พุทธวจน

วักกลิ !
ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้ นั้นเห็นเรา
ผู้ ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม.
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๔๖/๒๑๖.

พุทธวจน

ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๓
ฉบับ

ก้าวย่างอย่างพุทธะ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่ค�ำ ของตถาคต

ฉบับ ๓

พุทธวจน

ก้าวย่างอย่างพุทธะ

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)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org

คำ�อนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน
สื บ ทอด “พุ ท ธวจน” ธรรมะจากพุ ท ธโอษฐ์ และเป็ น
มัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรค) ตามพระบัญญัติของพุทธ
องค์สมดั่งพุทธประสงค์ เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติตามแล้ว
หวั ง เป็ น ยิ่ ง ว่ า ทุ ก คนจะประพฤติ ต นเป็ น ปฏิ ปุ จ ฉาวิ นี ต า
ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา คือมีการสอบถาม ทวนถาม
ซึ่ ง กั น และกั น ในอรรถะและพยั ญ ชนะ ของค�ำตถาคต
มีประการต่างๆ เพื่อเปิดเผยให้แจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลาย
ที่ยังไม่ถูกเปิดเผย และบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ด้ ว ยการกระท�ำอั น เป็ น กุ ศ ลนี้ ขอให้ เ ป็ น เหตุ
เป็ น ปั จ จั ย ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการท�ำหนั ง สื อ เล่ ม นี้ และ
ผู้ท่ีได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม
พ้นทุกข์ในชาตินี้ เทอญ.
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ค�ำน�ำ
หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ ก้าวย่างอย่างพุทธะ”
ได้จัดท�ำขึ้น ด้วยปรารภเหตุที่ว่า หลายคนยังเห็นค�ำสอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เป็นสิ่งที่ยาก หรือเป็นสิ่งที่
ไกลตัวเกินไป ท�ำให้มีน้อยคนนักที่จะหันมาใส่ใจศึกษาค�ำสอน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่พระองค์ได้ตรัส
ไว้แล้วว่า ค�ำสอนที่พระองค์ตรัสสอนทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์
บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิง อีกทั้งค�ำสอนนั้น ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า
“อกาลิโก” คือใช้ได้ไปตลอด ไม่มีค�ำว่าเก่าหรือล้าสมัย
และใช้ได้กับบุคคลทุกคน อันจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาล
ทีพ่ ทุ ธบริษทั ๔ ทัง้ หลายนัน้ มีคนจากหลายชาติและวรรณะ
นอกจากนี้พระองค์ยังได้ตรัสอีกว่า บุคคลที่ท่านตรัสสอนนั้น
มีตั้งแต่ พรหม เทวดา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ไปจนถึ ง ปุ ถุ ช นคนธรรมดาทั่ ว ไป และทุ ก คนนั้ น เมื่ อ น�ำ
ค�ำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติแล้ว ก็สามารถแก้ทุกข์หรือ
ดับทุกข์ให้กับตนเองได้ทั้งสิ้น.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง
กันยายน ๒๕๕๔

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

วิธีตรวจสอบว่า
เป็นคำ�ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่
ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า
ข้าพเจ้าฟังมาแล้ว ได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักตร์
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัยนี้
เป็นคำ�สอนของพระศาสดา ดังนี้

พวกเธออย่าพึงรับรอง อย่าพึงคัดค้าน.
เธอกำ�หนดเนื้อความนั้นให้ดี
แล้วนำ�ไปสอบสวนในสูตร นำ�ไปเทียบเคียงในวินัย
ถ้าลงกันไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้
พึงแน่ใจว่านั้นไม่ใช่คำ�ของพระผู้มีพระภาคแน่นอน
ภิกษุรูปนั้นจำ�มาผิด พวกเธอพึงทิ้งคำ�เหล่านั้นเสีย
ถ้าลงกันได้ เทียบเคียงกันได้
พึงแน่ใจว่า นั่นเป็นคำ�ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้ว
ภิกษุรูปนั้นจำ�มาอย่างดีแล้ว พวกเธอพึงรับเอาไว้...
ตรัสที่อานันทเจดีย, โภคนคร : มหาปรินิพพานสูตร
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๒.
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มนุษย์เป็นอันมาก
ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ

01
-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๔๐/๒๔.

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม
เอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนๆ
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำ�ความเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่ง
อันสูงสุด ผูใ้ ดถือเอาสิง่ นัน้ ๆ เป็นทีพ่ ง่ึ แล้ว ย่อมไม่หลุดพ้น
ไปจากทุกข์ทั้งปวงได้.

1

พุทธวจน - หมวดธรรม

ส่วนผู้ใด ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจทั้งสี่ ด้วยปัญญาอันถูกต้อง
คือ เห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ ทุกข์ และเห็นมรรคประกอบ
ด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ซึง่ เป็นเครือ่ งให้ถงึ ความเข้าไป
สงบรำ�งับแห่งทุกข์ นัน่ แหละคือ ทีพ่ ง่ึ อันเกษม นัน่ คือ ที่
พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมหลุดพ้นไป
จากทุกข์ทั้งปวง ได้แท้.

2
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
เพราะไม่รู้อริยสัจ

02

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับ
มหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน
ที่มากกว่า. ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย. ฝุ่นนั้นเมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำ�นวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่ง
กะละภาค (ส่วนเสี้ยว)”.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานีฉ้ นั ใด อุปไมยก็ฉนั นัน้
สัตว์ทเ่ี กิดกลับมาสูห่ มูม่ นุษย์ มีนอ้ ย สัตว์ทเ่ี กิดกลับมา
เป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้. ข้อนั้น
เพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุทง้ั หลาย !   ข้อนัน้ เพราะความที่
สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี.่

3

พุทธวจน - หมวดธรรม

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่าง คือ
อริยสัจคือทุกข์
อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อริยสัจคือทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอ
พึงประกอบโยคกรรม1 อันเป็นเครื่องกระทำ�ให้รู้ว่า
“ทุกข์ เป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถึง
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

1. โยคกรรม คือ การกระท�ำอย่างเป็นระบบ.

4
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย
พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก

03

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๕๑-๒๕๔/๒๕๕-๒๕๖.

วัจฉะ !   ภิกษุ ผูส้ าวกของเรา บรรลุเจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันไม่มอี าสวะ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย ได้กระทำ�ให้แจ้งแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน
ทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่
สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามาก
โดยแท้.
วัจฉะ !   ภิกษุณี ผูส้ าวิกาของเรา บรรลุเจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันไม่มอี าสวะ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย ได้กระท�ำให้แจ้งแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน
ทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่
สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามาก
โดยแท้.

5
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วั จ ฉะ !   อุบาสก ผู้สาวกของเรา พวกเป็น
คฤหัสถ์นุ่งขาว อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์
เป็น โอปปาติกะ มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น
ไม่เวียนกลับจากภพนัน้ เป็นธรรมดา เพราะความสิน้ ไปแห่ง
สัญโญชน์ มีส่วนในเบื้องต่ำ�ห้าอย่าง ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว
ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามาก โดยแท้.
วั จ ฉะ !   อุบาสก ผู้สาวกของเรา พวกเป็น
คฤหัสถ์นุ่งขาว ยังบริโภคกาม เป็นผู้ ทำ�ตามคำ�สอน
เป็นผู้ สนองโอวาท มีความสงสัยอันข้ามได้แล้ว ไม่ต้อง
กล่าวด้วยความสงสัยว่า นี่อะไรๆ เป็นผู้ปราศจากความ
ครั่นคร้าม ไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำ�ของผู้อื่น อยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดา ก็มอี ยูไ่ ม่ใช่รอ้ ยเดียว
ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้.

6
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วัจฉะ !   อุบาสิกา ผูส้ าวิกาของเรา พวกเป็นหญิง
คฤหัสถ์นุ่งขาว อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์
เป็น โอปปาติกะ มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น
ไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไป
แห่งสัญโญชน์ มีสว่ นในเบือ้ งต่�ำ ห้าอย่าง ก็มอี ยูไ่ ม่ใช่รอ้ ย
เดียว ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้.
วัจฉะ !   อุบาสิกา ผูส้ าวิกาของเรา พวกเป็นหญิง
คฤหัสถ์นุ่งขาว ยังบริโภคกาม เป็นผู้ ทำ�ตามคำ�สอน
เป็นผู้ สนองโอวาท มีความสงสัยอันข้ามได้แล้ว ไม่ตอ้ ง
กล่าวด้วยความสงสัยว่า นี่อะไรๆ เป็นผู้ปราศจากความ
ครั่นคร้าม ไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำ�ของผู้อื่น อยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดา ก็มอี ยูไ่ ม่ใช่รอ้ ยเดียว
ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้.

7
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ให้พึ่งตน พึ่งธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

04
-บาลี มหาวาร. .สํ. ๑๙/๒๑๖-๒๑๗/๗๓๗-๗๔๐.

อานนท์ !   เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือ
ว่า “ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่น
จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี อานนท์ !   ข้อนั้น
จักได้มาแต่ไหนเล่า สิง่ ใดเกิดขึน้ แล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัย
ปรุงแล้ว มีความชำ�รุดไปเป็นธรรมดา สิง่ นัน้ อย่าชำ�รุดไปเลย
ดังนี้ ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้”.
อานนท์ !   เปรี ย บเหมื อ นเมื่ อ ต้ น ไม้ ใ หญ่ มี
แก่นเหลืออยู่ ส่วนใดเก่าคร่ำ�กว่าส่วนอื่น ส่วนนั้นพึง
ย่อยยับไปก่อน ข้อนี้ฉันใด อานนท์ !   เมื่อภิกษุสงฆ์
หมู่ ใ หญ่ มี ธ รรมเป็ น แก่ น สารเหลื อ อยู่ สารี บุ ต ร
ปรินิพพานไปแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน. อานนท์ !   ข้อนั้น
จักได้มาแต่ไหนเล่า สิง่ ใดเกิดขึน้ แล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัย
ปรุงแล้ว มีความชำ�รุดไปเป็นธรรมดา สิง่ นัน้ อย่าชำ�รุดไปเลย
ดังนี้ ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้.

8

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

อานนท์ !   เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา
สิ่งอื่นเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็น
สรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ.
อานนท์ !   ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็น
สรณะ ไม่ เ อาสิ่ ง อื่ น เป็ น สรณะ มี ธ รรมเป็ น ประที ป
มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะนัน้ เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
มีสติ พึงกำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

9
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อานนท์ !   ภิ ก ษุ อ ย่ า งนี้ แ ล ชื่ อ ว่ า มี ต นเป็ น
ประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรม
เป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ
เป็นอยู่.
อานนท์ !   ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่ง
เราก็ดี ใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็น
สรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรม
เป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.
อานนท์ !   ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา
ภิกษุพวกนัน้ จักเป็นผูอ้ ยูใ่ นสถานะอันเลิศทีส่ ดุ .

ตรัสแก่ทา่ นพระอานนท์ ผูเ้ ศร้าสลดในข่าวการปรินพิ พานของท่านพระสารีบตุ ร
ซึ่งจุนทสามเณรน�ำมาบอกเล่า ที่พระอารามเชตวันใกล้นครสาวัตถี.
10
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ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น

05

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๗๑-๓๗๓/๓๕๑-๓๕๒.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พรหมจรรย์ นี้ มิ ใ ช่ มี ล าภ
สั ก การะและเสี ย งเยิ น ยอเป็ น อานิ ส งส์ พรหมจรรย์ นี้
มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้
มิใช่มคี วามถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้
มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็เจโตวิมตุ ติ1 ทีไ่ ม่ก�ำ เริบอันใด
มีอยู่ พรหมจรรย์นม้ี ี สิ่งนั้น นั่นแหละเป็นประโยชน์ที่
มุง่ หมาย เป็นแก่นสาร เป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แล.

1. เจโตวิมุตติ คือ การบรรลุอรหัตตผลโดยมีน�้ำหนักของการท�ำสมาธิ
มากกว่าการกระท�ำด้านอื่นๆ.
แบบของการหลุดพ้นยังมีอย่างอื่นอีก เช่น สัทธาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
เป็นต้น.
11

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ
ด้วยแก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึง
ต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว ตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่า
‘นี่เป็นแก่นแท้’ ดังนี้. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเข้าแล้ว ก็
กล่าวว่า “ผู้เจริญคนนี้ ช่างรู้จักแก่น รู้จักกระพี้ รู้จัก
เปลือกสด รูจ้ กั สะเก็ดแห้งตามผิวเปลือก รูจ้ กั ใบอ่อนที่
ปลายกิง่ . จริงดังว่า ผูเ้ จริญคนนี้ ต้องการแก่นไม้ เสาะหา
แก่นไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว
ก็ตดั เอาแก่นแท้ถอื ไปด้วยมัน่ ใจว่า ‘นี่ เป็นแก่นแท้’ ดังนี.้
สิง่ ทีเ่ ขาจะต้องทำ�ด้วยแก่นไม้ จักสำ�เร็จประโยชน์เป็นแท้”
ดังนี้.
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จะเกิดในตระกูลสูงหรือต�่ำ
ก็สามารถท�ำนิพพานให้แจ้งได้

06

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๙-๔๓๓/๓๒๘.

อานนท์ !   ในกรณีแห่ง อภิชาติ ๖ นี้ คือ
(๑) คนบางคนมีชาติดำ� ก่อให้เกิดธรรมดำ�
(๒) บางคนมีชาติดำ� ก่อให้เกิดธรรมขาว
(๓) บางคนมีชาติดำ� ก่อให้เกิดนิพพาน
อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว
(๔) บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำ�
(๕) บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว
(๖) บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพาน
อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว.
อานนท์ !   คนมีช าติดำ� ก่อให้เ กิ ด ธรรมดำ �
เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่�ำ
คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทำ�รถ
หรือตระกูลเทหยากเยือ่ ซึง่ เป็นคนยากจน มีขา้ วและน้�ำ น้อย
เป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก
13
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เขาเป็นผู้มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม ขี้โรค ตาบอด
ง่อย กระจอก มีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำ� เครื่อง
นุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน
ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ เขาก็ยัง ประพฤติกายทุจริต
วจีทจุ ริต มโนทุจริต ครัน้ ประพฤติทจุ ริตแล้ว เบือ้ งหน้าแต่
การตายเพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินบิ าต นรก. อย่างนีแ้ ล อานนท์ !   เรียกว่า คนมีชาติด�ำ
ก่อให้เกิดธรรมดำ�.
อานนท์ !   คนมีชาติดำ� ก่อให้เกิดธรรมขาว
เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่�ำ
คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ... ฯลฯ ... มีอาหาร
และเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู
...ฯลฯ ... ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำ� ...ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ
เขา ประพฤติ ก ายสุ จ ริ ต วจี สุ จ ริ ต มโนสุ จ ริ ต
ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตายเพราะ
การทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างนีแ้ ล
อานนท์ !   เรียกว่า คนมีชาติดำ� ก่อให้เกิดธรรมขาว.
14
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อานนท์ !   คนมี ชาติ ดำ � ก่ อ ให้ เ กิ ด นิ พ พาน
อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่�ำ
คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ... ฯลฯ ... มีผวิ พรรณทราม
ไม่นา่ ดู เตีย้ ค่อม. เขาปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้ ม่มปี ระโยชน์เกีย่ วข้องด้วยเรือน.
เขานั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้งห้า อันเป็น
เครื่องเศร้าหมองจิตทำ�ปัญญาให้ถอยกำ�ลังได้แล้ว มีจิต
ตัง้ มัน่ ดีในสติปฏั ฐานทัง้ สี่ ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้ว
ตามที่เป็นจริง ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรม
ไม่ดำ�ไม่ขาว. อย่างนี้แล อานนท์ !   เรียกว่า คนมีชาติดำ�
ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว.
อานนท์ !   คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำ�
เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง
คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล หรือ
สกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก
มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์
15
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และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส
ประกอบด้ ว ยความเกลี้ ย งเกลาแห่ ง ผิ ว พรรณอย่ า งยิ่ ง
ร่�ำ รวยด้วยข้าว ด้วยน้�ำ เครือ่ งนุง่ ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้
ของหอม เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีอ่ ยู่ และประทีปโคมไฟ
เขา ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้น
ประพฤติทจุ ริตแล้ว เบือ้ งหน้าแต่การตายเพราะการทำ�ลาย
แห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก. อย่างนีแ้ ล
อานนท์ !   เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำ�.
อานนท์ !   คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว
เป็นอย่างไรเล่า?
อานนท์ !   คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง
คือ สกุลกษัตริยม์ หาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ... ฯลฯ ...
มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ... ฯลฯ ... ร่ำ�รวย
ด้วยข้าวด้วยน้ำ� ... ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ เขา ประพฤติ
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว
เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำ�ลายแห่งกาย ย่อมเข้า
ถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างนี้แล อานนท์ !   เรียกว่า คนมี
ชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว.
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อานนท์ !   คนชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพานอัน
เป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง
คือ สกุลกษัตริยม์ หาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ... ฯลฯ ...
มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ... ฯลฯ ... ร่ำ�รวย
ด้วยข้าวด้วยน้ำ� ... ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ เขาปลงผมและ
หนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือน. เขานั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้
ละนิวรณ์ทั้งห้า อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำ�ปัญญา
ให้ ถ อยกำ � ลั ง ได้ แ ล้ ว มี จิ ต ตั้ ง มั่ น ดี ใ นสติ ปั ฏ ฐานทั้ ง สี่
ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริง ชื่อว่าย่อม
ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว. อย่างนี้แล
อานนท์ !   เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพาน
อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ขาว.
อานนท์ !   เหล่านี้แล อภิชาติ ๖ ชนิด.
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รายชื่อแห่งธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา

07
-บาลี มู. ม. ๑๒/๗๕-๗๘/๑๐๔.

จุนทะ !   สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) เป็นสิ่งที่
เธอทัง้ หลายพึงกระทำ�ในธรรมทัง้ หลายเหล่านี้ กล่าวคือ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ เบียดเบียน
เราจักเป็นผู้ ไม่เบียดเบียน
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น กระทำ�ปาณาติบาต
เราจัก เว้นขาดจากปาณาติบาต
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น กระทำ�อทินนาทาน
เราจัก เว้นขาดจากอทินนาทาน
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น ไม่ประพฤติพรหมจรรย์
เราจักเป็นผู้ ประพฤติพรหมจรรย์
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดเท็จ
เราจัก เว้นขาดจากการพูดเท็จ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดส่อเสียด
เราจัก เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด
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ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดคำ�หยาบ
เราจัก เว้นขาดจากการพูดคำ�หยาบ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดเพ้อเจ้อ
เราจัก เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มากด้วยอภิชฌา
เราจักเป็นผู้ ไม่มากด้วยอภิชฌา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีจิตพยาบาท
เราจักเป็นผู้ ไม่มีจิตพยาบาท
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาทิฏฐิ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาทิฏฐิ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาสังกัปปะ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาสังกัปปะ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาวาจา
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาวาจา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉากัมมันตะ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมากัมมันตะ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาอาชีวะ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาอาชีวะ
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ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาวายามะ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาวายามะ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาสติ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาสติ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาสมาธิ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาสมาธิ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาญาณะ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาญาณะ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉาวิมุตติ
เราจักเป็นผู้ มีสัมมาวิมุตติ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีถีนมิทธะกลุ้มรุม
เราจักเป็นผู้ ปราศจากถีนมิทธะ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ฟุ้งซ่าน
เราจักเป็นผู้ ไม่ฟุ้งซ่าน
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีวิจิกิจฉา
เราจักเป็นผู้ ข้ามพ้นวิจิกิจฉา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มักโกรธ
เราจักเป็นผู้ ไม่มักโกรธ
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ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ผูกโกรธ
เราจักเป็นผู้ ไม่ผูกโกรธ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ลบหลู่คุณ
เราจักเป็นผู้ ไม่ลบหลู่คุณ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ แข่งดี
เราจักเป็นผู้ ไม่แข่งดี
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ริษยา
เราจักเป็นผู้ ไม่ริษยา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ตระหนี่
เราจักเป็นผู้ ไม่ตระหนี่
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ โอ้อวด
เราจักเป็นผู้ ไม่โอ้อวด
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีมารยา
เราจักเป็นผู้ ไม่มีมารยา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ กระด้าง
เราจักเป็นผู้ ไม่กระด้าง
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ดูหมิ่นท่าน
เราจักเป็นผู้ ไม่ดูหมิ่นท่าน
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ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ว่ายาก
เราจักเป็นผู้ ว่าง่าย
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีมิตรชั่ว
เราจักเป็นผู้ มีมิตรดี
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ประมาท
เราจักเป็นผู้ ไม่ประมาท
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ไม่มีศรัทธา
เราจักเป็นผู้ มีศรัทธา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ไม่มีหิริ
เราจักเป็นผู้ มีหิริ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ไม่มีโอตตัปปะ
เราจักเป็นผู้ มีโอตตัปปะ
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีสุตะน้อย
เราจักเป็นผู้ มีสุตะมาก
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ขี้เกียจ
เราจักเป็นผู้ ปรารภความเพียร
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีสติหลงลืม
เราจักเป็นผู้ มีสติตั้งมั่น
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ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีปัญญาทราม
เราจักเป็นผู้ ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ทำ�สัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ลูบคลำ�ด้วยทิฏฐิของตน
เป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่น
และเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน
เราจักเป็นผู้ ไม่ลูบคลำ�ด้วยทิฏฐิของตน
เป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่น
และเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน.
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ความทุกข์ของเทวดา
และมนุษย์ตามธรรมชาติ

08
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย
มีรูปเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในรูป บันเทิงแล้วในรูป
ย่อม อยูเ่ ป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน จางคลาย ดับไป
แห่งรูป.
(ในกรณีแห่ง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกัน).

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ส่ ว นตถาคตอรหั น ตสั ม มาสัมพุทธะ รู้แจ้งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย
โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ตามเป็นจริง ไม่มี
รูปเป็นที่มายินดี ไม่ยินดีในรูป ไม่บันเทิงในรูป ยังคงอยู่
เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวน จางคลาย ดับไปแห่งรูป.
(ในกรณี แ ห่ ง เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ และ
ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกัน).
24

พุทธวจน - หมวดธรรม
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เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ

09

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่
รื่นรมย์ใจ ยินดีแล้วในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ บันเทิงด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์.
ภิ ก ษุ ทั้ง หลาย !   เทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย
ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย
และความดับไปของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์.
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ความรู้สึก ที่ถึงกับทำ�ให้ออกผนวช

10

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๔-๓๑๕/๓๑๖., -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๖๙-๖๗๒/๗๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   ในโลกนี้ ครัง้ ก่อนแต่การตรัสรู้
เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่
ตนเองมี ความเกิด 		เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลง
แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามเกิด เป็นธรรมดาอยูน่ น่ั เอง
ตนเองมี ความแก่		เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลง
แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามแก่		เป็นธรรมดาอยูน่ น่ั เอง
ตนเองมี ความเจ็บไข้ 		เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลง
แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้ เป็นธรรมดาอยูน่ น่ั เอง
ตนเองมี ความตาย		เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลง
แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามตาย เป็นธรรมดาอยูน่ น่ั เอง
ตนเองมี ความโศก		เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลง
แสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามโศก		เป็นธรรมดาอยูน่ น่ั เอง
ตนเองมี ความเศร้าหมอง โดยรอบด้าน เป็นธรรมดา
อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมอง
โดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง อีก.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ก็อะไรเล่า เป็นสิง่ ทีม่ คี วามเกิด
(เป็นต้น) ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน (เป็นที่สุด)
เป็นธรรมดา ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุตรและภรรยา มีความเกิด
เป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็น
ธรรมดา. ทาสหญิง ทาสชาย มีความเกิดเป็นธรรมดา
ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. แพะ
แกะ มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดา. ไก่ สุกร มีความเกิดเป็น
ธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
ช้าง โค ม้า ลา มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ มีความ
เศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. ทองและเงิน เป็น
สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดย
รอบด้านเป็นธรรมดา. สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้
เหล่านี้แลที่ชื่อว่า สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ
มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา ซึ่งคนในโลกนี้
พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ ใน
สิ่งเหล่านี้ จึงทำ�ให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ
มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว
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ก็ยังมัวหลงแสวงหา สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ
ที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา อยู่อีก.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความคิดอันนี้ ได้เกิดขึน้ แก่เรา
ว่า “ทำ�ไมหนอ เราซึ่งมีความเกิด ฯลฯ ความเศร้าหมอง
โดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยูเ่ องแล้ว จะต้องไปมัวแสวงหา
สิ่งที่มีความเกิด ฯลฯ ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็น
ธรรมดาอยู่อีก. ไฉนหนอ เราผู้มีความเกิด ฯลฯ ความ
เศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ครั้น
ได้ รู้ สึ ก ถึ ง โทษอั น ต่ำ � ทรามของการมี ค วามเกิ ด ฯลฯ
ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้ว เราพึง
แสวงหานิพพาน อันไม่มคี วามเกิด อันเป็นธรรมทีเ่ กษม
จากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด”.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เรานั้ น โดยสมั ย อื่ น อี ก ยั ง
หนุ่มเทียว เกสายังดำ�จัด บริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำ�ลัง
เจริญ ยังอยู่ในปฐมวัย เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย
กำ�ลังพากันร้องไห้น�ำ้ ตานองหน้าอยู่ เราได้ปลงผมและหนวด
ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้ ม่มเี รือนแล้ว.
...ภารท๎วาชะ !   ในโลกนี้ ครัง้ ก่อนแต่การตรัสรู้ เมือ่ เรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ ความคิดนีเ้ กิดมีแก่เราว่า
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“ฆราวาส คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี
ส่วน บรรพชา เป็นโอกาสว่าง
ผู้ อ ยู่ ค รองเรื อ นจะประพฤติ พ รหมจรรย์ ใ ห้
บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์ท่เี ขาขัดดีแล้ว
โดยง่ายนั้นไม่ได้.
ถ้าไฉนเราพึงปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้ ม่มปี ระโยชน์เกีย่ วข้องด้วยเรือน
เถิด” ดังนี้. ...
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การทำ�ความเพียรแข่งกับอนาคตภัย

11

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗-๑๒๑/๗๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภัยในอนาคตเหล่านี้ มีอยู่
๕ ประการ ซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่
ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในการทำ�
เช่นนั้น อยู่ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง
ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว.
ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คืออะไรบ้างเล่า ?
๕ ประการคือ
(๑) ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้
เรายังหนุม่ ยังเยาว์วยั ยังรุน่ คะนอง มีผมยังดำ�สนิท ตัง้ อยูใ่ น
วัยกำ�ลังเจริญ คือปฐมวัย แต่จะมีสกั คราวหนึง่ ที่ ความแก่
จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำ�แล้ว
จะมนสิการถึงคำ�สอนของท่านผู้รทู้ ง้ั หลายนัน้ ไม่ท�ำ ได้สะดวก
เลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัฏ ก็
ไม่ท�ำ ได้งา่ ยๆ เลย. ก่อนแต่สง่ิ อันไม่เป็นทีต่ อ้ งการ ไม่นา่ ใคร่
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ไม่นา่ ชอบใจ (คือความแก่) นัน้ จะมาถึงเรา เราจะรีบทำ�
ความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ
เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทำ�ให้ผู้ถึงแล้ว ก็จักอยู่เป็นผาสุก แม้จะแก่เฒ่า” ดังนี้.
(๒) ภิกษุทั้งหลาย !   ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุพจิ ารณา
เห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุ
ให้ความอบอุน่ สม่�ำ เสมอ ไม่เย็นนัก ไม่รอ้ นนัก พอปานกลาง
ควรแก่การทำ�ความเพียร แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ ความ
เจ็บไข้ จะมาถึงร่างกายนี้ ก็คนทีเ่ จ็บไข้ถกู พยาธิครอบงำ�แล้ว
จะมนสิการถึงคำ�สอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ไม่ทำ�ได้
สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึง่ เป็นป่าชัฏ
ก็ไม่ทำ�ได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ
ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือความเจ็บไข้) นั้น จะมาถึงเรา
เราจะรีบทำ�ความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง
ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว
ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผถู้ งึ แล้ว ก็จกั อยูเ่ ป็นผาสุก แม้จะเจ็บไข้”
ดังนี้.
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(๓) ภิกษุทั้งหลาย !   ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุพจิ ารณา
เห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ ข้าวกล้างามดี บิณฑะ (ก้อนข้าว)
หาได้ง่าย เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วย
ความพยายามแสวงหาบิณฑบาต แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่
ภิกษาหายาก ข้าวกล้าเสียหาย บิณฑะหาได้ยาก ไม่เป็น
การสะดวกที่ จ ะยั ง ชี วิ ต ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความพยายาม
แสวงหาบิณฑบาต เมื่อภิกษาหายาก ที่ใดภิกษาหาง่าย
คนทัง้ หลายก็อพยพกันไป ทีน่ น้ั เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ความอยู่
คลุกคลีปะปนกันในหมูค่ นก็จะมีขน้ึ เมือ่ มีการคลุกคลีปะปน
กันในหมูค่ น จะมนสิการถึงคำ�สอนของท่านผูร้ ทู้ ง้ั หลายนัน้
ไม่ทำ�ได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่ง
เป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำ�ได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่
ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือภิกษาหายาก) นั้น
จะมาถึงเรา เราจะรีบทำ�ความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง
เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง
เสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก
แม้ในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย” ดังนี้.
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(๔) ภิกษุทั้งหลาย !   ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุพจิ ารณา
เห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ คนทัง้ หลายสมัครสมานชืน่ บานต่อกัน
ไม่วิวาทกัน เข้ากันได้ดุจดั่งนมผสมกับน้ำ� มองแลกันด้วย
สายตาแห่งคนทีร่ กั ใคร่กนั เป็นอยู่ แต่จะมีสกั คราวหนึง่
ที่ ภัย คือ โจรป่ากำ�เริบ ชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักร
แตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไป เมื่อมีภัยเช่นนี้ ที่ใด
ปลอดภัย คนทัง้ หลายก็อพยพกันไป ทีน่ น้ั เมือ่ เป็นเช่นนัน้
ความอยูค่ ลุกคลีปะปนกันในหมูค่ นก็จะมีขน้ึ เมือ่ มีการอยู่
คลุกคลีปะปนกันในหมูค่ น จะมนสิการถึงคำ�สอนของท่านผู้รู้
ทัง้ หลายนัน้ ไม่ท�ำ ได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอัน
เงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำ�ได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่ง
อันไม่เป็นที่ตอ้ งการ ไม่นา่ ใคร่ ไม่นา่ ชอบใจ (คือโจรภัย) นัน้
จะมาถึงเรา เราจะรีบทำ�ความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง
เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้งสิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้ง
เสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก
แม้ในคราวที่เกิดโจรภัย” ดังนี้.
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(๕) ภิกษุทง้ั หลาย !  ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุพจิ ารณา
เห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ สงฆ์สามัคคีปรองดองกัน ไม่ววิ าทกัน
มีอุทเทสเดียวกัน อยู่เป็นผาสุก แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่
สงฆ์แตกกัน เมือ่ สงฆ์แตกกันแล้ว จะมนสิการถึงคำ�สอน
ของท่านผูร้ ทู้ ง้ั หลายนัน้ ไม่ท�ำ ได้สะดวกเลย และจะเสพ
เสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำ�ได้ง่ายๆ เลย.
ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ
(คือสงฆ์แตกกัน) นั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบทำ�ความเพียร
เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ เพือ่ บรรลุสง่ิ ทีย่ งั ไม่บรรลุ เพือ่ ทำ�ให้แจ้ง
สิง่ ทีย่ งั ไม่ท�ำ ให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผถู้ งึ แล้ว
จักอยู่เป็นผาสุก แม้ในคราวเมื่อสงฆ์แตกกัน” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย !   ภั ย ในอนาคต ๕ ประการ
เหล่านีแ้ ล ซึง่ ภิกษุผมู้ องเห็นอยู่ ควรแท้ทจ่ี ะเป็นผูไ้ ม่ประมาท
มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในการทำ�เช่นนัน้ อยู่
ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ
เพื่อทำ�ให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งเสียโดยเร็ว.
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บทอธิษฐานจิตเพื่อทำ�ความเพียร

12

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เรายั ง รู ้ สึ ก ได้ อ ยู ่ ซึ่ ง ธรรม
๒ อย่าง คือ ความไม่รจู้ กั อิม่ จักพอ (สันโดษ) ในกุศล
ธรรมทั้งหลายและ ความเป็นผู้ไม่ถอยกลับ (อัปปฏิ
วานี) ในการท�ำความเพียร.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราย่ อ มตั้ ง ไว้ ซึ่ ง ความเพี ย ร
อันไม่ถอยกลับ (ด้วยการตั้งจิต) ว่า
“หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่
เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที
ประโยชน์ใด อันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำ�ลัง
ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่น ของบุรุษ
ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว
จักหยุดความเพียรเสีย เป็นไม่มี” ดังนี้.

37

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ กษุ ทั้ งหลาย !   การตรัสรู้เป็นสิ่ง ที่เราถึ งทั บ
แล้วด้วยความไม่ประมาท อนุตตรโยคักเขมธรรม ก็เป็น
สิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ถ้าแม้ พวกเธอ พึ ง ตั้ง ไว้
ซึ่ ง ความเพี ย รอั น ไม่ ถ อยกลั บ (ด้ ว ยการตั้ ง จิ ต ) ว่ า
“หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระ
จักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใด อันบุคคลจะบรรลุได้
ด้วยกำ�ลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบัน่ ของบุรษุ ถ้ายัง
ไม่บรรลุประโยชน์นน้ั แล้ว จักหยุดความเพียรเสีย เป็นไม่ม”ี
ดังนี้ แล้วไซร้ ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอ ก็จักกระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์
อันไม่มอี ะไรอืน่ ยิง่ กว่า อันเป็นประโยชน์ทต่ี อ้ งการของกุลบุตร
ผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ได้ต่อกาล
ไม่นานในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ เป็นแน่นอน.
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ลำ�ดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตาม
ซึ่งสัจจธรรม

13
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๓-๒๓๔/๒๓๘.

ภิ ก ษุ ทั้ง หลาย !   เราย่อ มไม่ก ล่าวการประสบ
ความพอใจในอรหัตตผล ด้วยการกระทำ�อันดับแรกเพียง
อันดับเดียว. ภิกษุทั้งหลาย !   ก็แต่ว่า การประสบความ
พอใจในอรหั ต ตผล ย่ อ มมี ไ ด้ เ พราะการศึ ก ษาโดย
ลำ�ดับ เพราะการกระทำ�โดยลำ�ดับ เพราะการปฏิบัติ
โดยลำ�ดับ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ก็ ก ารประสบความพอใจใน
อรหัตตผล ย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำ�ดับ เพราะ
การกระทำ�โดยลำ�ดับ เพราะการปฏิบัติโดยลำ�ดับนั้น เป็น
อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุรุษบุคคลในกรณีนี้
เป็นผูม้ ศี รัทธา เกิดขึน้ แล้ว ย่อม เข้าไปหาผู้ถึงอริยสัจ
		
(สัปบุรุษ)
เมื่อเข้าไปหา		
ย่อม เข้าไปนั่งใกล้
เมื่อเข้าไปนั่งใกล้		
ย่อม เงี่ยโสตลงสดับ
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ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อม ได้ฟังธรรม
ครั้นฟังแล้ว
ย่อม ทรงจำ�ธรรมไว้
ย่อม ใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความ
แห่งธรรม ทั้งหลายที่ตนทรงจำ�ไว้
เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่
ธรรมทัง้ หลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสจู น์
เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่
ฉันทะ (ความพอใจ) ย่อมเกิด
ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อม มีอุตสาหะ
ครั้นมีอุตสาหะแล้ว
ย่อม พิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรม
ครั้นพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้ว
ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรม นั้น
ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่
ย่อม กระทำ�ให้แจ้ง ซึ่งบรมสัจจ์ด้วยกาย ด้วย
ย่อม เห็นแจ้งแทงตลอด ซึง่ บรมสัจจ์นน้ั ด้วยปัญญา ด้วย.
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หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และ
บุคคลที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ

14

-บาลี ม. ม. ๑๒/๒๑๑-๒๑๘/๒๓๕-๒๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย
วนปัตถ์ (ป่าทึบ) แห่งใดแห่งหนึง่ อยู่ สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้
ก็ไม่ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยัง
ไม่สิ้น ก็ไม่ถึงความสิ้น และอนุตตรโยคักเขมธรรม
ที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ ทั้งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพือ่
เป็นบริขารของชีวิต ก็หามาได้โดยยาก. ภิกษุทง้ั หลาย !  
ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
เวลากลางวันหรือกลางคืน พึงหลีกไปเสียจากวนปัตถ์นน้ั
อย่าอยู่เลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   อนึ่ง ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย
วนปัตถ์ แห่งใดแห่งหนึง่ อยู่สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้ ก็ไม่ต้งั ขึ้นได้
จิตทีย่ งั ไม่ตง้ั มัน่ ก็ไม่ตง้ั มัน่ อาสวะทีย่ งั ไม่สน้ิ ก็ไม่ถงึ ความสิน้
และอนุ ต ตรโยคั ก เขมธรรมที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ ก็ ไ ม่ บ รรลุ
แต่วา่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร
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อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพือ่ เป็นบริขารของชีวติ หามาได้
โดยไม่ยาก. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดย
ประจักษ์ดังนี้แล้ว คิดว่า “เราเป็นผู้ออกจากเรือนบวช
เพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตก็
หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้ เพราะเหตุแห่ง
คิลานปัจจัยเภสัชบริกขารก็หามิได้” ครั้นพิจารณาเห็น
ดังนีแ้ ล้ว ภิกษุนน้ั พึงหลีกไปจากวนปัตถ์นน้ั อย่าอยูเ่ ลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย
วนปัตถ์ แห่งใดแห่งหนึง่ อยู่ สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้ ก็ตั้งขึ้นได้
จิตทีย่ งั ไม่ตงั้ มัน่ ก็ตงั้ มัน่ อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ ก็ถงึ ความสิน้
และอนุตตรโยคักเขมธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุ ก็บรรลุ แต่จวี ร
บิ ณ ฑบาต เสนาสนะ คิ ล านปั จ จั ย เภสั ช บริ ก ขาร
อันบรรพชิตพึงแสวงหาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหา
มาได้โดยยาก. ภิกษุท้งั หลาย !   ภิกษุน้นั พิจารณาเห็น
โดยประจักษ์ดงั นีแ้ ล้ว คิดว่า “เรามิได้ออกจากเรือนบวช
เพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุ
แห่งเสนาสนะ เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร”
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ภิกษุนน้ั พึงอยูใ่ นวนปัตถ์นน้ั
อย่าหลีกไปเสียเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อนึง่ ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย
วนปัตถ์ แห่งใดแห่งหนึง่ อยู่ สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้ ก็ตงั้ ขึน้ ได้
จิตทีย่ งั ไม่ตงั้ มัน่ ก็ตงั้ มัน่ อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ ก็ถงึ ความสิน้
และอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุ ก็บรรลุ ทั้ง
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร
อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้น
ก็หาได้โดยไม่ยาก. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุนั้น พิจารณา
เห็นโดยประจักษ์ดงั นีแ้ ล้ว พึงอยูใ่ นวนปัตถ์นน้ั จนตลอดชีวติ
อย่าหลีกไปเสียเลย.
(ในกรณีแห่งการเลือกหมู่บ้าน นิคม นคร ชนบท
และบุคคล ที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพ ก็ได้ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์
อย่างเดียวกัน).
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ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์์

15

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๐-๔๘๑/๗๕๕.

ปุณณะ !   รูป ที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียง ทีฟ่ งั ด้วยหูกด็ ี
กลิ่น ที่ดมด้วยจมูกก็ดี รส ที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะ
ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี
อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ที่ยวนตา
ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดย้อมใจ มีอยู่. ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่ำ�สรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งอารมณ์ มีรูป
เป็นต้นนั้นไซร้ เมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ
เมาหมกอยู่ ซึง่ อารมณ์มรี ปู เป็นต้นนัน้ อยู่ นันทิ (ความเพลิน)
ย่อมบังเกิดขึ้น.
เรากล่ า วว่ า เพราะความเพลิ น เป็ น สมุ ทั ย
(เครื่องก่อขึ้น) จึงเกิดมีทุกขสมุทัย (ความก่อขึ้นแห่งทุกข์)
ดังนี้ แล.
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อาการเกิดแห่งทุกข์โดยสังเขป

16
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕/๖๘.

มิคชาละ !   รูป ทั้งหลายที่เห็นด้วยตา อันเป็น
รูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ยั่วยวนชวน
ให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้ง
แห่งความกำ�หนัดย้อมใจ มีอยู่. ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน
พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นไซร้ เมื่อภิกษุนั้น
เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นอยู่
นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น.
มิคชาละ !   เรากล่าวว่า “ความเกิดขึน้ แห่งทุกข์
มีได้ เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิ” ดังนี้.
(ในกรณีแห่ง เสียง ทีไ่ ด้ยนิ ด้วยหู กลิน่ ทีด่ มด้วยจมูก
รส ทีล่ ม้ิ ด้วยลิน้ โผฏฐัพพะ ทีส่ มั ผัสด้วยผิวกาย และธรรมารมณ์
ที่รู้แจ้งด้วยใจ ก็ได้ตรัสไว้โดยทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป
ที่เห็นด้วยตา).
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ความดับทุกข์มี
เพราะความดับแห่งนันทิ

17
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๖.

ปุณณะ !   รูป ที่เห็นด้วยตาก็ดี เสียง ที่ฟังด้วยหู
ก็ดีกลิ่น ที่ดมด้วยจมูกก็ดี รส ที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะ
ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี
อันเป็นสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นทีย่ วนตา
ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งความก�ำหนัด ย้อมใจ มีอยู่. ภิกษุย่อมไม่
เพลิดเพลิน ไม่พร�่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมก ซึ่งอารมณ์ มี
รูปเป็นต้นนั้น. เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร�่ำสรรเสริญ
ไม่เมาหมก ซึง่ อารมณ์มรี ปู เป็นต้นนัน้ อยู่ นันทิ (ความเพลิน)
ย่อมดับไป.
ปุ ณ ณะ !   เรากล่าวว่า “ความดับไม่มีเ หลื อ
แห่งทุกข์มไี ด้ เพราะความดับไม่เหลือแห่งความเพลิน”
ดังนี.้
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ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วย
การละนันทิ (อีกนัยหนึ่ง)

18

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๐/๒๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงกระทำ�ในใจซึ่ง รูป
ทัง้ หลาย โดยแยบคาย และเห็นความไม่เทีย่ งแห่งรูปทัง้ หลาย
ให้เห็นตามที่เป็นจริง. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุ เมื่อกระทำ�
ในใจซึง่ รูปทัง้ หลายโดยแยบคายอยู่ เห็นความไม่เทีย่ งแห่ง
รูปทั้งหลาย ตามที่เป็นจริงอยู่ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป
ทั้งหลาย.
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ
เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแห่ง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ ก็มขี อ้ ความทีก่ ล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป
ที่กล่าวไว้ข้างบนนี้).
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วิธีที่สะดวกสบาย
เพื่อการดับของกิเลส

19

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒., -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดงปฏิปทาเป็นทีส่ บาย
แก่การบรรลุนิพพาน แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง จงทำ�
ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ปฏิ ป ทาเป็ น ที่ ส บายแก่ ก าร
บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมเห็นซึ่ง จักษุว่า ไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณว่า ไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัสว่า ไม่เที่ยง
ย่อมเห็นซึ่ง เวทนา อั น เป็ น สุ ข เป็ น ทุ ก ข์ หรื อ เป็ น
อทุกขมสุข ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักขุสมั ผัสเป็นปัจจัยว่า ไม่เทีย่ ง.
(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็ได้
ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).
48

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.
(อีก ๒ นัย ได้ตรัสโดยใช้คำ�ว่าทุกขังและคำ�ว่าอนัตตา
แทนคำ�ว่าไม่เทีย่ ง ส่วนตัวอักษรอืน่ ๆ นัน้ เหมือนเดิมทุกประการ).

(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดง ปฏิปทาเป็นทีส่ บาย
แก่การบรรลุนิพพาน แก่เธอทั้งหลาย. พวกเธอจงฟัง
จงทำ�ในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ปฏิ ป ทาเป็ น ที่ ส บายแก่ ก าร
บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร ?
จักษุ เที่ยงหรือไม่เที่ยง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.
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สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า “นัน่ ของเรา
(เอตํ มม) นั่นเป็นเรา (เอโสหมสฺมิ) นั่นเป็นอัตตาของเรา
(เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้ ?
“ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.
(ต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุทูลตอบ เกี่ยวกับ รูป ...
จักขุวิญญาณ ... จักขุสัมผัส ... จักขุสัมผัสสชาเวทนา ซึ่งมี
ข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุนั้นทุกประการ ต่างกัน
แต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกผูม้ กี ารสดับ เมือ่ เห็น
อยู่อย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุ
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณ
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส
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ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา
อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นอทุกขมสุข
ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม คลายกำ�หนัด
เพราะคลายกำ�หนัด ย่อม หลุดพ้น
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อม มีญาณหยั่งรู้ ว่าหลุดพ้นแล้ว.
อริยสาวกนั้น ย่อม รู้ชัด ว่า
“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว
กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก”.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย
แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.
(ในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ และ มนะ ก็ได้ตรัสต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับในกรณี
แห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุนี้).

51

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

ทิ้งเสียนั่นแหละ
กลับจะเป็นประโยชน์

20
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งใด ไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้น
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น อันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ ?
ภิกษุทั้งหลาย !   จักษุ ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละ
มั น เสี ย จั ก ษุ นั้ น อั น เธอละเสี ย แล้ ว จั ก เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์และความสุขแก่เธอ
(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มโน
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน).
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ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือน อะไรๆ ใน
แคว้นนี้ ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขา
ขนไปทิ้ง หรือ เผาเสีย หรือทำ�ตามปัจจัย พวกเธอรู้สึก
อย่างนี้บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือ
ทำ�แก่เราตามปัจจัยของเขา ?
“ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เพราะเหตุไรเล่า ?
“ข้าแต่พระองค์ผ้เู จริญ !   เพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัว
ตน (อตฺตา) ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่า
นั้น พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้น จักษุ...โสตะ...
ฆานะ...ชิวหา...กายะ...มโน ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละ
มันเสีย สิ่งเหล่านั้น อันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่เธอ แล.

55

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

อาการเกิดดับแห่งเวทนา

21

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๖-๒๖๗/๓๘๙-๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   เวทนา ๓ อย่างเหล่านี้ เกิดมา
จากผัสสะ มีผัสสะเป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็น
ปัจจัย.
๓ อย่างเหล่าไหนเล่า ? ๓ อย่างคือ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะ อาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ ง้ั
แห่งสุขเวทนา สุขเวทนาย่อมเกิดขึ้น เพราะ ความดับ
แห่งผัสสะ อันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสุขเวทนา นัน้ สุขเวทนา อัน
เกิดขึ้นเป็นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ต้งั แห่งสุขเวทนานั้น
ย่อมดับไป ย่อมระงับไป.
(ในกรณีแห่ง ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยถ้อยคำ�มีนัยอย่างเดียวกัน).
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ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือน เมื่อไม้สีไฟ
สองอันสีกัน ก็เกิดความร้อนและเกิดไฟ เมื่อไม้สีไฟ
สองอันแยกกัน ความร้อนก็ดับไปสงบไป.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้น เวทนาทั้งสามนี้
ซึง่ เกิดจากผัสสะ มีผสั สะเป็นมูล มีผสั สะเป็นเหตุ มีผสั สะ
เป็นปัจจัย อาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึน้ ย่อมดับไปเพราะ
ผัสสะดับ ดังนี้แล.
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ลักษณะหนทางแห่งความหมดจด

22

-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๕๑-๕๓/๓๐.

ทางมีองค์แปด
เป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลาย.
บทแห่งอริยสัจสี่ ประเสริฐกว่าบททั้งหลาย.
วิราคธรรม ประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย.
ผูม้ พี ทุ ธจักษุ ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทัง้ หลาย.
นีแ่ หละ ทางเพือ่ ความหมดจดแห่งทัสสนะ ทางอืน่ มิได้ม.ี
เธอทั้งหลาย จงเดินตามทางนั้น
อันเป็นที่หลงแห่งมาร
เธอทั้งหลาย เดินตามทางนั้นแล้ว
จักกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ทาง เราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลาย
เพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศร
ความเพียรเป็นกิจ อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ�
ตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอก
ผูม้ งุ่ ปฏิบตั แิ ล้ว ย่อมพ้นจากเครือ่ งผูกแห่งมาร.
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เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
“สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง”
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์
นั่นแหละ เป็นทางแห่งความหมดจด.
เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
“สังขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นทุกข์”
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์
นัน่ แหละ เป็นทางแห่งความหมดจด.
เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
“ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนัตตา”
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์
นั่นแหละ เป็นทางแห่งความหมดจด.
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ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด

23

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่อง
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น เป็นอย่างไรเล่า ? คือ
หนทางอั น ประกอบด้ ว ยองค์ แ ปด อั น ประเสริ ฐ นี้ เ อง
องค์แปดคือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ วาจาชอบ
การงานชอบ อาชีวะชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความเห็นชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้ใน ทุกข์ ความรู้ใน เหตุ
ให้เกิดทุกข์ ความรูใ้ น ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรูใ้ น
หนทางเป็นเครือ่ งให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด
นี้เราเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความดำ�ริชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   การละทิง้ ความคิดในทางกาม
การละทิง้ ความคิดใน ทางพยาบาท การละทิง้ ความคิดใน
ทางเบียดเบียน นีเ้ ราเรียกว่า สัมมาสังกัปปะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   วาจาชอบ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   การเว้นจากการพูดเท็จ การ
เว้นจากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบ
การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เราเรียกว่า สัมมาวาจา.
ภิกษุทั้งหลาย !   การงานชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   การเว้ น จากการฆ่ า สั ต ว์
การเว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ การเว้น
จากการประพฤติ ผิ ด ในกามทั้ ง หลาย นี้ เ ราเรี ย กว่ า
สัมมากัมมันตะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อาชีวะชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   อริ ย สาวกในศาสนานี ้ ละ
มิจฉาชีพเสีย สำ�เร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพ นี้เรา
เรียกว่า สัมมาอาชีวะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความเพียรชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ย่ อ มปลู ก
ความพอใจ ย่ อ มพยายาม ย่ อ มปรารภความเพี ย ร
ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิดขึ้น
แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก ที่ยังไม่ ไ ด้ บั ง เกิ ด
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ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร
ย่อมประคองจิต ย่อมตัง้ จิตไว้ เพือ่ การละเสียซึง่ อกุศลธรรม
ทัง้ หลายอันเป็นบาป ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว ย่อมปลูกความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต
ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้
เพือ่ ความยัง่ ยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิง่ ขึน้
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรม
ทัง้ หลาย ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว นีเ้ ราเรียกว่า สัมมาวายามะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความระลึกชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในศาสนานี้ เป็นผู้มีปกติ
พิจารณา เห็นกายในกาย อยู่ มีความเพียรเครือ่ งเผาบาป
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ�ความพอใจและความ
ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผูม้ ปี กติพจิ ารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทัง้ หลาย อยู่ มีความเพียรเครือ่ งเผาบาป มีความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ�ความพอใจและความไม่พอใจ
ในโลกออกเสียได้ เป็นผูม้ ปี กติพิจารณา เห็นจิตในจิต อยู่
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มีความเพียรเครื่องเผาบาป มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ
นำ�ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็น
ผูม้ ปี กติพจิ ารณา เห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย อยู่ มีความ
เพียรเครือ่ งเผาบาป มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม มีสติ นำ�ความ
พอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ นี้เราเรียกว่า
สัมมาสติ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในศาสนานี้ เพราะสงัด
จากกามทั้งหลาย เพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
ย่อมเข้าถึง ฌานทีห่ นึง่ อันมีวติ กวิจาร มีปตี แิ ละสุข อันเกิด
แต่วเิ วก แล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารรำ�งับลง เธอเข้าถึง
ฌานที่สอง อันเป็นเครือ่ งผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิ
เป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข
อันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ เพราะปีตจิ างหายไป เธอเป็น
ผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้
เสวยสุขด้วยกาย ย่อมเข้าถึง ฌานที่สาม อันเป็นฌาน
ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็น
ผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม” แล้วแลอยู.่
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เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายแห่ง
โสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึง ฌานที่ส่ี
อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แล้วแลอยู่ นี้เราเรียกว่า สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทั้งหลาย !   นีเ้ ราเรียกว่า อริยสัจคือหนทาง
เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐาน
ในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมด

24

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   เรากล่าวความสิ้นอาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง
เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง
เพราะอาศัยตติยฌานบ้าง
เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง
เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยวิญญาณัญจาตยนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง
เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง
เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง.
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ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวความสิน้ อาสวะ เพราะ
อาศัยปฐมฌานบ้าง” ดังนีน้ น้ั เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ในกรณีนี้ ภิกษุสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร
มีปตี แิ ละสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู.่ ในปฐมฌานนัน้
มีธรรมคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เธอนัน้
ตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง
โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็น
ความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ เป็นดังผู้อื่น เป็นของ
แตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตน. เธอดำ�รงจิต
ด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุด้วยการ
กำ�หนดว่า “นั่นสงบระงับ นั่นประณีต นั่นคือธรรมชาติ
เป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขารทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืนซึง่ อุปธิทง้ั ปวง
เป็นทีส่ น้ิ ไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย เป็นความดับ
เป็นนิพพาน” ดังนี้. เธอดำ�รงอยู่ในวิปัสสนาญาณ มี
ปฐมฌานเป็นบาทนั้น ย่อมถึง ความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ถ้ า ไม่ ถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะ ก็ เ ป็ น โอปปาติ ก ะ
อนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่เวียนกลับจาก
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โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มี
ในเบื้องต่ำ�ห้าประการ และเพราะอำ�นาจแห่ง ธัมมราคะ
ธัมมนันทิ นั้นๆ นั่นเอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เปรี ย บเหมื อ นนายขมั ง ธนู
หรือลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุ่นคนที่
ทำ�ด้วยหญ้าบ้าง กะรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมา เขาก็เป็น
นายขมังธนูผู้ยิงไกล ยิงเร็ว ทำ�ลายหมู่พลอันใหญ่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉนั นัน้ ทีภ่ กิ ษุสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวติ กวิจารมีปตี แิ ละ
สุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่ ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อทีเ่ รากล่าวแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย !   เรากล่าวความสิ้น
อาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง” ดังนี้นั้น เราอาศัย
ความข้อนี้กล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิน้ อาสวะ เพราะอาศัย ทุตยิ ฌานบ้าง
เพราะอาศัย ตติยฌานบ้าง เพราะอาศัย จตุตถฌานบ้าง ก็มี
คำ�อธิบายที่ตรัสไว้โดยทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมฌาน
ข้างบนนี้ทุกตัวอักษรทั้งในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่
ชื่อแห่งฌานเท่านั้น).
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ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เรากล่าวความสิ้น อาสวะ
เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง” ดังนีน้ น้ั เราอาศัย
อะไรกล่าวเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วง
รูปสัญญาเสียได้ โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไป
แห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ท�ำ ไว้ในใจซึง่ นานัตตสัญญา
จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “อากาศ
ไม่มีที่สุด” ดังนี้ แล้วแลอยู่. ในอากาสานัญจายตนะนั้น
มีธรรมคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ที่กำ�ลังทำ�
หน้าทีอ่ ยู)่ 1 เธอนัน้ ตามเห็นซึง่ ธรรมเหล่านัน้ โดยความเป็น
ของไม่เทีย่ ง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝีเป็น
ลูกศร เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ เป็นดังผู้อื่น
เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตน.
เธอดำ�รงจิตด้วยธรรม (คือขันธ์เพียงสี่) เหล่านั้น แล้ว
จึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุด้วยการกำ�หนดว่า “นั่นสงบระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมชาติ เป็นที่สงบระงับแห่งสังขาร
1. ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า ตั้งแต่ ฌาณ ๑-๔ มีขันธ์ครบห้าส่วน
ใน อากาสานัญจายตนะ ถึง อากิญจัญญายตนะนั้น มีขันธ์เพียงสี่ คือ
ขาดรูปขันธ์ไป.
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ทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืนซึง่ อุปธิทง้ั ปวง เป็นทีส่ น้ิ ไปแห่งตัณหา
เป็นความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน” ดังนี้.
เธอดำ�รงอยู่ในวิปัสสนาญาณ มีอากาสานัญจายตะเป็น
บาทนั้น ย่อมถึง ความสิ้นไปแห่งอาสวะ ถ้าไม่ถึง
ความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็เป็น โอปปาติกะ อนาคามีผู้
ปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ มีในเบื้องต่ำ�
ห้าประการ และเพราะอำ�นาจแห่ง ธัมมราคะ ธัมมนันทิ
นั้นๆ นั่นเอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เปรี ย บเหมื อ นนายขมั ง ธนู
หรือลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุ่นคนที่
ทำ�ด้วยหญ้าบ้าง กะรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมา เขาก็เป็น
นายขมังธนูผู้ยิงไกล ยิงเร็ว ทำ�ลายหมู่พลอันใหญ่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุเพราะ
ก้าวล่วงซึ่งรูปสัญญาเสียได้ โดยประการทั้งปวง เพราะ
ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ทำ�ไว้ในใจซึ่ง
นานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�
ในใจว่า “อากาศไม่มที ส่ี ดุ ” ดังนี้ แล้วแลอยู.่ ภิกษุทง้ั หลาย !  
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ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า “ภิกษุทง้ั หลาย !   เรากล่าวความสิน้
อาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง” ดังนี้นั้น
เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิน้ อาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะ
บ้าง เพราะอาศัย อากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำ�อธิบายที่ตรัสไว้
โดยทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้
ทุกตัวอักษรทั้งในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่ง
สมาบัติเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล เป็น
อันกล่าวได้วา่ สัญญาสมาบัตมิ ปี ระมาณเท่าใด อัญญาปฏิเวธ
(การแทงตลอดอรหัตตผล) ก็มีประมาณเท่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ
กล่ า วคื อ เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนสมาบั ติ และ
สัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติ เหล่านั้น
นั้ น เรากล่ า วว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ฌ ายี ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาดในการเข้ า
สมาบัติ ฉลาดในการออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ
ออกจากสมาบัติ แล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ
ดังนี.้
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อริยสัจสี่โดยสังเขป
(ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ ๕)

25

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   ความจริงอันประเสริฐมีส่อี ย่าง
เหล่านี้ สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? สี่อย่าง คือ
ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุให้เกิดทุกข์
ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์
และความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดำ�เนินให้ถึง
ความดับไม่เหลือของทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์
เป็นอย่างไรเล่า ? คำ�ตอบ คือ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ห้าอย่าง.
ห้าอย่างนั้นอะไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ ขันธ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น ได้แก่
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รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อั น นี้ เ รากล่ า วว่ า ความจริ ง
อันประเสริฐ คือ ทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความจริงอันประเสริฐคือเหตุ
ให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ ตัณหาอันใดนีท้ เ่ี ป็นเครือ่ งนำ�ให้มกี ารเกิดอีก
อันประกอบด้วยความกำ�หนัด เพราะอำ�นาจความเพลิน
มักทำ�ให้เพลิดเพลินยิง่ ในอารมณ์นน้ั ๆ ได้แก่ ตัณหาในกาม
ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น.
ภิกษุทั้งหลาย !   อั น นี้ เ รากล่ า วว่ า ความจริ ง
อันประเสริฐ คือ เหตุให้เกิดทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ คื อ
ความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ ความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดย
ไม่เหลือของตัณหานั้น ความสละลงเสีย ความสลัดทิ้งไป
ความปล่อยวาง ความไม่อาลัยถึงซึ่งตัณหา นั้นเอง อันใด.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อั น นี้ เ รากล่ า วว่ า ความจริ ง
อันประเสริฐ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ คื อ
ทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ หนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์ ๘
นั่นเอง ได้แก่ส่งิ เหล่านี้คือความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
การพู ดจาชอบ การทำ�งานชอบ การเลี้ย งชี วิ ต ชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อั น นี้ เ รากล่ า วว่ า ความจริ ง
อันประเสริฐ คือ ทางด�ำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ
ของทุกข์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เหล่านีแ้ ลคือความจริงอันประเสริฐสีอ่ ย่าง.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะเหตุ นั้ น ในกรณี นี้
พวกเธอพึงทำ�ความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า
“นี้เป็นทุกข์
นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นของทุกข์
นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์
นี้ เ ป็ น ทางดำ � เนิ น ให้ ถึ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ ของ
ทุกข์” ดังนี้เถิด.
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อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท

26
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒-๒๒๘/๕๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ทุกขอริยสัจ เป็นอย่างไรเล่า ?
แม้ความเกิด ก็เป็นทุกข์
แม้ความแก่ ก็เป็นทุกข์
แม้ความตาย ก็เป็นทุกข์
แม้โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทัง้ หลาย ก็เป็นทุกข์
การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์
กล่าวโดยย่อ ปัญจุปาทานักขันธ์ทั้งหลาย เป็นทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรากล่าวว่า ทุกขอริยสัจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ทุกขสมุทยอริยสัจ
เป็นอย่างไรเล่า ?
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย
จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จีงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย
จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย
จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย
จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   นีเ้ รากล่าวว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ทุกขนิโรธอริยสัจ
เป็นอย่างไรเล่า?
เพราะความจางคลายดับไปโดย
ไม่เหลือแห่งอวิชชานัน้ นัน่ เทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ		 จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ 		 จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาติ 		 นัน่ แล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย !   นีเ้ รากล่าวว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ
เป็นอย่างไรเล่า ? มรรคอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์
๘ ประการนีน้ ั่นเอง กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรากล่าวว่า
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ธรรมอั น เราแสดงแล้ ว ว่ า
“เหล่านี้ คืออริยสัจทั้งหลาย ๔ ประการ” ดังนี้ เป็นธรรม
อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ ทำ�ให้เศร้าหมอง
ไม่ได้ ติเตียนไม่ได้ คัดง้างไม่ได้ ดังนี้ อันใด อันเรากล่าวแล้ว
ข้อนั้น เรากล่าว หมายถึงข้อความนี้ ดังนี้ แล.
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ความเป็นโสดาบัน
ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

27

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘–๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครอง
ความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่ เบื้องหน้าจากการตาย
เพราะร่างกายแตกดับ อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็น
สหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ถูกแวดล้อม
อยู่ ด้ ว ยหมู่ น างอั ป ษรในสวนนั น ทวั น ท้ า วเธอเป็ น ผู้
เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นของทิพย์
อย่างนี้ก็ตาม แต่กระนั้น ท้าวเธอก็ยัง รอดพ้นไปไม่ได้
จากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และ
จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้
แม้เป็นผู้ยังอัตตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำ�ข้าวที่ได้มา
จากบิณฑบาตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันกายด้วยการ
นุ่งห่มผ้าปอนๆ ไม่มีชาย หากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบ
พร้อมแล้ว ด้วยธรรม ๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ
รอดพ้นเสียได้ จากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสัย
แห่งเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนัน้ เป็นไฉน ?
๔ ประการ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส
อันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้า...
ในองค์พระธรรม...
ในองค์พระสงฆ์...
เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลาย ชนิด
เป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า ฯลฯ ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ระหว่างการได้ทวีปทั้งสี่ กับ
การได้ธรรม ๔ ประการนี้นั้น การได้ทวีปทั้งสี่มีค่าไม่ถึง
เสี้ยวที่สิบหก ของการได้ธรรม ๔ ประการนี้ เลย.
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คุณสมบัติของโสดาบัน

28
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๒-๘๕/๑๕๑-๑๕๕.

คหบดี !   ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ อัน
อริยสาวกท�ำให้สงบร�ำงับได้แล้ว อริยสาวกประกอบ
พร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ อริยญายธรรมเป็น
ธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วย
ดี ด้วยปัญญา
ในกาลนัน้ อริยสาวกนัน้ เมือ่ หวังอยูก่ พ็ ยากรณ์
ตนด้วยตน นัน่ แหละ ว่า “เราเป็นผูม้ นี รกสิน้ แล้ว มีก�ำ เนิด
เดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ
วินบิ าตสิน้ แล้ว เราเป็นผูถ้ งึ แล้วซึง่ กระแส (แห่งนิพพาน)
มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งแท้ตอ่ นิพพาน
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.
คหบดี !   ภัยเวร ๕ ประการ เหล่าไหนเล่า
อันอริยสาวกท�ำให้สงบร�ำงับได้แล้ว ?
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(๑) คหบดี !   บุคคลผู้ ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติ
ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) บ้าง ย่อม
ประสบภัยเวรใดในสัมปรายิก (ในเวลาถัดมา) บ้าง ย่อม
เสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะปาณาติบาตเป็น
ปัจจัย ภัยเวรนัน้ ๆ เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวกผูเ้ ว้นขาดแล้วจาก
ปาณาติบาต ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
(๒) คหบดี !   บุคคลผู้ ถือเอาสิ่งของที่เขา
ไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม
บ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวย
ทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย
ภัยเวรนัน้ ๆ เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวกผูเ้ ว้นขาดแล้วจากอทินนาทาน
ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
(๓) คหบดี !   บุคคลผู้ ประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลายอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม
บ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวย
ทุ ก ขโทมนั ส แห่ ง จิ ต บ้ า ง เพราะกาเมสุ มิ จ ฉาจารเป็ น
ปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว
จากกาเมสุมิจฉาจาร ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
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(๔) คหบดี !   บุคคลผู้ กล่าวคำ�เท็จอยูเ่ ป็นปกติ
ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใด
ในสั ม ปรายิ ก บ้ า ง ย่ อ มเสวยทุ ก ขโทมนั ส แห่ ง จิ ต บ้ า ง
เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย ภัยเวรนัน้ ๆ เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวกผู้
เว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
(๕) คหบดี !   บุคคลผู้ ดื่มสุราและเมรัยเป็น
ทีต่ ง้ั ของความประมาทอยูเ่ ป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใด
ในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง
ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะสุราเมรยปานะ
เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว
จากสุราเมรยปานะ ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
คหบดี !   ภัยเวร ๕ ประการเหล่านีแ้ ล อันอริยสาวก
ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
.... .... .... ....
คหบดี !   อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่าไหนเล่า ?
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(๑) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า (พุทธอเวจจัปปสาท) ว่า
“เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกล
จากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่าง
แจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใคร
ยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำ�เริญ จำ�แนก
ธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.
(๒) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่ ห วั่ น ไหว ในพระธรรม (ธั ม มอเวจจั ป ปสาท) ว่ า
“พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็น
สิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำ�กัดกาล เป็นสิ่งที่ควร
กล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามา
ใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน” ดังนี้.
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(๓) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่ ห วั่ น ไหว ในพระสงฆ์ (สั ง ฆอเวจจั ป ปสาท) ว่ า
“สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
เป็นผูป้ ฏิบตั ติ รงแล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรมเป็นเครือ่ งออก
จากทุกข์แล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั สิ มควรแล้ว ได้แก่บคุ คลเหล่านี้
คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะ
ทีเ่ ขาน�ำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ
เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไป จะ
พึงท�ำอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า” ดังนี้.
(๔) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทัง้ หลายในลักษณะเป็นทีพ่ อใจ
ของพระอริยเจ้า (อริยกันตศีล) เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ
ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา วิญญูชน
สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำ� เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อ
สมาธิ ดังนี้.
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คหบดี !   อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่านี้แล.
.... .... .... ....
คหบดี !   ก็ อริยญายธรรม เป็นสิ่งที่อริยสาวก
เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา เป็น
อย่างไรเล่า ?
คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม ทำ�ไว้
ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนัน่ เทียว
ดังนี้ว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ข้อนี้ได้แก่
สิง่ เหล่านีค้ อื เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสงั ขารทัง้ หลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ... ฯลฯ ... ฯลฯ
... ฯลฯ ... เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน
ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชา
นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ
แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ... ฯลฯ ... ฯลฯ
... ฯลฯ ... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี”้ .
คหบดี !   อริยญายธรรมนีแ้ ล เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวก
เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา.
.... .... .... ....
คหบดี !   ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้
เป็นสิ่งที่อริยสาวกท�ำให้สงบร�ำงับได้แล้ว ด้วย อริยสาวก
เป็น ผูป้ ระกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสีเ่ หล่านี้
ด้วย อริยญายธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยสาวกเห็นแล้ว
ด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา ด้วย
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ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น ปรารถนาอยู่
ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่า 
“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว
มีกำ�เนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว
มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว
มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว
เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน)
มีธรรมอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้ แล.
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29

ปาฏิหาริย์ สาม

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๓–๒๗๗/๓๓๙–๓๔๒.

เกวัฏฏะ !   นี่ปาฏิหาริย์สามอย่าง ที่เราได้ทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้.
๓ อย่างอะไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ
(๑) อิทธิปาฏิหาริย์
(๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์
(๓) อนุศาสนีปาฏิหาริย์
(๑) เกวัฏฏะ !   อิทธิปาฏิหาริย์นั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
เกวัฏฏะ !   ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ กระทำ � อิ ท ธิ วิ ธี มี
ประการต่างๆ ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคน หลายคน
เป็นคนเดียว ทำ�ที่กำ�บังให้เป็นที่แจ้ง ทำ�ที่แจ้งให้เป็นที่
กำ�บัง ไปได้ไม่ขัดข้อง ผ่านทะลุฝา ทะลุกำ�แพง ทะลุภูเขา
ดุจไปในอากาศว่างๆ ผุดขึ้นและดำ�รงอยู่ในแผ่นดินได้
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เหมือนในน้ำ� เดินไปได้เหนือน้ำ�เหมือนเดินบนแผ่นดิน
ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีก ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู้บัลลังก์
ลูบคลำ�ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อานุภาพมาก
ได้ด้วยฝ่ามือ และแสดงอำ�นาจทางกายเป็นไปตลอดถึง
พรหมโลกได้. เกวัฏฏะ !   กุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้
เห็นการแสดงนั้นแล้ว เขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่นบางคน
ทีไ่ ม่ศรัทธาเลือ่ มใสว่าน่าอัศจรรย์นกั . กุลบุตรผูไ้ ม่มศี รัทธา
เลือ่ มใสนัน้ ก็จะพึงตอบว่า วิชาชือ่ คันธารี1 มีอยู่ ภิกษุนน้ั
แสดงอิทธิวธิ ดี ว้ ยวิชานัน่ เท่านัน้ . เกวัฏฏะ !   ท่านจะเข้าใจ
ว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้
เลื่อมใสได้อย่างนั้น มิใช่หรือ ?
“พึงตอบได้ พระเจ้าข้า !”.

เกวั ฏ ฏะ !   เราเห็ น โทษในการแสดงอิ ท ธิ
ปาฏิหาริย์ ดังนี้แล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง
ต่ออิทธิปาฏิหาริย.์
1. คันธารี ชื่อมนต์ แต่งโดยฤษีมีนามคันธาระ อีกความหมายหนึ่งหมายถึง
ค�ำแปลว่าในแคว้นคันธาระ.
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(๒) เกวัฏฏะ !   อาเทสนาปาฏิหาริย์นั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
เกวัฏฏะ !   ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทายจิต ทาย
ความรูส้ กึ ของจิต ทายความตรึก ทายความตรอง ของสัตว์
เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นได้ ว่า ใจของท่านเช่นนี้
ใจของท่านมีประการนี้ ใจของท่านมีด้วยอาการอย่างนี้.
... ฯลฯ ... กุลบุตรผู้ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ย่อมค้านกุลบุตร
ผู้เชื่อ ผู้เลื่อมใส ว่า วิชาชื่อมณิกา มีอยู่ ภิกษุนั้น
กล่าวทายใจได้เช่นนัน้ ๆ ก็ดว้ ยวิชานัน้ (หาใช่มปี าฏิหาริยไ์ ม่)
เกวัฏฏะ !   ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เชือ่ ไม่เลือ่ มใส
ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้น มิใช่หรือ ?
“พึงตอบได้ พระเจ้าข้า !”.

เกวัฏฏะ !   เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนา
ปาฏิหาริย์ ดังนี้แลจึงอึด อัด ขยะแขยง เกลี ย ดชั ง
ต่ออาเทสนาปาฏิหาริย.์
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(๓) เกวัฏฏะ !   อนุศาสนีปาฏิหาริย์นั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
เกวั ฏ ฏะ !   ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ย่ อ มสั่ ง สอนว่ า
“ท่านจงตรึกอย่างนี้ๆ อย่าตรึกอย่างนั้นๆ จงทำ�ไว้ในใจ
อย่างนี้ๆ อย่าทำ�ไว้ในใจอย่างนั้นๆ จงละสิ่งนี้ จงเข้าถึง
สิ่งนี้ๆ แล้วแลอยู่” ดังนี้. เกวัฏฏะ !   นี้เราเรียกว่า
อนุศาสนีปาฏิหาริย์.
เกวัฏฏะ !   ข้ออื่นยังมีอีก ตถาคตเกิดขึ้นใน
โลกนี้ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง สมบูรณ์ด้วยวิชชา
และจรณะ ดำ�เนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนควร
ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์
เป็นผู้เบิกบานแล้ว จำ�แนกธรรมสั่งสอนสัตว์. ตถาคตนั้น
ทำ�ให้แจ้งซึ่งโลกนี้ กับทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์
พร้ อ มทั้ ง สมณพราหมณ์ เทวดาพร้ อ มทั้ ง มนุ ษ ย์
ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เองแล้ ว สอนผู้ อื่ น ให้ รู้ แ จ้ ง ตาม.
ตถาคตนัน้ แสดงธรรมไพเราะในเบือ้ งต้น–ท่ามกลาง–ทีส่ ดุ
ประกาศพรหมจรรย์ พ ร้ อ มทั้ ง อรรถะและพยั ญ ชนะ
บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สน้ิ เชิง. คหบดีหรือบุตรคหบดีหรือผูเ้ กิดใน
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ตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี ได้ฟังธรรมนั้นแล้ว
เกิดศรัทธาในตถาคต. เขาผู้ประกอบด้วยศรัทธา ย่อม
พิจารณาเห็นว่า “ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี
บรรพชาเป็นโอกาสว่าง การทีค่ นอยูค่ รองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรย์ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์ท่ี
เขาขัดแล้วนั้น ไม่ทำ�ได้โดยง่าย. ถ้ากระไร เราจะปลงผม
และหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่
เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด” ดังนี้. โดยสมัยอื่นต่อมา เขา
ละกองสมบัตนิ อ้ ยใหญ่และวงศ์ญาตินอ้ ยใหญ่ ปลงผมและ
หนวด ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้ ม่เกีย่ วข้องด้วยเรือนแล้ว.
ภิกษุนั้น ผู้บวชแล้วอย่างนี้ สำ�รวมแล้วด้วยความสำ�รวม
ในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติ
เห็นเป็นภัยในโทษทัง้ หลาย แม้วา่ เป็นโทษเล็กน้อยสมาทาน
ศึกษาอยูใ่ นสิกขาบททัง้ หลาย ประกอบแล้วด้วยกายกรรม
วจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล
มีทวารอันคุม้ ครองแล้วในอินทรียท์ ง้ั หลาย ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ.
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เกวัฏฏะ !   ภิกษุถงึ พร้อมด้วยศีล เป็นอย่างไรเล่า ?
เกวัฏฏะ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการทำ�สัตว์
มีชีวิตให้ตกล่วงไป เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วาง
ท่อนไม้และศัสตราเสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
กรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่.
เกวัฏฏะ !   นี้เราเรียกว่า อนุศาสนีปาฏิหาริย์. ...
เกวั ฏ ฏะ !   ภิ ก ษุ นั้ น ครั้ น จิ ต ตั้ ง มั่ น บริ สุ ท ธิ์
ผ่องใส ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติ
อ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้
แล้ว เธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวักขยญาณ. เธอย่อม
รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
นีค้ วามดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นีท้ างดำ�เนินให้ถงึ ความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์” และรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า “เหล่านี้
อาสวะ นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะ นี้ความดับไม่เหลือ
แห่งอาสวะ นี้ทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง
อาสวะ”. เมือ่ เธอรูอ้ ยูอ่ ย่างนีเ้ ห็นอยูอ่ ย่างนี้ จิตก็พน้ จาก
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ครั้นจิตหลุดพ้นแล้ว
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ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า “จิตพ้นแล้ว”. เธอรู้ชัดว่า “ชาติสิ้น
แล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว
กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้.
เกวัฏฏะ !   เปรียบเหมือนห้วงน้ำ�ใสที่ไหล่เขา
ไม่ขุ่นมัว คนมีจักษุดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้น เขาเห็นหอย
ต่างๆ บ้าง กรวดและหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง อันหยุดอยู่
และว่ายไปในห้วงน้ำ�นั้น เขาจะสำ�เหนียกใจอย่างนี้ว่า
“ห้วงน้ำ�นี้ใส ไม่ขุ่นเลย หอย ก้อนกรวด ปลาทั้งหลาย
เหล่านี้ หยุดอยู่บ้าง ว่ายไปบ้าง ในห้วงน้ำ�นั้น” ดังนี้
ฉันใดก็ฉนั นัน้ . เกวัฏฏะ !   นีเ้ ราเรียกว่า อนุศาสนีปาฏิหาริย.์
เกวัฏฏะ !   เหล่านี้แล ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ที่เรา
ได้ทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่น
รู้ตามด้วย.
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ผู้อยู่ใกล้นิพพาน
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30
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐-๕๒/๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุ เมื่อประกอบพร้อมด้วย
ธรรมสี่อย่างแล้ว ไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย มีแต่จะอยู่ใกล้
นิพพานอย่างเดียว.
ธรรมสี่อย่างอะไรบ้างเล่า ? ธรรมสี่อย่าง คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ
เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิจ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
เป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ศี ลี
มีการสำ�รวมด้วยปาติโมกขสังวร มีมรรยาทและโคจร
สมบูรณ์อยู่ เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้เล็กน้อย
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุ เป็นผู้ค้มุ ครองทวารใน
อินทรีย์ทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้เห็นรูป
ด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรส
ด้วยลิน้ ได้สมั ผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย และได้รธู้ รรมารมณ์
ด้วยใจแล้ว ก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด และไม่แยกถือเอา
เป็นส่วนๆ1 สิ่งที่เป็นบาปอกุศล คืออภิชฌาและโทมนัส
มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำ�รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เพราะการไม่สำ�รวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ เธอก็ปฏิบัติเพื่อ
1. คือการไม่รวบถือเอาผัสสะทั้งหมด เป็นตัวเรา ของเรา หรือ ไม่แยกถือ
แต่ละส่วน ขององค์ประกอบผัสสะว่า เป็นตัวเรา ของเรา (ส�ำหรับผู้เดินมรรค
ในระดับผัสสะ) และการไม่ถือเอาเป็นอารมณ์ส�ำหรับยินดียินร้าย ทั้งโดย
ส่วนรวม และส่วนปลีกย่อย ของอารมณ์นั้นๆ (ส�ำหรับผู้เดินมรรคในระดับ
เวทนา).
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ปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ เธอรักษาและถึงความสำ�รวม ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ชื่อ
ว่า เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เป็ น ผู้ รู้ ป ระมาณใน
โภชนะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหาร ไม่ฉันเพื่อเล่น ไม่ฉันเพื่อ
มัวเมา ไม่ฉันเพื่อประดับ ไม่ฉันเพื่อตกแต่ง แต่ฉันเพียง
เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกัน
ความลำ�บาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ โดยกำ�หนดรู้ว่า
“เราจะกำ�จัดเวทนาเก่า (คือหิว) เสียแล้ว ไม่ท�ำ เวทนาใหม่
(คืออิม่ จนอึดอัด) ให้เกิดขึน้ ความทีอ่ ายุด�ำ เนินไปได้ ความ
ไม่มโี ทษเพราะอาหาร และความอยูผ่ าสุกสำ�ราญจะมีแก่เรา”
ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนีช้ อ่ื ว่า เป็นผูร้ ปู้ ระมาณ
ในโภชนะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุ เป็นผู้ตามประกอบใน
ชาคริยธรรมอยู่เนืองนิจ เป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ ม
ชำ�ระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิต ด้วยการเดิน
จงกรม ด้วยการนั่ง ตลอดวันยันค่ำ�ไปจนสิ้นยามแรก
แห่งราตรี ครั้นยามกลางแห่งราตรี ย่อมสำ�เร็จการนอน
อย่ า งราชสี ห์ (คื อ ) ตะแคงข้ า งขวา เท้ า เหลื่ อ มเท้ า
มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น ครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรี
กลับลุกขึน้ แล้ว ก็ช�ำ ระจิตให้หมดจดสิน้ เชิงจากกิเลสทีก่ น้ั จิต
ด้วยการเดินจงกรม และด้วยการนั่งอีก. ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่
เนืองนิจ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุ เมื่อประกอบพร้อมด้วย
ธรรมสี่อย่างเหล่านี้แล้ว ไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย มีแต่จะ
อยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแล.
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ลักษณะแห่งอินทรียภาวนาชั้นเลิศ

31

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๑-๕๔๕/๘๕๖-๘๖๑.

อานนท์ !   อิ น ทรี ย ภาวนาชั้ น เลิ ศ (อนุตฺตรา
อินฺทฺริยภาวนา) ในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   ในกรณีน้ี อารมณ์อนั เป็นทีช่ อบใจไม่ เ ป็ น ที่ ช อบใจ-เป็ น ที่ ช อบใจและไม่ เ ป็ น ที่ ช อบใจ
เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุ เพราะเห็นรูปด้วยตา. ภิกษุนน้ั รูช้ ดั อย่างนี้
ว่า “อารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ แล้วแก่เรานี้ เป็นสิง่ ทีม่ ปี จั จัย ปรุงแต่ง
(สงฺขต) เป็นของหยาบๆ (โอฬาริก) เป็นสิง่ ทีอ่ าศัยเหตุปจั จัย
เกิดขึน้ (ปฏิจจฺ สมุปปฺ นฺน) แต่มสี ง่ิ โน้นซึง่ รำ�งับและประณีต
กล่าวคือ อุเบกขา” ดังนี้. (เมื่อรู้ชัดอย่างนี้) อารมณ์
อั น เป็ น ที่ ช อบใจ-ไม่ เ ป็ น ที่ ช อบใจ-เป็ น ที่ ช อบใจและ
ไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไป
อุเบกขายังคงดำ�รงอยู่.
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อานนท์ !   อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ-ไม่เป็นที่
ชอบใจ-เป็นทีช่ อบใจและไม่เป็นทีช่ อบใจ อันบังเกิดขึน้ แล้ว
แก่ภกิ ษุนน้ั ย่อมดับไปเร็วเหมือนการกะพริบตาของคน
ส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู.่
อานนท์ !   นี้แล เราเรียกว่า อินทรียภาวนา
ชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่ง รูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุ.
(ในกรณีแห่ง เสียงทีร่ แู้ จ้งด้วยโสตะ กลิน่ ทีร่ แู้ จ้งด้วย
ฆานะ รสทีร่ แู้ จ้งด้วยชิวหา โผฏฐัพพะทีร่ แู้ จ้งด้วยผิวกาย และ
ธรรมารมณ์ทร่ี แู้ จ้งด้วยใจ ก็ได้ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน
ต่างกันแต่อุปมาแห่งความเร็วในการดับแห่งอารมณ์นั้นๆ เช่น
ในกรณีแห่งเสียงเปรียบด้วยความเร็วแห่ง การดีดนิว้ มือ เป็นต้น).

(เรื่องที่ควรดูประกอบด้วยกับบทนี้ อยู่ในบทที่ ๓๙ หน้า ๑๑๙ เรื่อง นิพพาน
เพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ).
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สิ้นกิเลสก็แล้วกัน
ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร

32
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒๗-๑๒๙/๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือ
รอยนิ้วหัวแม่มือ ย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวก
ช่างไม้ หรือลูกมือของพวกช่างไม้ แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่า
ด้ามเครื่องมือของเรา วันนี้สึกไปเท่านี้ วานนี้สึกไปเท่านี้
วันอื่นๆ สึกไปเท่านี้ๆ คงรู้แต่ว่ามันสึกไปๆ เท่านั้น
นีฉ้ นั ใด ภิกษุทงั้ หลาย !  เมือ่ ภิกษุตามประกอบภาวนาอยู่
ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้ วานนี้
สิ้นไปเท่านี้ วันอื่นๆ สิ้นไปเท่านี้ๆ รู้แต่เพียงว่า สิ้นไป
ในเมื่อมันสิ้นไปๆ เท่านั้น ฉันใดก็ฉันนั้น.
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ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก
จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง

33

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๘๕-๘๗/๑๐๑-๑๐๓.

“ก็สาวกของพระโคดมผูเ้ จริญ !   เมือ่ พระโคดมกล่าวสอน
พร่ำ�สอนอยู่อย่างนี้ ทุกๆ รูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำ�เร็จ
ถึงทีส่ ดุ อย่างยิง่ หรือ ? หรือว่าไม่ได้บรรลุ ?”.
พราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถาม พระผู้มีพระภาค.

พราหมณ์ !   สาวกของเรา แม้ เ รากล่ า วสอน
พร่ำ�สอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพาน อันเป็น
ผลสำ�เร็จถึงที่สุดอย่างยิ่ง บางพวกไม่ได้บรรลุ.
“พระโคดมผู้เจริญ !   อะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็น
ปัจจัย ที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน
ก็ยังตั้งอยู่. พระโคดมผู้ชักชวน (เพื่อดำ�เนินไป) ก็ยังตั้งอยู่
ทำ�ไมน้อยพวกที่บรรลุ และบางพวกไม่บรรลุ ?”.
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พราหมณ์ !   เราจั ก ย้ อ นถามท่ า นในเรื่ อ งนี้
ท่านจงตอบตามควร. ท่านเป็นผู้ช�่ำชองในหนทางไปสู่
เมืองราชคฤห์มิใช่หรือ ? มีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์
เข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่า “ท่านผู้เจริญ !   ข้าพเจ้า
ปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ ขอท่านจงชี้บอกทางไป
เมืองราชคฤห์ แก่ข้าพเจ้าเถิด” ดังนี้ ท่านก็จะกล่าวกะ
บุรษุ ผูน้ นั้ ว่า “มาซิทา่ น ทางนีไ้ ปเมืองราชคฤห์ ไปได้ครูห่ นึง่
จักพบบ้านชือ่ โน้น แล้วจักเห็นนิคมชือ่ โน้น จักเห็นสวนและ
ป่าอันน่ารืน่ รมย์ จักเห็นภูมภิ าคอันน่ารืน่ รมย์ สระโบกขรณี
อันน่ารืน่ รมย์ของเมืองราชคฤห์” ดังนี.้ บุรษุ นัน้ อันท่านพร�ำ่ บอก
พร�ำ่ ชีใ้ ห้อย่างนี้ ก็ยงั ถือเอาทางผิด กลับหลังตรงกันข้ามไป
ส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดี.
พราหมณ์เอย !   อะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัย
ทีเ่ มืองราชคฤห์กย็ งั ตัง้ อยู่ ท่านผูช้ บี้ อกก็ยงั ตัง้ อยู่ แต่ท�ำไม
บุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทาง ส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมือง
ราชคฤห์ได้โดยสวัสดี ?
“พระโคดมผู้เจริญ !   ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจักทำ�อย่างไร
ได้เล่า เพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น”.
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พราหมณ์ !   ฉันใดก็ฉันนั้นแล ที่พระนิพพาน
ก็ยังตั้งอยู่ ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพาน ก็ยังตั้งอยู่ เรา
ผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำ�สอน
อยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำ�เร็จ
ถึงที่สุดอย่างยิ่ง บางพวกไม่ได้บรรลุ.
พราหมณ์ !   ในเรื่องนี้ เราจักทำ�อย่างไรได้เล่า
เพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น.
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เหตุให้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน

34

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๘.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรหนอ
เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้สตั ว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินพิ พานในทิฏฐธรรม
(ปัจจุบัน) ?”.

ท่านผู้เป็นจอมเทพ !   รูป ทัง้ หลาย ทีจ่ ะพึงรูไ้ ด้
ด้วยจักษุ มีอยู่ เป็นรูปที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด. ถ้าว่า ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�
สรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งรูปนั้นแล้วไซร้ เมื่อภิกษุนั้น
เพลิดเพลิน พร่�ำ สรรเสริญ เมาหมกซึง่ รูปนัน้ อยู่ วิญญาณ
นั้น เป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือรูป อาศัยแล้ว
วิญญาณนั้นคืออุปาทาน.1
ท่านผู้เป็นจอมเทพ !   ภิกษุผู้ มีอุปาทาน ย่อม
ไม่ปรินิพพาน.
1. ในที่นี้หมายถึงวิญญาณที่รู้สึกต่อความเพลิน และความมัวเมาในรูปนั้น
ไม่ใช่จักขุวิญญาณที่เห็นรูปตามธรรมดา.
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[ในกรณีแห่ง เสียง ที่จะพึงรู้สึกด้วยโสตะ กลิ่น ที่จะพึง
รูส้ กึ ด้วยฆานะ รส ทีจ่ ะพึงรูส้ กึ ด้วยชิวหา สัมผัสทางกาย ทีจ่ ะพึง
รูส้ กึ ด้วยกายะ (ผิวกายทัว่ ไป) และธรรมารมณ์ ทีจ่ ะพึงรูส้ กึ ด้วยมนะ
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่จะพึง
รู้ได้ด้วยจักษุ ข้างบนนั้น].

ท่านผู้เป็นจอมเทพ !   นีแ้ ลเป็นเหตุ นีเ้ ป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม
(ปัจจุบัน).
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หมด “อาหาร” ก็นิพพาน

35

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๖/๒๔๘-๒๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มี
ตัณหา ใน อาหารคือคำ�ข้าว ก็ดี ใน อาหารคือผัสสะ
ก็ดี ใน อาหารคือมโนสัญเจตนา ก็ดี ใน อาหารคือ
วิญญาณ ก็ดี แล้วไซร้ วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆ. วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป
ย่อมไม่มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด
ความเจริญแห่งสังขารทัง้ หลาย ย่อมไม่มใี นทีน่ น้ั ความเจริญ
แห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด การบังเกิดในภพใหม่
ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป
ไม่มีในที่ใด ชาติชราและมรณะต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น
ชาติชราและมรณะต่อไป ไม่มีในที่ใด ภิกษุทั้งหลาย !  
เราเรียก “ที่” นั้นว่าเป็น “ที่ไม่โศก ไม่มีธุลี และไม่มี
ความคับแค้น” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนเรือนยอดหรือ
ศาลาเรือนยอด ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตาม เป็น
เรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออก. ครัน้ ดวงอาทิตย์ขน้ึ มา
แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้ว
จักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่า ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์
จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตก พระเจ้าข้า !”.

ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย !   ถ้ า ฝาเรื อ นทางทิ ศ ตะวั น ตก
ไม่มีเล่า แสงแห่งดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏอยู่ที่ไหน ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น
จักปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าพืน้ ดินไม่มเี ล่า แสงสว่างแห่ง
ดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏที่ไหน ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น
จักปรากฏในน้ำ�พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าน้ำ�ไม่มีเล่า แสงสว่างแห่ง
ดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏที่ไหนอีก ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้นแล
ถ้าไม่มรี าคะ ไม่มนี นั ทิ ไม่มตี ณ
ั หา ในอาหารคือ
คำ�ข้าวก็ดี ในอาหารคือผัสสะก็ดี ในอาหารคือมโนสัญเจตนา
ก็ดี ในอาหารคือวิญญาณก็ดี แล้วไซร้ วิญญาณก็เป็นสิ่ง
ที่ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในอาหารคือคำ�ข้าว
เป็นต้นนั้นๆ.
วิญญาณตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เจริญงอกงามอยูไ่ ม่ได้ในทีใ่ ด
การก้าวลงแห่งนามรูป ย่อมไม่มีในที่นั้น
การก้าวลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด ความเจริญ
แห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมไม่มีในที่นั้น
ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด
การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น
การบังเกิดในภพใหม่ตอ่ ไป ไม่มใี นทีใ่ ด ชาติชรา
และมรณะต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น
ชาติชรามรณะต่อไป ไม่มใี นทีใ่ ด ภิกษุทั้งหลาย !  
เราเรียก “ที่” นั้น ว่าเป็น “ที่ไม่โศก ไม่มีธุลี และไม่มี
ความคับแค้น” ดังนี้.
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กฎอิทัปปัจจยตา
หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท

36

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๕๔-๓๕๖/๓๗๑., -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๔๔., ...ฯลฯ...

อิมสฺมึ สติ		 อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ มี		 สิง่ นี้ ย่อมมี
อิมสฺสุปฺปาทา		 อิทํ อุปฺปชฺชติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้		 สิง่ นี้จึงเกิดขึ้น
อิมสฺมึ อสติ		 อิทํ นโหติ
เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี		 สิง่ นี้ ย่อมไม่มี
อิมสฺส นิโรธา		 อิทํ นิรุชฺฌติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้		 สิง่ นี้ จึงดับไป

114

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

ปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมอันเป็น
ธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น

37

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑/๑.

ภิกษุทง้ั หลาย !   อะไรเล่าทีเ่ รียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
ภิกษุทง้ั หลาย !  
เพราะมีอวิชชา เป็นปัจจัย จึงมี สังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขาร เป็นปัจจัย จึงมี วิญญาณ
เพราะมีวิญญาณ เป็นปัจจัย จึงมี นามรูป
เพราะมีนามรูป เป็นปัจจัย จึงมี สฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะ เป็นปัจจัย จึงมี ผัสสะ
เพราะมีผัสสะ
เป็นปัจจัย จึงมี เวทนา
เพราะมีเวทนา เป็นปัจจัย จึงมี ตัณหา
เพราะมีตัณหา เป็นปัจจัย จึงมี อุปาทาน
เพราะมีอุปาทาน เป็นปัจจัย จึงมี ภพ
เพราะมีภพ
เป็นปัจจัย จึงมี ชาติ
เพราะมีชาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
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ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท.
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้น
นั่นเทียว
จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร
จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ
จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป
จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ
จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ
จึงมีความดับแห่งเวทนา
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เพราะมีความดับแห่งเวทนา
จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาติ นั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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ปัญญา สติ กับนามรูปดับ
เพราะวิญญาณดับ

38

-บาลี สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๓๐-๕๓๑/๔๒๕., -บาลี จูฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๐-๒๑/๘๐,๘๕.

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  
ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้ว
ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้น คือ
ปัญญาและสติกับนามรูป แก่ข้าพระองค์เถิด
ปัญญาและสติกับนามรูปนั้น จะดับไปที่ไหน ?”.

อชิตะ !  
ท่านถามปัญหานั้นข้อใด
เราจะแก้ปัญหา ข้อนั้นแก่ท่าน
นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด
ปัญญาและสติกับนามรูปนั้น ก็ย่อมดับไปในที่นั้น
เพราะความดับไปแห่งวิญญาณ แล.
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นิพพานเพราะ
ไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ

39
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๗๙/๙๑.

อานนท์ !   ส่ ว นภิ ก ษุ บ างรู ป ในธรรมวิ นั ย นี้
เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้ว ย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขา ว่า
“ถ้าไม่ควรมี และไม่พึงมีแก่เรา ก็ต้องไม่มีแก่เรา
สิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดมีแล้ว เราจะละสิ่งนั้นเสีย” ดังนี้.
ภิกษุ (บางรูป) นั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�สรรเสริญ
ไม่ เ มาหมกอยู่ ซึ่ ง อุ เ บกขานั้ น เมื่ อ ไม่ เ พลิ ด เพลิ น
ไม่ พ ร่ำ � สรรเสริ ญ ไม่ เ มาหมกอยู่ ซึ่ ง อุ เ บกขานั้ น
วิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้น
ไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทาน.
อานนท์ !   ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน ย่อมปรินิพพานแล.
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40
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๑-๑๔๒/๑๐๘.

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ ทั้งที่เป็น
คนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มี
ความตายเป็นทีไ่ ปถึงในเบือ้ งหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดิน
ทีช่ า่ งหม้อปัน้ แล้ว ทัง้ เล็กและใหญ่ ทัง้ ทีส่ กุ แล้วและยังดิบ
ล้วนแต่มีการแตกทำ�ลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้ง
หลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น.
วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว
เราจักละพวกเธอไป. สรณะของตัวเองเราได้ทำ�ไว้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท
มีสติ มีศีล เป็นอย่างดี มีความดำ�ริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี
ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด.
ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว
จักละชาติสงสาร ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น

41

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๔๖-๓๔๗/๕๒๕.

ในกาลไหนๆ ท่านเหล่าใด
เห็นภัยในความยึดถือ
อันเป็นตัวเหตุให้เกิดและให้ตายแล้ว
เลิกยึดมั่น ถือมั่น หลุดพ้นไปได้
เพราะอาศัยนิพพาน
อันเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความเกิดความตาย
เหล่าท่านผู้เช่นนั้น
ย่อมประสบความสุข
ลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษม
เป็นผูด้ ับเย็นได้ ในปัจจุบันนี้เอง
ล่วงเวรล่วงภัยทุกอย่างเสียได้
และก้าวล่วงเสียได้ ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง.
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ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชชา

42
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗-๗๘/๒๗๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ เป็น
ส่วนแห่งวิชชา มีอยู่. ๒ อย่าง อะไรเล่า ? ๒ อย่าง คือ
สมถะและวิปัสสนา.
ภิกษุทั้งหลาย !   สมถะ เมื่ออบรมแล้ว จะได้
ประโยชน์อะไร ? อบรมแล้ว จิตจะเจริญ. จิตเจริญแล้ว
จะได้ประโยชน์อะไร ? เจริญแล้ว จะละราคะได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   วิปัสสนาเล่า เมื่อเจริญแล้ว
จะได้ประโยชน์อะไร ? เจริญแล้ว ปั ญ ญาจะเจริ ญ .
ปัญญาเจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร ? เจริญแล้ว
จะละอวิชชาได้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   จิ ต ที่ เ ศร้ า หมองด้ ว ยราคะ
ย่ อ มไม่ ห ลุ ด พ้ น หรื อ ปั ญ ญาที่ เ ศร้ า หมองด้ ว ยอวิ ช ชา
ย่อมไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะสำ�รอกราคะได้ จึงชื่อว่า
เจโตวิมุตติ เพราะสำ�รอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติ
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43

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๓/๑๖๕๔., -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  โยคกรรม อันเธอพึงกระทำ� เพือ่ ให้รวู้ า่
“นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์
นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์”.
นิพพาน เราได้แสดงแล้ว
ทางให้ถึงนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำ�แก่สาวกทั้งหลาย
กิจนั้น เราได้ทำ�แล้วแก่พวกเธอ.
นั่น โคนไม้ นั่น เรือนว่าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาท
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แหละ วาจาเครื่องพร่ำ�สอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย.
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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
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

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

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

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

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ !
ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.
อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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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

อานนท !์ พวกเธอทั้งหลาย
จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย
จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ
อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ว
จึงดํํารงอยู่
เพราะดํํารงอยู่
จึงยินดีร่าเริงด้วยดี
เพราะยินดีร่าเริงด้วยดี
จึงไม่หวาดสะดุ้ง
เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง
ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว.
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.

เมื่อ “เธอ” ไม่มี !
พาหิยะ ! เมื่อใด เธอเห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง
ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวกาย ก็สักว่า ดม ลิ้ม สัมผัส
ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว
เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี.

เมื่อใด “เธอ” ไม่มี
เมื่อนั้นเธอก็ ไม่ปรากฏในโลกนี้
ไม่ปรากฏในโลกอื่น
ไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสอง
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑. , -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.

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

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

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real
Instagram : Buddhawajana Real | Facebook : coursesappaya
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

