย ทูลปราศรัยเป็นทีโ่ ปรดปราน
ต่อพระเจ้าจักรพรรดิ และไม่ประพฤติลว่ งพระเจ้าจักรพรรดิ
แม้ทางใจ ไฉนเล่า จะมีการประพฤติล่วงทางกายได้.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   ย่อมปรากฏนางแก้วเห็นปานนี้
แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
(๖) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมปรากฏ คหบดีแก้ว ผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์
เกิดแต่วิบากของกรรมปรากฏ ซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็น
ทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของ ทั้งที่ไม่มีเจ้าของได้
เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนีว้ า่
“ขอเดชะ ! พระองค์ จ งทรงเป็ น ผู้ ข วนขวายน้ อ ยเถิ ด
ข้าพระองค์จักทำ�หน้าที่การคลังให้พระองค์”
ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ
เมื่อจะทรงทดลองคหบดีแก้วนั้น จึงเสด็จลงเรือพระที่นั่ง
ให้ลอยล่องกระแสน้�ำ กลางแม่น�ำ้ คงคา แล้วรับสัง่ กะคหบดีแก้ว
ดังนี้ว่า “คหบดี ! ฉันต้องการเงินและทอง”
คหบดีแก้วกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช ! ถ้าเช่นนัน้
โปรดเทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิด”
พระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่า “คหบดี ! ฉันต้องการ
เงินและทองตรงนี้แหละ”
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ทันใดนั้น คหบดีแก้วจึงเอามือทั้ง ๒ หย่อนลง
ในน้ำ� ยกหม้อเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมา แล้วกราบทูล
พระเจ้าจักรพรรดิดังนี้ว่า “ข้าแต่มหาราช ! พอหรือยัง
เพียงเท่านี้ ใช้ได้หรือยังเพียงเท่านี้ บูชาได้หรือยังเพียงเท่านี”้
พระเจ้าจักรพรรดิจึงรับสั่งอย่างนี้ว่า “คหบดี !
พอละ ใช้ได้แล้ว บูชาได้แล้วเพียงเท่านี้”
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ย่ อ มปรากฏคหบดี แ ก้ ว
เห็นปานนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
(๗) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมปรากฏ ปริณายกแก้ว ปริณายกนั้นเป็น
บัณฑิต ฉลาด มีปัญญา สามารถถวายข้อแนะนำ�ให้
พระองค์ทรงบำ�รุงผู้ที่ควรบำ�รุง ทรงถอดถอนผู้ที่ควร
ถอดถอน ทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้ง
เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนีว้ า่
“ขอเดชะ ! ขอพระองค์ จ งเป็ น ผู้ ข วนขวายน้ อ ยเถิ ด
ข้าพระองค์จักสั่งการถวาย”
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ย่ อ มปรากฏปริ ณ ายกแก้ ว
เห็นปานนี้แก่พระเจ้าจักรพรรดิ.
ภิกษุทั้งหลาย !   พระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรง
ประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการนี้.
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พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยความสัมฤทธิผล
๔ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ?
(๑) ภิกษุท้งั หลาย !   พระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้
ย่อมทรงพระสิรโิ ฉมงดงาม น่าดูนา่ เลือ่ มใส ประกอบด้วย
พระฉวีวรรณอันงดงามอย่างยิ่งเกินมนุษย์อื่นๆ
ภิกษุทั้งหลาย !   พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ
ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๑ ดังนี้.
(๒) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมทรงพระชนมายุยืน ทรงดำ�รงอยู่นานเกิน
มนุษย์อื่นๆ
ภิกษุทั้งหลาย !   พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ
ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๒ ดังนี้.
(๓) ภิกษุทง้ั หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ไม่ทรงลำ�บาก ทรง
ประกอบด้วยพระเตโชธาตุย่อยพระกระยาหารสม่ำ�เสมอ
ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เกินมนุษย์อื่นๆ
ภิกษุทั้งหลาย !   พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ
ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๓ ดังนี้.
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(๔) ภิกษุทงั้ หลาย !   ประการอืน่ ยังมีอกี พระเจ้า
จักรพรรดิย่อมทรงเป็นทีร่ ักใคร่พอใจ ของพราหมณ์และ
คหบดี เหมือนบิดาเป็นที่รักใคร่พอใจของบุตรฉะนั้น
พราหมณ์และคหบดีก็เป็นที่ทรงโปรดปรานพอพระราชหฤทัยของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนบุตรเป็นที่รักใคร่
พอใจของบิดาฉะนั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เรื่ อ งเคยมี ม าแล้ ว พระเจ้ า
จักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาออกประพาสพระราช
อุทยาน ทันทีนั้น พราหมณ์และคหบดีเข้าไปเฝ้าพระองค์
แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า
“ขอเดชะ ! ขอพระองค์อย่ารีบด่วน โปรดเสด็จ
โดยอาการที่พวกข้าพระองค์ได้ชมพระบารมีนานๆ เถิด”
แม้พระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงสั่งสารถีว่า
“สารถี ท่านอย่ารีบด่วน จงขับไปโดยอาการที่ฉัน
ได้ชมบรรดาพราหมณ์และคหบดีนานๆ เถิด”
ภิกษุทั้งหลาย !   พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ
ด้วยความสัมฤทธิผลข้อที่ ๔ ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยแก้ว
๗ ประการ และความสัมฤทธิผล ๔ อย่างดังนี้ พึงเสวย
สุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุบ้างไหมหนอ ?
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบ
ด้วยแก้วแม้ประการหนึง่ ๆ ก็ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีแก้วประการนัน้
เป็นเหตุได้ จะป่วยกล่าวไปไยถึงแก้วทัง้ ๗ ประการ และความสัมฤทธิผล
ทั้ง ๔ อย่าง.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆ
ขนาดเท่าฝ่ามือ แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไรเล่า แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่าฝ่ามือทีเ่ ราถือนี้
กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอแลมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แผ่นหินย่อมๆ ขนาดเท่า
ฝ่ามือที่ทรงถือนี้มีประมาณน้อยนัก เปรียบเทียบภูเขาหลวง
หิมพานต์แล้ว ย่อมไม่ถงึ แม้ความนับ ย่อมไม่ถงึ แม้สว่ นแห่งเสีย้ ว
ย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันนั้นเหมือนกันแล พระเจ้า
จักรพรรดินี้ ทรงประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการและ
ความสัมฤทธิผล ๔ อย่าง ย่อมทรงเสวยสุขโสมนัสอันมี
สิ่ ง เหล่ า นั้ น เป็ น เหตุ ไ ด้ สุ ข โสมนั ส นั้ น เปรี ย บเที ย บ
สุขอันเป็นทิพย์แล้ว ย่อมไม่ถงึ แม้การนับ ย่อมไม่เข้าถึง
แม้ส่วนแห่งเสี้ยว ย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   บัณฑิตนั้นนั่นแล ถ้ามาสู่ความ
เป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราว ไม่ว่ากาลไหนๆ โดยล่วง
ระยะกาลนาน ก็ ย่ อ มเกิ ด ในสกุ ล สู ง คื อ สกุ ล กษั ต ริ ย์
มหาศาล หรือสกุลพราหมณ์มหาศาล หรือสกุลคหบดี
มหาศาล เห็นปานนั้น อันเป็นสกุลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก
มีโภคะมาก มีทองและเงิน อุปกรณ์เครื่องปลื้มใจ และ
ทรัพย์ธัญญาหารอย่างเพียงพอ และเขาจะเป็นผู้มีรูปงาม
น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณ
อย่างยิ่ง มีปกติได้้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีป
เขาจะประพฤติกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ครัน้ แล้ว
เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
287

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย !   เหมือนนักเลงการพนัน เพราะ
ฉวยเอาชัยชนะได้ประการแรกเท่านั้น จึงบรรลุโภคสมบัติ
มากมาย การฉวยเอาชัยชนะของนักเลงการพนันที่บรรลุ
โภคสมบัติมากมายได้นั้นแลเพียงเล็กน้อย
ทีแ่ ท้แล การฉวยเอาชัยชนะใหญ่หลวงกว่านัน้ คือ
การฉวยเอาชัยชนะที่บัณฑิตนั้น ประพฤติกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต แล้วตายไป เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
นั่นเอง.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นี้ภูมิของบัณฑิตครบถ้วนบริบูรณ์.
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อานิสงส์การรักษาอุโบสถ

75
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๖๓/๕๑๐.

วิสาขา !   อุโบสถ1 มี ๓ อย่าง.
๓ อย่าง เป็นไฉน ? คือ
(๑) โคปาลกอุโบสถ
(๒) นิคัณฐอุโบสถ
(๓) อริยอุโบสถ
วิสาขา !   ก็โคปาลกอุโบสถ เป็นอย่างไร ?
วิสาขา !   เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโค เวลาเย็น
มอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้ว พิจารณาดังนี้ว่า “วันนี้โค
เทีย่ วไปในประเทศโน้นๆ ดืม่ น้�ำ ในประเทศโน้นๆ พรุง่ นีโ้ ค
จักเทีย่ วไปในประเทศโน้นๆ จักดืม่ น้�ำ ในประเทศโน้นๆ”
แม้ฉันใด.
วิสาขา !   ฉันนั้นเหมือนกัน คนรักษาอุโบสถ
บางคนในโลกนี้ พิจารณาดังนี้ว่า “วันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยว
ชนิดนีๆ้ กินของชนิดนีๆ้ พรุง่ นีเ้ ราจะเคีย้ วของเคีย้ วชนิดนีๆ้
จักกินของกินชนิดนี้ๆ เขามีใจประกอบด้วยความโลภ
อยากได้ของเขา ทำ�วันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้น”.
1. อุโบสถ = รูปแบบหนึ่งของการประพฤติพรหมจรรย์.
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วิสาขา !   โคปาลกอุโบสถเป็นเช่นนี้แล.
วิสาขา !   โคปาลกอุโบสถ ที่บุคคลเข้าจำ�แล้ว
อย่างนีแ้ ล ไม่มผี ลมาก ไม่มอี านิสงส์มาก ไม่รงุ่ เรืองมาก
ไม่แผ่ไพศาลมาก.
วิสาขา !   ก็นิคัณฐอุโบสถ เป็นอย่างไร ?
วิสาขา !   มีสมณนิกายหนึ่ง มีนามว่านิครนถ์
นิครนถ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า “มาเถอะพ่อคุณ
ท่านจงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบูรพา ในที่เลย
ร้อยโยชน์ไป จงวางท่อนไม้ในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศปัจจิม
ในทีเ่ ลยร้อยโยชน์ไป จงวางท่อนไม้ในหมูส่ ตั ว์ทอี่ ยูท่ างทิศ
อุดรในทีเ่ ลยร้อยโยชน์ไป จงวางท่อนไม้ในหมูส่ ตั ว์ทอ่ี ยูท่ าง
ทิศทักษิณในที่เลยร้อยโยชน์ไป” นิครนถ์เหล่านั้นชักชวน
เพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่า ไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณา
สัตว์บางเหล่า ด้วยประการฉะนี้ นิครนถ์เหล่านั้นชักชวน
สาวกในอุโบสถเช่นนั้นอย่างนี้ว่า “มาเถอะพ่อคุณ ท่านจง
ทิง้ ผ้าเสียทุกชิน้ ” แล้วพูดอย่างนีว้ า่ “เราไม่เป็นทีก่ งั วลของ
ใครๆ ในที่ไหนๆ และตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคล
และสิ่งของใดๆ ในที่ไหนๆ” ดังนี้ แต่ว่ามารดาและบิดา
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ของเขารู้อยู่ว่า ผู้นี้เป็นบุตรของเรา แม้เขาก็รู้ว่า ท่านเหล่า
นี้เป็นมารดาบิดาของเรา อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รู้
อยูว่ า่ ผูน้ เี้ ป็นบิดาและสามีของเรา แม้เขาก็รอู้ ยูว่ า่ ผูน้ เี้ ป็น
บุตรภรรยาของเรา พวกทาสและคนงานของเขารู้อยู่ว่า
ท่านผูน้ เี้ ป็นนายของเรา ถึงตัวเขาก็รวู้ า่ คนเหล่านีเ้ ป็นทาส
และคนงานของเรา เขาชักชวนในการพูดเท็จ ในสมัยทีค่ วร
ชักชวนในคำ�สัตย์ ด้วยประการฉะนี้ เรากล่าวถึงกรรมของ
ผู้นั้นเพราะมุสาวาท พอล่วงราตรีนั้นไป เขาย่อมบริโภค
โภคะเหล่านัน้ ทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ เรากล่าวถึงกรรมของผูน้ น้ั
เพราะอทินนาทาน.
วิสาขา !   นิคัณฐอุโบสถเป็นเช่นนี้แล.
วิสาขา !   นิ คั ณ ฐอุ โ บสถ ที่บุคคลเข้าจำ�แล้ว
อย่างนี้ ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่รุ่งเรืองมาก
ไม่แผ่ไพศาลมาก.
วิสาขา !   ก็อริยอุโบสถ เป็นอย่างไร ?
วิสาขา !  จิตทีเ่ ศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผอ่ งแผ้วได้ดว้ ย
ความเพียร ก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้ด้วย
ความเพียรอย่างไร ?
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วิสาขา !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง
ตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนๆ
ี้ พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรูเ้ องโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นผู้สามารถฝึกคนที่
ควรฝึก อย่างไม่มใี ครยิง่ กว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์
ทัง้ หลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผูจ้ �ำ แนกธรรม เมือ่ เธอหมัน่
ระลึกถึงตถาคตอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์
ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิสาขา !   เปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำ�ให้
สะอาดได้ด้วยความเพียร ก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำ�ให้สะอาด
ได้ดว้ ยความเพียรอย่างไร ? จะทำ�ให้สะอาดได้เพราะอาศัย
ขีต้ ะกรัน ดินเหนียว น้�ำ และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนน้ั
ของบุคคล.
วิสาขา !   ศีรษะที่เปื้อนย่อมทำ�ให้สะอาดได้ด้วย
ความเพียรอย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้
ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉันนั้นเหมือนกัน.
วิสาขา !   อริยสาวกนีเ้ รียกว่าเข้าจำ�พรหมอุโบสถ
อยู่ร่วมกับพรหม และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหม
เกิดความปราโมทย์ ละเครือ่ งเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.
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วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียร ก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างไร ?
วิสาขา !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง
ธรรมว่า พระธรรมอันพระผูม้ พี ระภาคตรัสดีแล้ว อันบุคคล
ผูบ้ รรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู
ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน เมื่อเธอหมั่น
ระลึกถึงธรรมอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์
ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิ ส าขา !   เปรี ย บเหมื อ นกายที่ เ ปื้ อ นจะทำ � ให้
สะอาดได้ด้วยความเพียร ก็กายที่เปื้อนย่อมทำ�ให้สะอาด
ได้ด้วยความเพียรอย่างไร ? จะทำ�ให้สะอาดได้เพราะอาศัย
เชือกจุรณสำ�หรับอาบน้�ำ และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนน้ั
ของบุคคล.
วิสาขา !   กายที่เปื้อนย่อมทำ�ให้สะอาดได้ด้วย
ความเพียรอย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้
ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน.
วิสาขา !  อริยสาวกนีเ้ รียกว่าเข้าจำ�ธรรมอุโบสถอยู่
อยู่ร่วมกับธรรม และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรม
เกิดความปราโมทย์ ละเครือ่ งเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
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วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.
วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียร ก็จติ ทีเ่ ศร้าหมองจะทำ�ให้ผอ่ งแผ้วได้ดว้ ย
ความเพียรอย่างไร ?
วิสาขา !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง
พระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้
ปฏิบตั ดิ แี ล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั ติ รงแล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั เิ ป็นธรรม
เป็นผู้ปฏิบัติสมควร นี้คือคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวได้
๘ บุรษุ นีพ้ ระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาค เป็นผูค้ วรแก่
ของสักการะ เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ เป็นผู้ควรของ
ทำ�บุญ เป็นผู้ควรทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญ
อื่นยิ่งกว่า เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ จิตย่อม
ผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่ง
จิตเสียได้.
วิ ส าขา !   เปรี ย บเหมื อ นผ้ า ที่ เ ปื้ อ นจะทำ � ให้
สะอาดได้ด้วยความเพียร ก็ผ้าที่เปื้อนจะทำ�ให้สะอาดได้
ด้วยความเพียรอย่างไร ? จะทำ�ให้สะอาดได้เพราะอาศัย
เกลือ น้�ำ ด่าง โคมัย น้�ำ และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนน้ั
ของบุคคล.
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วิ ส าขา !   ผ้ า ที่ เ ปื้ อ นย่ อ มทำ � ให้ ส ะอาดได้ ด้ ว ย
ความเพียรอย่างนีแ้ ล ฉันใด จิตทีเ่ ศร้าหมองจะทำ�ให้ผอ่ งแผ้ว
ได้ด้วยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน.
วิสาขา !   อริยสาวกนี้เรียกว่า เข้าจำ�สังฆอุโบสถ
อยู่ร่วมกับสงฆ์ และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์ เกิด
ความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.
วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียร ก็จติ ทีเ่ ศร้าหมองจะทำ�ให้ผอ่ งแผ้วได้ดว้ ย
ความเพียรอย่างไร ?
วิสาขา !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง
ศีลของตนอันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทแก่
ตัณหา ท่านผูร้ สู้ รรเสริญ ไม่ถกู ตัณหาและทิฐลิ บู คลำ� เป็นไป
เพื่อสมาธิ เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงศีลอยู่ จิตย่อมผ่องใส
เกิดความปราโมทย์ ละเครือ่ งเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิสาขา !   เปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำ�ให้
ใสได้ด้วยความเพียร ก็กระจกเงาที่มัวจะทำ�ให้ใสได้ด้วย
ความเพียรอย่างไร ? จะทำ�ให้ใสได้เพราะอาศัยน้�ำ มัน เถ้า
แปรง และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุคคล.
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วิสาขา !   กระจกเงาที่มัวจะทำ�ให้ใสได้ด้วยความ
เพียรอย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้ผ่องแผ้ว
ได้ก็ด้วยความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน.
วิสาขา !   อริยสาวกนีเ้ รียกว่าเข้าจำ�ศีลอุโบสถ อยู่
ร่วมกับศีล และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีล เกิดความ
ปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองย่อมทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.
วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียร ก็จติ ทีเ่ ศร้าหมองจะทำ�ให้ผอ่ งแผ้วได้ดว้ ย
ความเพียรอย่างไร ?
วิสาขา !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึง
เทวดาว่า เทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกามีอยู่ เทวดาเหล่า
ดาวดึงส์มอี ยู่ เทวดาเหล่ายามามีอยู่ เทวดาเหล่าดุสติ มีอยู่
เทวดาเหล่านิมมานรดีมีอยู่ เทวดาเหล่าปรินิมมิตวสวัตตี
มีอยู่ เหล่าเทวดาผูน้ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหมมีอยู่ เทวดาเหล่าที่
สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่ เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธา
เช่นใด จุตจิ ากภพนีไ้ ปเกิดในภพนัน้ ศรัทธาเช่นนัน้ แม้ของเรา
ก็มี เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด จุติจากภพนี้
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ไปเกิดในภพนั้น ศีลเช่นนั้นแม้ของเราก็มี เทวดาเหล่านั้น
ประกอบด้วยสุตตะเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนัน้
สุตตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มี เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วย
จาคะเช่นใด จุตจิ ากภพนีไ้ ปเกิดในภพนัน้ จาคะเช่นนัน้ แม้
ของเราก็มี เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุติ
จากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น ปัญญาเช่นนั้นแม้ของเราก็มี
เมื่อเธอหมั่นระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ และ
ปัญญาของตนกับของเทวดาเหล่านัน้ อยู่ จิตย่อมผ่องใส
เกิดความปราโมทย์ ละเครือ่ งเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
วิสาขา !   เปรียบเหมือนทองทีห่ มองจะทำ�ให้สกุ ได้
ก็ดว้ ยความเพียร ก็ทองทีห่ มองจะทำ�ให้สกุ ได้ดว้ ยความเพียร
อย่างไร ? จะทำ�ให้สุกได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมทอง เกลือ
ยางไม้ คีม และความพยายามอันเกิดแต่เหตุนน้ั ของบุคคล.
วิสาขา !  ทองทีห่ มองจะทำ�ให้สกุ ได้ดว้ ยความเพียร
อย่างนี้แล ฉันใด จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้ผ่องแผ้วได้ด้วย
ความเพียร ฉันนั้นเหมือนกัน.
วิสาขา !   อริยสาวกเช่นนี้เรียกว่า เข้าจำ�เทวดา
อุโบสถ อยูร่ ว่ มกับเทวดา มีจติ ผ่องใสเพราะปรารภเทวดา
เกิดความปราโมทย์ ละเครือ่ งเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้.
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วิสาขา !   จิตที่เศร้าหมองจะทำ�ให้ผ่องแผ้วได้
ด้วยความเพียรอย่างนี้แล.
วิสาขา !   อริยสาวกนัน้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่
(๑) พระอรหันต์ทง้ั หลาย ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตราแล้ว มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง
อยูจ่ นตลอดชีวติ แม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตราแล้ว มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สตั ว์ทง้ั ปวงอยู่
ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็
ชือ่ ว่าได้ท�ำ ตามพระอรหันต์ทง้ั หลาย ทัง้ อุโบสถก็จกั เป็น
อันเราเข้าจำ�แล้ว
(๒) พระอรหันต์ทง้ั หลาย ละการลักทรัพย์ เว้นขาด
จากการลักทรัพย์ รับแต่ของทีเ่ ขาให้ ต้องการแต่ของทีเ่ ขาให้
ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมย เป็นผูส้ ะอาดอยูจ่ นตลอดชีวติ
แม้เราก็ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับ
แต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตน
เป็นคนขโมย เป็นผูส้ ะอาดอยู่ ตลอดคืนหนึง่ กับวันหนึง่ ใน
วันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ทำ�ตามพระอรหันต์
ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำ�แล้ว
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(๓) พระอรหันต์ทั้งหลาย ละกรรมเป็นข้าศึก
แก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านจนตลอดชีวิต
แม้เราก็ได้ละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติ
พรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอัน
เป็นกิจของชาวบ้าน ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้
แม้ดว้ ยองค์อนั นี้ เราก็ชอ่ื ว่าได้ท�ำ ตามพระอรหันต์ทง้ั หลาย
ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำ�แล้ว
(๔) พระอรหันต์ทง้ั หลาย ละการพูดเท็จ เว้นขาด
จากการพูดเท็จ พูดแต่ค�ำ จริง ดำ�รงคำ�สัตย์ พูดเป็นหลักฐาน
ควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกจนตลอดชีวิต แม้เราก็ได้ละ
การพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำ�จริง
ดำ�รงคำ�สัตย์ พูดเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก
ตลอดคื น หนึ่ ง กั บ วั น หนึ่ ง ในวั น นี้ แม้ ด้ ว ยองค์ อั น นี้
เราก็ชื่อว่าได้ทำ�ตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถ
ก็จักเป็นอันเราเข้าจำ�แล้ว
(๕) พระอรหันต์ทั้งหลาย ละการดื่มน้ำ�เมา คือ
สุราและเมรัยอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาท เว้นขาดจากการ
ดืม่ น้�ำ เมาคือสุราและเมรัย อันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาท
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แม้จนตลอดชีวติ แม้เราก็ละการดืม่ น้�ำ เมา คือ สุราและ
เมรัยอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท เว้นขาดจากการดืม่
น้ำ�เมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็
ชือ่ ว่าได้ท�ำ ตามพระอรหันต์ทง้ั หลาย ทัง้ อุโบสถก็จกั เป็น
อันเราเข้าจำ�แล้ว
(๖) พระอรหันต์ทง้ั หลายเป็นผูฉ้ นั อาหารวันหนึง่
เพียงหนเดียว เว้นจากการฉันในราตรีและวิกาลจนตลอด
ชีวิต แม้เราก็เป็นผู้บริโภคอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว
เว้นจากการบริโภคในราตรีและวิกาล ตลอดคืนหนึง่ กับ
วันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ทำ�ตาม
พระอรหันต์ทง้ั หลาย ทัง้ อุโบสถจักเป็นอันเราเข้าจำ�แล้ว
(๗) พระอรหันต์ทั้งหลาย เว้นขาดจากฟ้อนรำ�
ขับร้อง การประโคมดนตรี และการดูการเล่นอันเป็น
ข้าศึกแก่กุศล เว้นขาดจากการทัดทรงประดับและ
ตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องประเทืองผิว
อันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวติ แม้เราก็เว้นขาด
จากการฟ้อนรำ� ขับร้อง การประโคมดนตรี และดูการเล่น
อันเป็นข้าศึกแก่กุศล เว้นขาดจากการทัดทรงประดับ
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ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครือ่ งประเทืองผิว
อันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว ตลอดคืนหนึง่ กับวันหนึง่ ใน
วันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่าได้ทำ�ตามพระอรหันต์
ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจำ�แล้ว
(๘) พระอรหันต์ทงั้ หลาย ละการนัง่ และนอนบน
ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เว้นขาดจากการนั่งและนอนบน
ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ สำ�เร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำ�
จนตลอดชีวิต แม้เราก็ได้ละการนั่งและนอนบนที่นั่ง
ที่นอนอันสูงใหญ่ เว้นขาดจากการนั่งและนอนบนที่นั่ง
ทีน่ อนอันสูงใหญ่ สำ�เร็จการนอนบนทีน่ อนอันต่�ำ ตลอด
คืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้ แม้ด้วยองค์อันนี้ เราก็ชื่อว่า
ได้ทำ�ตามพระอรหันต์ทั้งหลาย ทั้งอุโบสถก็จักเป็นอัน
เราเข้าจำ�แล้ว
วิสาขา !   อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แล อริยอุโบสถ
อันบุคคลเข้าจำ�แล้วอย่างนีแ้ ล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
มีความรุ่งเรืองมาก มีความแผ่ไพศาลมาก
อริยอุโบสถมีผลมากเพียงไร ? มีอานิสงส์มากเพียงไร ?
มีความรุง่ เรืองมากเพียงไร ? มีความแผ่ไพศาลมากเพียงไร ?
วิสาขา !   เปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชย์เป็น
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อิศราธิบดีแห่งชนบทใหญ่ ๑๖ แคว้นเหล่านี้ อันสมบูรณ์
ด้วยรัตนะ ๗ ประการ คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี
มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี
คันธาระ กัมโพชะ การครองราชย์ของผูน้ น้ั ยังไม่ถงึ เสีย้ วที่ ๑๖
แห่งอุโบสถทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๘ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร ?
เพราะราชสมบัตทิ เ่ี ป็นของมนุษย์ เมือ่ นำ�เข้าไปเปรียบเทียบ
กับสุขที่เป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย.
วิสาขา !   ๕๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึง่
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา  โดยราตรีนั้น
๓๐ ราตรีเป็นหนึง่ เดือน โดยเดือนนัน้ ๑๒ เดือนเป็นหนึง่ ปี
โดยปีนั้น ๕๐๐ ปีอันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุของ
เทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกา. (ประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)
วิสาขา !   ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ สตรีหรือ
บุรษุ บางคนในโลกนี้ เข้าจำ�อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว
ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย พึงเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา.
วิสาขา ! เราหมายเอาความข้อนี้แล จึงกล่าวว่า
ราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์ เมื่อจะนำ�เข้าไปเปรียบเทียบ
กับสุขอันเป็นทิพย์ เป็นของเล็กน้อย.
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วิสาขา !   ๑๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึง่
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์ โดยราตรีนั้น ๓๐
ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี
โดยปีนั้น ๑,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ
ของเทวดาชัน้ ดาวดึงส์ … . (ประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)
วิสาขา !   ๒๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึง่
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามา  โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรี
เป็ น หนึ่ ง เดื อ น โดยเดื อ นนั้ น ๑๒ เดื อ นเป็ น หนึ่ ง ปี
โดยปีนั้น ๒,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ
ของเทวดาชัน้ ยามา … .(ประมาณ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)
วิสาขา !   ๔๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึง่
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรี
เป็ น หนึ่ ง เดื อ น โดยเดื อ นนั้ น ๑๒ เดื อ นเป็ น หนึ่ ง ปี
โดยปีนั้น ๔,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณอายุ
ของเทวดาชัน้ ดุสติ … . (ประมาณ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)
วิสาขา !   ๘๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึง่
กับวันหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี โดยราตรีน้นั ๓๐
ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปี
โดยปีนนั้ ๘,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์ เป็นประมาณของอายุ
ของเทวดาชัน้ นิมมานรดี … . (ประมาณ ๒,๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)
303

พุทธวจน - หมวดธรรม

วิสาขา !   ๑ ๖๐๐ ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็น
คื น หนึ่ ง กั บ วั น หนึ่ ง ของเทวดาชั้ น ปรนิ ม มิ ต วสวั ส ดี
โดยราตรีนั้น ๓๐ ราตรีเป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนั้น
๑๒ เดือนเป็นหนึง่ ปี โดยปีนน้ั ๑๖,๐๐๐ ปี อันเป็นทิพย์
เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี.
(ประมาณ ๙,๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย์)

วิสาขา !   ก็ขอ้ นีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ คือ สตรีหรือบุรษุ
บางคนในโลกนี้ เข้าจำ�อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ แล้ว
ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย พึงเข้าถึง
ความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี.
วิสาขา !   เราหมายความเอาข้อนี้แล จึงกล่าวว่า
ราชสมบัตอิ นั เป็นของมนุษย์ เมือ่ นำ�เข้าไปเปรียบเทียบ
กับสุขอันเป็นทิพย์ จึงเป็นของเล็กน้อย.
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เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์

76

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๙/๕๓๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับ
เนือ่ งในหมูค่ นธรรพ์ (คนฺธพฺพกายิกา เทวา) แก่เธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่
คนธรรพ์ เป็นอย่างไรเล่า ?
พวกเทวดาซึง่ อาศัยอยูท่ ต่ี น้ ไม้มกี ลิน่ ทีร่ ากก็มี (มูลคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มี (สารคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพี้ก็มี (เผคฺคุคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มี (ตจคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กะเทาะก็มี (ปปฏิกคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มี (ปตฺตคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มี (ปุปฺผคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มี (ผลคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มี (รสคนฺธ อธิวตฺถ)
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มี (คนฺธคนฺธ อธิวตฺถ)
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกนี้เราเรียกว่า พวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
(นัยที่ ๑)

77

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐๙/๕๓๗.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่า พวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วย
ความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า
“โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ
เป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์”
ครัน้ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ
พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสถึงการสร้างเหตุอย่างเดียวกัน
แต่ว่าลงรายละเอียดไปในแต่ละประเภทของเทวดาเหล่านี้)
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์
(นัยที่ ๒)

78

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๒-๓๑๓/๕๔๐-๕๔๑.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟงั มาว่า พวกเทวดาซึง่
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วย
ความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า
“โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ
เป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก”
เขาจึงให้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งตามประทีป ครัน้
ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่ง
อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
ของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก.
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(ตรัสอย่างดียวกันกับกรณีของเทวดาซึง่ อาศัยอยูท่ ต่ี น้ ไม้
มี ก ลิ่ นที่ แ ก่ น มีก ลิ่นที่ก ระพี้ มีก ลิ่นที่เ ปลือ ก มีก ลิ่ น ที่ กะเทาะ
มีกลิ่นที่ใบ มีกลิ่นที่ดอก มีกลิ่นที่ผล มีกลิ่นที่รส มีกลิ่นที่กลิ่น)
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เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์

79

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๔/๕๔๒.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เราจั ก แสดงพวกเทวดาซึ่ ง
นับเนือ่ งในหมูว่ ลาหก1 (วลาหกกายิกา เทวา) แก่เธอทัง้ หลาย
เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่
วลาหก เป็นอย่างไรเล่า ?
พวกเทวดาที่เป็นสีตวลาหกก็มี (เกีย่ วเนือ่ งกับความหนาว)
พวกเทวดาทีเ่ ป็นอุณหวลาหกก็มี (เกีย่ วเนือ่ งกับความร้อน)
พวกเทวดาที่เป็นอัพภวลาหกก็มี (เกีย่ วเนือ่ งกับหมอก)
พวกเทวดาที่เป็นวาตวลาหกก็มี (เกีย่ วเนือ่ งกับลม)
พวกเทวดาที่เป็นวัสสวลาหกก็มี (เกีย่ วเนือ่ งกับฝน)
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกนี้เราเรียกว่า พวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก.

1. วลาหก = เมฆ.
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เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก

80

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๔/๕๔๓.

ภิกษุ !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริต
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้ฟงั มาว่า พวกเทวดาซึง่
นับเนือ่ งในหมูว่ ลาหก มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า
“โอหนอ !   เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความ
เป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก”
เขาจึงให้ข้าว น้ำ� ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป
ครัน้ ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา
ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก.
ภิกษุ !   ข้อนี้แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บุคคล
บางคนในโลกนี้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
ของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก.
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(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสถึงการสร้างเหตุอย่างเดียวกัน
แต่ว่าลงรายละเอียดไปในแต่ละประเภทของเทวดาเหล่านี้
และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในการเข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาเหล่านี้ ไม่ได้มีพุทธวจนที่กล่าวถึงการสร้างเหตุ ที่มีเพียง
การกระทำ� กายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริตและการตัง้ ความปรารถนา
เหมือนอย่างทีพ่ บในเทวดาซึง่ นับเนือ่ งในหมูค่ นธรรพ์ -ผูร้ วบรวม)
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เทวดาเหล่ามนาปกายิกา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

81
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๖๙/๑๓๖.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ !   ขอประทานวโรกาส วั น นี้
ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ ครั้งนั้นแล เทวดา
เหล่ามนาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถงึ ทีอ่ ยู่ อภิวาทแล้ว
ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วกล่าวกะข้าพระองค์ว่า
ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญ !   ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็น
เทวดาชื่อว่า มนาปกายิกา มีอิสระและอำ�นาจในฐานะ ๓ ประการ
คือ
(๑) ข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวรรณะเช่นใด ก็ได้วรรณะ
เช่นนั้นโดยพลัน
(๒) หวังเสียงเช่นใด ก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลัน
(๓) หวังความสุขเช่นใด ก็ได้ความสุขเช่นนัน้ โดยพลัน
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  มาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไร
เมือ่ ตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา.

อนุรทุ ธะ !   มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
มนาปกายิกา.
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ธรรม ๘ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?
อนุรุทธะ !  
(๑) มาตุคามในโลกนี้ ทีม่ ารดาบิดาผูม้ งุ่ ประโยชน์
แสวงหาความเกือ้ กูล อนุเคราะห์ เอือ้ เอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใด
ผู้เป็นสามีสำ�หรับชายนั้น เธอต้องตื่นก่อน นอนภายหลัง
คอยฟังรับใช้ ประพฤติให้ถกู ใจ กล่าวถ้อยคำ�เป็นทีร่ กั
(๒) ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือ มารดา
บิดาหรือสมณพราหมณ์ เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชน
เหล่านั้น และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะ
และน้ำ�
(๓) การงานใดเป็นงานในบ้านของสามี คือ เธอ
เป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานนัน้ ประกอบด้วย
ปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนัน้ สามารถจัดทำ�ได้
(๔) ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามี คือ
ทาส คนใช้ หรือกรรมกร ย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้น
ทำ�แล้วและยังไม่ได้ทำ�
(๕) ย่อมรู้อาการของคนภายในบ้านผู้เป็นไข้ว่า
ดีขึ้นหรือทรุดลง
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(๖) ย่อมแบ่ ง ปั น ของกินของบริโภคให้แก่เขา
ตามควร
(๗) สิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ ข้าว เงิน
หรือทอง ย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้ และไม่เป็นนักเลง
การพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ผลาญทรัพย์
ให้พนิ าศ
(๘) เป็ น อุ บ าสิ ก าถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ เป็นผูม้ ศี ลี งดเว้นจากปาณาติบาต
อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และการดื่มน้ำ�เมา
คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็น
ผู้มีการบริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่
อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดี
ในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจำ�แนกทาน
อนุรุทธะ !   มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘
ประการนี้แล เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
ของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา.
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

สุภาพสตรีผู้มีปรีชา ย่อมไม่ดูหมิ่นสามี
ผู้หมั่นเพียร ขวนขวายอยู่เป็นนิตย์
เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ทั้งให้ความปรารถนาทั้งปวง
ไม่ยงั สามีให้ขนุ่ เคือง ด้วยถ้อยคำ�แสดงความหึงหวง
และย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามี
เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน
สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี
ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี
รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
นารีใด ย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้
นารีนน้ั ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา.
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82
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๓/๘๒.

อานนท์ !   ใครหนอจะสร้างเมืองในปาฏลิคาม ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   สุนีธะและวัสสการะอำ�มาตย์
ผูใ้ หญ่ในมคธรัฐ จะสร้างเมืองปาฏลิคาม เพือ่ ป้องกันพวกเจ้าวัชชี.

อานนท์ !   สุนีธะและวัสสการะอำ�มาตย์ผ้ใู หญ่ใน
มคธรัฐจะสร้างเมืองในปาฏลิคาม เพือ่ ป้องกันพวกเจ้าวัชชี
ก็เปรียบเหมือนท้าวสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้น
ดาวดึงส์ ในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆ
เข้าถือเอาพืน้ ที่ (ปริคคฺ ณฺห) ในปาฏลิคามด้วยทิพยจักษุอนั
บริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ เทวดาผูม้ ศี กั ดิใ์ หญ่เข้าถือเอา
พืน้ ทีใ่ นส่วนใด จิตของพระราชาและราชมหาอำ�มาตย์
ผูม้ ศี กั ดิใ์ หญ่กน็ อ้ มไปเพือ่ สร้างนิเวศน์ในส่วนนัน้ เทวดา
ชัน้ กลางเข้าถือเอาพืน้ ทีใ่ นส่วนใด จิตของพระราชาและ
ราชมหาอำ�มาตย์ชนั้ กลาง ก็นอ้ มไปเพือ่ สร้างนิเวศน์ใน
ส่วนนั้น เทวดาชั้นต่ำ�เข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใด จิตของ
พระราชาและราชมหาอำ�มาตย์ชน้ั ต่�ำ ก็นอ้ มไปเพือ่ สร้าง
นิเวศน์ในส่วนนั้น.
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อานนท์ !   ที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐ เป็นทาง
ค้าขาย เป็นนครอันเลิศ ชือ่ ว่าปาฏลีบตุ ร เป็นทีแ่ ก้หอ่ สินค้า
แต่นครปาฏลีบุตรจักมีอันตราย ๓ ประการ คือ ไฟ น้ำ�
หรือการยุให้แตกพวก.
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เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ

83

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๓๖-๓๓๗/๙๐๙-๙๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็น
มนุษย์อยูใ่ นกาลก่อน เป็นมาณพชือ่ ว่ามฆะ เพราะเหตุนนั้
จึงถูกเรียกว่า ท้าวมฆวา
…ได้ให้ทานมาก่อน เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่า
ท้าวปุรินททะ
…ได้ให้ทานโดยเคารพ เพราะเหตุนน้ั จึงถูกเรียกว่า
ท้าวสักกะ
…ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า
ท้าววาสวะ
…ย่ อ มทรงคิ ด เนื้ อ ความได้ ตั้ ง พั น โดยครู่ เ ดี ย ว
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า ท้าวสหัสนัยน์
…ทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นปชาบดี
เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า ท้าวสุชัมบดี
…เสวยรัชสมบัติเป็นอิสราธิบดีของเทวดาเหล่า
ดาวดึงส์ เพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่า เทวานมินทะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็น
มนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้สมาทานวัตรบท ๗ ประการ
บริบรู ณ์ เพราะเป็นผูส้ มาทานวัตรบท ๗ ประการ จึงได้ถงึ
ความเป็นท้าวสักกะ.
วัตรบท ๗ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ
(๑) เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต
(๒) เราพึ ง ประพฤติ อ่ อ นน้ อ มต่ อ ผู้ ใ หญ่ ใ น
ตระกูลจนตลอดชีวิต
(๓) เราพึงพูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิต
(๔) เราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิต
(๕) เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็น
มลทิ น อยู่ ค รองเรื อ น มี ก ารบริ จ าคอั น ปล่ อ ยแล้ ว
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดี
ในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต
(๖) เราพึงพูดคำ�สัตย์ตลอดชีวิต
(๗) เราไม่พงึ โกรธตลอดชีวติ ถ้าแม้ความโกรธ
พึงเกิดขึ้นแก่เรา เราพึงกำ�จัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียว.
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84

การบูชาเทวดา

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๐๕/๘๔.

ตรัสแก่สุนีธะและวัสสการะมหาอำ�มาตย์ภายหลังจากที่
พระองค์ได้ฉนั ของเคีย้ วและของฉันอันประณีตทีท่ ง้ั ๒ ได้ถวายด้วย
มือของตนแล้ว ด้วยคาถาว่า

บุรุษชาติบัณฑิต ย่อมสำ�เร็จการอยู่ในประเทศใด
พึ ง เชิ ญ ท่ า นผู้ มี ศี ล ผู้ สำ � รวมและประพฤติ
พรหมจรรย์ ให้บริโภคในประเทศนั้น
ควรอุทิศทักษิณา เพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆ
เทวดาเหล่านัน้ อันบุรษุ ชาติบณ
ั ฑิตนับถือบูชาแล้ว
ย่อมนับถือบูชาตอบ
แต่นน้ั ย่อมอนุเคราะห์บรุ ษุ ชาติบณ
ั ฑิตนัน้ ประหนึง่
มารดาอนุเคราะห์บุตร
บุรษุ ผูอ้ นั เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ก็ยอ่ มเห็นความเจริญ
ทุกเมื่อ.1

1. สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษิณาได้ที่ภาคผนวก.
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การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด

85

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๕๙-๖๐/๑๒๘-๙.

อานนท์ !   เธอจงจัดตัง้ ทีน่ อน ระหว่างต้นสาละคู่
มีศีรษะทางทิศเหนือ เราลำ�บากกายนัก จักนอน.
(ประทับสีหไสยยาแล้ว มีอศั จรรย์ ดอกสาละผลิผดิ ฤดูกาล
โปรยลงบนพระสรีระ ดอกมัณฑารพ จุรณ์ไม้จนั ทน์ ดนตรี ล้วนแต่
ของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้น เพื่อบูชาตถาคตเจ้า).

อานนท์ !   การบูชาเหล่านี้ หาชื่อว่า ตถาคตเป็น
ผู้ที่ได้รับสักการะ เคารพนับถือ บูชาแล้วไม่.
อานนท์ !   ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด
ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ชิ อบยิง่ ปฏิบตั ิ
ตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมสักการะ เคารพนับถือ
บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด.
อานนท์ !   เพราะฉะนั้นเธอพึงกำ�หนดใจว่า
“เราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติ
ชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่” ดังนี้.
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ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม

86

-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๖๔/๗๓๐.

มาณพ !   ก็ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม
เป็นอย่างไรเล่า ?
มาณพ !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีจติ ประกอบด้วย
เมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาทแล้วแลอยู่ เมือ่ เมตตา
เจโตวิมตุ ติ1อันภิกษุนนั้ เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดทีท่ �ำ
อย่างมีขดี จำ�กัดย่อมไม่มเี หลืออยู่ ไม่ตง้ั อยูใ่ นนัน้ ก็ฉนั นัน้ .
มาณพ !   เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผมู้ กี �ำ ลัง ย่อม
เป่าสังข์ให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในเมตตา
เจโตวิมตุ ติทเ่ี จริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดทีท่ �ำ อย่างมีขดี จำ�กัด
ย่อมไม่มเี หลืออยู่ ไม่ตง้ั อยูใ่ นนัน้ ก็ฉนั นัน้ แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นทาง
เพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม.
1. เมตตาเจโตวิมุตติ = การหลุดพ้นโดยการเจริญเมตตา แล้วเห็นอริยสัจ ๔.
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มาณพ !   อีกประการหนึง่ ภิกษุมจี ติ ประกอบด้วย
กรุณา … .
มาณพ !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีจติ ประกอบด้วย
มุทิตา … .
มาณพ !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีจติ ประกอบด้วย
อุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาทแล้วแลอยู่ เมือ่ อุเบกขา
เจโตวิมตุ ติ1อันภิกษุนนั้ เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดทีท่ �ำ
อย่างมีขดี จำ�กัดย่อมไม่มเี หลืออยู่ ไม่ตง้ั อยูใ่ นนัน้ ก็ฉนั นัน้ .
มาณพ !   เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผมู้ กี �ำ ลัง ย่อม
เป่าสังข์ให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในอุเบกขา
เจโตวิมตุ ติทเ่ี จริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดทีท่ �ำ อย่างมีขดี จำ�กัด
ย่อมไม่มเี หลืออยู่ ไม่ตง้ั อยูใ่ นนัน้ ก็ฉนั นัน้ แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นทาง
เพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม.
1. อุเบกขาเจโตวิมตุ ติ = การหลุดพ้นโดยการเจริญอุเบกขา แล้วเห็นอริยสัจ ๔.
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ความแตกต่างระหว่างปุถุชน
กับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา

87

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๘-๑๗๑/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
๔ จำ�พวก อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวติ ก มีวจิ าร
มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
พรหมกายิกา.
ภิกษุทั้งหลาย !   กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าพรหมกายิกา ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ พรหมกายิกานัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
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เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็น
เครือ่ งผ่องใสแห่งจิตในภายใน สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึน้
ไม่มวี ติ กวิจาร มีแต่ปตี แิ ละสุข อันเกิดแต่สมาธิ แล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นอาภัสสระ
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
326

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชัน้ อาภัสสระนัน้ ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน อันเป็นฌาน
ที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ
อยู่เป็นสุข
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
สุภกิณหะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชัน้ สุภกิณหะนัน้ ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันไม่มที กุ ข์ไม่มสี ขุ มีแต่ความทีม่ สี ติเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
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ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
เวหัปผละ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นเวหัปผละนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก หาได้ในโลก.
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ผลของการเจริญรูปสัญญา
แล้วเห็นความไม่เที่ยง
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88
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๑/๑๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
๔ จำ�พวก อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวติ ก มีวจิ าร
มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน
เป็นของไม่เชือ่ ฟัง เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็นของว่างเปล่า
เป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ความอุบตั นิ แ้ี ล ไม่ทว่ั ไปด้วยปุถชุ น.
(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน … .
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(๓) อี ก ประการหนึ่ง บุค คลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน … .
(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันไม่มที กุ ข์ไม่มสี ขุ มีแต่ความทีม่ สี ติเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน
เป็นของไม่เชือ่ ฟัง เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็นของว่างเปล่า
เป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ความอุบตั นิ แ้ี ล ไม่ทว่ั ไปด้วยปุถชุ น.
ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก หาได้ในโลก.
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ความแตกต่างระหว่างปุถุชน
กับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร

89

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๒-๑๗๕/๑๒๕-๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
๔ จำ�พวกอย่างไรเล่า ? คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วย
เมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
พรหมกายิกา.
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ภิกษุทั้งหลาย !   กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าพรหมกายิกา ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ พรหมกายิกา
นัน้ ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๒) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลก
นี้ มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่
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เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชัน้ อาภัสสระนัน้ ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๓) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลก
นี้ มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
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เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
สุภกิณหะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
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(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
เวหัปผละ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นเวหัปผละนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ น
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก หาได้ในโลก.
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ผลของการเจริญพรหมวิหาร
แล้วเห็นความไม่เที่ยง
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90
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๕/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
๔ จำ�พวกอย่างไรเล่า ? คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วย
เมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน
เป็นของไม่เชือ่ ฟัง เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็นของว่างเปล่า
เป็ น ของไม่ ใ ช่ ต น บุ ค คลนั้ น เมื่ อ ตายไปย่ อ มเข้ า ถึ ง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ความอุบตั นิ แ้ี ล ไม่ทว่ั ไปด้วยปุถชุ น.
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(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยกรุณา … .
(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา … .
(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มี
อยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง
หัวฝีเป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน
เป็นของไม่เชือ่ ฟัง เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็นของว่างเปล่า
เป็ น ของไม่ ใ ช่ ต น บุ ค คลนั้ น เมื่ อ ตายไปย่ อ มเข้ า ถึ ง
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส.
ภิกษุทั้งหลาย !  
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก หาได้ในโลก.
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ความแตกต่างระหว่างปุถุชน
กับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา

91
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.
๓ จำ�พวก อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา
เสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้
แล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา
ที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เหล่าเทวดาทีเ่ ข้าถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป ปุถุชนดำ�รงอยู่
ในชัน้ อากาสานัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ ยังประมาณ
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อายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง
กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ -ี
พระภาคดำ�รงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นตราบเท่า
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง
จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “วิญญาณ
ไม่มที ส่ี น้ิ สุด”
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา
ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ.
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ภิกษุท้งั หลาย !   เหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่หมื่นกัป ปุถุชนดำ�รงอยู่ใน
ชัน้ วิญญาณัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ ยังประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง
กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ -ี
พระภาคดำ�รงอยู่ในชั้นวิญญานัญจายตนะนั้นตราบเท่า
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง
จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “อะไรๆไม่ม”ี
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจ
ไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา
ที่เข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมืน่ กัป ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ น
ชัน้ อากิญจัญญายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ ยังประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง
กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของพระผูม้ -ี
พระภาคดำ�รงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเท่า
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคล ๓ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก หาได้ในโลก.
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ผลของการเจริญอรูปสัญญา
แล้วเห็นความไม่เที่ยง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

92
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๒๔๑/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วง
รูปสัญญาเสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึง
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “อากาศไม่มที ส่ี น้ิ สุด”
ดังนี้ แล้วแลอยู่.
ในอากาสานัญจายตนะนั้น มีธรรมคือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เธอนั้น ตามเห็นซึ่งธรรมเหล่า
นัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัว
ฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน
เป็นของไม่เชือ่ ฟัง เป็นของต้องทำ�ลายไป เป็นของว่างเปล่า
เป็นของไม่ใช่ตน
เธอดำ�รงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไป
สู่อมตธาตุ ด้วยการกำ�หนดว่า “นั่นสงบระงับ นั่นประณีต
นั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็น
ที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน” ดังนี้
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เธอดำ�รงอยูใ่ นวิปสั สนาญาณมีอากาสานัญจายตนะ
เป็นบาทนัน้ ย่อมถึงความสิน้ ไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถงึ ความสิน้ ไป
แห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะอนาคามี ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้
มีการไม่เวียนกลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา เพราะความสิน้ ไป
แห่งสังโยชน์มใี นเบือ้ งต่�ำ ห้าประการ และเพราะอำ�นาจแห่ง
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือ
ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุ่นคนที่ทำ�ด้วย
หญ้าบ้าง กะรูปหุน่ ดินบ้าง สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนู
ผู้ยิงไกล ยิงเร็ว ทำ�ลายหมู่พลอันใหญ่ได้.
(ในกรณีแห่งวิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ
ก็ได้ตรัสไว้โดยทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะนี้
ผิดกันแต่ชื่อแห่งสมาธิเท่านั้น
ในกรณีของปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน
ก็ได้ตรัสไว้โดยทำ�นองเดียวกันนี้ แต่มตี า่ งกันตรงทีใ่ ห้เห็นความไม่เทีย่ ง
ในขันธ์ทง้ั ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ -ผูร้ วบรวม)
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เทวดาชั้นสุทธาวาส

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

93
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗-๖๓/๕๕-๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยหนึ่ง เมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่
ในที่ลับ เกิดความรำ�พึงในใจว่า ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเรามิได้
เคยอยู่เลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ นอกจากเทวดา
เหล่าสุทธาวาสแล้ว ไม่ใช่โอกาสที่ใครๆ จะได้โดยง่าย
ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทธาวาสจนถึงที่อยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ทันใดนัน้ เราได้หายไปทีค่ วงไม้
พญาสาลพฤกษ์ ในป่าสุภวันใกล้อุกกัฏฐนคร ไปปรากฏ
ในพวกเทวดาเหล่าอวิหา ชั่วเวลาสักว่า บุรุษแข็งแรง
เหยียดแขนหรือคู้แขนเท่านั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้ว ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ !   นับแต่นี้ ไป ๙๑ กัป
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปสั สี
ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้ัน ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าวิปัสสี คลาย
ความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้บงั เกิดในทีน่ ”้ี .
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราแล้ว ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ !  นับแต่นไี้ ป ๓๑ กัป
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี
ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้นั ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี คลาย
ความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้บงั เกิดในทีน่ ”้ี .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ !   ในกัปที่ ๓๑ นัน้ เอง
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู
ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้นั ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าเวสสภู คลาย
ความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้บงั เกิดในทีน่ ”้ี .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !   ในภัททกัปนี้เอง
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสนั ธะ
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ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้นั ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผูม้ พี ระภาค พระนามว่ากกุสนั ธะ คลาย
ความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้บงั เกิดในทีน่ ”้ี .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !   ในภัททกัปนี้เอง
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
โกนาคมนะ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระองค์
นั้น ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่า
โกนาคมนะ คลายความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้
บังเกิดในทีน่ ”้ี .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !   ในภัททกั ปนี้ เ อง
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ
ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พวกข้าพระองค์น้นั ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผูม้ พี ระภาค พระนามว่ากัสสปะ คลาย
ความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้บงั เกิดในทีน่ ”้ี .
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ในหมูเ่ ทวดานัน้ แล เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา ได้กล่าวกะเราว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !   ในภัททกัปนี้ เ อง
บัดนี้ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้เสด็จ
อุบตั ขิ น้ึ ในโลก พระองค์เป็นกษัตริยโ์ ดยพระชาติ เสด็จ
อุบัติขึ้นในขัตติยสกุล เป็นโคตมะโดยพระโคตร พวก
ข้าพระองค์นน้ั ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค
คลายความพอใจในกามทัง้ หลายแล้ว จึงได้บงั เกิดในทีน่ ”้ี .
ภิกษุทง้ั หลาย !   ครัง้ นัน้ แล เราพร้อมด้วยเทวดา
เหล่าอวิหาได้เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตัปปา  เราพร้อมด้วย
เทาวดาทัง้ สองพวกนัน้ ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทสั สา
เราพร้อมด้วยเทวดาทั้งสามพวกนั้น ได้เข้าไปหาเทวดา
เหล่าสุทสั สี เราพร้อมด้วยเทวดาทัง้ หมดนัน้ ได้เข้าไปหา
เทวดาเหล่าอกนิฏฐาแล้ว.
(เทวดาเหล่านั้น ได้กล่าวเล่าข้อความกราบทูลพระองค์
ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้ว และเล่าถึงการประพฤติ
พรหมจรรย์ของตนในชาติทพี่ บพระพุทธเจ้า โดยทำ�นองเดียวกัน)
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ภิกษุทง้ั หลาย !   เพราะเหตุทธ่ี รรมธาตุน้ี ตถาคต
แทงตลอดแล้วอย่างดีดว้ ยประการดังนี้ พระพุทธเจ้าทีล่ ว่ ง
ไปแล้ว ปรินพิ พานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุให้เนิน่ ช้าได้แล้ว
ตัดวัฏฏะได้แล้ว ครอบงำ�วัฏฏะได้แล้ว ล่วงสรรพทุกข์แล้ว
ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ แม้โดยพระนาม
แม้โดยพระโคตร แม้โดยประมาณแห่งพระชนมายุ แม้โดย
คู่แห่งพระสาวก แม้โดยการประชุมกันแห่งพระสาวกว่า
แม้ดว้ ยเหตุน้ี พระผูม้ พี ระภาคเหล่านัน้ จึงมีพระชาติอย่างนี้
จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมีพระโคตรอย่างนี้ จึงมีศลี อย่างนี้
จึงมีธรรมอย่างนี้ จึงมีปญ
ั ญาอย่างนี้ จึงมีวิหารธรรมอย่าง
นี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้
แก่ตถาคต ซึง่ เป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซง่ึ พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว.
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ชุมนุมเทวดา
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94
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๒๘๗-๒๙๖/๒๓๕-๒๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเทวดาในโลกธาตุทั้ง ๑๐
ประชุมกันมาก เพื่อทัศนาตถาคตและภิกษุสงฆ์
พวกเทวดาประมาณเท่านีแ้ หละ ได้ประชุมกัน เพือ่
ทัศนาพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ ได้มี
แล้วในอดีตกาล เหมือนทีป่ ระชุมกันเพือ่ ทัศนาเราในบัดนี้
พวกเทวดาประมาณเท่านีแ้ หละ จักประชุมกัน เพือ่
ทัศนาพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ จักมี
ในอนาคตกาล เหมือนทีป่ ระชุมกันเพือ่ ทัศนาเราในบัดนี้
เราจักบอกนามพวกเทวดา เราจักระบุนามพวก
เทวดา เราจักแสดงนามพวกเทวดา พวกเธอจงฟังเรือ่ งนัน้
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ยักษ์เจ็ดพันเป็นภุมมเทวดาอาศัยอยู่ในพระนคร
กบิลพัสดุ์ ยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวตา ยักษ์สามพันอยู่ที่
เขาสาตาคีรี ยักษ์เหล่านัน้ รวมเป็นหนึง่ หมืน่ หกพัน มีรศั มี
ต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรศั มี มียศ ยินดี มุง่ มายังป่า
อันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
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ยักษ์หา้ ร้อยอยูท่ เี่ ขาเวสสามิตตะ มีรศั มีตา่ งๆ กัน
มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่
ประชุมของภิกษุ
ยักษ์ชอ่ื กุมภีระอยูใ่ นพระนครราชคฤห์ เขาเวปุลละ
เป็นทีอ่ ยูข่ องยักษ์นน้ั ยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ชอ่ื กุมภีระนัน้
ยักษ์ชอ่ื กุมภีระอยูใ่ นพระนครราชคฤห์แม้นน้ั ก็ได้มายังป่า
อันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
ท้าวธตรัฏฐ อยู่ด้านทิศบูรพา ปกครองทิศนั้น
เป็นอธิบดีของพวกคนธรรพ์ เธอเป็นมหาราช มียศ
แม้บุตรของเธอก็มาก มีนามว่าอินทะ มีกำ�ลังมาก มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุม
ของภิกษุ
ท้าววิรุฬหก อยู่ด้านทิศทักษิณ ปกครองทิศนั้น
เป็นอธิบดีของพวกกุมภัณฑ์ เธอเป็นมหาราช มียศ
แม้บตุ รของเธอก็มาก มีนามว่าอินท มีก�ำ ลังมาก มีฤทธิ์ มี
อานุภาพ มีรศั มี มียศ ยินดี มุง่ มายังป่าอันเป็นทีป่ ระชุมของภิกษุ
ท้าววิรูปักษ์ อยู่ด้านทิศปัจจิม ปกครองทิศนั้น
เป็นอธิบดีของพวกนาค เธอเป็นมหาราช มียศ แม้บตุ รของ
เธอก็มาก มีนามว่าอินท มีกำ�ลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
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ท้ า วกุ เ วร อยู่ ด้ า นทิ ศ อุ ด ร ปกครองทิ ศ นั้ น
เป็นอธิบดีของพวกยักษ์ เธอเป็นมหาราช มียศ แม้บุตร
ของเธอก็มาก มีนามว่าอินท มีก�ำ ลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
ท้ า วมหาราชทั้ ง ๔ นั้ น ยั ง ทิ ศ ทั้ ง ๔ โดยรอบ
ให้รุ่งเรือง ได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิลพัสดุ์
พวกบ่าวของท้าวมหาราชทัง้ ๔ นัน้ มีมายา ล่อลวง
โอ้อวด เจ้าเล่ห์ มาด้วยกัน มีชอื่ คือ กุเฏณฑุ ๑ เวเฏณฑุ ๑
วิฏ ๑ วิฏฏะ ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑
นิฆัณฑุ ๑ และท้าวเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะ ๑
โอปมัญญะ ๑ เทพสารถีมีนามว่า มาตลิ ๑ จิตตเสนะ
ผูค้ นธรรพ์ ๑ นโฬราชะ ๑ ชโนสภะ ๑ ปัญจสิขะ ๑ ติมพรู ๑
สุรยิ วัจฉสาเทพธิดา ๑ มาทัง้ นัน้ ราชาและคนธรรพ์พวกนัน้
และพวกอื่น กับเทวราชทั้งหลาย ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็น
ที่ประชุมของภิกษุ
อนึง่ เหล่านาคทีอ่ ยูใ่ นสระชือ่ นภสะบ้าง อยูใ่ นเมือง
เวสาลีบ้าง พร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัจฉกะ กัมพลนาค
และอัสสตรนาค ก็มา นาคผู้อยู่ในท่าชื่อปายาคะกับญาติ
ก็มา นาคผู้อยู่ในแม่น้ำ�ยมุนา เกิดในสกุลธตรัฏฐ ผู้มียศ
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ก็มา เอราวัณเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่ แม้นั้นก็มายังป่า
อันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
ปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์ มีนัยน์ตาบริสุทธิ์ นำ�
นาคราชไปได้โดยพลันนัน้ มาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่า
ชือ่ ของปักษีนน้ั ว่าจิตรสุบรรณ ในเวลานัน้ นาคราชทัง้ หลาย
ไม่ได้มีความกลัว พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำ�ให้ปลอดภัย
จากครุฑ นาคกับครุฑเจรจากัน ด้วยวาจาอันไพเราะ กระทำ�
พระพุทธเจ้าให้เป็นสรณะ พวกอสูรอาศัยสมุทรอยู่ อัน
ท้าววชิรหันถ์รบชนะแล้ว เป็นพี่น้องของท้าววาสพ มีฤทธิ์
มียศ เหล่านี้คือพวกกาลกัญชอสูรมีกายใหญ่น่ากลัว ก็มา
พวกทานเวฆสอสูร ก็มา เวปจิตติอสูร สุจติ ติอสูร ปหาราทอสูร
และนมุจีพระยามาร ก็มาด้วยกัน บุตรของพลิอสูรหนึ่ง
ร้อย มีชอื่ ว่าไพโรจน์ทงั้ หมดผูกสอดเครือ่ งเสนาอันมีก�ำ ลัง
เข้าไปใกล้อสุรินทราหู แล้วกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ! บัดนี้
เป็นสมัยที่จะประชุมกัน” ดังนี้แล้ว เข้าไปยังป่าอันเป็น
ที่ประชุมของภิกษุ
ในเวลานั้น เทวดาทั้งหลาย ชื่ออาโป ชื่อปฐวี ชื่อ
เตโช ชือ่ วาโย ได้พากันมาแล้ว เทวดา ชือ่ วรุณะ ชือ่ วารุณะ
ชือ่ โสมะ ชือ่ ยสสะ ก็มาด้วยกัน เทวดาผูบ้ งั เกิดในหมูเ่ ทวดา
ด้วยเมตตาและกรุณาฌาน เป็นผูม้ ยี ศ ก็มา หมูเ่ ทวดา ๑๐
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เหล่านี้เป็น ๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุม
ของภิกษุ
เทวดาชือ่ เวณฑู ชือ่ สหลี ชือ่ อสมา ชือ่ ยมะ ทัง้ สองพวก
ก็มา เทวดาผูอ้ าศัยพระจันทร์ กระทำ�พระจันทร์ไว้ในเบือ้ งหน้า
ก็มา เทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์ กระทำ�พระอาทิตย์ไว้ใน
เบื้องหน้า ก็มา เทวดากระทำ�นักษัตรไว้ในเบื้องหน้า ก็มา
มันทพลาหกเทวดา ก็มา แม้ทา้ วสักกปุรนิ ททวาสวะซึง่ ประเสริฐ
กว่าสุเทวดาทัง้ หลายก็เสด็จมา หมูเ่ ทวดา ๑๐ เหล่านี้ เป็น
๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
อนึ่งเทวดาชื่อสหภู ผู้รุ่งเรืองดุจเปลวไฟ ก็มา
เทวดาชื่ออริฏฐกะ ชื่อโรชะ มีรัศมีดังสีดอกผักตบ ก็มา
เทวดาชือ่ วรุณะ ชือ่ สหธรรม ชือ่ อัจจุตะ ชือ่ อเนชกะ ชือ่ สุเลยยะ
ชือ่ รุจริ ะ ก็มา เทวดาชือ่ วาสวเนสี ก็มา หมูเ่ ทวดา ๑๐ เหล่านี้
เป็น ๑๐ พวก ทัง้ หมด ล้วนมีรศั มีตา่ งๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
เทวดาชื่อสมานะ ชื่อมหาสมานะ ชื่อมานุสะ ชื่อ
มานุสุตตมะ ชื่อขิฑฑาปทูสิกะ ก็มา เทวดาชื่อมโนปทูสิกะ
ก็มา อนึ่ง เทวดาชื่อหริ เทวดาชื่อโลหิตวาสี ชื่อปารคะ
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ชื่อมหาปารคะ ผู้มียศ ก็มา หมู่เทวดา ๑๐ เหล่านี้ เป็น
๑๐ พวก ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
เทวดาชื่อสุกกะ ชื่อกรุมหะ ชื่ออรุณะ ชื่อเวฆนสะ
ก็มาด้วยกัน เทวดาชื่อโอทาตคัยหะ ผู้เป็นหัวหน้าเทวดา
ชือ่ วิจกั ขณะ ก็มา เทวดาชือ่ สทามัตตะ ชือ่ หารคชะ และชือ่
มิสสกะผูม้ ยี ศ ก็มา ปชุนนเทวบุตร ซึง่ คำ�รามให้ฝนตกทัว่ ทิศ
ก็มา หมู่เทวดา ๑๐ เหล่านี้ เป็น ๑๐ พวก ทั้งหมดล้วน
มีรัศมีต่างๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี
มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
เทวดาชื่อเขมิยะ เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นยามะ
และเทวดาชือ่ กัฏฐกะ มียศ เทวดาชือ่ ลัมพิตกะ ชือ่ ลามเสฏฐะ
ชื่อโชตินามะ ชื่ออาสา และเทวดาชั้นนิมมานรดี ก็มา อนึ่ง
เทวดาชัน้ ปรนิมมิตะ ก็มา หมูเ่ ทวดา ๑๐ เหล่านี้ เป็น ๑๐ พวก
ทัง้ หมดล้วนมีรศั มีตา่ งๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรศั มี มียศ
ยินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
หมูเ่ ทวดา ๖๐ เหล่านี้ ทัง้ หมดล้วนมีรศั มีตา่ งๆ กัน
มาแล้วโดยกำ�หนดชือ่ และเทวดาเหล่าอืน่ ผูเ้ ช่นกัน มาพร้อมกัน
ด้วยคิดว่า “เราทั้งหลายจักเห็นพระนาค ผู้ปราศจากชาติ
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ไม่มกี เิ ลสดุจตะปู มีโอฆะอันข้ามแล้ว ไม่มอี าสวะข้ามพ้นโอฆะ
ผูล้ ว่ งความยึดถือได้แล้ว ดุจพระจันทร์พน้ จากเมฆฉะนัน้ ”
สุพรหมและปรมัตตพรหม ซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า
ผู้มีฤทธิ์ ก็มาด้วยสนังกุมารพรหมและติสสพรหม แม้น้ัน
ก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ
ท้าวมหาพรหมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึง่
ท้าวมหาพรหมนั้นบังเกิดแล้วในพรหมโลก มีอานุภาพ
มีกายใหญ่โต มียศ ก็มา พรหม ๑๐ พวก ผู้เป็นอิสระใน
พวกพรหมพันหนึง่ มีอ�ำ นาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่าง ก็มา
มหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดล้อมแล้ว มาใน
ท่ามกลางพรหมเหล่านั้น
เมื่อมารและเสนามาถึง พระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพ
พร้อมทั้งพวกพรหมทั้งหมดผู้มุ่งมานั้นว่า

ท่านจงดูความเขลาของมาร
พญามารได้กล่าวว่า
“พวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านีผ้ กู ไว้ ความผูกด้วยราคะ
จงมีแก่ทา่ นทัง้ หลาย พวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบ อย่าปล่อยใครๆ ไป”
พญามารบังคับเสนามาร ในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้ว เอาฝ่ามือตบ
แผ่นดิน กระทำ�เสียงน่ากลัว เหมือนเมฆยังฝนให้ตก คำ�รามอยู่
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พร้อมทั้งฟ้าแลบ เวลานั้น พญามารนั้นไม่อาจยังใครให้เป็นไปใน
อำ�นาจได้ โกรธจัด กลับไปแล้ว
พระศาสดาผู้ มี พ ระจั ก ษุ ท รงพิ จ ารณาทราบเหตุ นั้ น
ทั้งหมด แต่นั้น จึงตรัสแก่สาวกผู้ยินดีในพระศาสนาว่า

ภิกษุทั้งหลาย !  
มารและเสนามาแล้ว พวกเธอจงรู้จักเขาไว้
ภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำ�รัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ได้กระทำ�ความเพียร พญามารและเสนามารหลีกไป จากภิกษุ
ผูป้ ราศจากราคะ ไม่ยังแม้ขนของท่านเหล่านั้นให้ไหว
พญามารกล่าวสรรเสริญว่า
“พวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้ว ล่วง
ความกลัวได้แล้ว มียศปรากฏในหมูช่ นบันเทิงอยูก่ บั ด้วยพระอริยเจ้า
ผู้เกิดแล้วในพระศาสนา” ดังนี้แล.
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เทวดาเคยรบกับอสูร

95

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๘-๕๕๙/๑๗๒๕-๑๗๒๗.

ภิกษุทง้ั หลาย !   มีเรือ่ งราวในกาลก่อน บุรษุ ผูห้ นึง่
ตัง้ ใจว่าจะคิดซึง่ ความคิดเรือ่ งโลก จึงออกจากนครราชคฤห์
ไปสู่สระบัวชื่อสุมาคธา แล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสระ บุรุษนั้น
ได้เห็นแล้ว ซึ่งหมู่เสนาประกอบด้วยองค์สี่ (คือช้าง ม้า รถ
พลเดินเท้า) ทีฝ่ งั่ สระสุมาคธานัน
้ เข้าไปอยูๆ
่ สูเ่ หง้ารากบัว
ครั้นเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่า “เรานี้บ้าแล้ว
เรานีว้ กิ ลจริตแล้ว สิง่ ใดไม่มใี นโลก เราได้เห็นสิง่ นัน้ แล้ว”
ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่นครแล้ว
ป่าวร้องแก่มหาชน ว่า “ท่านผูเ้ จริญ !   ข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้ว
ข้าพเจ้าวิกลจริตแล้ว เพราะว่าสิง่ ใดไม่มอี ยูใ่ นโลก ข้าพเจ้า
มาเห็นแล้วซึง่ สิง่ นัน้ ” ดังนี้ มีเสียงถามว่า “เห็นอะไรมา ?”
เขาบอกแล้วตามทีเ่ ห็นทุกประการ มีเสียงรับรองว่า “ถูกแล้ว
ท่านผู้เจริญเอ๋ย ! ท่านเป็นบ้าแล้ว ท่านวิกลจริตแล้ว”.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่ว่าบุรุษนั้น ได้เห็นสิ่งที่มีจริง
เป็นจริง หาใช่เห็นสิ่งไม่มีจริง ไม่เป็นจริงไม่.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในกาลก่ อ นดึ ก ดำ � บรรพ์
สงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรได้ต้ังประชิดกันแล้ว
ในสงครามครัง้ นัน้ พวกเทพเป็นฝ่ายชนะ อสูรเป็นฝ่ายแพ้
พวกอสูรกลัว แล้วแอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทาง
เหง้ารากบัว หลอกพวกเทพให้หลงค้นอยู่ (เรือ่ งของโลกย่อม
พิสดารไม่สิ้นสุดถึงเพียงนี้).
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้
พวกเธอทัง้ หลาย จงอย่าคิดเรือ่ งโลก โดยนัยว่า
โลกเที่ยงหรือ ? โลกไม่เที่ยงหรือ ?
โลกมีที่สุดหรือ ? โลกไม่มีที่สุดหรือ ?
ชีพก็ดวงนั้น ร่างกายก็ร่างนั้นหรือ ?
ชีพก็ดวงอื่น ร่างกายก็ร่างอื่นหรือ ?
ตถาคตตายแล้ว ย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้น
อีกหรือ ?
ตถาคตตายแล้ว ไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้น
อีกหรือ ?
ตถาคตตายแล้ว เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มี
ไม่เป็นก็มีหรือ ?
ตถาคตตายแล้ว เป็นอย่างทีเ่ ป็นมาแล้วอีกก็ไม่เชิง
ไม่เป็นก็ไม่เชิงหรือ ?
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เพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่า ?
เพราะความคิดนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์
ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์
ความคลายกำ�หนัด ความดับ ความรำ�งับ
ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานเลย.
ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่อพวกเธอจะคิด จงคิดว่า
เช่นนี้ๆ เป็นทุกข์
เช่นนี้ๆ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
เช่นนี้ๆ เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์
เช่นนี้ๆ เป็นทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือ
ของทุกข์ ดังนี้.
เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่า ?
เพราะความคิดนี้ ย่อมประกอบด้วยประโยชน์
เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์
เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์
ความคลายกำ�หนัด ความดับ ความรำ�งับ
ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้
พวกเธอพึงทำ�ความเพียรเพือ่ ให้รตู้ ามเป็นจริงว่า 
นี้เป็นทุกข์
นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
นี้เป็นทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ดังนี้เถิด.
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96

ต�ำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗๒/๒๔๕.

อานนท์ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ
สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ
บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
นั่นเป็นฐานะที่มีได้
ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ
สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ
บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
นั่นเป็นฐานะที่มีได้
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ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ
สตรีพึงสำ�เร็จเป็นท้าวสักกะ
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ
บุรุษพึงสำ�เร็จเป็นท้าวสักกะ
นั่นเป็นฐานะที่มีได้
ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ
สตรีพึงสำ�เร็จเป็นมาร
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ
บุรุษพึงสำ�เร็จเป็นมาร
นั่นเป็นฐานะที่มีได้
ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส คือ
สตรีพึงสำ�เร็จเป็นพรหม
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้
และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แล คือ
บุรุษพึงสำ�เร็จเป็นพรหม
นั่นเป็นฐานะที่มีได้.
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อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ

97

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗๒/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   อานิสงส์ ๔ ประการแห่งธรรม
ทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ด้วยดีดว้ ยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้
อานิสงส์ ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?
(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
เล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ธรรมเหล่านั้น
เป็นธรรมอันภิกษุนน้ั ฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอด
ด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม เมื่อกระทำ�กาละ
ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ บทแห่งธรรมทัง้ หลาย
ย่อมปรากฏแก่เธอผูม้ คี วามสุขในภพนัน้ สติบงั เกิดขึน้ ช้า
แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑
แห่งธรรมทั้งหลายที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.

368

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

(๒) ภิกษุยอ่ มเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ
ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม
เมื่ อ กระทำ � กาละ ย่ อ มเข้ า ถึ ง เทพนิ ก ายหมู่ ใ ดหมู่ ห นึ่ ง
บทแห่งธรรมทัง้ หลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผูม้ คี วามสุข
อยูใ่ นภพนัน้ เลย แต่ภกิ ษุผมู้ ฤี ทธิ์ ถึงความชำ�นาญแห่งจิต
แสดงธรรมแก่เทพบริษัท เธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่า
ในกาลก่อน เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินยั ใด
นี้คือธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดขึ้นช้า แต่ว่าสัตว์นั้นย่อม
เป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุ รุ ษ ผู้ ฉ ลาดต่ อ เสี ย งกลอง
เขาเดินทางไกล พึงได้ยนิ เสียงกลอง เขาไม่พงึ มีความสงสัย
หรือเคลือบแคลงว่าเสียงกลองหรือไม่ใช่หนอ ทีแ่ ท้เขาพึงถึง
ความตกลงใจว่า เสียงกลองทีเดียว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ
ธรรมเหล่านั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น … สติบังเกิดขึ้นช้า
แต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒
แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.
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(๓) ภิกษุยอ่ มเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ
ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม
เมื่อกระทำ � กาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่ห นึ่ ง
บทแห่งธรรมทัง้ หลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผูม้ คี วามสุข
อยูใ่ นภพนัน้ เลย ทัง้ ภิกษุผมู้ ฤี ทธิถ์ งึ ความชำ�นาญแห่งจิต
ก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษทั แต่เทพบุตรย่อมแสดง
ธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ในกาลก่อน
เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินยั ใด นีค้ อื ธรรมวินยั
นั้นเอง สติบังเกิดขึ้นช้า แต่ว่าสัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุ
คุณวิเศษเร็วพลัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงสังข์ เขา
เดินทางไกลพึงได้ฟังเสียงสังข์เข้า เขาไม่พึงมีความสงสัย
หรือเคลือบแคลงว่าเสียงสังข์หรือมิใช่หนอ ทีแ่ ท้เขาพึงถึง
ความตกลงใจว่า เสียงสังข์ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ ธรรมเหล่านั้น
เป็นธรรมอันภิกษุนน้ั ฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอด
ด้วยดีด้วยความเห็น … สติบังเกิดขึ้นช้า แต่ว่าสัตว์นั้น
ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.
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ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓
แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.
(๔) ภิกษุยอ่ มเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ … เวทัลละ
ธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เธอมีสติหลงลืม
เมื่อกระทำ � กาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่ห นึ่ ง
บทแห่งธรรมทัง้ หลาย ย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผูม้ คี วามสุข
อยูใ่ นภพนัน้ เลย แม้ภกิ ษุผมู้ ฤี ทธิถ์ งึ ความชำ�นาญแห่งจิต
ก็มิได้แสดงธรรมในเทพบริษัท แม้เทพบุตรก็ไม่ได้
แสดงธรรมในเทพบริษัท แต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนเตือน
เทพบุตรผูเ้ กิดทีหลังว่า “ท่านผูน้ ริ ทุกข์ยอ่ มระลึกได้หรือว่า
เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในกาลก่อน” เธอกล่าวอย่างนีว้ า่
“เราระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์ เราระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์”
สติบงั เกิดขึน้ ช้า แต่วา่ สัตว์นนั้ ย่อมเป็นผูบ้ รรลุคณ
ุ วิเศษ
เร็วพลัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   สหายสองคนเล่นฝุ่นด้วยกัน
เขามาพบกัน บางครัง้ บางคราว ในทีบ่ างแห่ง สหายคนหนึง่
พึงกล่าวกะสหายคนนัน้ อย่างนีว้ า่ “สหาย ท่านระลึกกรรม
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แม้นไ้ี ด้หรือ” เขาพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ “เราระลึกได้ เราระลึกได้”
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ
สุตตะ … เวทัลละ ธรรมเหล่านัน้ เป็นธรรมอันภิกษุนนั้ ฟัง
เนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น
… สติบงั เกิดขึน้ ช้า แต่วา่ สัตว์นนั้ ย่อมเป็นผูบ้ รรลุคณ
ุ วิเศษ
เร็วพลัน.
ภิกษุท้ังหลาย !   นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔
แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แลอานิสงส์ ๔ ประการ
แห่งธรรมทั้งหลายที่ภิกษุฟังแล้วเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้.
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การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน

98

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๕.

ภิกษุทง้ั หลาย !  ลาภของเธอทัง้ หลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เป็นการได้ทด่ี ขี องเธอทัง้ หลายแล้ว.
ภิกษุทง้ ั หลาย !  ขณะสำ�หรับการประพฤติพรหมจรรย์
พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  
สวรรค์ ชื่อ ผัสสายตนิกะ ๖ ชั้น เราได้เห็นแล้ว
ในบรรดาสวรรค์เหล่านัน้ บุคคลเห็นรูปใดๆ ด้วย
ตา  ย่ อ มเห็ น แต่ รู ป ที่ น่ า ปรารถนาเท่ า นั้ น ไม่ เ ห็ น รู ป
ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนาเลย เห็นแต่รปู ทีน่ า่ รักใคร่เท่านัน้ ไม่เห็น
รูปที่ไม่น่ารักใคร่เลย เห็นแต่รูปที่น่าพอใจเท่านั้น ไม่เห็น
รูปที่ไม่น่าพอใจเลย.
หู … .

ในบรรดาสวรรค์เหล่านัน้ บุคคลฟังเสียงใดๆ ด้วย

ในบรรดาสวรรค์เหล่านัน้ บุคคลดมกลิน่ ใดๆ ด้วย
จมูก … .
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ในบรรดาสวรรค์เหล่านัน้ บุคคลลิม้ รสใดๆ ด้วย
ลิ้น … .
ในบรรดาสวรรค์เหล่านัน้ บุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะ
ใดๆ ด้วยผิวกาย … .
ในบรรดาสวรรค์เหล่านัน้ บุคคลรูแ้ จ้งธรรมารมณ์
ใดๆ ด้วยใจ ย่อมรูแ้ จ้งแต่ธรรมารมณ์ทน่ี า่ ปรารถนาเท่านัน้
ไม่รแู้ จ้งธรรมารมณ์ทไ่ี ม่นา่ ปรารถนาเลย รูแ้ จ้งธรรมารมณ์
ที่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่ร้แู จ้งธรรมารมณ์ท่ไี ม่น่ารักใคร่เลย
รูแ้ จ้งแต่ธรรมารมณ์ทน่ี า่ พอใจเท่านัน้ ไม่รแู้ จ้งธรรมารมณ์
ทีไ่ ม่นา่ พอใจเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ลาภของเธอทัง้ หลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เป็นการได้ทด่ี ขี องเธอทัง้ หลายแล้ว.
ภิกษุทง้ ั หลาย !  ขณะสำ�หรับการประพฤติพรหมจรรย์
พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว ดังนี้แล.
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แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง
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99
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๒/๓๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   พญาสัตว์ชื่อสีหะ ออกจากถ้ำ�ที่
อาศัยในเวลาเย็น เหยียดกายแล้วเหลียวดูทศิ ทัง้ สีโ่ ดยรอบ
บันลือสีหนาทสามครัง้ แล้วก็เทีย่ วไปเพือ่ หาอาหาร บรรดา
สัตว์เดรัจฉานเหล่าใดทีไ่ ด้ยนิ สีหนาท สัตว์เหล่านัน้ ก็สะดุง้
กลัวเหี่ยวแห้งใจ พวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรง ที่อาศัยน้ำ�
ก็ลงน้�ำ พวกอยูป่ า่ ก็เข้าป่า ฝูงนกก็โผขึน้ สูอ่ ากาศ เหล่าช้าง
ของพระราชาในหมูบ่ า้ น นิคมและเมืองหลวง ทีเ่ ขาผูกล่ามไว้
ด้วยเชือกอันเหนียว ก็พากันกลัว กระชากเชือกให้ขาด แล้ว
ถ่ายมูตรและกรีสพลาง แล่นหนีไปพลางข้างโน้นและข้างนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   พญาสัตว์ชอ่ื สีหะ เป็นสัตว์มฤี ทธิ์
มาก มีศักดิ์มาก มีอานุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉาน
ด้วยอาการอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น ในกาลใด
ตถาคตอุบตั ขิ น้ึ ในโลก เป็นพระอรหันต์ตรัสรูช้ อบโดยตนเอง
สมบูรณ์ดว้ ยวิชชาและจรณะ ไปดี รูแ้ จ้งโลก เป็นผูฝ้ กึ บุรษุ
ทีพ่ อฝึกได้ไม่มใี ครยิง่ ไปกว่า เป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์
เป็นผูป้ ลุกสัตว์ให้ตน่ื เป็นผูจ้ �ำ แนกธรรม.
375

พุทธวจน - หมวดธรรม

ตถาคตนั้นแสดงธรรมว่า
สักกายะ (คือทุกข์) เป็นเช่นนี้
เหตุให้เกิดสักกายะ เป็นเช่นนี้
ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ เป็นเช่นนี้
ทางให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ เป็นเช่นนี.้
พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนาน มีวรรณะ
มากด้วยความสุข ดำ�รงอยู่นมนานมาแล้วในวิมานชั้นสูง
พวกเทพนัน้ ๆ โดยมาก ได้ฟงั ธรรมเทศนาของตถาคตแล้ว
ก็สะดุ้งกลัว เหี่ยวแห้งใจ สำ�นึกได้ว่า
ท่านผู้เจริญเอ๋ย !  
พวกเราเมือ่ เป็นผูไ้ ม่เทีย่ ง ก็มาสำ�คัญว่าเป็นผูเ้ ทีย่ ง
เมื่อไม่ยั่งยืน ก็มาสำ�คัญว่ายั่งยืน
เมื่อไม่มั่นคง ก็มาสำ�คัญว่าเราเป็นผู้มั่นคง.
พวกเราทัง้ หลายเป็นผูไ้ ม่เทีย่ ง ไม่ยง่ั ยืน ไม่มน่ั คง
และถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะ คือ ความทุกข์ ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ตถาคตเป็นผูม้ ฤี ทธิม์ าก ศักดิม์ าก
อานุภาพมาก กว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลก ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.
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ความเห็นผิดของพกพรหม
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100
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๘/๕๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   ในกาลครั้งหนึ่ง เราพักอยู่ ณ
ควงพญาไม้สาละ ป่าสุภควัน ในเขตอุกกัฏฐนคร.
ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยนั้น พกพรหมมีความเห็น
อันชั่วร้ายอย่างนี้ว่า “พรหมสภาวะเช่นนี้ เป็นของเที่ยง
(นิจฺจํ) ยั่งยืน (ธุวํ) มีอยู่เสมอ (สสฺสตํ) เป็นของอย่างเดียว
ตลอดกาล (เกวลํ) มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา (อจวน
ธมฺมํ) เพราะว่าพรหมสภาวะเช่นนี้ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย
ไม่เคลื่อน ไม่อุบัติ ก็แหละไม่มีสภาวะอื่นที่เป็นนิสสรณะ
(อุบายเครือ่ งออกไปพ้นจากทุกข์) อืน่ ยิง่ ไปกว่าพรหมสภาวะนี”้
ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งนั้นแล เรารู้ปริวิตกของ
พกพรหมในใจด้วยใจแล้ว ละจากควงแห่งพญาไม้สาละ
ไปปรากฏตัวในพรหมโลกนั้น ชั่วเวลาสักว่า บุรุษแข็งแรง
เหยียดแขนหรือคู้แขนเท่านั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !   พกพรหมได้เห็นเราผูม้ าอยูจ่ าก
ที่ไกล แล้วได้กล่าวกับเราว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ ! เข้ามาเถิด
ท่านผู้นิรทุกข์ ! ท่านมาดีแล้ว ท่านผู้นิรทุกข์ ! ต่อนานๆ
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ท่านถึงจะมาถึงที่นี้ ท่านผู้นิรทุกข์ ! พรหมสภาวะเช่นนี้
เป็นของเทีย่ ง ยัง่ ยืน มีอยูเ่ สมอ เป็นของอย่างเดียวตลอดกาล
มีความไม่เคลือ่ นเป็นธรรมดา เพราะว่าพรหมสภาวะเช่นนี้
ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่เคลือ่ น ไม่อบุ ตั ิ ก็แหละไม่มสี ภาวะอืน่
ทีเ่ ป็นนิสสรณะเครือ่ งออกไปจากทุกข์ยง่ิ ไปกว่าพรหมสภาวะนี”้
ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อพกพรหมกล่าวอย่างนี้ เรา
ได้กล่าวกะเขาว่า “พกพรหมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้ว
หนอ ! พกพรหมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้วหนอ ! คือ
ข้อทีท่ า่ นกล่าวสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งเลย ว่าเป็นของเทีย่ ง กล่าว
สิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลย ว่ายั่งยืน กล่าวสิ่งที่ไม่มีอยู่เสมอ ว่า
เป็นของมีอยูเ่ สมอ กล่าวสิง่ ทีไ่ ม่เป็นของเดียวตลอดกาล
ว่าเป็นของอย่างเดียวตลอดกาล กล่าวสิง่ มีความเคลือ่ น
เป็นธรรมดา ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดา 
และข้อทีก่ ล่าวสิง่ ทีเ่ กิด ทีแ่ ก่ ทีต่ าย ทีเ่ คลือ่ น ทีอ่ บุ ตั ิ ว่า
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่เคลือ่ น ไม่อบุ ตั ิ และ
กล่าวนิสสรณะอันยิง่ อืน่ ทีม่ อี ยู่ ว่าไม่มนี สิ สรณะอืน่ ทีย่ ง่ิ กว่า”
ดังนี้.
378

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

(หมายเหตุ: ข้อความทีต่ รัสต่อจากนี้ ยังมีอกี ยืดยาว กล่าว
ถึงมารมาช่วยพวกพรหมโต้กับพระองค์ เพื่อให้พระองค์ทรงยอม
ตามพวกพรหม แม้พกพรหมก็ยังยืนยันและอธิบายลัทธินั้นด้วย
อุปมาทีน่ า่ คล้อยตาม ทรงแก้ค�ำ ของพรหมด้วยอาการต่างๆ เช่นว่า
พกพรหมยังไม่ร้จู ักพรหมที่เหนือขึ้นไปจากตน เช่นพรหมพวก
อาภัสระ-สุภกิณหะ-เวหัปผละ และทรงแสดงข้อทีพ่ ระองค์ไม่ทรง
ยึดถือ ดิน น้�ำ ลม ไฟ เป็นต้น ในทีส่ ดุ มีการท้าให้มกี ารเล่นซ่อนหากัน
และทรงชนะ แล้วตรัสคาถาทีเ่ ป็นหัวใจแห่งพุทธศาสนาทีเ่ หนือกว่า
พรหมโดยประการทัง้ ปวงกล่าวคือความรูส้ กึ ทีอ่ ยูเ่ หนือภพและวิภพ
ซึ่งพุทธบริษัททุกคนควรสนใจอย่างยิ่ง พวกพรหมยอมแพ้ มารก็
ยอมรับแต่ก็ยังแค่นขอร้องอย่าให้พระองค์ ทรงสอนลัทธิของ
พระองค์เลย ตรัสตอบมารว่า นัน่ มันไม่เป็นความเกือ้ กูลแก่สตั ว์โลก
สัมมาสัมพุทธะที่มารอ้างมานั้น ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะที่แท้จริง
ข้อความที่เป็นรายละเอียดพึงดูได้จากบาลี พรหมนิมันตนิกสูตร
มู. ม. เล่ม ๑๒ ตัง้ แต่หน้า ๕๘๙ เป็นต้นไป หรือตัง้ แต่บรรพ ๕๕๓
เป็นต้นไปจนจบสูตร. - ผู้รวบรวม)

เราเห็นภัยในภพ และเห็นภพของสัตว์ผแู้ สวงหา
ที่ปราศจากภพแล้ว ไม่กล่าวยกย่องภพอะไรเลย ทั้งไม่
ยังนันทิ (ความเพลิน) ให้เกิดขึ้นด้วย ดังนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ครัง้ นัน้ พรหมก็ดี พวกพรหมบริษทั
ก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ได้มีความแปลกประหลาด
อัศจรรย์จติ ว่า
“ท่านผู้เจริญ ! น่าอัศจรรย์ แปลกประหลาดหนอ
พระสมณโคดม มีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก ก่อนแต่นพ้ี วกเรา
ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน สมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก เหมือนพระสมณโคดมนี้ ผู้ออกผนวช
แต่ศากยสกุล ถอนภพพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมย์
ยินดีในภพ เมาหมกในภพ”.
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เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง

101

-บาลี สี. ที. ๙/๒๒-๒๘/๓๑-๓๔.

ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมณพราหมณ์พวกหนึง่ มีทฏิ ฐิ
ว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง จึงบัญญัติอัตตาและ
โลกว่า บางอย่างเทีย่ ง บางอย่างไม่เทีย่ ง ด้วยเหตุ ๔ ประการ.
(๑) ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย !   เมื่อ โลกกำ � ลั ง พิ น าศอยู่
โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอาภั ส สระ สัตว์เหล่านั้น
ได้ส�ำ เร็จทางใจ มีปตี เิ ป็นอาหาร มีรศั มีซา่ นออกจากกายตนเอง
สัญจรไปได้ในอากาศอยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนัน้
สิ้นกาลยืดยาวช้านาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !  มีสมัยบางครัง้ บางคราว โดยระยะ
กาลยืดยาวช้านาน ทีโ่ ลกนีก้ ลับเจริญ เมือ่ โลกกำ�ลังเจริญอยู่
วิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่า ครัง้ นัน้ สัตว์ผใู้ ดผูห้ นึง่
จุ ติ จ ากชั้ น อาภั ส สระ เพราะสิ้ น อายุ ห รื อ เพราะสิ้ น บุ ญ
ย่อมเข้าถึงวิมานพรหมทีว่ า่ งเปล่า สัตว์ผนู้ น้ั อยูใ่ นวิมานนัน้
แต่ผเู้ ดียวเป็นเวลานาน จึงเกิดความกระสัน ความดิน้ รนขึน้
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ว่า “โอหนอ ! แม้สตั ว์เหล่าอืน่ ก็พงึ มาเป็นอย่างนีบ้ า้ ง ต่อมา
สัตว์เหล่าอืน่ ก็จตุ จิ ากชัน้ อาภัสสระ เพราะสิน้ อายุหรือเพราะ
สิ้นบุญ ย่อมเข้าถึงวิมานพรหม เป็นสหายของสัตว์ผู้นั้น.
ภิกษุทง้ ั หลาย !  บรรดาสัตว์จ�ำ พวกนัน้ ผูใ้ ดเกิดก่อน
ผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหม เรา
เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้
เป็นผูก้ มุ อำ�นาจ เป็นอิสระ เป็นผูส้ ร้าง เป็นผูน้ ริ มิต เป็น
ผูป้ ระเสริฐ เป็นผูบ้ งการ เป็นผูท้ รงอำ�นาจ เป็นบิดาของ
หมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำ�ลังเป็น สัตว์เหล่านี้เรานิรมิต
แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า
ท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่
ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำ�นาจ เป็นอิสระ
เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ
เป็นผู้ทรงอำ�นาจ เป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและ
กำ�ลังเป็น พวกเราอันพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !  บรรดาสัตว์จ�ำ พวกนัน้ ผูใ้ ดเกิดก่อน
ผูน้ น้ั มีอายุยนื กว่า มีผวิ พรรณกว่า มีศกั ดิม์ ากกว่า ส่วนผูท้ เ่ี กิด
ภายหลังมีอายุนอ้ ยกว่า มีผวิ พรรณทรามกว่า มีศกั ดิน์ อ้ ยกว่า.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้แล ทีส่ ตั ว์ผใู้ ด
ผูห้ นึง่ จุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้วมาเป็นอย่างนี้ เมือ่ มาเป็นอย่างนีแ้ ล้ว
ก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมือ่ บวชแล้ว อาศัยความเพียร
เป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ
ประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบแล้ว บรรลุเจโตสมาธิอนั เป็นเครือ่ งตัง้ มัน่ แห่งจิต
ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลัง
แต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า พรหม
ผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืน คงทน มีอันไม่แปรผันเป็น
ธรรมดา จักตัง้ อยูเ่ ทีย่ งเสมอไปเช่นนัน้ ทีเดียว ส่วนพวกเรา
ทีพ่ รหมผูเ้ จริญนัน้ นิรมิตแล้วนัน้ เป็นผูไ้ ม่เทีย่ ง ไม่ยง่ั ยืน
มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  นีเ้ ป็นฐานะที่ ๑ ซึง่ สมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง.
(๒) ภิกษุทง้ ั หลาย !  พวกเทวดาชือ่ ว่าขิฑฑาปโทสิกะ
มีอยู่ พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมย์ คือ
การสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืม
เพราะสติหลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้แล ทีส่ ตั ว์ผใู้ ด
ผูห้ นึง่ จุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้วมาเป็นอย่างนี้ เมือ่ มาเป็นอย่างนีแ้ ล้ว
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 มีอนั ไม่แปรผัน
เป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วน
พวกเราเหล่าขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุน่ อยูแ่ ต่ในความรืน่ รมย์
พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน
มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  นีเ้ ป็นฐานะที่ ๒ ซึง่ สมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง.
(๓) ภิกษุทง้ั หลาย !  พวกเทวดาชือ่ ว่ามโนปโทสิกะ
มีอยู่ พวกนัน้ มักเพ่งโทษกันและกันเกินควร เมือ่ มัวเพ่งโทษกัน
เกินควร ย่อมคิดมุง่ ร้ายกันและกัน เมือ่ ต่างคิดมุง่ ร้ายกันและกัน
จึงลำ�บากกายลำ�บากใจ พากันจุตจิ ากชัน้ นัน้ .
384

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้แล ทีส่ ตั ว์ผใู้ ด
ผูห้ นึง่ จุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้วมาเป็นอย่างนี้ เมือ่ มาเป็นอย่างนีแ้ ล้ว
จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต แล้วบรรลุเจโตสมาธิ
อันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัย
อยูใ่ นกาลก่อนนัน้ ได้ หลังแต่นนั้ ไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าว
อย่างนีว้ า่ ท่านพวกเทวดาผูม้ ใิ ช่เหล่ามโนปโทสิกะ ย่อม
ไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร จึงไม่จุติจากชั้นนั้น
เป็นผูเ้ ทีย่ ง ยัง่ ยืน คงที่ มีอนั ไม่แปรผันเป็นธรรมดา จัก
ตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วนพวกเราได้เป็น
พวกมโนปโทสิกะ มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร พวกเรา
จึงพากันจุตจิ ากชัน้ นัน้ เป็นผูไ้ ม่เทีย่ ง ไม่ยง่ั ยืน มีอายุนอ้ ย
ยังต้องจุตมิ าเป็นอย่างนีเ้ ช่นนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !  นีเ้ ป็นฐานะที่ ๓ ซึง่ สมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง.
(๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง บางอย่าง
ไม่เทีย่ ง บัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง บางอย่าง
ไม่เที่ยง ?
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ภิกษุทง้ั หลาย !  สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิภาณของตนตาม
ที่ตรึกได้ ตามที่ค้นคิดได้ อย่างนี้ว่า สิ่งที่เรียกว่าจักษุก็ดี
โสตะก็ดี ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายก็ดี นี้ได้ชื่อว่าอัตตา
เป็นของไม่เทีย่ ง ไม่ยง่ั ยืน ไม่คงทน มีอนั แปรผันเป็นธรรมดา
ส่วนสิง่ ทีเ่ รียกว่าจิต หรือใจ หรือวิญญาณ นีช้ อื่ ว่าอัตตา
เป็นของเทีย่ งยัง่ ยืน คงทน มีอนั ไม่แปรผันเป็นธรรมดา
จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ ป็นฐานะที่ ๔ ซึง่ สมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทฏิ ฐิวา่ บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เทีย่ ง.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใด เทวดาเป็นผู้จะต้องจุติ
จากเทพนิกาย เมื่อนั้น นิมิตร ๕ ประการ ย่อมปรากฏแก่
เทวดานั้น คือ
(๑) ดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง
(๒) ผ้าย่อมเศร้าหมอง
(๓) เหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้
(๔) ผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย
(๕) เทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาสน์ของตน
ภิกษุทง้ั หลาย !  เทวดาทัง้ หลายทราบว่า เทพบุตรนี้
จะต้องเคลือ่ นจากเทพนิกาย ย่อมพลอยยินดีกะเทพบุตรนัน้
ด้วยถ้อยคำ� ๓ อย่างว่า แน่ะท่านผู้เจริญ !
(๑) ขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติ
ครั้นไปสู่สุคติแล้ว
(๒) ขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว
ครั้นได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว
(๓) ขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดี
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ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  อะไรหนอแล เป็นส่วนแห่งการไปสู่
สุคติของเทวดาทั้งหลาย อะไรเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลาย
ได้ดแี ล้ว อนึง่ อะไรเป็นส่วนแห่งการตัง้ อยูด่ ว้ ยดีของเทวดาทัง้ หลาย
พระเจ้าข้า !

ภิกษุทั้งหลาย !  
ความเป็นมนุษย์ นี้แลเป็นส่วนแห่งการไปสูส่ คุ ติ
ของเทวดาทัง้ หลาย
เทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมได้ศรัทธาในธรรม
วินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว นี้แลเป็นส่วนแห่งลาภ
ที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้ว
ศรัทธาของเทวดาใดนัน้ ตัง้ มัน่ แล้ว มีรากหยัง่ ลง
มั่นแล้ว อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ในโลก พึงนำ�ไปไม่ได้ นีแ้ ลเป็นส่วนแห่งการตัง้ อยู่
ด้วยดีของเทวดาทั้งหลาย
ภิกษุทง้ั หลาย !  เมือ่ ใด เทวดาจะต้องจุตจิ ากเทพ
นิกายเพราะความสิน้ อายุ เมือ่ นัน้ เสียง ๓ อย่างของเทวดา
ทัง้ หลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่า
“แน่ะท่านผู้เจริญ ! ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว
จงถึงสุคติ จงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิด
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เมือ่ ท่านเป็นมนุษย์แล้ว จงได้ศรัทธาอย่างยิง่ ในพระสัทธรรม
ศรั ท ธาของท่ า นนั้ น พึ ง ตั้ ง ลงมั่ น มี ร ากหยั่ ง ลงมั่ น ใน
พระสัทธรรมทีพ่ ระตถาคตประกาศดีแล้ว อันใครๆ พึงนำ�ไป
มิได้ตลอดชีพ ท่านจงละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
และอย่ากระทำ�อกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษ
กระทำ�กุศลด้วยกาย ด้วยวาจาให้มาก กระทำ�กุศลด้วยใจ
หาประมาณมิได้ หาอุปธิมิได้ แต่นั้นท่านจงกระทำ�บุญอัน
ให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทาน แล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่น
ให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรม ในพรหมจรรย์”
เมื่อใด เทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติ เมื่อนั้น
ย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นี้ว่า “แน่ะเทวดา !
ท่านจงมาบ่อยๆ”.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา
มีนอ้ ย โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิด
ในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนน้ั ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่ ม ากกว่ า ฝุ่ น นิ ด หนึ่ ง เท่ า ที่ ท รงช้ อ นขึ้ น ด้ ว ยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถงึ ซึง่ การคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซง่ึ ส่วนเสีย้ ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์
มีนอ้ ย โดยทีแ่ ท้ สัตว์ทจี่ ตุ จิ ากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิด
ในนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
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ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๑)

104

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๕/๔๒๙-๔๓๐.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   กัปหนึง่ นานเพียงไรหนอแล ?

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

อาจอุปมาได้ ภิกษุ !
ภิกษุ !   เหมือนอย่างว่า ภูเขาหินลูกใหญ่ยาว
โยชน์1 หนึง่ กว้างโยชน์หนึง่ สูงโยชน์หนึง่ ไม่มชี อ่ ง ไม่มโี พรง
เป็นแท่งทึบ บุรษุ พึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาแล้ว ปัดภูเขานัน้
๑๐๐ ปีต่อครั้ง ภูเขาหินลูกใหญ่นั้น พึงถึงการหมดไป
สิน้ ไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกว่าแล ส่วนกัปหนึง่
ยังไม่ถึงการหมดไป สิ้นไป กัปนานอย่างนี้แล บรรดา
กัปทีน่ านอย่างนี้ พวกเธอท่องเทีย่ วไปแล้ว มิใช่หนึง่ กัป
มิใช่ร้อยกัป มิใช่พันกัป มิใช่แสนกัป.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
1. ๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร
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เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุ !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะ
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี.้
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ความนานแห่งกัป (นัยที่ ๒)

105

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๖/๔๓๑-๔๓๒.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   กัปหนึง่ นานเพียงไรหนอแล ?

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

อาจอุปมาได้ ภิกษุ
ภิกษุ !   เหมือนอย่างว่า นครทีท่ �ำ ด้วยเหล็ก ยาว
โยชน์ ๑ กว้างโยชน์ ๑ สูงโยชน์ ๑ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์
ผักกาด มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน บุรุษ
พึงหยิบเอาเมล็ดพันธุผ์ กั กาดเมล็ดหนึง่ ๆ ออกจากนครนัน้
โดยล่วงไปหนึง่ ร้อยปีตอ่ เมล็ด เมล็ดพันธุผ์ กั กาดกองใหญ่
นั้น พึงถึงความสิ้นไป หมดไป เพราะความพยายามนี้
ยังเร็วกว่าแล ส่วนกัปหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไป หมดไป
กัปนานอย่างนี้แล บรรดากัปที่นานอย่างนี้ พวกเธอ
ท่องเที่ยวไปแล้ว มิใช่หนึ่งกัป มิใช่ร้อยกัป มิใช่พันกัป
มิใช่แสนกัป.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุ !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพื่อจะ
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ
(นัยที่ ๑)

106

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๗/๔๓๓-๔๓๔.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  กัปทัง้ หลายทีผ่ า่ นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากเท่าไรหนอ ?

ภิกษุทง้ั หลาย !  กัปทัง้ หลายทีผ่ า่ นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มีมาก มิใช่งา่ ยทีจ่ ะนับกัปเหล่านัน้ ว่า เท่านีก้ ปั เท่านี้ ๑๐๐ กัป
เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า !

อาจอุปมาได้ ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุทง้ั หลาย !  มีสาวก ๔ รูป เป็นผูม้ อี ายุ ๑๐๐ ปี
มีชวี ติ ๑๐๐ ปี หากว่าท่านเหล่านัน้ พึงระลึกถอยหลังไปได้
วันละแสนกัป กัปทีท่ า่ นเหล่านัน้ ระลึกไม่ถงึ พึงยังมีอยูอ่ กี
สาวก ๔ รูปของเรา ผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต ๑๐๐ ปี พึงทำ�
กาละโดยล่วงไป ๑๐๐ ปีๆ โดยแท้แล กัปที่ผ่านไปแล้ว
ล่วงไปแล้ว มีจำ�นวนมากอย่างนี้แล มิใช่ง่ายที่จะนับกัป
เหล่านั้น ว่า เท่านี้กัป เท่านี้ร้อยกัป เท่านี้พันกัป หรือว่า
เท่านี้แสนกัป.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ
(นัยที่ ๒)

107

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๗-๒๑๘/๔๓๕-๔๓๗.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว
ล่วงไปแล้ว มากเท่าไรหนอ ?

พราหมณ์ !   กัปทัง้ หลายทีผ่ า่ นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากแล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้
๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
ก็พระโคดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหม ?

อาจอุปมาได้ พราหมณ์ !  
พราหมณ์ !   แม่น�้ำ คงคานีย้ อ่ มเกิดแต่ทใี่ ด และ
ย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็น
ของง่ายที่จะกำ�หนดได้ว่าเท่านี้เม็ด เท่านี้ ๑๐๐ เม็ด
เท่านี้ ๑,๐๐๐ เม็ด หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด.
พราหมณ์ !  กัปทัง้ หลายทีผ่ า่ นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากกว่าเมล็ดทรายเหล่านัน้ มิใช่งา่ ยทีจ่ ะนับกัปเหล่านัน้
ว่า เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่า
เท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
พราหมณ์ !   ด้ ว ยเหตุ เ พี ย งเท่ า นี้ ก็ พ อแล้ ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
(เกี่ยวกับสังสารวัฏ มีข้อความบาลีที่น่าสนใจในบทว่า
อนมตคฺโคย 1 ภิกขฺ เว สสาโร ปุพพฺ า 2 โกฏิ 3 น ปฺายติ 4
อวิชชฺ านีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน สนฺธาวต สสรต เอว
ทีฆรตฺต โข ภิกขฺ เว ทุกขฺ  ปจฺจนุภตู  ติปปฺ  ปจฺจนุภตู  พฺยสน ปจฺจนุภตู 
กฏสี วฑฺฒิตา.)

1. อนมตคฺโคย = มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลตามรู้ไม่ได้.
2. ปุพฺพา = อดีต ก่อน.
3. โกฏิ = ส่วนปลายสุด.
4. น ปฺายติ = ไม่ปรากฏ.
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การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน

108

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๔๐-๔๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน
ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน
เหมือนฉะนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอด
กัปหนึง่ พึงมีโครงกระดูก ร่างกระดูก กองกระดูก ใหญ่เท่า
ภูเขาเวปุลละนี้ ถ้ากองกระดูกนัน้ พึงเป็นของทีจ่ ะขนมา
รวมกันได้ และกระดูกทีไ่ ด้สง่ั สมไว้แล้ว ก็ไม่พงึ หมดไป.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
404
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ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

เราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า
กระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กัปหนึ่ง
พึงเป็นกองเท่าภูเขา ก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้น
คือ ภูเขาใหญ่ชื่อเวปุลละ อยู่ทิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ
ใกล้เมืองราชคฤห์ อันมีภูเขาล้อมรอบ
เมื่อใด บุคคลเห็นอริยสัจ
คือ ทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์
ความล่วงพ้นทุกข์ และอริยมรรคมีองค์ ๘
อันยังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ ด้วยปัญญาอันชอบ
เมื่อนั้น เขาท่องเที่ยว ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก
ก็เป็นผู้ทำ�ที่สุดทุกข์ได้
เพราะสิ้นสัญโญชน์ทั้งปวง ดังนี้แล.
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การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน
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-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๒-๒๑๓/๔๒๑-๔๒๔.

ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เหมือนอย่างว่า บุรษุ ตัดทอนหญ้า
ไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ แล้วจึงรวมกันไว้ ครั้นแล้ว
พึงกระทำ�ให้เป็นมัดๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว้ สมมติว่า นี้เป็น
มารดาของเรา นี้เป็นมารดาของมารดาของเรา โดยลำ�ดับ
มารดาของมารดาแห่งบุรษุ นัน้ ไม่พงึ สิน้ สุด ส่วนว่า หญ้า ไม้
กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุว่า สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง
ปลายไม่ได้ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หา
เป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เหมือนอย่างว่า บุรษุ ปัน้ มหาปฐพีน้ี
ให้เป็นก้อน ก้อนละเท่าเม็ดกระเบา แล้ววางไว้ สมมติว่า
นี้เป็นบิดาของเรา นี้เป็นบิดาของบิดาของเรา โดยลำ�ดับ
บิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุด ส่วนมหาปฐพีนี้
พึงถึงการหมดสิ้นไป.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก

110

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๓-๒๒๔/๔๕๐-๔๕๕.

ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดา โดยกาลนานนี้
มิใช่หาได้ง่ายเลย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้

408
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ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบือ้ งปลายไม่ได้ … สัตว์ทไ่ี ม่เคยเป็นบิดา โดยกาลนานนี้
มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.
ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ … สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชาย
โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.
ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ … สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง
โดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.
ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบือ้ งปลายไม่ได้ … สัตว์ทไ่ี ม่เคยเป็นบุตร โดยกาลนานนี้
มิใช่หาได้ง่ายเลย … ดังนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นธิดา โดยกาลนานนี้
มิใช่หาได้ง่ายเลย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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น�้ำตา ที่เคยหลั่งไหล

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ
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-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๓-๒๑๔/๔๒๕-๔๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏเธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็นอย่างไร
น้ำ�ตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมา คร่ำ�ครวญ
ร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิง่ ทีไ่ ม่พอใจ เพราะพลัดพรากจาก
สิง่ ทีพ่ อใจ โดยกาลนานนี้ กับน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ สิง่ ไหน
จะมากกว่ากัน.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   พวกข้าพระองค์ยอ่ มทราบธรรม
ตามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วว่า น้�ำ ตาทีห่ ลัง่ ไหลออกของพวก
ข้าพระองค์ ผูท้ อ่ งเทีย่ วไปมา คร่�ำ ครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบ
สิง่ ทีไ่ ม่พอใจ เพราะการพลัดพรากจากสิง่ ทีพ่ อใจ โดยกาลนานนีแ้ หละ
มากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ ไม่มากกว่าเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !   สาธุ สาธุ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว น้ำ�ตาที่หลั่งไหลออกของ
พวกเธอ ผูท้ อ่ งเทีย่ วไปมา คร่�ำ ครวญร้องไห้อยู่ เพราะการ
ประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ
โดยกาลนานนีแ้ หละมากกว่า  ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔
ไม่มากกว่าเลย
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…พวกเธอได้ ป ระสบมรณกรรมของมารดา
ตลอดกาลนาน น้ำ � ตาที่ ห ลั่ ง ไหลออกของพวกเธอ
ผู้ประสบมรณกรรมของมารดา คร่�ำ ครวญร้องไห้อยู่ เพราะ
ประสบสิ่ง ที่ไ ม่ พ อใจ เพราะพลั ด พรากจากสิ่ง ที่พ อใจ
นีแ้ หละมากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ ไม่มากกว่าเลย
…พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดา …
มรณกรรมของพีช่ ายน้องชาย … มรณกรรมของพีส่ าว
น้องสาว … มรณกรรมของบุตร … มรณกรรมของ
ธิดา ตลอดกาลนาน น้ำ�ตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ
ผู้ประสบมรณกรรมของธิดา คร่ำ�ครวญร้องไห้อยู่ เพราะ
ประสบสิง่ ทีไ่ ม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิง่ ทีพ่ อใจ นีแ้ หละ
มากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ ไม่มากกว่าเลย
…พวกเธอได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติ …
ความเสื่อมแห่งโภคะ … ความเสือ่ มเพราะโรค ตลอด
กาลนาน น้�ำ ตาทีห่ ลัง่ ไหลออกของเธอเหล่านัน้ ผูป้ ระสบ
ความเสือ่ มเพราะโรค คร่�ำ ครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิง่
ที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นี้แหละ
มากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.
412
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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น�้ำนม ที่เคยได้ดื่ม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

112
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๔-๒๑๕/๔๒๗-๔๒๘.

ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็นไฉน
น้ำ�นมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยกาลนานนี้
ดื่มแล้ว กับน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหนจะมากกว่ากัน ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   พวกข้าพระองค์ย่อมทราบ
ธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว น้ำ�นมมารดาที่พวกข้า
พระองค์ ผู้ ท่ อ งเที่ ย วไปมาอยู่ โ ดยกาลนาน ดื่ ม แล้ ว นั่ น แหละ
มากกว่า ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.

ภิกษุทั้งหลาย !   สาธุ สาธุ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว น้ำ�นมมารดาที่พวกเธอ
ผู้ ท่ อ งเที่ ย วไปมาอยู่ โ ดยกาลนานดื่ ม แล้ ว นั่ น แหละ
มากกว่า น้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย.
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ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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ทุกข์ ที่เคยประสบ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

113
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑/๔๔๓.

ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ เธอทัง้ หลายเห็นทุคตบุรษุ ผูม้ มี อื และเท้า
ไม่สมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนีว้ า่ เราทัง้ หลาย
ก็เคยเสวยทุกข์เห็นปานนี้มาแล้ว โดยกาลนานนี้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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สุข ที่เคยได้รับ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

114
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑/๔๔๔.

ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ เธอทัง้ หลายเห็นบุคคลผูเ้ พียบพร้อมด้วย
ความสุข มีบริวารคอยรับใช้ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนีว้ า่
เราทัง้ หลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนีม้ าแล้ว โดยกาลนานนี.้
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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เลือด ที่เคยสูญเสีย

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

115
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒๑-๒๒๓/๔๔๕-๔๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้ เป็นไฉน
โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูก
ตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ กับน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหน
จะมากกว่ากัน.
ข้าแต่พระองค์ผ้เู จริญ !   ข้าพระองค์ท้งั หลายย่อมทราบ
ธรรมตามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วว่า โลหิตทีห่ ลัง่ ไหลออก
ของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมา ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนาน
นี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !   สาธุ สาธุ พวกเธอทราบธรรม
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว โลหิตที่หลั่งไหลออกของ
พวกเธอผูท้ อ่ งเทีย่ วไปมาซึง่ ถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้
นีแ้ หละมากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ ไม่มากกว่าเลย
เมือ่ เธอทัง้ หลายเกิดเป็นโค ซึง่ ถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน
โลหิตทีห่ ลัง่ ไหลออกนัน่ แหละมากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทร
ทัง้ ๔ ไม่มากกว่าเลย.
418
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… เมือ่ เธอทัง้ หลายเกิดเป็นกระบือ … เกิดเป็นแกะ
… เกิดเป็นแพะ … เกิดเป็นเนือ้ … เกิดเป็นสุกร … เกิดเป็นไก่
ซึง่ ถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตทีห่ ลัง่ ไหลออกนัน่ แหละ
มากกว่า ส่วนน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย
… เมือ่ เธอทัง้ หลายถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า
เป็นโจรฆ่าชาวบ้าน … ถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า เป็นโจร
คิดปล้น … ถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า เป็นโจรประพฤติผดิ
ในภรรยาของผู้อ่นื ตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก
นัน่ แหละมากกว่า ส่วนน้�ำ ในมหาสมุทรทัง้ ๔ ไม่มากกว่าเลย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ

116

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘-๔๓๙.

ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน
ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน
เหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนท่อนไม้อนั บุคคล
ซัดขึน้ ไปสูอ่ ากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตก
เอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนีฉ้ นั ใด
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็ น
เครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกนีส้ โู่ ลกอืน่ บางคราว
แล่นจากโลกอืน่ สูโ่ ลกนี.้
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ �ำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
420
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เป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่
ปรากฏ สัตว์เหล่านัน้ ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๑)
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ภิกษุท้ังหลาย !   สงสารนี้กำ�หนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น
ย่อมไม่ปรากฏ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว เวปุลลบรรพตนี้
มีชื่อว่าปาจีนวังสะ สมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าติวรา
หมูม่ นุษย์ชอ่ื ติวรา มีอายุประมาณสีห่ มืน่ ปี หมูม่ นุษย์ชอ่ื ติวรา
ขึ้นปาจีนวังสบรรพตเป็นเวลา ๔ วัน ลงก็เป็นเวลา ๔ วัน
สมัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กกุสันธะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันธะ มีพระสาวกคู่หนึ่ง
เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ ชื่อว่า วิธูระและสัญชีวะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้
นัน้ แล อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านัน้ กระทำ�กาละไปแล้ว
และพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ก็ปรินพิ พานแล้ว สังขาร
ทัง้ หลายไม่เทีย่ งอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้
สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว เวปุลลบรรพตนี้
มีชื่อว่าวงกฏ สมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสสะ หมู่
มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะ มีอายุประมาณสามหมื่นปี มนุษย์ชื่อ
โรหิตัสสะขึ้นวงกฏบรรพตเป็นเวลา ๓ วัน ลงก็เป็นเวลา
๓ วัน สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระนามว่าโกนาคมนะ เสด็จอุบตั ขิ น้ึ ในโลก พระผูม้ พี ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ มีพระสาวก
คู่หนึ่ง เป็นคู่เลิศ เป็นคู่เจริญ ชื่อว่า ภิยโยสะและอุตตระ.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้
นัน้ แล อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านัน้ กระทำ�กาละไปแล้ว
และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้ว สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ … พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เรือ่ งเคยมีมาแล้ว เวปุลลบรรพตนี้
มีชื่อว่าสุปัสสะ สมัยนั้นแล หมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุปปิยา หมู่
มนุษย์ชื่อสุปปิยามีอายุประมาณสองหมื่นปี หมู่มนุษย์ชื่อ
สุปปิยาขึน้ สุปสั สบรรพตเป็นเวลา ๒ วัน ลงก็เป็นเวลา ๒ วัน
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สมัยนั้น พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กัสสปะ เสด็จอุบตั ขิ น้ึ ในโลก พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ มีพระสาวกคูห่ นึง่ เป็นคูเ่ ลิศ
เป็นคูเ่ จริญ ชือ่ ว่า ติสสะและภารทวาชะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงดูเถิด ชือ่ แห่งภูเขานี้
นัน้ แล อันตรธานไปแล้ว มนุษย์เหล่านัน้ กระทำ�กาละไปแล้ว
และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้ว สังขาร
ทัง้ หลายไม่เทีย่ งอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขาร
ทัง้ หลาย เป็นสิง่ ทีห่ วังอะไรไม่ได้อย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อ
เวปุลละทีเดียว ก็บดั นีห้ มูม่ นุษย์เหล่านีม้ ชี อ่ื ว่ามาคธะ หมูม่ นุษย์
ชื่อมาคธะมีอายุเพียงน้อยนิด ผู้ใดมีชีวิตอยู่นาน ผู้นั้น
มีอายุเพียงร้อยปี น้อยกว่าก็มี เกินกว่าก็มี หมู่มนุษย์ชื่อ
มาคธะ ขึ้นเวปุลลบรรพตเพียงครู่เดียว ลงก็เพียงครู่เดียว
และบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์น้ี เสด็จอุบตั ิ
ขึน้ แล้วในโลก ก็เราแลมีสาวกคูห่ นึง่ เป็นคูเ่ ลิศ เป็นคูเ่ จริญ
ชือ่ ว่า สารีบตุ รและโมคคัลลานะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ชื่อแห่งบรรพตนี้จักอันตรธาน
หมู่มนุษย์เหล่านี้จักทำ�กาละ และเราก็จักปรินิพพาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ที่
หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี้.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ปาจีนวังสบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อติวรา
วงกฏบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะ
สุปัสสบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อสุปปิยา
และเวปุลลบรรพตของหมู่มนุษย์ชื่อมาคธะ
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
ครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป
ความสงบรำ�งับซึ่งสังขารทั้งปวงได้ เป็นสุข ดังนี้.
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สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่ ๒)
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ภิกษุทั้งหลาย !
สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง (อนิจฺจ)
สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน (อธุว)
สังขารทัง้ หลาย เป็นสิง่ ทีห่ วังอะไรไม่ได้ (อนสฺสาสิก).
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !  ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน์1
โดยกว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หยัง่ ลงในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์
สูงขึน้ จากผิวพืน้ สมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์.
ภิกษุทง้ั หลาย !  มีสมัยซึง่ ล่วงไปหลายปี หลายร้อยปี
หลายพันปี หลายแสนปี ที่ฝนไม่ตกเลย เมื่อฝนไม่ตก
(ตลอดเวลาเท่านี้) ป่าใหญ่ๆ อันประกอบด้วย พีชคาม
ภูตคาม ไม้ หยูกยาและหญ้าทั้งหลาย ย่อมเฉา ย่อม
เหี่ยวแห้ง มีอยู่ไม่ได้.
1. ๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร.
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ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้ บางคราว
โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีส่ อง ย่อมปรากฏ
เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏ แม่นำ�้ น้อย หนองบึง
ทัง้ หมดก็งวดแห้งไป ไม่มอี ยู.่
ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้ บางคราว
โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีส่ าม ย่อมปรากฏ
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เมือ่ ดวงอาทิตย์ดวงทีส่ ามปรากฏ แม่น�้ำ สายใหญ่ๆ เช่น
แม่น้ำ�คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทัง้ หมดก็งวดแห้งไป
ไม่มอี ยู.่
ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้ บางคราว
โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีส่ ่ี ย่อมปรากฏ
เมือ่ ดวงอาทิตย์ดวงทีส่ ป่ี รากฏ มหาสระทัง้ หลาย อันเป็น
ทีเ่ กิดแห่งแม่น�ำ้ สายใหญ่ๆ เช่น แม่น�ำ้ คงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี มหาสระเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้ บางคราว
โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีห่ า้ ย่อมปรากฏ
เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ น้ำ�ในมหาสมุทรอันลึก
ร้อยโยชน์ ก็งวดลง น้�ำ ในมหาสมุทรอันลึก สอง-สาม-สี-่ ห้าหก-เจ็ดร้อยโยชน์ ก็งวดลง เหลืออยูเ่ พียงเจ็ดชัว่ ต้นตาล
ก็มี เหลืออยู่เพียงหก-ห้า-สี่-สาม-สอง กระทั่งหนึ่งชั่ว
ต้นตาล ก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชัว่ บุรษุ ก็มี เหลืออยู่
เพียงหก-ห้า-สี-่ สาม–สอง-หนึง่ กระทั่งครึ่งชั่วบุรุษ ก็มี
งวดลง เหลืออยู่เพียงแค่สะเอว เพียงแค่เข่า เพียงแค่
ข้อเท้า กระทัง่ เหลืออยู่ ลึกเท่าน้�ำ ในรอยเท้าโค ในทีน่ นั้ ๆ
เช่นเดียวกับน้ำ�ในรอยเท้าโค เมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกใน
ฤดูสารทลงมาในที่นั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์
ดวงที่ห้า น้ำ�ในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้ บางคราว
โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีห่ ก ย่อมปรากฏ
เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงทีห่ ก มหาปฐพีนแ้ี ละ
ขุนเขาสิเนรุ ก็มคี วันขึน้ ยิง่ ขึน้ และยิง่ ขึน้ เปรียบเหมือน
เตาเผาหม้อ อันนายช่างหม้อสุมไฟแล้ว ย่อมมีควันขึน้ โขมง
ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
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ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสมัยซึง่ ในกาลบางครัง้ บางคราว
โดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีเ่ จ็ดย่อมปรากฏ
เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงทีเ่ จ็ด มหาปฐพีนแ้ี ละ
ขุนเขาสิเนรุ ย่อมมีไฟลุกโพลงๆ มีเปลวเป็นอันเดียวกัน
เมือ่ มหาปฐพีนแ้ี ละขุนเขาสิเนรุ อันไฟเผาอยู่ ไหม้อยูอ่ ย่างนี้
เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไป จนถึงพรหมโลก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู่
ไหม้อยู่ วินาศอยู่ อันกองไฟท่วมทับแล้ว ยอดทั้งหลาย
อั น สู ง ร้ อ ยโยชน์ บ้ า ง สอง-สาม-สี่ - ห้ า ร้ อ ยโยชน์ บ้ า ง
ก็พังทำ�ลายไป.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ มหาปฐพีนแ้ี ละขุนเขาสิเนรุ
อันไฟเผาอยู่ ไหม้อยู่ ขี้เถ้าและเขม่า ย่อมไม่ปรากฏ
เหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำ�มันถูกเผา ขี้เถ้าและเขม่า ย่อม
ไม่ปรากฏ ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้
สังขารทัง้ หลายไม่ยง่ั ยืนอย่างนี้ สังขารทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีห่ วัง
อะไรไม่ได้อย่างนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว
เพือ่ จะเบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำ�หนัด
พอแล้วเพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้
ภิกษุทั้งหลาย !  
ในข้อความนั้น ใครจะคิด ใครจะเชื่อว่า
ปฐพีนี้และขุนเขาสิเนรุจักลุกไหม้
จักวินาศ จักสูญสิ้นไปได้
นอกเสียจาก พวกมีบทอันเห็นแล้ว.
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เพราะไม่รู้อริยสัจ
จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

119

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

ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดขึน้ ไปสูอ่ ากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนีฉ้ นั ใด.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   สั ต ว์ ทั้ ง หลายผู้ มี อ วิ ช ชา
เป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น
บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครือ่ งกระทำ�ให้รวู้ า่
ทุกข์ เป็นอย่างนี้
เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ดังนี.้
		
…
…
…
…
ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง
เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่ง
อริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ และอริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทัง้ หลาย จึงได้ทอ่ งเทีย่ ว
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่ออริยสัจ คือทุกข์
เหตุให้เกิดทุกข์
ความดับไม่เหลือของทุกข์
และทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย
รู้ถึงและแทงตลอดแล้ว
ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด
ตัณหาที่จะนำ�ไปสู่ภพ ก็สิ้นไปหมด
บัดนี้ ความต้องเกิดขึ้นอีก มิได้มี ดังนี้.
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อุปมาแห่งนิพพาน
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120
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๕๓/๑๗๖.

สารีบตุ ร !   เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ นิพพาน ทางอันยังสัตว์
ให้ถงึ นิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ นิพพาน อนึง่
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อมรูช้ ดั
ซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบตุ ร !  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน�ำ้ อันใส
สะอาดเย็น ใสตลอด มีทา่ อันดี น่ารืน่ รมย์ และในทีไ่ ม่ไกล
สระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ ลำ�ดับนั้น บุรุษผู้มีตัว
อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่
สระโบกขรณีนน้ั แหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุ
เห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้
ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ จักมาถึงสระโบกขรณี
นีท้ เี ดียว”
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โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาลงสู่
สระโบกขรณีนั้น อาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวาย
ความเหน็ดเหนื่อย และความร้อนหมดแล้ว ขึ้นไปนั่งหรือ
นอนในแนวป่านัน้ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนีด้ ว้ ยใจฉันนัน้ เหมือนกันว่า บุคคลนีป้ ฏิบตั อิ ย่างนัน้
ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น จักกระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน
เข้าถึงแล้วแลอยู่
โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุรษุ นัน้ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงแล้ว
แลอยู่ (ย่อม) เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว.
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ความรู้สึกของปุถุชน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

121
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑/๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   ในโลกนี้ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ
ไม่เห็นพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า
ไม่ได้รบั การแนะนำ�ในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่เห็นสัปบุรษุ
ทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการ
แนะนำ�ในธรรมของสัปบุรุษ. ปุถุชนนั้น
(๑) ย่อมรูส้ กึ ซึง่ ดิน โดยความเป็นดิน ครัน้ รูส้ กึ
ซึ่งดินโดยความเป็นดินแล้ว ย่อมสำ�คัญมั่นหมายซึ่งดิน
ย่อมสำ�คัญมัน่ หมายในดิน ย่อมสำ�คัญมัน่ หมายโดยความ
เป็นดิน ย่อมสำ�คัญมั่นหมายว่า ดินของเรา ย่อมเพลิน
อย่างยิ่งซึ่งดิน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อนั้นเรากล่าว
ว่า เพราะดินเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้น มิได้รู้โดยรอบแล้ว.
(๒) ย่อมรู้สึกซึ่ง นํ้า … .
(๓) ย่อมรู้สึกซึ่ง ไฟ … .
(๔) ย่อมรู้สึกซึ่ง ลม … .
(๕) ย่อมรู้สึกซึ่ง ภูตสัตว์ทั้งหลาย … .
(๖) ย่อมรู้สึกซึ่ง เทพทั้งหลาย … .
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(๗) ย่อมรู้สึกซึ่ง ปชาบดี … .
(๘) ย่อมรู้สึกซึ่ง พรหม … .
(๙) ย่อมรู้สึกซึ่ง อาภัสสระทั้งหลาย … .
(๑๐) ย่อมรูส้ กึ ซึง่ สุภกิณหะทัง้ หลาย … .
(๑๑) ย่อมรูส้ กึ ซึง่ เวหัปผละทัง้ หลาย … .
(๑๒) ย่อมรู้สึกซึ่ง อภิภู … .
(๑๓) ย่อมรู้สึกซึ่ง อากาสานัญจายตนะ … .
(๑๔) ย่อมรู้สึกซึ่ง วิญญาณัญจายตนะ … .
(๑๕) ย่อมรู้สึกซึ่ง อากิญจัญญายตนะ … .
(๑๖) ย่อมรูส้ กึ ซึง่ เนวสัญญานาสัญญายตนะ … .
(๑๗) ย่อมรู้สึกซึ่ง รูปที่เห็นแล้ว … .
(๑๘) ย่อมรู้สึกซึ่ง เสียงที่ได้ฟังแล้ว … .
(๑๙) ย่อมรู้สึกซึ่ง สิ่งที่รู้สึกแล้ว … .
		 (ทางจมูก ลิ้น ผิวกาย) … .

(๒๐) ย่อมรู้สึกซึ่ง สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว … .
		 (ทางมโนวิญญาณ)
(๒๑) ย่อมรู้สึกซึ่ง เอกภาวะ1 (เอกตฺตํ) … .
1. เอกภาวะ = ความเป็นหนึ่ง (วิญญาณ).
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(๒๒) ย่อมรู้สึกซึ่ง นานาภาวะ1 (นานตฺตํ) …
(๒๓) ย่อมรู้สึกซึ่ง สรรพภาวะ2 (สพฺพํ) … .
(๒๔) ย่ อ มรู้ สึ ก ซึ่ ง นิ พ พาน โดยความเป็ น
นิพพาน ครั้นรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว
ย่อมสำ�คัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน ย่อมสำ�คัญมั่นหมายใน
นิ พ พาน ย่ อ มสำ � คั ญ มั่ น หมายโดยความเป็ น นิ พ พาน
ย่อมสำ�คัญมั่นหมายว่านิพพานของเรา ย่อมเพลินอย่าง
ยิ่งซึ่งนิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อนั้นเรากล่าว
ว่า เพราะนิพพานเป็นสิง่ ทีป่ ถุ ชุ นนัน้ มิได้รโู้ ดยรอบแล้ว.

1. นานาภาวะ = ความแตกต่างกัน (รูป เวทนา สัญญาและสังขาร).
2. สรรพภาวะ = สิ่งทั้งปวง (ขันธ์ทั้ง ๕).
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นิพพาน คือ
ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ
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122
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐/๓๑.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ !   ที่ พ ระองค์ ท รงเรี ย กอยู่ ว่ า
‘ธรรมเป็นที่กำ�จัดราคะ เป็นที่กำ�จัดโทสะ เป็นที่กำ�จัดโมหะ’ ดังนี้
คำ�ว่า ‘ธรรมเป็นทีก่ �ำ จัดราคะ เป็นทีก่ �ำ จัดโทสะ เป็นทีก่ �ำ จัดโมหะ’
นี้เป็นคำ�ที่ใช้เรียกแทนชื่อของอะไรเล่า พระเจ้าข้า !

ภิกษุทั้งหลาย !  
คำ�ว่า “ธรรมเป็นที่กำ�จัดราคะ (ราควินโย)
เป็นที่กำ�จัดโทสะ เป็นที่กำ�จัดโมหะ” นี้
เป็นคำ�ที่ใช้เรียกแทนชื่อของนิพพานธาตุ
เรียกว่าเป็นธรรมทีส่ น้ิ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลายแล.

443

พุทธวจน - หมวดธรรม

ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน
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123
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ที่เรียกว่า ‘สัตว์ สัตว์’ ดังนี้
อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

ราธะ !   ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิ
อันใด ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ เพราะการติดแล้ว
ข้องแล้ว ในสิ่งนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า “สัตว์”
ดังนี.้
ราธะ !   เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ หรือ
กุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ทำ�ด้วยดินอยู่ ตราบใด
เขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหาย มี
ความเร่าร้อน และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดิน
เหล่านัน้ ตราบนัน้ พวกเด็กน้อยนัน้ ๆ ย่อมอาลัยเรือน
น้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมี
เรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่
ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น ว่าเป็นของเรา ดังนี้.
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ราธะ !   แต่เมือ่ ใดแล พวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารี
น้อยๆ เหล่านั้น ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแล้ว
ปราศจากความรั ก แล้ ว ปราศจากความเร่ า ร้ อ นแล้ ว
ปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น
ในกาลนัน้ พวกเขาย่อมทำ�เรือนน้อยๆ ทีท่ �ำ ด้วยดินเหล่านัน้
ให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกล่นไป กระทำ�ให้จบ
การเล่นเสีย ด้วยมือและเท้าทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด.
ราธะ !   อุปไมยก็ฉันนั้น คือ
แม้พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยรายกระจายออก
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
จงขจัดเสียให้ถูกวิธี จงทำ�ให้แหลกลาญ
โดยถูกวิธี จงทำ�ให้จบการเล่นให้ถูกวิธี
จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด.
ราธะ !  
เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น
คือ นิพพาน ดังนี้แล.
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นิพพานที่เห็นได้เอง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

124
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๐๒/๔๙๕.

ข้ า แต่ พ ระโคดมผู้ เ จริ ญ !   คำ � ที่ พ ระโคดมกล่ า วว่ า
‘นิพพานทีเ่ ห็นได้เอง (สนฺทฏิ ฺ กิ นิพพฺ าน) นิพพานทีเ่ ห็นได้เอง’ ดังนี.้
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ !   นิพพานที่เห็นได้เอง ไม่
ประกอบด้วยกาล เป็นสิง่ ทีก่ ล่าวกับผูอ้ นื่ ว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิง่
ที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ได้เฉพาะตนนั้น มีได้ด้วยเหตุ
เพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า !

พราหมณ์ !   บุคคลผู้กำ�หนัดแล้ว อันราคะ
ครอบงำ�แล้ว มีจิตอันราคะรึงรัดแล้ว ย่อมคิดเพื่อ
เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้าง
ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง เมือ่
ละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่คดิ แม้เพือ่ เบียดเบียนตนเอง
ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดแม้เพื่อ
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่าง และย่อมไม่เสวย
เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้.
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พราหมณ์ !   นิพพานที่เห็นได้เอง ไม่ประกอบ
ด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า “ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน”
ย่อมมีได้ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
พราหมณ์ !   บุคคลผู้เกิดโทสะแล้ว อันโทสะ
ครอบงำ � แล้ ว มีจิตอันโทสะรึง รัดแล้ว ย่ อ มคิ ด เพื่ อ
เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้าง
ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง เมือ่
ละโทสะได้แล้ว เขาย่อมไม่คดิ แม้เพือ่ เบียดเบียนตนเอง
ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดแม้เพื่อ
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่าง และย่อมไม่เสวย
เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตโดยแท้.
พราหมณ์ !   นิพพานที่เห็นได้เอง ไม่ประกอบ
ด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า “ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน”
ย่อมมีได้ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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พราหมณ์ !   บุ ค คลผู้ มี โ มหะแล้ ว อั น โมหะ
ครอบงำ � แล้ ว มีจิตอันโมหะรึงรัดแล้ว ย่ อ มคิ ด เพื่ อ
เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองบ้าง
ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ทุกขโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง เมือ่
ละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนตนเอง
ย่อมไม่คิดแม้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดแม้เพื่อ
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่าง และย่อมไม่เสวย
เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเป็นไปในทางจิตโดยแท้.
พราหมณ์ !   นิพพานที่เห็นได้เอง ไม่ประกอบ
ด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า “ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน”
ย่อมมีได้ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
พราหมณ์ !  
เมื่อใดแล
ผู้นี้ ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งราคะ
อันหาเศษเหลือมิได้
ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งโทสะ
อันหาเศษเหลือมิได้
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ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะ
อันหาเศษเหลือมิได้
พราหมณ์เอย !  
เมื่อนั้น
นิพพานที่เห็นได้เอง
ไม่ประกอบด้วยกาล
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า
“ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจ
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน”
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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นิพพาน คือ
ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

125
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๗๕/๒๕๑.

อาวุโส !  มีค�ำ กล่าวกันอยูว่ า่ ‘สันทิฏฐิกนิพพาน (สนฺทฏิ ฺ กิ
นิพพฺ าน) สันทิฏฐิกนิพพาน’ ดังนี.้
อาวุโส !   สันทิฏฐิกนิพพานนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแล ?
(พระอุทายีถามพระอานนท์ พระอานนท์เป็นผู้ตอบ)

อาวุโส !  ภิกษุในกรณีน้ี สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้ว
จากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปตี แิ ละสุข
อันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่.
อาวุโส !   สันทิฏฐิกนิพพาน อันพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ ด้วยเหตุมปี ระมาณเท่านีแ้ ล เมือ่ กล่าวโดยปริยาย.1
(ในกรณีแห่งทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ มีขอ้ ความทีก่ ล่าวไว้โดยทำ�นองเดียวกันกับข้อความ
ในกรณีแห่งปฐมฌานทุกประการ และในฐานะเป็นสันทิฏฐิกนิพพาน
โดยปริยาย.
1. ปริยาย = โดยอ้อม.
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ส่วนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้นกล่าวไว้ใน
ฐานะเป็นสันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยายด้วยข้อความดังต่อไปนี้ )

อาวุโส !   นัยอื่นอีกมีอยู่ ภิกษุในกรณีนี้ ก้าวล่วง
เสี ย ซึ่ ง เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะโดยประการทั้ ง ปวง
เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่ อนึ่ง เพราะเห็นด้วย
ปัญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้น ก็สิ้นไปรอบ.
อาวุโส !   สันทิฏฐิกนิพพาน อันพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ ด้วยเหตุมปี ระมาณเท่านีแ้ ล เมือ่ กล่าวโดยนิปปริยาย.1

1. นิปปริยาย = โดยตรง.
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การปรินิพพานในปัจจุบัน
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คหบดีี !   รูปทั้งหลาย ที่เห็นด้วยตาก็ดี เสียง
ทั้งหลาย ที่ฟังด้วยหูก็ดี กลิ่นทั้งหลาย ที่ดมด้วยจมูกก็ดี
รสทัง้ หลาย ทีล่ มิ้ ด้วยลิน้ ก็ดี โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ทีส่ มั ผัส
ด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ทั้งหลาย ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี  
อันเป็นสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ทีย่ วนตายวนใจ
ให้รกั เป็นทีเ่ ข้าไปตัง้ อาศัยอยูแ่ ห่งความใคร่ เป็นทีต่ งั้ แห่ง
ความกำ�หนัดย้อมใจ มีอยู่
และภิกษุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�สรรเสริญ
ไม่เมาหมกอยู่ ซึง่ อารมณ์มรี ปู เป็นต้นนัน้ เมือ่ ไม่เพลิดเพลิน
ไม่พร่�ำ สรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ซึง่ อารมณ์มรี ปู เป็นต้นนัน้
วิญญาณของภิกษุนน้ั ก็ไม่อาศัย ซึง่ อารมณ์มรี ปู เป็นต้นนัน้
ไม่มสี ง่ิ นัน้ ๆ เป็นอุปาทาน.
คหบดี !   ภิกษุผหู้ มดอุปาทาน ย่อมปรินพิ พาน.
คหบดี !   นีแ่ ล เป็นเหตุเป็นปัจจัย ทีส่ ตั ว์ทง้ั หลาย
บางเหล่าในโลกนี้ ย่อมปรินพิ พานในปัจจุบนั นีแ้ ล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าภิกษุ เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว
ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน
เพราะความหน่าย เพราะคลายกำ�หนัด
เพราะความดับเย็นแล้ว
ที่ตา ที่หู ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย ที่ใจ
ก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่า
ภิกษุเป็นผูถ้ งึ แล้วซึง่ นิพพานในทิฏฐธรรมนี้ นัน่ แล.
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ความหมายของค�ำว่า “ความดับ”
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ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  พระองค์กล่าวอยูว่ า่ “ความดับๆ”
ดังนี้ อันว่า “ความดับๆ” ดังกล่าวนี้ หมายถึงความดับแห่งธรรมทัง้ หลาย
เหล่าไหนเล่า พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขาร
ทั้ ง หลายก็ ดี วิ ญ ญาณก็ ดี เป็ น ของไม่ เ ที่ ย ง อั น ปั จ จั ย
ปรุงแต่งแล้ว อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็น
ธรรมดา มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไป
เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา คำ�อันเรากล่าวว่า
“ความดับๆ” หมายถึง ความดับแห่งรูป แห่งเวทนา
แห่งสัญญา แห่งสังขาร และแห่งวิญญาณ ดังนี้.
อานนท์์ !   คำ�อันเรากล่าวว่า “ความดับๆ” ดังนี้
หมายถึง ความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  
ความดับ ความเข้าไปสงบรำ�งับ ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ของรูป
ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร และของวิญญาณ ใดๆ
อันนั้นแหละเป็นความดับของทุกข์
อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรำ�งับของสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทั้งหลาย
อันนัน้ แหละเป็นความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ของชราและมรณะแล.
		
…
…
…
…
ภิกษุทง้ั หลาย !  ธรรมนี้ เป็นธรรมทีส่ มควรแก่ภกิ ษุ
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
คือ ข้อทีภ่ กิ ษุเป็นผูม้ ากอยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
ในรูป เป็นผู้มากอยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในเวทนา
เป็นผูม้ ากอยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายในสัญญา เป็นผูม้ ากอยู่
ด้วยความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายในสังขาร เป็นผูม้ ากอยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ
เบือ่ หน่ายในวิญญาณ.
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ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูม้ ากอยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
ย่อมรู้รอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
ซึ่งวิญญาณ
เมื่ อ เขารู้ ร อบอยู่ซึ่ง รูป ซึ่ง เวทนา ซึ่ง สั ญ ญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ
ย่ อ มหลุ ดพ้น จากรูป จากเวทนา จากสัญญา
จากสังขาร จากวิญญาณ
ย่ อ มพ้ น ได้ จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนี.้
		
…
…
…
…
ภิกษุทง้ั หลาย !  ธรรมนี้ เป็นธรรมทีส่ มควรแก่ภกิ ษุ
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
คือ ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูป
อยู่เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาอยู่
เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในสัญญาอยู่เป็น
ประจำ� เป็นผูต้ ามเห็นความไม่เทีย่ งในสังขารอยูเ่ ป็นประจำ�
เป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เป็นประจำ�.
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ภิกษุนั้น เมื่อเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยูเ่ ป็นประจำ�
ย่อมรู้รอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
ซึ่งวิญญาณ
เมื่ อ เขารู้ ร อบอยู่ซึ่ง รูป ซึ่ง เวทนา ซึ่ งสั ญ ญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ
ย่ อ มหลุด พ้น จากรูป จากเวทนา จากสัญญา
จากสังขาร จากวิญญาณ
ย่ อ มพ้น ได้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนี.้
		
…
…
…
…
ภิกษุทง้ั หลาย !  ธรรมนี้ เป็นธรรมทีส่ มควรแก่ภกิ ษุ
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
คือ ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในรูป
อยู่เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในเวทนาอยู่
เป็นประจำ� เป็นผูต้ ามเห็นความเป็นทุกข์ในสัญญาอยูเ่ ป็น
ประจำ� เป็นผูต้ ามเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารอยูเ่ ป็นประจำ�
เป็นผู้ตามเห็นความเป็นทุกข์ในวิญญาณอยู่เป็นประจำ�
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ภิกษุนน้ั เมือ่ เป็นผูต้ ามเห็นความเป็นทุกข์ ในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยูเ่ ป็นประจำ�
ย่อมรู้รอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
ซึ่งวิญญาณ
เมื่ อ เขารู้ ร อบอยู่ซึ่ง รูป ซึ่ง เวทนา ซึ่ง สั ญ ญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ
ย่ อ มหลุ ดพ้น จากรูป จากเวทนา จากสัญญา
จากสังขาร จากวิญญาณ
ย่อมพ้นได้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนี.้
		
…
…
…
…
ภิกษุทง้ั หลาย !  ธรรมนี้ เป็นธรรมทีส่ มควรแก่ภกิ ษุ
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
คือ ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน
รูปอยู่เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน
เวทนาอยู่เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน
สัญญาอยู่เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน
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สังขารอยู่เป็นประจำ� เป็นผู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาใน
วิญญาณอยู่เป็นประจำ�.
ภิกษุนั้น เมื่อตามเห็นความเป็นอนัตตา ในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยูเ่ ป็นประจำ�
ย่อมรู้รอบ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
ซึ่งวิญญาณ
เมื่ อ เขารู้ ร อบอยู่ ซึ่ง รูป ซึ่ง เวทนา ซึ่ งสั ญ ญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ
ย่ อ มหลุด พ้น จากรูป จากเวทนา จากสัญญา
จากสังขาร จากวิญญาณ
ย่อมพ้นได้จากความเกิด ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย ความโศก ความร่ำ�ไรรำ�พัน ความทุกข์กาย
ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ
เราตถาคตกล่าวว่า เขาย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ดังนี.้
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ความดับของอายตนะ
คือ ความดับของทุกข์
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ภิกษุทง้ั หลาย !  
ความดับ ความเข้าไปสงบรำ�งับ และความตั้งอยู่ไม่ได้
แห่งตา แห่งหู แห่งจมูก แห่งลิน้ แห่งกาย แห่งใจ ใดๆ
อันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์
อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรำ�งับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทั้งหลาย
อันนัน้ แหละเป็นความตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งชราและมรณะแล.
ภิกษุทง้ั หลาย !  
ความดับ ความเข้าไปสงบรำ�งับ และความตั้งอยู่ไม่ได้
แห่งรูป แห่งเสียง แห่งกลิ่น แห่งรส แห่งโผฏฐัพพะ
แห่งธรรมารมณ์ ใดๆ
อันนั้นแหละ เป็นความดับแห่งทุกข์
อันนัน้ แหละเป็นความเข้าไปสงบรำ�งับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทั้งหลาย
อันนัน้ แหละเป็นความตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งชราและมรณะแล.
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ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้

130

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๖-๒๓๗/๓๗๕-๓๗๖.

ราธะ !   ความพอใจ (ฉันทะ) ก็ดี ความกำ�หนัด
(ราคะ) ก็ดี ความเพลิน (นันทิ) ก็ดี ความอยาก (ตัณหา)
ก็ดี มีอยู่ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย
ในวิญญาณ ใดๆ
พวกเธอทั้งหลาย จงละกิเลสนั้นๆ เสีย.
ด้วยการทำ�อย่างนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขารทัง้ หลาย
วิญญาณนัน้ ๆ จักเป็นสิง่ ทีพ่ วกเธอละได้แล้ว เป็นสิง่ ทีม่ มี ลู ราก
อันตัดเสียแล้ว ทำ�ให้เหมือนตาลยอดเน่า ทำ�ให้มีอยู่ไม่ได้
ทำ�ให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป.
ราธะ !   ความพอใจก็ ดี ความกำ � หนั ด ก็ ดี
ความเพลินก็ดี ความอยากก็ดี กิเลสเป็นเหตุให้เข้าไป
สูภ่ พ (อุปายะ) ก็ดี และความยึดมัน่ (อุปาทาน) ก็ดี อันเป็น
เครือ่ งตัง้ ทับ เครือ่ งเข้าไปอาศัย และเครือ่ งนอนเนือ่ งแห่งจิต
มีอยู่ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ใดๆ
พวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นๆ เสีย
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ด้ว ยการทำ�อย่างนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
ทั้งหลาย วิญญาณ นั้นๆ จักเป็นสิ่งที่พวกเธอละได้แล้ว
เป็นสิง่ ทีม่ มี ลู รากอันตัดเสียแล้ว ทำ�ให้เหมือนตาลยอดเน่า
ทำ�ให้มีอยู่ไม่ได้ ทำ�ให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป.
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ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้

131

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
การปลงภาระหนักลงเสียได้ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งตัณหานั้นนั่นเทียว
ความละไปของตัณหานั้น
ความสลัดคืนของตัณหานั้น
ความหลุดออกไปของตัณหานั้น
และความไม่มที อ่ี าศัยอีกต่อไปของตัณหานัน้ อันใด.
ภิกษุทง้ั หลาย !  
อันนีเ้ ราเรียกว่า การปลงภาระหนักลงเสียได้ ดังนี.้
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก
บุคคลนั่นแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป
การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ในโลก
การปลงภาระหนักเสียได้ เป็นความสุข
พระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้ว
ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก
ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งราก (อวิชชา)
เป็นผูห้ มดสิง่ ปรารถนา ดับสนิทไม่มสี ว่ นเหลือ ดังนี.้
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ความดับของอายตนะ
คือ ความดับของทุกข์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

132
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๖-๕๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ ไม่รยู้ งิ่ เมือ่ ไม่รรู้ อบ เมือ่ ไม่
คลายกำ�หนัด เมือ่ ไม่ละขาด ซึง่ รูป … เวทนา … สัญญา …
สังขาร … วิญญาณ ก็ไม่ควรแก่ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อรู้ยิ่ง เมื่อรู้รอบ เมื่อคลาย
กำ�หนัด เมื่อละขาด ซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา …
สังขาร … วิญญาณ ก็ควรแก่ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เธอทั้งหลาย จงละฉันทราคะ
ในรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ เสีย
ด้วยการกระทำ�อย่างนี้ เป็นอันว่ารูป … เวทนา … สัญญา
… สังขาร … วิญญาณนั้น เป็นสิ่งที่เธอละขาดแล้ว
มี ร ากอั น ขาดแล้ ว ทำ � ให้ เ ป็ น เหมื อ นต้ น ตาลมี ขั้ ว ยอด
อันขาดแล้วให้ถึงความไม่มีอยู่ มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
เป็นธรรมดา.
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133

เมื่อ “เธอ” ไม่มี

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.

พาหิยะ !   เมื่อใด “เธอ”
เห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น
ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง
ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวกาย
ก็สักว่า ดม ลิ้ม สัมผัส
ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้ง แล้ว
เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี
เมื่อใด “เธอ” ไม่มี
เมื่อนั้น “เธอ” ก็ไม่ปรากฏในโลกนี้
ไม่ปรากฏในโลกอื่น
ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ ละ.
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134

สังขตลักษณะ

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  
สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม
๓ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่.
๓ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ
(๑) มีการเกิดปรากฏ (อุปฺปาโท ปญฺายติ)
(๒) มีการเสื่อมปรากฏ (วโย ปญฺายติ)
(๓) เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ
(ิตสฺส อญฺถตฺตํ ปญฺายติ)

ภิกษุทั้งหลาย !  
๓ อย่าง เหล่านี้แล คือ
สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม.
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135

อสังขตลักษณะ

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  
อสังขตลักษณะแห่งอสังขตธรรม
๓ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.
๓ อย่างอย่างไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ
(๑) ไม่ปรากฏมีการเกิด (น อุปฺปาโท ปญฺายติ)
(๒) ไม่ปรากฏมีการเสื่อม (น วโย ปญฺายติ)
(๓) เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ
(น ิตสฺส อญฺถตฺตํ ปญฺายติ)

ภิกษุทั้งหลาย !  
๓ อย่าง เหล่านี้แล คือ
อสังขตลักษณะแห่งอสังขตธรรม.
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“ดิน น�้ำ ไฟ ลม”
ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน
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136
-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๗/๓๔๓.

เกวัฏฏะ !   เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ใน
หมูภ่ กิ ษุนเ้ี อง เกิดความสงสัยขึน้ ในใจว่า “มหาภูตสี่ คือ
ดิน น้ำ� ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ ใน
ที่ไหนหนอ” ดังนี้.
(ความว่า ภิกษุรปู นัน้ ได้เข้าสมาธิอนั อาจนำ�ไปสูเ่ ทวโลก
ได้น�ำ เอาปัญหาข้อทีต่ นสงสัยนัน้ ไปเทีย่ วถามเทวดาพวกจาตุมหาราชิกา
เมือ่ ไม่มใี ครตอบได้ ก็เลยไปถามเทวดาในชัน้ ดาวดึงส์ เทวดาชัน้ นัน้
โยนให้ไปถามท้าวสักกะ ท้าวสุยามะ ท้าวสันตุสิตะ ท้าวสุนิมมิตะ
ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี ถามเทพพวกพรหมกายิกา กระทั่งท้าว
มหาพรหมในที่สุด ท้าวมหาพรหมพยายามหลีกเลี่ยง เบี่ยงบ่ายที่
จะไม่ตอบอยูพ่ กั หนึง่ แล้วในทีส่ ดุ ได้สารภาพว่าพวกเทวดาทัง้ หลาย
พากันคิดว่าท้าวมหาพรหมเอง เป็นผูร้ เู้ ห็นไปทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่ท่ี
จริงไม่รู้ ในปัญหาทีว่ า่ มหาภูตรูป จักดับไปในทีไ่ หนนัน้ เลย มันเป็น
ความผิดของภิกษุนน้ั เอง ทีไ่ ม่ไปทูลถามพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ในทีส่ ดุ
ก็ตอ้ งย้อนกลับมาเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า)
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เกวัฏฏะ !   ภิกษุนั้นได้กลับมาอภิวาทเรา นั่ง ณ
ที่ควร แล้วถามเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มหาภูต
สี่ คือ ดิน น้ำ� ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ
ในที่ไหน ?” ดังนี้.
เกวัฏฏะ !   เมือ่ เธอถามขึน้ อย่างนี้ เราได้กล่าวกะ
ภิกษุนั้นว่า
แน่ะภิกษุ ! เรื่องเก่าแก่มีอยู่ว่า พวกค้าทางทะเล
ได้พานกสำ�หรับค้นหาฝั่งไปกับเรือค้าด้วย เมือ่ เรือหลงทิศ
ในทะเล และแลไม่เห็นฝัง่ พวกเขาปล่อยนก สำ�หรับค้นหา
ฝั่งนั้นไป นกนั้นบินไปทางทิศตะวันออกบ้าง ทิศใต้บ้าง
ทิศตะวันตกบ้าง ทิศเหนือบ้าง ทิศเบือ้ งบนบ้าง ทิศน้อยๆ บ้าง
เมื่อมันเห็นฝั่งทางทิศใดแล้ว มันก็จะบินตรงไปยังทิศนั้น
แต่ถ้าไม่เห็น ก็จักบินกลับมาสู่เรือตามเดิม.
ภิกษุ !   เช่นเดียวกับเธอนั้นแหละ ได้เที่ยวหา
คำ�ตอบของปัญหานี้ มาจนจบทั่วกระทั่งถึงพรหมโลกแล้ว
ในที่สุดก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีก.
ภิกษุ !   ในปัญหาของเธอนัน้ เธอไม่ควรตัง้ คำ�ถาม
ขึ้นว่า “มหาภูตสี่ คือ ดิน น้ำ� ไฟ ลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิท
ไม่มีเศษเหลือ ในที่ไหน ?” ดังนี้เลย.
470
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อันที่จริง เธอควรจะตั้งคำ�ถามขึ้นอย่างนี้ว่า
“ดิน น้ำ� ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้ในที่ไหน ?
ความยาว ความสัน้ ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม
ความไม่งาม ไม่หยั่งลงได้ในที่ไหน ?
นามรูป ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือในที่ไหน ?”
ดังนี้ ต่างหาก.
ภิกษุ !   ในปัญหานั้น คำ�ตอบมีดังนี้
“สิ่ง” สิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง
เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ ไม่มีที่สุด
แต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้น มีอยู่.
ใน “สิ่ง” นั้นแหละ
ดิน น้ำ� ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้.
ใน “สิ่ง” นั้นแหละ
ความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ่
ความงาม ความไม่งาม ไม่หยั่งลงได้.
ใน “สิ่ง” นั้นแหละ
นามรูป ย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือ
นามรูป ดับสนิท ใน “สิ่ง” นี้
เพราะการดับสนิทของวิญญาณ ดังนี้.
471
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“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้
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137
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๒/๔๕.

แน่ะเธอ !  
ที่สุดโลก แห่งใด
อันสัตว์ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ
เราไม่กล่าวว่าใครๆ อาจรู้ อาจเห็น
อาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้น ด้วยการไป.
แน่ะเธอ !  
ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้
ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เอง
เราได้บัญญัติโลก
เหตุให้เกิดโลก
ความดับสนิทไม่เหลือของโลก
และทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้
ดังนี้แล.
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สิ่งๆ นั้น มีอยู่
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138
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๖/๑๕๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  
“สิ่ง” สิ่งนั้นมีอยู่
เป็นสิ่งซึ่งในนั้นไม่มีดิน ไม่มีนํ้า ไม่มีไฟ ไม่มีลม
ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ ไม่ใช่วญ
ิ ญาณัญจายตนะ
ไม่ใช่อากิญจัญญายตนะ
ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอื่น
ไม่ใช่ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกรณีอันเกี่ยวกับ “สิ่ง”
สิ่งนั้น เราไม่กล่าวว่ามีการมา
ไม่กล่าวว่ามีการไป ไม่กล่าวว่ามีการหยุด
ไม่กล่าวว่ามีการจุติ ไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้น
สิ่งนั้นมิได้ตั้งอยู่ สิ่งนั้นมิได้เป็นไป
และสิ่งนั้นมิใช่อารมณ์
นั่นแหละคือ ที่สุดแห่งทุกข์ ละ.
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สิ่งนั้น มีแน่

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๗/๒๒๑., -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐.

ภิกษุทง้ั หลาย !   สิง่ ซึง่ มิได้เกิด (อชาตํ) มิได้เป็น
(อภูต)ํ มิได้ถกู อะไรทำ� (อกต)ํ มิได้ถกู อะไรปรุง (อสงฺขตํ)
นั้นมีอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ถ้าหากว่า สิง่ ทีม่ ไิ ด้เกิด มิได้เป็น
มิได้ถูกอะไรทำ�  มิได้ถูกอะไรปรุง จักไม่มีอยู่แล้วไซร้
การรอดออกไปได้ส�ำ หรับสิง่ ทีเ่ กิด ทีเ่ ป็น ทีถ่ กู อะไรทำ� ทีถ่ กู
อะไรปรุง ก็จักไม่ปรากฏ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุที่มีสิ่ง ซึ่งมิได้เกิด
มิได้เป็น มิได้ถกู อะไรทำ� มิได้ถกู อะไรปรุง นัน่ เอง การรอด
ออกไปได้ส�ำ หรับสิง่ ทีเ่ กิด ทีเ่ ป็น ทีถ่ กู อะไรทำ� ทีถ่ กู อะไรปรุง
จึงได้ปรากฏอยู่.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ใครๆ ไม่ควรเพลิดเพลินต่อสิง่ ซึง่ เกิดแล้ว เป็นแล้ว
เกิดขึน้ พร้อมแล้ว อันปัจจัยกระทำ�แล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว
ไม่ยง่ั ยืน ปรุงแต่งเพือ่ ชราและมรณะ เป็นรังโรค เป็นของผุพงั
มีอาหารและเนตติ (ตัณหา) เป็นแดนเกิด.
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ส่วนการออกไปเสียได้จากสิง่ นัน้ เป็นธรรมชาติอนั สงบ
ไม่เป็นวิสยั แห่งความตรึก เป็นของยัง่ ยืน ไม่เกิด ไม่เกิดขึน้ พร้อม
ไม่มโี ศก ปราศจากธุลี เป็นทีค่ วรไปถึง เป็นทีด่ บั แห่งสิง่ ทีม่ ี
ความทุกข์เป็นธรรมดา เป็นความเข้าไปสงบรำ�งับแห่งสังขาร
เป็นสุข ดังนี.้
		
…
…
…
…
ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งซึ่งมิได้เกิด มิได้เป็น มิได้ถูก
กระทำ� มิได้ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ถ้าหากว่า สิง่ ทีม่ ไิ ด้เกิด มิได้เป็น
มิได้ถูกอะไรทำ�  มิได้ถูกอะไรปรุง จักไม่มีอยู่แล้วไซร้
ความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิด ที่เป็น ที่ถูกอะไรทำ�
ที่ถูกอะไรปรุง ก็จักไม่ปรากฏเลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุที่มีสิ่ง ซึ่งมิได้เกิด
มิได้เป็น มิได้ถูกกระทำ� มิได้ถูกอะไรปรุง นั่นเอง จึงได้
มีความรอดออกไปได้ ของสิ่งที่เกิด ที่เป็น ที่ถูกอะไรทำ�
ที่ถูกอะไรปรุง ปรากฏอยู่.
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ล�ำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล

140

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตตผล
ด้วยการกระทำ�อันดับแรกเพียงอันดับเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย !  
ก็แต่วา่ การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้
เพราะการศึกษาโดยลำ�ดับ เพราะการกระทำ�โดยลำ�ดับ
เพราะการปฏิบัติโดยลำ�ดับ.
ภิกษุทั้งหลาย !  
ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้
เพราะการศึกษาโดยลำ�ดับ เพราะการกระทำ�โดยลำ�ดับ
เพราะการปฏิบัติโดยลำ�ดับนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !   บุรุษบุคคลในกรณีนี้
เป็นผูม้ ศี รัทธาเกิดขึน้ แล้ว ย่อม เข้าไปหา (สัปบุรษุ )
เมื่อเข้าไปหา ย่อม เข้าไปนั่งใกล้
เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ ย่อม เงี่ยโสตลงสดับ
ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อม ได้ฟังธรรม
ครั้นฟังแล้ว ย่อม ทรงจำ�ธรรมไว้
ย่อม ใคร่ครวญพิจารณาซึง่ เนือ้ ความแห่งธรรมทัง้ หลาย
ที่ตนทรงจำ�ไว้
เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่
ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์
เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่
ฉันทะ (ความพอใจ) ย่อมเกิด
ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อม มีอุตสาหะ
ครั้นมีอุตสาหะแล้ว ย่อม ใช้ดุลยพินิจ (เพื่อหาความจริง)
ครั้นใช้ดุลยพินิจ (พบ) แล้ว ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรมนั้น
ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่
ย่อม กระทำ�ให้แจ้ง ซึ่งบรมสัจจ์ด้วยกายด้วย
ย่อม เห็นแจ้งแทงตลอด ซึง่ บรมสัจจ์นน้ั ด้วยปัญญาด้วย.
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ล�ำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา

141

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.

ภิกษุทง้ั หลาย !   รูปเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง
สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใดเป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ นัน้ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่เป็นตัว
ตนของเรา เธอทัง้ หลายพึงเห็นข้อนัน้ ด้วยปัญญาโดยชอบ
ตรงตามที่เป็นจริง อย่างนี้ ด้วยประการดังนี้.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขารทัง้ หลาย และวิญญาณ
ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการ)

ภิกษุทง้ั หลาย !  เมือ่ บุคคลเห็นข้อนัน้ ด้วยปัญญา
โดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ ปุพพันตานุทิฏฐิ
(ความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีต) ทั้งหลาย ย่อมไม่มี
เมือ่ ปุพพันตานุทฏิ ฐิทง้ั หลายไม่มี อปรันตานุทฏิ ฐิ
ทั้งหลาย (ความตามเห็นขันธ์ส่วนอนาคต) ย่อมไม่มี
เมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มี ความยึดมั่น
ลูบคลำ�อย่างแรงกล้า ย่อมไม่มี
เมื่อความยึดมั่นลูบคลำ�อย่างแรงกล้าไม่มี จิต
ย่อมจางคลายกำ�หนัด ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย ในวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่น
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เพราะหลุดพ้นแล้ว จึงดำ�รงอยู่
เพราะดำ�รงอยู่ จึงยินดีร่าเริงด้วยดี
เพราะยินดีร่าเริงด้วยดี จึงไม่หวาดสะดุ้ง
เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง
ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว
เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า
“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ� ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว
กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่ ความเป็นอย่างนี้ มิได้มอี กี ” ดังนี.้
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อริยมรรคมีองค์ ๘
คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
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-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ อริยสัจ คือหนทางเป็นเครือ่ ง
ให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ? คือ
หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนีเ้ อง
องค์แปดคือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความดำ�ริชอบ
(สัมมาสังกัปปะ) วาจาชอบ (สัมมาวาจา) การงานชอบ (สัมมา
กัมมันตะ) อาชีวะชอบ (สัมมาอาชีวะ) ความเพียรชอบ (สัมมา
วายามะ) ความระลึกชอบ (สัมมาสติ) ความตั้งใจมั่นชอบ
(สัมมาสมาธิ).

ภิกษุทั้งหลาย !   ความเห็นชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุ
ให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้
ในหนทางเป็นเครือ่ งให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด
นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความดำ�ริชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความดำ�ริในการออกจากกาม
ความดำ�ริในการไม่พยาบาท ความดำ�ริในการไม่เบียดเบียน
นี้เราเรียกว่า ความดำ�ริชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   วาจาชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทงั้ หลาย !   การเว้นจากการพูดเท็จ การเว้น
จากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบ การเว้น
จากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เราเรียกว่า วาจาชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   การงานชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทงั้ หลาย !   การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้น
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย นีเ้ ราเรียกว่า การงานชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อาชีวะชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในกรณีนี้ ละการหา
เลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สำ�เร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพ
ที่ชอบ นี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบ.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ความเพียรชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทง้ั หลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมปลูกความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต
ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอัน
เป็นบาปทัง้ หลายทีย่ งั ไม่ได้บงั เกิด ย่อมปลูกความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต
ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้
เพื่อการบังเกิดขึน้ แห่งกุศลธรรมทัง้ หลาย ทีย่ งั ไม่ได้บงั เกิด
ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร
ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืน ความไม่
เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ
ความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว
นี้เราเรียกว่า ความเพียรชอบ.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ความระลึกชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุท้ังหลาย !   ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติ
พิจารณาเห็นกายในกายอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
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มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม (สัมปชัญญะ) มีสติ นำ�ความพอใจ
และความไม่ พ อใจในโลกออกเสี ย ได้ เป็ น ผู้ มี ป กติ
พิ จ ารณาเห็ น เวทนาในเวทนาทั้ ง หลายอยู่ เ ป็ น ประจำ �
มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ
นำ�ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้
มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร
เผากิเลส มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม มีสติ นำ�ความพอใจและ
ความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ�  มีความเพียร
เผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ�ความพอใจ
และความไม่ พ อใจในโลกออกเสี ย ได้ นี้ เ ราเรี ย กว่ า
ความระลึกชอบ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทง้ั หลาย !   ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจากกาม
ทัง้ หลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย เข้าถึงฌานทีห่ นึง่
อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่
เพราะวิตกวิจารรำ�งับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง อันเป็น
เครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอก
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ผุดขึน้ ไม่มวี ติ กไม่มวี จิ าร มีแต่ปตี แิ ละสุข อันเกิดแต่สมาธิ
แล้วแลอยู่ เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้
มีสติ มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม และได้เสวยสุขด้วยกาย ย่อม
เข้าถึงฌานทีส่ าม อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลาย กล่าว
สรรเสริญผูไ้ ด้บรรลุวา่ “เป็นผูเ้ ฉยอยูไ่ ด้ มีสติ มีความรูส้ กึ ตัว
ทัว่ พร้อม” แล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และ
เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน
เธอย่อมเข้าถึงฌานที่ส่ี อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอัน
บริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ นีเ้ ราเรียกว่า สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เ ราเรียกว่า  อริ ย สั จ คื อ
หนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

143

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๙/๓๖.

(การสนทนากับโหณพราหมณ์ เริ่มในที่นี้ด้วยพราหมณ์
ทูลถาม)
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นเทวดาหรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นเทวดาดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นคนธรรพ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นคนธรรพ์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นยักษ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นยักษ์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นมนุษย์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   เราถามอย่างไรๆ ท่านก็ตอบว่า
มิได้เป็นอย่างนั้นๆ ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่า ?”

พราหมณ์เอย !   อาสวะเหล่าใด ทีจ่ ะทำ�ให้เราเป็น
เทวดา เพราะยังละมันไม่ได้ อาสวะเหล่านัน้ เราละได้ขาด
ถอนขึ้นทั้งรากแล้ว ทำ�ให้เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี
ไม่ให้เกิดขึ้น อีกต่อไปแล้ว.
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พราหมณ์เอย !   อาสวะเหล่าใด ทีจ่ ะทำ�ให้เราเป็น
คนธรรพ์ เป็นยักษ์ เป็นมนุษย์ เพราะยังละมันไม่ได้
อาสวะเหล่านั้น เราละได้ขาด ถอนขึ้นทั้งรากแล้ว ทำ�ให้
เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้น อีกต่อไปแล้ว.
พราหมณ์ !   เปรียบเหมือนดอกบัวเขียว บัวหลวง
หรือบัวขาว มันเกิดในน้�ำ เจริญในน้�ำ โผล่ขนึ้ พ้นน้�ำ ตัง้ อยู่
น้ำ�ไม่เปียกติดมันได้ ฉันใดก็ฉันนั้น.
พราหมณ์ !  
เรานี้เกิดในโลก เจริญในโลก ก็จริง
แต่เราครอบงำ�โลกเสียได้แล้ว และอยูใ่ นโลก
โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อน เราได้.
พราหมณ์ !  
ท่านจงจำ�เราไว้ว่า เป็น “พุทธะ” ดังนี้เถิด.
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144

บริษัทสมาคม ๘

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๒๗/๙๙.

อานนท์ !   บริษัทสมาคม ๘ จำ�พวก คือ
(๑) ขัตติยบริษัท
(๒) พราหมณบริษัท
(๓) คหบดีบริษัท
(๔) สมณบริษัท
(๕) จาตุมมหาราชิกบริษัท
(๖) ดาวดึงสบริษัท
(๗) มารบริษัท
(๘) พรหมบริษัท
อานนท์ !  
ตถาคตยั ง จำ � ได้ ว่ า เคยเข้ า ไปสู่ ขั ต ติ ย บริ ษั ท
พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท และพรหมบริษัท
นับด้วยร้อยๆ ทั้งเคยนั่งร่วม เคยเจรจาร่วม เคยสนทนา
และสมาคมร่วมกับบริษัทนั้นๆ.
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เราย่อมจำ�เรื่องนั้นๆ ได้ดีว่า (คราวนั้นๆ) ผิวกาย
ของพวกนั้ น เป็ น เช่ น ใด ผิ ว กายของเราก็ เ ป็ น เช่ น นั้ น
เสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใด เสียงของเราก็เป็นเช่นนั้น.
อนึง่ เรายังเคยได้ชแ้ี จงพวกเขาเหล่านัน้ ให้เห็นจริง
ในธรรม ให้รบั เอาไปปฏิบตั ิ ให้เกิดความกล้าทีจ่ ะทำ�ตาม
ให้พอใจในผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับแล้วด้วยธรรมีกถา.
บริษทั เหล่านัน้ ไม่รจู้ กั เรา ผูก้ �ำ ลังพูดให้เขาฟังอยู่
ว่าเราเป็นใคร คือเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์.
ครั้ น เรากล่าวธรรมีก ถาจบแล้ว ก็ จากไปทั้ งที่
ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็ยังไม่รู้จักเรา.
เขาได้แต่เกิดความฉงนใจว่า ผู้ที่จากไปแล้วนั้น
เป็นใคร เป็นเทวดา หรือมนุษย์แน่ ดังนี้.
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บุรพกรรมของ
การได้ลกั ษณะของมหาบุรษุ

145

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐-๑๗๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พวกฤาษี ภ ายนอกจ�ำมนต์
มหาปุริสลักขณะได้ก็จริง แต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้
ลักขณะอันนี้ๆ เพราะท�ำกรรมเช่นนี้ๆ
ก. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน ในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้บากบั่นในกุศล
ถือมัน่ ในกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต ในการบริจาคทาน
การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ การปฏิบัติมารดา บิดา
การปฏิบตั สิ มณพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อผูเ้ จริญในตระกูล
และในอธิกศุ ลธรรมอืน่ เพราะได้กระทำ� ได้สร้างสม ได้พอกพูน
ได้มว่ั สุมกรรมนัน้ ๆ ไว้ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลาย
แห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตนัน้ ถือเอาในเทพ
เหล่าอื่นโดยฐานะ ๑๐ คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์
ยศทิพย์ อธิบดีทพิ ย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ รสทิพย์
สัมผัสทิพย์ ครัน้ จุตจิ ากภพนัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้
จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ ข้อนีค้ อื มีฝา่ เท้าเสมอ จดลงก็เสมอ
ยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้า ถูกต้องพื้นพร้อมกัน … (ลักขณะที่ ๑)
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ย่อมเป็นผูไ้ ม่หวาดหวัน่ ต่อข้าศึกทัง้ ภายในและภายนอก
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ตาม สมณะพราหมณ์ เทวดา
มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตาม ในโลก ที่เป็นศัตรู.
ข. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูน้ �ำ สุขมาให้แก่มหาชนเป็นผูบ้ รรเทาภัย
คือ ความสะดุง้ หวาดเสียว จัดการคุม้ ครองรักษาโดยธรรม
ได้ถวายทานมีเครือ่ งบริวาร เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้
มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะข้อนี้ คือ
ภายใต้ฝ่าเท้ามีจักรทั้งหลายเกิดขึ้น มีซี่ตั้งพัน พร้อมด้วย
กงและดุม บริบรู ณ์ดว้ ยอาการทัง้ ปวง มีระยะอันจัดไว้ดว้ ยดี
… (ลักขณะที่ ๒) ย่อมเป็นผู้มีบริวารมาก ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์
ย่อมเป็นบริวารของตถาคต.
ค. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูเ้ ว้นจากปาณาติบาต วางแล้วซึง่ ศัสตรา
และอาชญา มีความละอาย เอ็นดู กรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์มี
ชีวติ ทัง้ ปวง เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์
อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะทั้ง ๓ ข้อนี้ คือ มีส้นยาว
มีขอ้ นิว้ ยาว มีกายตรงดุจกายพรหม … (ลักขณะที่ ๓ ๔ ๑๕)
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ย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนาน สมณะหรือ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ก็ตาม หรือใครๆ ทีเ่ ป็นศัตรู
ไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้.
ง. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น ได้เป็นผูใ้ ห้ทานของควรเคีย้ ว ควรบริโภค ควรลิม้
ควรจิบ ควรดืม่ มีรสอันประณีต เพราะ … กรรมนัน้ ๆ …
ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนีแ้ ล้ว จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ
ข้อนี้ คือ มีเนือ้ นูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ ทีม่ อื ทัง้ สอง ทีเ่ ท้า
ทั้งสอง ที่บ่าทั้งสอง และที่คอ … (ลักขณะที่ ๑๖) ย่อมได้
ของควรเคี้ยว ควรบริโภค ควรลิ้ม ควรจิบ ควรดื่มอัน
มีรสประณีต.
จ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคหวัตถุทั้งสี่ คือ
การให้สิ่งของ วาจาที่ไพเราะ การประพฤติประโยชน์ผู้อื่น
และความมีตนเสมอกัน เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสู่
ความเป็นมนุษย์อย่างนีแ้ ล้ว จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ ๒ ข้อนี้
คือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่ม มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย …
(ลักขณะที่ ๕ ๖) ย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัท คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์
ย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต.
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ฉ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูก้ ล่าววาจาประกอบด้วยอรรถด้วยธรรม
แนะนำ�ชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำ�ประโยชน์สุขมาให้แก่ชน
ทัง้ หลาย ตนเองก็เป็นผูบ้ ชู าธรรม เพราะ … กรรมนัน้ ๆ …
ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ
๒ ข้อนี้ คือ มีขอ้ เท้าสูงมีปลายขนช้อนขึน้ … (ลักขณะที่ ๗ ๑๔)
ย่อมเป็นผูเ้ ลิศประเสริฐเยีย่ มสูงกว่าสัตว์ทง้ั หลาย.
ช. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้บอกศิลปวิทยา ข้อประพฤติ ด้วย
ความเคารพ ด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านัน้ พึงรูไ้ ด้รวดเร็ว พึงปฏิบตั ิ
ได้รวดเร็ว ไม่พงึ เศร้าหมองสิน้ กาลนาน เพราะ … กรรมนัน้ ๆ
… ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ
ข้อนี้ คือ มีแข้งดังแข้งเนื้อ … (ลักขณะที่ ๘) ย่อมได้วัตถุ
อันควรแก่สมณะ เป็นองค์แห่งสมณะเป็นเครือ่ งอุปโภค
แก่สมณะ โดยเร็ว.
ซ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูเ้ ข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่า
“ท่านผูเ้ จริญ !   อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ
อะไรไม่มโี ทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ ทำ�อะไรไม่มี
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ประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน ทำ�อะไรมีประโยชน์ เป็นสุขไปนาน
เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้
จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ ข้อนี้ คือ มีผวิ ละเอียดอ่อน ธุลไี ม่ตดิ
อยูไ่ ด้ … (ลักขณะที่ ๑๒) ย่อมเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาใหญ่ มีปญ
ั ญา
หนาแน่น มีปญ
ั ญาเครือ่ งปลืม้ ใจ ปัญญาแล่น ปัญญาแหลม
ปัญญาแทงตลอด ไม่มสี ตั ว์อน่ื เสมอหรือยิง่ ไปกว่า.
ฌ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูไ้ ม่มกั โกรธ ไม่มากไปด้วยความแค้น
แม้ชนเป็นอันมาก ว่ากล่าวเอา ก็ไม่เอาใจใส่ ไม่โกรธ ไม่
พยาบาท ไม่คุมแค้น ไม่แสดงความโกรธ ความร้ายกาจ
ความเสียใจให้ปรากฏ ทัง้ เป็นผูใ้ ห้ทานผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำ�หรับลาดและนุง่ ห่ม อันมีเนือ้ ละเอียดอ่อน
เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่าง
นี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ มีกายดุจทอง มีผิวดุจ
ทอง … (ลักขณะที่ ๑๑) ย่อมเป็นผูไ้ ด้ผา้ เปลือกไม้ ผ้าด้าย
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ส�ำ หรับลาดและห่มมีเนือ้ ละเอียดอ่อน.
ญ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูส้ มานญาติมติ ร สหายชาวเกลอ ผูเ้ หินห่าง
แยกกันไปนาน ได้สมานไมตรีมารดากับบุตร บุตรกับมารดา
บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พีน่ อ้ งชายกับพีน่ อ้ งหญิง พีน่ อ้ ง
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หญิงกับพี่น้องชาย ครั้นทำ�ความสามัคคีแล้วพลอยชื่นชม
ยินดีด้วย เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็น
มนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ข้อนี้ คือมีคุยหฐาน
(อวัยวะที่ลับ) ซ่อนอยู่ในฝัก … (ลักขณะที่ ๑๐) ย่อมเป็น
ผูม้ บี ตุ ร (สาวก) มาก มีบตุ รกล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้า
อันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำ�ยีมิได้ หลายพัน.
ฎ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น ได้เป็นผูส้ งั เกตชัน้ เชิงของมหาชน รูไ้ ด้สม่�ำ เสมอ
รูไ้ ด้เอง รูจ้ กั บุรษุ ธรรมดาและบุรษุ พิเศษ ว่าผูน้ ค้ี วรแก่สง่ิ นีๆ้
ได้เป็นผู้ทำ�ประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้นนั้น เพราะ …
กรรมนั้ น ๆ … ครั้ น มาสู่ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งนี้ จึ ง ได้
มหาปุ ริ ส ลั ก ขณะ ๒ ข้ อ นี้ คื อ มี ท รวดทรงดุ จ ต้ น ไทร
ยืนตรงไม่ยอ่ กาย ลูบถึงเข่าได้ดว้ ยมือทัง้ สอง … (ลักขณะที่
๑๙ ๙) ย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ทรัพย์ของ
ตถาคตเหล่านี้ คือ ทรัพย์คอื ศรัทธา ทรัพย์คอื ศีล ทรัพย์
คือหิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ ทรัพย์คือการศึกษา (สุตตะ)
ทรัพย์คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา.
ฐ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูใ้ คร่ตอ่ ประโยชน์ ใคร่ตอ่ ความเกือ้ กูล
ใคร่ตอ่ ความผาสุข ใคร่ตอ่ ความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็น
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อันมากว่า “ไฉนชนเหล่านีพ้ งึ เป็นผูเ้ จริญด้วยศรัทธา ด้วยศีล
ด้วยการศึกษา ด้วยความรู้ ด้วยการเผื่อแผ่ ด้วยธรรม
ด้วยปัญญา ด้วยทรัพย์ และข้าวเปลือก ด้วยนาและสวน
ด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้า ด้วยบุตรภรรยา ด้วยทาสกรรมกร
และบุรษุ ด้วยญาติมติ รและพวกพ้อง” เพราะ … กรรมนัน้ ๆ
… ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ
๓ ข้อนี้ คือ มีกง่ึ กายเบือ้ งหน้าดุจสีหะ มีหลังเต็ม มีคอกลม
… (ลักขณะที่ ๑๗ ๑๘ ๒๐) ย่อมเป็นผูไ้ ม่เสือ่ มเป็นธรรมดา คือ
ไม่เสือ่ มจากศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา ไม่เสือ่ ม
จากสมบัติทั้งปวง.
ฑ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูไ้ ม่เบียดเบียนสัตว์ทงั้ หลายด้วยฝ่ามือ
ก็ตาม ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ก็ตาม ศัสตราก็ตาม เพราะ
… กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้
มหาปุริสลักขณะข้อนี้ คือ มีประสาทรับรสอันเลิศมีปลาย
ขึ้นเบื้องบน เกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำ�เสมอ … (ลักขณะ
ที่ ๒๑) ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีวิบากอัน
สม่ำ�เสมอ ไม่เย็นเกิน ร้อนเกิน พอควรแก่ความเพียร.
ฒ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูไ้ ม่ถลึงตา ไม่คอ้ นควัก ไม่จอ้ งลับหลัง
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เป็นผูแ้ ช่มชืน่ มองดูตรงๆ มองดูผอู้ นื่ ด้วยสายตาอันแสดง
ความรัก เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์
อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือ มีตาเขียวสนิท
มีตาดุจตาโค … จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ ๒ อย่างนี้ คือมีฟนั
ครบ ๔๐ ซี่ มีฟนั สนิทไม่หา่ งกัน … (ลักขณะที่ ๒๓ ๒๕) ย่อม
เป็นผูม้ บี ริษทั ไม่กระจัดกระจาย คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์.
ถ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูล้ ะเว้นการกล่าวคำ�หยาบ กล่าวแต่วาจา
ทีไ่ ม่มโี ทษ เป็นสุขแก่หู เป็นทีต่ งั้ แห่งความรักซึมซาบถึงใจ
เป็นคำ�พูดของชาวเมือง เป็นทีพ่ อใจและชอบใจของชนเป็น
อันมาก เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์
อย่างนี้ ย่อมได้มหาปุรสิ ลักขณะ ๒ ข้อนี้ คือ มีลน้ิ อันเพียงพอ
มีเสียงเหมือนพรหม พูดเหมือนนกการวิก … (ลักขณะที่
๒๗ ๒๘) ย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟัง คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค
คนธรรพ์ เอื้อเฟื้อเชื่อฟัง.
ธ. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้กล่าว
ควรแก่เวลา กล่าวคำ�จริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ
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กล่าวเป็นวินยั กล่าวมีทต่ี ง้ั มีหลักฐาน มีทส่ี ดุ ประกอบด้วย
ประโยชน์ เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์
อย่างนีแ้ ล้ว ย่อมได้มหาปุรสิ ลักขณะข้อนี้ คือ มีคางดุจคาง
ราชสีห์ … (ลักขณะที่ ๒๒) ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายใน
และภายนอกกำ�จัดไม่ได้ ศัตรู คือ ราคะ โทสะ โมหะ
หรือ สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลก กำ�จัดไม่ได้.
น. ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูล้ ะมิจฉาชีพ มีการเลีย้ งชีพชอบ เว้นจาก
การฉ้อโกงด้วยตาชัง่ ด้วยของปลอม ด้วยเครือ่ งตวงเครือ่ งวัด
จากการโกง การลวง เว้นจากการตัด การฆ่า การผูกมัด
การร่วมทำ�ร้าย การปล้น การกรรโชก เพราะ … กรรมนัน้ ๆ
… ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ
๒ ข้อนัน้ คือ มีฟนั อันเรียบเสมอ มีเขีย้ วขาวงาม … (ลักขณะ
ที่ ๒๔ ๒๖) ย่อมเป็นผูม
้ บี ริวารเป็นคนสะอาด คือ มีภกิ ษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค
คนธรรพ์ เป็นบริวารอันสะอาด.
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อานิสงส์ของ
ผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต
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อานนท์ !   ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่อง
แสงให้สว่างไปทัว่ ทิศกินเนือ้ ทีป่ ระมาณเท่าใด โลกมีเนือ้ ที่
เท่านัน้ มีจ�ำ นวนพันหนึง่ ในพันโลกนัน้ มีดวงจันทร์พนั ดวง
ดวงอาทิตย์พันดวง ภูเขาสิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป
อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป
มหาสมุทรสี่พัน มหาราชสี่พัน จาตุมมหาราชิกาพันหนึ่ง
ดาวดึงส์พันหนึ่ง ยามาพันหนึ่ง ดุสิตพันหนึ่ง นิมมานรดี
พันหนึ่ง ปรนิมมิตวสวัตตีพันหนึ่ง พรหมพันหนึ่ง นี้เรียก
ว่า สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ (โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล)
สหัสสีจฬู นิกาโลกธาตุมขี นาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านัน้
คำ�นวณทวีขนึ้ โดยส่วนพัน นัน้ เรียกว่า ทวิสหัสสีมชั ฌิมกิ า
โลกธาตุ (โลกธาตุอย่างกลางมีลา้ นจักรวาล) ทวิสหัสสีมชั ฌิมกิ า
โลกธาตุมขี นาดเท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านัน้ คำ�นวณทวีขนึ้
โดยส่วนพัน นัน้ เรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ (โลกธาตุ
อย่างใหญ่ประมาณแสนโกฏิจักรวาล)
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อานนท์ !   ตถาคต เมือ่ มีความจำ�นง ก็ยอ่ มพูดให้
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยนิ เสียงทัว่ กันได้ หรือว่าจำ�นง
ให้ได้ยินเพียงเท่าใด ก็ได้.
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า !   เป็นไปได้ด้วยวิธีอย่างใด
พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   ตถาคตอยูท่ นี่ ี่ จะพึงแผ่รศั มี มีโอภาส
สว่างไปทั่วติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุเสียก่อน เมื่อสัตว์
เหล่านัน้ รูส้ กึ ต่อแสงสว่างอันนัน้ แล้ว ตถาคตก็จะบันลือเสียง
ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน.
อย่างนี้แล อานนท์ !   ตถาคตจะพูดให้ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยนิ เสียงทัว่ กันได้ หรือจำ�นงให้ได้ยนิ
เพียงเท่าใดก็ได้.
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ ได้
กราบทูลว่า “เป็นลาภของข้าพระองค์หนอ ข้าพระองค์ได้ดแี ล้วหนอ
ที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้”.
ลำ�ดับนัน้ ท่านพระอุทายีได้กล่าวกะท่านพระอานนท์วา่
ท่านอานนท์ผมู้ อี ายุ !   ในข้อนีท้ า่ นจะได้ประโยชน์อะไร
ถ้าศาสดาของท่านมีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้.
เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
กะท่านพระอุทายีว่า
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อุทายี !   เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ ถ้าอานนท์
ยังไม่หมดราคะเช่นนี้ พึงทำ�กาละไป เธอพึงเป็นเจ้า
แห่งเทวดาในหมูเ่ ทวดา ๗ ครัง้ พึงเป็นพระเจ้าจักพรรดิ
ในชมพูทวีปนี้แหละ ๗ ครั้ง เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้น.
อุทายี !  ก็แต่วา่ อานนท์จกั ปรินพิ พานในอัตภาพนี้
เอง.
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ว่าด้วยทักษิณา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ
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อานนท์ !  
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา
ได้ร้อยเท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูท้ ศุ ลี พึงหวังผลทักษิณาได้พนั เท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูม้ ศี ลี พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า
ให้ทานในบุคคลภายนอกผูป้ ราศจากความกำ�หนัด
ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า
ให้ทานในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง
พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้องกล่าว
ถึงการให้ทานในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�
สกทาคามิผลให้แจ้ง ในพระสกทาคามี ในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่
ทำ�อนาคามิผลให้แจ้ง ในพระอนาคามี ในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่
ทำ�อรหัตผลให้แจ้ง ในสาวกของตถาคตผูเ้ ป็นพระอรหันต์
ในพระปัจเจกพุทธะ และในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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อานนท์ !   ก็ทักษิณาที่ให้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง
คือ
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมือ่ ตถาคตปรินพิ พานแล้ว
นี้เป็นทักษิณาแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒
ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นีเ้ ป็นทักษิณาทีถ่ งึ แล้วในสงฆ์
ประการที่ ๓
ให้ทานในภิกษุณสี งฆ์ นีเ้ ป็นทักษิณาทีถ่ งึ แล้วในสงฆ์
ประการที่ ๔
แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณี
จำ�นวนเท่านี้ ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็น
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕ 1
แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุจำ�นวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖
1. หมายเหตุ = เป็นข้อสังเกตให้ทราบว่า ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์นั้น
จะมีภิกษุหรือภิกษุณีจ�ำนวนกี่รูปก็ได้.
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แจ้งต่อสงฆ์วา่ ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำ�นวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นีเ้ ป็นทักษิณาทีถ่ งึ แล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗
อานนท์ !   ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุ
โคตรภู มีผา้ กาสาวะ (จีวร) พันคอ เป็นคนทุศลี มีบาปธรรม
คนทัง้ หลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทศุ ลี นัน้ .
อานนท์ !   ทักษิณาทีถ่ งึ แล้วในสงฆ์แม้ในเวลานัน้
เราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่วา่ เราไม่กล่าว
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย.
อานนท์ !  
ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มี ๔ อย่าง
๔ อย่าง คือ
อานนท์ !  
ทักษิณาบางอย่างบริสทุ ธิฝ์ า่ ยทายก (ผูใ้ ห้) ไม่บริสทุ ธิฝ์ า่ ย
ปฏิคาหก (ผู้รับ)
บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก
บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์
บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.
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อานนท์ !  
ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่าย
ปฏิคาหก เป็นอย่างไร ?
อานนท์ !   ในข้อนี้
ทายกมีศีล มีธรรมงาม
ปฏิคาหก เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม อย่างนี้แล
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.
อานนท์ !   ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร ?
อานนท์ !   ในข้อนี้
ทายกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม
ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.
อานนท์ !   ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์
ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไร ?
อานนท์ !   ในข้อนี้
ทายกก็เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม
ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม อย่างนี้แล
ทักษิณาชือ่ ว่า ฝ่ายทายกก็ไม่บริสทุ ธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสทุ ธิ.์
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อานนท์ !   ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายก
และฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร ?
อานนท์ !   ในข้อนี้
ทายกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม
ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม อย่างนี้แล
ทักษิณาชื่อว่า บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก.
อานนท์ !  
นี้แล ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ๔ อย่าง.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

(๑) ผูใ้ ดมีศลี ได้ของมาโดยธรรม มีจติ เลือ่ มใสดี
เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีล
ทักษิณาของผู้นั้น ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก
(๒) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต
ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในคนมีศีล ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่า บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
(๓) ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิต
ไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทาน
ในคนทุศีล เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์
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(๔) ผูใ้ ดมีศลี ได้ของมาโดยธรรม มีจติ เลือ่ มใสดี
เชือ่ กรรม และผลของกรรมอย่างยิง่ ให้ทานในคนมีศลี เรา
กล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์
(๕) ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม
มีจติ เลือ่ มใสดี เชือ่ กรรมและผลของกรรมอย่างยิง่ ให้ทาน
ในผูป้ ราศจากราคะ ทานของผูน้ น้ั นัน่ แล เลิศกว่าอามิสทาน
ทั้งหลาย.
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รัตนะที่หาได้ยาก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ภพภูมิ

148
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๖๖/๑๙๕.

เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย !  
ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการ
หาได้ยากในโลก.
๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ
(๑) ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
(๒) บุคคลผูแ้ สดงธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว
(๓) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
อันผู้อื่นแสดงแล้ว
(๔) บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
อันผูอ้ น่ื แสดงแล้ว ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
(๕) กตัญญูกตเวทีบุคคล
เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย !  
ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล
หาได้ยากในโลก.
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ผู้มีอุปการะมาก
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ถูกแล้วๆ อานนท์ ! จริงอยู่
บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้ถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้
ตอบแทนต่อบุคคลนีด้ ว้ ยดี แม้ดว้ ยการอภิวาท การลุกขึน้
ยืนรับ การทำ�อัญชลี การทำ�สามีจกิ รรม และการตามถวาย
ซึง่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร
บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้งดเว้นจาก
ปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จาก
มุสาวาท จากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่ม
น้�ำ เมาคือสุราและเมรัย เราไม่กล่าวการทีบ่ คุ คลนีต้ อบแทน
ต่อบุคคลนี้ด้วยดี แม้ด้วยการอภิวาท การลุกขึ้นยืนรับ
การทำ�อัญชลี การทำ�สามีจกิ รรม และการตามถวายซึง่ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร
บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผู้ประกอบด้วย
ความเลื่อมใส อันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า
ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลอันเป็นทีร่ กั ของ
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พระอริยะเจ้า เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้
ด้วยดี แม้ด้วยการอภิวาท การลุกขึ้นยืนรับ การทำ�อัญชลี
การทำ�สามีจิกรรม และการตามถวายซึ่งจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร
บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ได้เป็นผูห้ มดความสงสัย
ในทุกข์ ในทุกขสมุทยั ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา
เราไม่กล่าวการทีบ่ คุ คลนีต้ อบแทนบุคคลนีด้ ว้ ยดี แม้ดว้ ย
การอภิวาท การลุกขึน้ ยืนรับ การทำ�อัญชลี การทำ�สามีจกิ รรม
และการตามถวายซึง่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร
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สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผสั สะบังหน้า
ย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้น โดยความเป็นตัวเป็นตน
เขาสำ�คัญสิง่ ใด โดยความเป็นประการใด แต่สง่ิ นัน้
ย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำ�คัญนั้น
สัตว์โลกติดข้องอยูใ่ นภพ ถูกภพบังหน้าแล้ว มีภพ
โดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น.
เขาเพลิดเพลินยิง่ นักในสิง่ ใด สิง่ นัน้ เป็นภัย เขากลัว
ต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.
พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพื่อการ
ละขาดซึ่งภพ.
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความหลุดพ้น
จากภพว่ามีได้เพราะภพ เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์
ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ.
ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความ
ออกไปได้จากภพ ว่ามีได้เพราะวิภพ เรากล่าวว่า สมณะ
หรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.
ก็ทุกข์นี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง.
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เพราะความสิน้ ไปแห่งอุปาทานทัง้ ปวง ความเกิดขึน้
แห่งทุกข์จึงไม่มี.
ท่านจงดูโลกนี้เถิด (จะเห็นว่า) สัตว์ทั้งหลายอัน
อวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้ว
และว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้น ย่อมไม่
เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้.
ก็ภพทัง้ หลายเหล่าหนึง่ เหล่าใด อันเป็นไปในทีห่ รือ
ในเวลาทัง้ ปวง เพือ่ ความมีแห่งประโยชน์โดยประการทัง้ ปวง
ภพทัง้ หลายทัง้ หมดนัน้ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์มคี วาม
แปรปรวนเป็นธรรมดา.
เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้น ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่
เขาย่ อ มละภวตั ณ หาได้ และไม่ เ พลิ ด เพลิ น
วิภวตัณหาด้วย.
ความดับเพราะความสำ�รอกไม่เหลือ เพราะความ
สิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวง นั้นคือนิพพาน.
ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว
เพราะไม่มีความยึดมั่น.
ภิกษุนน้ั เป็นผูค้ รอบงำ�มารได้แล้ว ชนะสงครามแล้ว
ก้าวล่วงภพทัง้ หลายทัง้ ปวงได้แล้ว เป็นผูค้ งที่ ดังนี้แล.
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ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร
1. อสูร นาค คนธรรพ์ อาศัยอยู่ในสมุทร
2. ท้้าวสักกะ มีอสุรกัญญา นามว่า สุชา เป็นปชาบดี
(มีอสูรหญิงชื่อ สุชา เป็นมเหสี)

3. เมื่อตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายเสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ทิพยกายย่อมบริบรู ณ์ อสุรกายย่อม
เสื่อมไป
4. เทวดาเคยรบกับอสูร ถ้าอสูรรบชนะ พึงจองจำ�
ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทวดานั้นด้วยเครื่องจองจำ�
๕ ประการ แล้วนำ�มายังอสูรบุรี ถ้าเทวดารบชนะ
พึงจองจำ�ท้าวเวปจิตติจอมอสูร ด้วยเครื่องจองจำ�
๕ ประการ แล้วนำ�มายังเทวสภาชื่อสุธรรมา
5. การประชุมกันของเทวดาทั้ง ๑๐ โลกธาตุ เพื่อเข้า
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ก็มกี ารกล่าวถึงการมาของพวก
อสูรทั้งหลาย
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นได้ถอดข้อความบางส่วนจากพุทธวจน
ในไตรปิฎกเพือ่ ให้สามารถเทียบเคียงสืบค้นต่อไปได้.
517

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.

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนั:งhttps://scientificillustration.tumblr.com
สือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์
ภาพประกอบ
(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

ราธะ ! ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหาอันใด มีอยู่ในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทัง้ หลาย และในวิญญาณ
เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสิ่งนั้นๆ
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า “สัตว์” ดังนี้.
วัจฉะ ! เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น สำ�หรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่
ไม่ใช่สำ�หรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.
วัจฉะ ! เปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อ ย่อมโพลงขึ้นได้ ที่ไม่มีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไม่ได้
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น.
วัจฉะ ! สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล เราย่อมบัญญัตเิ ปลวไฟนัน้ ว่า
มีลมนัน่ แหละเป็นเชือ้ เพราะว่าสมัยนัน้ ลมย่อมเป็นเชือ้ ของเปลวไฟนัน้ .
วัจฉะ ! สมัยใด สัตว์ทอดทิง้ กายนี้ และยังไม่บงั เกิดขึน้ ด้วยกายอืน่
เรากล่าวสัตว์นว้ี า่ มีตณ
ั หานัน่ แหละเป็นเชือ้
เพราะว่าสมัยนัน้ ตัณหาย่อมเป็นเชือ้ ของสัตว์นน้ั .
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ
บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง
บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ! สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้… .
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘-๔๓๙.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภพทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ

กามภพ รูปภพ อรูปภพ.

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่า ภพ.

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ
การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !

เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง
เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด
ซึ่งอริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์
และอริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

สารีบุตร ! เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ

เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจากควัน
สารีบุตร ! เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยคูถ
สารีบุตร ! เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ ทีอ
่ นั ไม่เสมอ
มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง
สารีบุตร ! เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพืน้ ทีอ
่ นั เสมอ
มีใบอ่อนและใบแก่อันหนา มีเงาหนาทึบ
สารีบุตร ! เปรียบเหมือนปราสาท ในปราสาทนัน
้ มีเรือนยอด ซึง่ ฉาบทาแล้ว
ทั้งภายในและภายนอก หาช่องลมมิได้ มีวงกรอบอันสนิท
มีบานประตู และหน้าต่างอันปิดสนิทดี ในเรือนยอดนั้น
มีบัลลังก์อันลาดด้วยผ้าโกเชาว์ขนยาว
ลาดด้วยเครื่องลาดทำาด้วยขนแกะสีขาว
ลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบ มีเครือ่ งลาดอย่างดีทาำ ด้วยหนังชะมด
มีเพดานกั้นในเบื้องบน มีหมอนแดงวาง ณ ข้างทั้งสอง
สารีบตุ ร ! เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีนา้ำ อันเย็น ใสสะอาด มีทา่ อันดี น่ารืน่ รมย์
และในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ
ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย มุ่งมาสู่ที่นั้นๆ
โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
“บุรษุ ผูเ้ จริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ดำาเนินอย่างนัน้ และขึน้ สูห่ นทางนัน้ จักมาถึงทีน่ น้ั ๆ ทีเดียว”.
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.
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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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