
กึ่งกลางสัน 129.9มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๓
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพ่ือความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล 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
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ก้าวย่างอย่างพุทธะ

4 สี

เมื่อ “เธอ” ไม่มี !
พาหิยะ !  เมื่อใด เธอเห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง

ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวกาย ก็สักว่า ดม ลิ้ม สัมผัส

ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว

เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี.

เมื่อใด “เธอ” ไม่มี
เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้

ไม่ปรากฏในโลกอื่น
ไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสอง 

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑. , -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.
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กึ่งกลางสัน 129.9มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

วักกลิ !
ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้ นั้นเห็นเรา 
ผู้ ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๔๖/๒๑๖.

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ว
จึงดํํารงอยู่

เพราะดํํารงอยู่
จึงยินดีร่าเริงด้วยดี
เพราะยินดีร่าเริงด้วยดี
จึงไม่หวาดสะดุ้ง
เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง

ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.
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ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
อานนท์ !  ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี

ที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้ว  แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

พุ ท ธ ว จ น





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๓
ก้าวย่างอย่างพุทธะ



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๓  ก้าวย่างอย่างพุทธะ

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชน

เป็นธรรมท�น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 

ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

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 ตำาบลบึงทองหลาง  อำาเภอลำาลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

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





คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน 

สืบทอด “พุทธวจน” ธรรมะจากพุทธโอษฐ์ และเป็น 

มัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรค) ตามพระบัญญัติของพุทธ

องค์สมด่ังพุทธประสงค์ เมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติตามแล้ว  

หวังเป็นยิ่งว ่าทุกคนจะประพฤติตนเป็นปฏิปุจฉาวินีตา 

ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา คือมีการสอบถาม ทวนถาม 

ซ่ึงกันและกัน ในอรรถะและพยัญชนะ ของคำาตถาคต  

มีประการต่างๆ เพื่อเปิดเผยให้แจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลาย 

ที่ยังไม่ถูกเปิดเผย และบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.

ด ้วยการกระทำาอันเป ็นกุศลน้ี ขอให ้เป ็นเหตุ 

เป็นปัจจัย ให้ผู ้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือเล่มนี้ และ  

ผู้ท่ีได้อ่าน ได้ศึกษา พึงเกิดปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม 

พ้นทกุข์ในชาตินี้ เทอญ.

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 





คำ�นำ� 

หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ ก้�วย่�งอย่�งพุทธะ” 

ได้จัดทำาขึ้น ด้วยปรารภเหตุท่ีว่า หลายคนยังเห็นคำาสอน 

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เป็นสิ่งที่ยาก หรือเป็นสิ่งที ่

ไกลตัวเกินไป ทำาให้มีน้อยคนนักที่จะหันมาใส่ใจศึกษาคำาสอน 

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่พระองค์ได้ตรัส 

ไว้แล้วว่า คำาสอนที่พระองค์ตรัสสอนทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์ 

บริบูรณ์แล้วส้ินเชิง อีกทั้งคำาสอนนั้น ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า  

“อก�ลิโก” คือใช้ได้ไปตลอด ไม่มีคำาว่าเก่าหรือล้าสมัย  

และใช้ได้กับบุคคลทุกคน อันจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาล  

ทีพุ่ทธบรษัิท ๔ ทัง้หลายนัน้ มคีนจากหลายชาตแิละวรรณะ  

นอกจากนี้พระองค์ยังได้ตรัสอีกว่า บุคคลที่ท่านตรัสสอนนั้น  

มีตั้งแต่ พรหม เทวดา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  

ไปจนถึงปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป และทุกคนนั้น เมื่อนำา 

คำาสอนของพระองค์ไปปฏิบัติแล้ว ก็สามารถแก้ทุกข์หรือ

ดับทุกข์ให้กับตนเองได้ทั้งสิ้น. 

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

กันยายน ๒๕๕๔



อักษรย่อ

เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยม�ก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.   ภิกขุนีวิภังค์   วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค   วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.     จุลวรรค      วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.   ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.          สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.        มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.          ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.          มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.          มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.          อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.         สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.         นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.         ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.         สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.         มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.         เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.        ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.         ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.         จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ปญฺจก. อํ.         ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.          ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.        สัตตกนิบาต          อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.         อัฏฐกนิบาต          อังคุตตรนิกาย.     
นวก. อํ.           นวกนิบาต             อังคุตตรนิกาย.      
ทสก. อํ.           ทสกนิบาต            อังคุตตรนิกาย.      
เอกาทสก. อํ.     เอกาทสกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.       
ขุ. ขุ.               ขุททกปาฐะ          ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.                ธรรมบท                ขุททกนิกาย.       
อุ. ขุ.                อุทาน                   ขุททกนิกาย.       
อิติวุ. ขุ.            อิติวุตตกะ            ขุททกนิกาย.       
สุตฺต. ขุ.           สุตตนิบาต           ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.           วิมานวัตถุ            ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.             เปตวัตถุ               ขุททกนิกาย.    
เถร. ขุ.              เถรคาถา              ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.              เถรีคาถา               ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.               ชาดก                   ขุททกนิกาย.  
มหานิ. ขุ.           มหานิทเทส            ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.             จูฬนิทเทส              ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.           ปฏิสัมภิทามรรค      ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.             อปทาน                ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.           พุทธวงส์            ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.            จริยาปิฎก           ขุททกนิกาย

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





วิธีตรวจสอบว่�  

เป็นคำ�ของพระผู้มีพระภ�คเจ้�หรือไม่

ภิกษุทั้งหลาย !  

ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า

ข้าพเจ้าฟังมาแล้ว ได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักตร์ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัยนี้ 

เป็นคำาสอนของพระศาสดา ดังนี้

พวกเธออย่าพึงรับรอง อย่�พึงคัดค้�น.

เธอกำ�หนดเนื้อคว�มนั้นให้ดี 

แล้วนำ�ไปสอบสวนในสูตร นำ�ไปเทียบเคียงในวินัย

ถ้�ลงกันไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้

พึงแน่ใจว่�นั้นไม่ใช่คำ�ของพระผู้มีพระภ�คแน่นอน

ภิกษุรูปนั้นจำ�ม�ผิด พวกเธอพึงทิ้งคำ�เหล่�นั้นเสีย

ถ้�ลงกันได้ เทียบเคียงกันได้

พึงแน่ใจว่� นั่นเป็นคำ�ของพระผู้มีพระภ�คเจ้�แน่แล้ว

ภิกษุรูปนั้นจำ�ม�อย่�งดีแล้ว พวกเธอพึงรับเอ�ไว้...

ตรัสที่อานันทเจดีย์, โภคนคร : มหาปรินิพพานสูตร 

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๒. 



ส�รบัญ

๑. มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ ๑

๒. สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ ๓

๓. การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย 

พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก 
๕

๔. ให้พึ่งตน พึ่งธรรม ๘

๕. ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น ๑๑
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

1

มนุษย์เป็นอันม�ก 
ได้ยึดถือเอ�ที่พึ่งผิดๆ

-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๔๐/๒๔.

01 

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม

เอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง 

สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนๆ  

นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำาความเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่ง

อันสูงสุด ผู้ใดถือเอาส่ิงน้ันๆ เป็นท่ีพ่ึงแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้น 

ไปจากทุกข์ทั้งปวงได้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

2

ส่วนผู้ใด ที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจทั้งสี่ ด้วยปัญญ�อันถูกต้อง

คือ เห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์  

เห็นคว�มก้�วล่วงเสียได้ซ่ึงทุกข์ และเห็นมรรคประกอบ

ด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ซ่ึงเป็นเคร่ืองให้ถึงคว�มเข้�ไป

สงบรำ�งับแห่งทุกข์ น่ันแหละคือ ท่ีพ่ึงอันเกษม น่ันคือ ที่

พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอ�ที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมหลุดพ้นไป

จ�กทุกข์ทั้งปวง ได้แท.้ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

3

สัตว์เกิดกลับม�เป็นมนุษย์มีน้อย  
เพร�ะไม่รู้อริยสัจ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.

0๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับ

มหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดิน

ที่มากกว่า. ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้  

เป็นของมีประมาณน้อย. ฝุ่นนั้นเมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี  

ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่ง 

กะละภาค (ส่วนเสี้ยว)”.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน  

สัตว์ท่ีเกิดกลับม�สู่หมู่มนุษย์ มีน้อย สัตว์ท่ีเกิดกลับมา

เป็นอย่างอ่ืนจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้. ข้อนั้น

เพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุท้ังหลาย !  ข้อน้ัน เพร�ะคว�มท่ี

สัตว์เหล่�นั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี.่ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

4

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่าง คือ 

อริยสัจคือทุกข์ 

อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอ

พึงประกอบโยคกรรม1 อันเป็นเครื่องกระทำ�ให้รู้ว่� 

“ทุกข์ เป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำาเนินให้ถึง

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

1. โยคกรรม คือ การกระท�าอย่างเป็นระบบ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

5

ก�รรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย 
พระอริยบุคคล จึงมีปริม�ณม�ก

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๕๑-๒๕๔/๒๕๕-๒๕๖.

0๓ 

วัจฉะ !  ภิกษุ ผู้ส�วกของเร� บรรลุเจโตวิมุตติ 

ปัญญ�วิมุตติ อันไม่มีอ�สวะ เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะ

ทั้งหลาย ได้กระทำาให้แจ้งแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน

ทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่

สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามาก 

โดยแท้.

วัจฉะ !  ภกิษณุ ี ผูส้�วกิ�ของเร� บรรลเุจโตวมิตุติ   

ปัญญ�วมิตุต ิอนัไม่มอี�สวะ เพราะความสิน้ไปแห่งอาสวะ

ทั้งหลาย ได้กระทำาให้แจ้งแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ใน

ทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่ 

สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามาก   

โดยแท้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

6

วัจฉะ !  อุบ�สก ผู้ส�วกของเร� พวกเป็น

คฤหัสถ์นุ่งขาว อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 

เป็น โอปป�ติกะ มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น 

ไม่เวียนกลับจากภพน้ันเป็นธรรมดา เพราะความส้ินไปแห่ง 

สัญโญชน์ มีส่วนในเบื้องต่ำาห้าอย่าง ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว  

ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามาก โดยแท้.

วัจฉะ !  อุบ�สก ผู้ส�วกของเร� พวกเป็น

คฤหัสถ์นุ่งขาว ยังบริโภคกาม เป็นผู้ ทำ�ต�มคำ�สอน  

เป็นผู้ สนองโอว�ท มีคว�มสงสัยอันข้�มได้แล้ว ไม่ต้อง

กล่าวด้วยความสงสัยว่า นี่อะไรๆ เป็นผู้ปราศจากความ

ครั่นคร้าม ไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำาของผู้อื่น อยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดา ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว 

ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้.
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วัจฉะ !  อุบ�สิก� ผู้ส�วิก�ของเร� พวกเป็นหญิง 

คฤหัสถ์นุ่งขาว อยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 

เป็น โอปป�ติกะ มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น 

ไม่เวียนกลับจากภพน้ันเป็นธรรมดา เพราะความส้ินไป

แห่งสัญโญชน์ มีส่วนในเบ้ืองต่ำาห้าอย่าง ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อย

เดียว ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้.

วัจฉะ !  อุบ�สิก� ผู้ส�วิก�ของเร� พวกเป็นหญิง

คฤหัสถ์นุ่งขาว ยังบริโภคกาม เป็นผู้ ทำ�ต�มคำ�สอน  

เป็นผู้ สนองโอว�ท มีคว�มสงสัยอันข้�มได้แล้ว ไม่ต้อง 

กล่าวด้วยความสงสัยว่า นี่อะไรๆ เป็นผู้ปราศจากความ 

ครั่นคร้าม ไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำาของผู้อื่น อยู่ประพฤต ิ

พรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดา ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียว 

ฯลฯ ไม่ใช่ห้าร้อย มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้.
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ให้พึ่งตน พึ่งธรรม
-บาลี มหาวาร. .สํ. ๑๙/๒๑๖-๒๑๗/๗๓๗-๗๔๐.

04 

อานนท์ !  เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือ

ว่า “ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่น  

จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี อานนท์ !  ข้อนั้น  

จักได้มาแต่ไหนเล่า ส่ิงใดเกิดข้ึนแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัย 

ปรุงแล้ว มีความชำารุดไปเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันอย่าชำารุดไปเลย 

ดังนี้ ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้”.

อานนท์ !  เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่ มี

แก่นเหลืออยู่ ส่วนใดเก่าคร่ำากว่าส่วนอื่น ส่วนนั้นพึง

ย่อยยับไปก่อน ข้อนี้ฉันใด อานนท์ !  เมื่อภิกษุสงฆ์ 

หมู่ ใหญ่มีธรรมเป็นแก่นสารเหลืออยู่ สารีบุตร

ปรินิพพานไปแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน. อานนท์ !  ข้อนั้น 

จักได้มาแต่ไหนเล่า ส่ิงใดเกิดข้ึนแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัย 

ปรุงแล้ว มีความชำารุดไปเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันอย่าชำารุดไปเลย 

ดังนี้ ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้.
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อานนท์ !  เพร�ะฉะนั้น ในเรื่องน ี ้ พวกเธอ

ทั้งหล�ย จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอ�

สิ่งอื่นเป็นสรณะ จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็น

สรณะ ไม่เอ�สิ่งอื่นเป็นสรณะ.

อานนท์ !  ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็น

สรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป  

มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาส่ิงอ่ืนเป็นสรณะน้ัน เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

พิจ�รณ�เห็นก�ยในก�ยเนืองๆ อยู่ 

พิจ�รณ�เห็นเวทน�ในเวทน�ทั้งหล�ยเนืองๆ อยู่ 

พิจ�รณ�เห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่ 

พิจ�รณ�เห็นธรรมในธรรมทั้งหล�ยเนืองๆ อยู่ 

มีคว�มเพียรเผ�กิเลส มีคว�มรู้สึกตัวทั่วพร้อม 

มีสติ พึงกำ�จัดอภิชฌ�และโทมนัสในโลกเสียได้. 
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อานนท์ !  ภิกษุอย่างน้ีแล ชื่อว่ามีตนเป็น

ประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรม

เป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ 

เป็นอยู่.

อานนท์ !  ในก�ลบัดนี้ก็ดี ในก�ลล่วงไปแห่ง

เร�ก็ดี ใครก็ต�มจักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็น

สรณะ ไม่เอ�ส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรม

เป็นสรณะ ไม่เอ�สิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.

อานนท์ !  ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกข� 

ภิกษุพวกน้ัน จักเป็นผู้อยู่ในสถ�นะอันเลิศท่ีสุด.

ตรสัแก่ท่านพระอานนท์ ผูเ้ศร้าสลดในข่าวการปรนิิพพานของท่านพระสารบีตุร 
ซึ่งจุนทสามเณรน�ามาบอกเล่า ที่พระอารามเชตวันใกล้นครสาวัตถี.
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ผู้ไม่หลงเอ�สิ่งอื่นม�เป็นแก่น
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๗๑-๓๗๓/๓๕๑-๓๕๒.

0๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภ 

สักการะและเสียงเยินยอเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้  

มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้ 

มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์น้ี 

มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็เจโตวิมุตติ1 ท่ีไม่กำ�เริบอันใด 

มีอยู่ พรหมจรรย์น้ีมี สิ่งนั้น นั่นแหละเป็นประโยชน์ที ่

มุ่งหม�ย เป็นแก่นส�ร เป็นผลสุดท้�ยของพรหมจรรย์แล.

1. เจโตวิมุตติ คือ การบรรลุอรหัตตผลโดยมีน�้าหนักของการท�าสมาธิ
มากกว่าการกระท�าด้านอื่นๆ. 
 แบบของการหลุดพ้นยังมีอย่างอื่นอีก เช่น สัทธาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
เป็นต้น. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ 

ด้วยแก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึง

ต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว ตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่า  

‘นี่เป็นแก่นแท้’ ดังนี้. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเข้าแล้ว ก็

กล่าวว่า “ผู้เจริญคนนี้ ช่างรู้จักแก่น รู้จักกระพี้ รู้จัก

เปลือกสด รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือก รู้จักใบอ่อนท่ี 

ปลายก่ิง. จริงดังว่า ผู้เจริญคนน้ี ต้องการแก่นไม้ เสาะหา

แก่นไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว 

ก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยม่ันใจว่า ‘น่ี เป็นแก่นแท้’ ดังน้ี.  

ส่ิงท่ีเขาจะต้องทำาด้วยแก่นไม้ จักสำาเร็จประโยชน์เป็นแท้”  

ดังนี้.
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จะเกิดในตระกูลสูงหรือตำ่� 
ก็ส�ม�รถทำ�นิพพ�นให้แจ้งได้

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๙-๔๓๓/๓๒๘.

0๖ 

อานนท์ !  ในกรณีแห่ง อภิช�ต ิ๖ นี้ คือ 

(๑) คนบางคนมีชาติดำา ก่อให้เกิดธรรมดำา

(๒) บางคนมีชาติดำา ก่อให้เกิดธรรมขาว 

(๓) บางคนมีชาติดำา ก่อให้เกิดนิพพาน 

อันเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว 

(๔) บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำา 

(๕) บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว 

(๖) บางคนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพาน

อันเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว.

อานนท์ !  คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมดำ� 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่ำ� 

คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทำารถ 

หรือตระกูลเทหยากเย่ือ ซ่ึงเป็นคนยากจน มีข้าวและน้ำาน้อย 

เป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก 
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เขาเป็นผู้มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู เตี้ยค่อม ขี้โรค ตาบอด 

ง่อย กระจอก มีตัวตะแคงข้าง ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา เครื่อง

นุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน  

ที่อยู่ และประทีปโคมไฟ เขาก็ยัง ประพฤติก�ยทุจริต  

วจีทุจริต มโนทุจริต คร้ันประพฤติทุจริตแล้ว เบ้ืองหน้าแต่

การตายเพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ 

วินิบาต นรก. อย่างน้ีแล อานนท์ !  เรียกว่า คนมีชาติดำา 

ก่อให้เกิดธรรมดำา.

อานนท์ !  คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดธรรมข�ว 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่ำ� 

คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ... ฯลฯ ... มีอาหาร

และเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยาก มีผิวพรรณทราม ไม่น่าดู  

...ฯลฯ ... ไม่ค่อยจะมีข้าว น้ำา ...ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ  

เขา ประพฤติก�ยสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต  

คร้ันประพฤติสุจริตแล้ว เบื้องหน้าแต่การตายเพราะ 

การทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างน้ีแล 

อานนท์ !  เรียกว่า คนมีชาติดำา ก่อให้เกิดธรรมขาว.
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อานนท์ !  คนมีช�ติดำ� ก่อให้เกิดนิพพ�น

อันเป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว เป็นอย่�งไรเล่� ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีน้ี เกิดในตระกูลต่ำ� 

คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ... ฯลฯ ... มีผิวพรรณทราม 

ไม่น่าดู เต้ียค่อม. เขาปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด 

ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เก่ียวข้องด้วยเรือน. 

เขานั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ทั้งห้� อันเป็น

เครื่องเศร้าหมองจิตทำาปัญญาให้ถอยกำาลังได้แล้ว มีจิต

ต้ังม่ันดีในสติปัฏฐ�นท้ังส่ี ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้ว 

ต�มที่เป็นจริง ชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรม

ไม่ดำาไม่ขาว. อย่างนี้แล อานนท์ !  เรียกว่า คนมีชาติดำา 

ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว.

อานนท์ !  คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมดำ�

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง 

คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล หรือ 

สกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  

มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัว มีทรัพย์
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และข้าวเปลือกพอตัว เขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส 

ประกอบด้วยความเกลี้ยงเกลาแห่งผิวพรรณอย่างยิ่ง 

ร่ำารวยด้วยข้าว ด้วยน้ำา เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ 

ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ท่ีนอน ท่ีอยู่ และประทีปโคมไฟ  

เขา ประพฤติก�ยทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้น 

ประพฤติทุจริตแล้ว เบ้ืองหน้าแต่การตายเพราะการทำาลาย

แห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อย่างน้ีแล 

อานนท์ !  เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมดำา.

อานนท์ !  คนมีช�ติข�ว ก่อให้เกิดธรรมข�ว  

เป็นอย่�งไรเล่�? 

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง  

คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ... ฯลฯ ...  

มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ... ฯลฯ ... ร่ำารวย

ด้วยข้าวด้วยน้ำา ... ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ เขา ประพฤติ

ก�ยสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติสุจริตแล้ว 

เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้า

ถึงสุคติโลกสวรรค์. อย่างนี้แล อานนท์ !  เรียกว่า คนมี

ชาติขาว ก่อให้เกิดธรรมขาว.
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อานนท์ !  คนช�ติข�ว ก่อให้เกิดนิพพ�นอัน

เป็นธรรมไม่ดำ�ไม่ข�ว เป็นอย่�งไรเล่� ?

อานนท์ !  คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสูง 

คือ สกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล ... ฯลฯ ...  

มีทรัพย์และข้าวเปลือกพอตัว มีรูปงาม ... ฯลฯ ... ร่ำารวย 

ด้วยข้าวด้วยน้ำา ... ฯลฯ ... ประทีปโคมไฟ เขาปลงผมและ

หนวด ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มี

ประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือน. เขานั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้   

ละนิวรณ์ทั้งห้� อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำาปัญญา

ให้ถอยกำาลังได้แล้ว มีจิตตั้งม่ันดีในสติปัฏฐ�นทั้งสี่  

ยังโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญแล้วต�มที่เป็นจริง ชื่อว่าย่อม

ก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว. อย่างนี้แล  

อานนท์ !  เรียกว่า คนมีชาติขาว ก่อให้เกิดนิพพาน 

อันเป็นธรรมไม่ดำาไม่ขาว.

อานนท์ !  เหล่านี้แล อภิชาติ ๖ ชนิด.
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ร�ยชื่อแห่งธรรม 
เป็นที่ตั้งแห่งก�รขูดเกล�

-บาลี มู. ม. ๑๒/๗๕-๗๘/๑๐๔.

07 

จุนทะ !  สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) เป็นสิ่งที่

เธอท้ังหลายพึงกระทำาในธรรมท้ังหลายเหล่าน้ี กล่าวคือ 

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ เบียดเบียน

 เราจักเป็นผู้ ไม่เบียดเบียน

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น กระทำ�ป�ณ�ติบ�ต

 เราจัก เว้นข�ดจ�กป�ณ�ติบ�ต

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น กระทำ�อทินน�ท�น

 เราจัก เว้นข�ดจ�กอทินน�ท�น

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ 

 เราจักเป็นผู้ ประพฤติพรหมจรรย์

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดเท็จ

 เราจัก เว้นข�ดจ�กก�รพูดเท็จ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดส่อเสียด

 เราจัก เว้นข�ดจ�กก�รพูดส่อเสียด
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ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดคำ�หย�บ

 เราจัก เว้นข�ดจ�กก�รพูดคำ�หย�บ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น พูดเพ้อเจ้อ

 เราจัก เว้นข�ดจ�กก�รพูดเพ้อเจ้อ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น ม�กด้วยอภิชฌ�

 เราจักเป็นผู้ ไม่ม�กด้วยอภิชฌ�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีจิตพย�บ�ท

 เราจักเป็นผู้ ไม่มีจิตพย�บ�ท

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�ทิฏฐิ 

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�ทิฏฐิ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�สังกัปปะ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�สังกัปปะ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�ว�จ�

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�ว�จ�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�กัมมันตะ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�กัมมันตะ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�อ�ชีวะ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�อ�ชีวะ
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ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�ว�ย�มะ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�ว�ย�มะ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�สติ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�สติ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�สม�ธิ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�สม�ธิ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�ญ�ณะ 

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�ญ�ณะ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีมิจฉ�วิมุตติ

 เราจักเป็นผู้ มีสัมม�วิมุตติ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีถีนมิทธะกลุ้มรุม

 เราจักเป็นผู้ ปร�ศจ�กถีนมิทธะ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ฟุ้งซ่�น

 เราจักเป็นผู้ ไม่ฟุ้งซ่�น 

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่น มีวิจิกิจฉ�

 เราจักเป็นผู้ ข้�มพ้นวิจิกิจฉ�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มักโกรธ

 เราจักเป็นผู้ ไม่มักโกรธ
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ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ผูกโกรธ

 เราจักเป็นผู้ ไม่ผูกโกรธ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ลบหลู่คุณ

 เราจักเป็นผู้ ไม่ลบหลู่คุณ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ แข่งดี 

 เราจักเป็นผู้ ไม่แข่งดี

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ริษย�

 เราจักเป็นผู้ ไม่ริษย�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ตระหนี่ 

 เราจักเป็นผู้ ไม่ตระหนี่

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ โอ้อวด

 เราจักเป็นผู้ ไม่โอ้อวด

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีม�รย�

 เราจักเป็นผู้ ไม่มีม�รย�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ กระด้�ง

 เราจักเป็นผู้ ไม่กระด้�ง

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ดูหมิ่นท่�น

 เราจักเป็นผู้ ไม่ดูหมิ่นท่�น
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ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ว่�ย�ก

 เราจักเป็นผู้ ว่�ง่�ย

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีมิตรชั่ว

 เราจักเป็นผู้ มีมิตรดี

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ประม�ท

 เราจักเป็นผู้ ไม่ประม�ท

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ไม่มีศรัทธ�

 เราจักเป็นผู้ มีศรัทธ�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ไม่มีหิริ 

 เราจักเป็นผู้ มีหิริ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ไม่มีโอตตัปปะ

 เราจักเป็นผู้ มีโอตตัปปะ

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีสุตะน้อย

 เราจักเป็นผู้ มีสุตะม�ก

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ขี้เกียจ

 เราจักเป็นผู้ ปร�รภคว�มเพียร

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีสติหลงลืม

 เราจักเป็นผู้ มีสติตั้งมั่น
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ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มีปัญญ�ทร�ม

 เราจักเป็นผู้ ถึงพร้อมด้วยปัญญ�

ทำาสัลเลขะว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ ลูบคลำ�ด้วยทิฏฐิของตน

เป็นผู้ยึดถืออย่�งเหนียวแน่น 

และเป็นผู้ย�กที่จะสลัดคืนซึ่งอุป�ท�น 

 เราจักเป็นผู้ ไม่ลูบคลำ�ด้วยทิฏฐิของตน 

 เป็นผู้ไม่ยึดถืออย่�งเหนียวแน่น 

 และเป็นผู้ง่�ยที่จะสลัดคืนซึ่งอุป�ท�น.
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คว�มทุกข์ของเทวด� 
และมนุษย์ต�มธรรมช�ติ

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๖.

08 

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  

มีรูปเป็นที่ม�ยินดี ยินดีแล้วในรูป บันเทิงแล้วในรูป  

ย่อม อยู่เป็นทุกข์ เพร�ะคว�มแปรปรวน จ�งคล�ย ดับไป 

แห่งรูป.

(ในกรณีแห่ง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ 

ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกัน).

ภิกษุท้ังหลาย !  ส่วนตถาคตอรหันตสัมมา-

สัมพุทธะ รู้แจ้งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย 

โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูป ตามเป็นจริง ไม่มี

รูปเป็นที่มายินดี ไม่ยินดีในรูป ไม่บันเทิงในรูป ยังคงอยู่

เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวน จางคลาย ดับไปแห่งรูป.

(ในกรณีแห่ง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ 

ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกัน).
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เป็นทุกข์เพร�ะติดอยู่ในอ�ยตนะ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘.

09 

ภิกษุทั้งหลาย !   เทวด�และมนุษย์ทั้งหล�ย  

มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม�รมณ์ เป็นที่

รื่นรมย์ใจ ยินดีแล้วในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ บันเทิงด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ.์ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เทวด�และมนุษย์ทั้งหล�ย 

ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร�ะคว�มเปลี่ยนแปลง เสื่อมสล�ย 

และคว�มดับไปของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรม�รมณ.์
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คว�มรู้สึก ที่ถึงกับทำ�ให้ออกผนวช
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๔-๓๑๕/๓๑๖., -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๖๙-๖๗๒/๗๓๘.

10 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในโลกน้ี คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้  

เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ 

ตนเองมี คว�มเกิด   เป็นธรรมด�อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลง

แสวงห�ส่ิงท่ีมีคว�มเกิด เป็นธรรมด�อยู่น่ันเอง 

ตนเองมี คว�มแก่  เป็นธรรมด�อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลง

แสวงห�ส่ิงท่ีมีคว�มแก่  เป็นธรรมด�อยู่น่ันเอง 

ตนเองมี คว�มเจ็บไข้   เป็นธรรมด�อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลง

แสวงห�ส่ิงท่ีมีคว�มเจ็บไข้ เป็นธรรมด�อยู่น่ันเอง 

ตนเองมี คว�มต�ย  เป็นธรรมด�อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลง 

แสวงห�ส่ิงท่ีมีคว�มต�ย เป็นธรรมด�อยู่น่ันเอง 

ตนเองมี คว�มโศก  เป็นธรรมด�อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลง

แสวงห�ส่ิงท่ีมีคว�มโศก  เป็นธรรมด�อยู่น่ันเอง 

ตนเองมี คว�มเศร้�หมอง โดยรอบด้�น เป็นธรรมด�

อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงห�สิ่งที่มีคว�มเศร้�หมอง

โดยรอบด้�น เป็นธรรมด�อยู่นั่นเอง อีก.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อะไรเล่า เป็นส่ิงท่ีมีความเกิด  

(เป็นต้น) ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน (เป็นที่สุด) 

เป็นธรรมดา ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุตรและภรรย� มีความเกิด

เป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็น

ธรรมดา. ท�สหญิง ท�สช�ย มีความเกิดเป็นธรรมดา 

ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. แพะ  

แกะ มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมอง 

โดยรอบด้านเป็นธรรมดา. ไก่ สุกร มีความเกิดเป็น 

ธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. 

ช้�ง โค ม้� ล� มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ มีความ

เศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา. ทองและเงิน เป็น

สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเศร้าหมองโดย 

รอบด้านเป็นธรรมดา. ส่ิงท่ีมนุษย์เข้�ไปเทิดทูนเอ�ไว้  

เหล่าน้ีแลที่ชื่อว่า สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ  

มคีวามเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา ซึ่งคนในโลกนี้  

พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ ใน 

สิ่งเหล่านี้ จึงทำาให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ 

มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว  
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ก็ยังมัวหลงแสวงหา สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา ฯลฯ  

ที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา อยู่อีก.

ภิกษุท้ังหลาย !  ความคิดอันน้ี ได้เกิดข้ึนแก่เรา 

ว่า “ทำาไมหนอ เราซึ่งมีความเกิด ฯลฯ ความเศร้าหมอง 

โดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว จะต้องไปมัวแสวงหา 

สิ่งที่มีความเกิด ฯลฯ ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็น

ธรรมดาอยู่อีก. ไฉนหนอ เราผู้มีความเกิด ฯลฯ ความ

เศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ครั้น

ได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำาทรามของการมีความเกิด ฯลฯ 

ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้ว เราพึง

แสวงหานิพพ�น อันไม่มีความเกิด อันเป็นธรรมท่ีเกษม

จากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เรานั้นโดยสมัยอื่นอีก ยัง

หนุ่มเทียว เกสายังดำาจัด บริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำาลัง

เจริญ ยังอยู่ในปฐมวัย เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย  

กำาลังพากันร้องไห้น้ำาตานองหน้าอยู่ เราได้ปลงผมและหนวด 

ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว. 

...ภารท๎วาชะ !  ในโลกน้ี คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เม่ือเรายัง 

ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ความคิดน้ีเกิดมีแก่เราว่า 
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“ฆร�ว�ส คับแคบ เป็นท�งม�แห่งธุลี 

ส่วน บรรพช� เป็นโอก�สว่�ง 

ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ 

บริสุทธ์ิบริบูรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์ท่ีเข�ขัดดีแล้ว  

โดยง่�ยนั้นไม่ได้. 

ถ้�ไฉนเร�พึงปลงผมและหนวด ครองผ้�ย้อมฝ�ด 

ออกจ�กเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เก่ียวข้องด้วยเรือน 

เถิด” ดังนี้. ...
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ก�รทำ�คว�มเพียรแข่งกับอน�คตภัย
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗-๑๒๑/๗๘.

11 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภัยในอน�คตเหล่�นี้ มีอยู่ 

๕ ประก�ร ซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่

ประม�ท มีคว�มเพียรเผ�กิเลส มีตนส่งไปแล้วในก�รทำ�

เช่นนั้น อยู่ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง 

ท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว. 

ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คืออะไรบ้างเล่า ? 

๕ ประการคือ 

(๑) ภิกษุในกรณนีี้ พิจารณาเห็นชดัแจง้ว่า “บดันี้ 

เรายังหนุ่ม ยังเยาว์วัย ยังรุ่นคะนอง มีผมยังดำาสนิท ต้ังอยู่ใน 

วัยกำาลังเจริญ คือปฐมวัย แต่จะมีสักคราวหน่ึงท่ี คว�มแก่  

จะมาถึงร่างกายน้ี ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำาแล้ว  

จะมนสิการถึงคำาสอนของท่านผู้รูท้ั้งหลายน้ัน ไม่ทำาได้สะดวก 

เลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัฏ ก ็

ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่ส่ิงอันไม่เป็นท่ีต้องการ ไม่น่าใคร่  
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ไม่น่าชอบใจ (คือความแก่) น้ัน จะมาถึงเรา เราจะรีบทำา 

ความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ  

เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่

ทำาให้ผู้ถึงแล้ว ก็จักอยู่เป็นผาสุก แม้จะแก่เฒ่า” ดังนี้. 

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุพิจารณา 

เห็นชัดแจ้งว่า “บัดน้ี เรามีอาพาธน้อย มีโรคน้อย มีไฟธาตุ 

ให้ความอบอุ่นสม่ำาเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก พอปานกลาง  

ควรแก่การทำาความเพียร แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ คว�ม

เจ็บไข้ จะมาถึงร่างกายน้ี ก็คนท่ีเจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำาแล้ว  

จะมนสิการถึงคำาสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น ไม่ทำาได้ 

สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซ่ึงเป็นป่าชัฏ  

ก็ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ  

ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือความเจ็บไข้) นั้น จะมาถึงเรา 

เราจะรีบทำาความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง 

ท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว  

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้ถึงแล้ว ก็จักอยู่เป็นผาสุก แม้จะเจ็บไข้”  

ดังนี้.
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(๓) ภิกษุท้ังหลาย !  ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุพิจารณา 

เห็นชัดแจ้งว่า “บัดนี้ ข้าวกล้างามดี บิณฑะ (ก้อนข้าว) 

หาได้ง่าย เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วย

ความพยายามแสวงหาบิณฑบาต แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่  

ภิกษ�ห�ย�ก ข้าวกล้าเสียหาย บิณฑะหาได้ยาก ไม่เป็น 

การสะดวกท่ีจะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายาม

แสวงหาบิณฑบาต เม่ือภิกษาหายาก ท่ีใดภิกษาหาง่าย  

คนท้ังหลายก็อพยพกันไป ท่ีน้ัน เม่ือเป็นเช่นน้ัน ความอยู ่

คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีข้ึน เม่ือมีการคลุกคลีปะปน 

กันในหมู่คน จะมนสิการถึงคำาสอนของท่านผู้รู้ท้ังหลายน้ัน 

ไม่ทำาได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่ง

เป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที ่

ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือภิกษาหายาก) นั้น

จะมาถึงเรา เราจะรีบทำาความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง  

เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง

เสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก 

แม้ในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย” ดังนี้.
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(๔) ภิกษุท้ังหลาย !  ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุพิจารณา 

เห็นชัดแจ้งว่า “บัดน้ี คนท้ังหลายสมัครสมานช่ืนบานต่อกัน 

ไม่วิวาทกัน เข้ากันได้ดุจดั่งนมผสมกับน้ำา มองแลกันด้วย

สายตาแห่งคนท่ีรักใคร่กัน เป็นอยู่ แต่จะมีสักคราวหน่ึง

ที่ ภัย คือ โจรป่�กำ�เริบ ชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักร

แตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไป เมื่อมีภัยเช่นนี้ ที่ใด

ปลอดภัย คนท้ังหลายก็อพยพกันไป ท่ีน้ัน เม่ือเป็นเช่นน้ัน  

ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีข้ึน เม่ือมีการอยู่

คลุกคลีปะปนกันในหมู่คน จะมนสิการถึงคำาสอนของท่านผู้รู ้

ท้ังหลายน้ัน ไม่ทำาได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอัน

เงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย. ก่อนแต่สิ่ง

อันไมเ่ป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ (คือโจรภัย) น้ัน  

จะมาถึงเรา เราจะรีบทำาความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง  

เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง 

เสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก 

แม้ในคราวที่เกิดโจรภัย” ดังนี้.
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(๕) ภิกษุท้ังหลาย !  ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุพิจารณา 

เห็นชัดแจ้งว่า “บัดน้ี สงฆ์สามัคคีปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน 

มีอุทเทสเดียวกัน อยู่เป็นผาสุก แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่  

สงฆ์แตกกัน เม่ือสงฆ์แตกกันแล้ว จะมนสิการถึงคำาสอน 

ของท่านผู้รู้ท้ังหลายน้ัน ไม่ทำาได้สะดวกเลย และจะเสพ

เสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัฏ ก็ไม่ทำาได้ง่ายๆ เลย. 

ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ 

(คือสงฆ์แตกกัน) นั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบทำาความเพียร 

เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้ง  

ส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้ถึงแล้ว 

จักอยู่เป็นผาสุก แม้ในคราวเมื่อสงฆ์แตกกัน” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภัยในอนาคต ๕ ประการ  

เหล่าน้ีแล ซ่ึงภิกษุผู้มองเห็นอยู่ ควรแท้ท่ีจะเป็นผู้ไม่ประมาท 

มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในการทำาเช่นน้ันอยู่

ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ 

เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว.
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บทอธิษฐ�นจิตเพื่อทำ�คว�มเพียร
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

1๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรายังรู ้สึกได ้อยู ่ซึ่ งธรรม 

๒ อย่าง คอื คว�มไม่รูจ้กัอิม่จกัพอ (สนัโดษ) ในกศุล

ธรรมทั้งหล�ยและ คว�มเป็นผู้ไม่ถอยกลับ (อัปปฏิ

ว�นี) ในก�รทำ�คว�มเพียร.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมต้ังไว้ซึ่งความเพียร

อันไม่ถอยกลับ (ด้วยการตั้งจิต) ว่า 

“หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ 

เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ต�มที 

ประโยชน์ใด อันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำ�ลัง 

ด้วยคว�มเพียร ด้วยคว�มบ�กบั่น ของบุรุษ 

ถ้�ยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว 

จักหยุดคว�มเพียรเสีย เป็นไม่มี” ดังนี้. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  การตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับ

แล้วด้วยความไม่ประมาท อนุตตรโยคักเขมธรรม ก็เป็น

สิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าแม้ พวกเธอ พึงต้ังไว้

ซึ่ งคว�มเพียรอันไม่ถอยกลับ  (ด้วยการต้ังจิต) ว่า 

“หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระ 

จักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใด อันบุคคลจะบรรลุได ้

ด้วยกำาลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบ่ัน ของบุรุษ ถ้ายัง

ไม่บรรลุประโยชน์น้ันแล้ว จักหยุดความเพียรเสีย เป็นไม่มี” 

ดังนี้ แล้วไซร้ ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอ ก็จักกระทำ�

ให้แจ้งด้วยปัญญ�อันยิ่งเอง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์  

อันไม่มีอะไรอ่ืนย่ิงกว่า อันเป็นประโยชน์ท่ีต้องการของกุลบุตร 

ผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ได้ต่อก�ล

ไม่น�นในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ เป็นแน่นอน.
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ลำ�ดับก�รปฏิบัติเพื่อรู้ต�ม 
ซึ่งสัจจธรรม

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๓-๒๓๔/๒๓๘.

1๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมไม่กล่าวการประสบ

ความพอใจในอรหัตตผล ด้วยการกระทำาอันดับแรกเพียง 

อันดับเดียว. ภิกษุทั้งหลาย !  ก็แต่ว่า ก�รประสบคว�ม

พอใจในอรหัตตผล ย่อมมีได้เพร�ะก�รศึกษ�โดย

ลำ�ดับ เพร�ะก�รกระทำ�โดยลำ�ดับ เพร�ะก�รปฏิบัติ

โดยลำ�ดับ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็การประสบความพอใจใน

อรหัตตผล ย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำาดับ เพราะ

การกระทำาโดยลำาดับ เพราะการปฏิบัติโดยลำาดับนั้น เป็น

อย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุรุษบุคคลในกรณีนี้ 

เป็นผู้มีศรัทธ� เกิดข้ึนแล้ว ย่อม เข้�ไปห�ผู้ถึงอริยสัจ

  (สัปบุรุษ) 

เมื่อเข้าไปหา  ย่อม เข้�ไปนั่งใกล้

เมื่อเข้าไปนั่งใกล้  ย่อม เงี่ยโสตลงสดับ
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ผู้เงี่ยโสตลงสดับ ย่อม ได้ฟังธรรม 

ครั้นฟังแล้ว ย่อม ทรงจำ�ธรรมไว ้

 ย่อม ใคร่ครวญพิจ�รณ�ซึ่งเนื้อคว�ม 

 แห่งธรรม ทั้งหลายที่ตนทรงจำาไว้ 

เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ 

 ธรรมท้ังหล�ยย่อมทนต่อก�รเพ่งพิสูจน์ 

เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ 

 ฉันทะ (คว�มพอใจ) ย่อมเกิด 

ผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อม มีอุตส�หะ 

ครั้นมีอุตสาหะแล้ว 

 ย่อม พิจ�รณ�ห�คว�มสมดุลแห่งธรรม

ครั้นพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้ว 

 ย่อม ตั้งตนไว้ในธรรม นั้น

 ผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ 

ย่อม กระทำ�ให้แจ้ง ซึ่งบรมสัจจ์ด้วยกาย ด้วย 

ย่อม เห็นแจ้งแทงตลอด ซ่ึงบรมสัจจ์น้ันด้วยปัญญา ด้วย.
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หลักเกณฑ์ก�รเลือกสถ�นที่และ  
บุคคลที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ

-บาลี ม. ม. ๑๒/๒๑๑-๒๑๘/๒๓๕-๒๔๒.

14 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย  

วนปัตถ์ (ป่าทึบ) แห่งใดแห่งหน่ึงอยู่ สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้ 

ก็ไม่ตั้งขึ้นได้ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่น อ�สวะที่ยัง

ไม่สิ้น ก็ไม่ถึงคว�มสิ้น และอนุตตรโยคักเขมธรรม

ที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ ทั้งจีวร บิณฑบ�ต เสน�สนะ 

คิล�นปัจจัยเภสัชบริกข�ร อันบรรพชิตพึงแสวงห�ม�เพ่ือ

เป็นบริข�รของชีวิต ก็ห�ม�ได้โดยย�ก. ภิกษุท้ังหลาย !  

ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

เวลากลางวันหรือกลางคืน พึงหลีกไปเสียจ�กวนปัตถ์น้ัน 

อย่�อยู่เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  อนึ่ง ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย  

วนปัตถ์ แห่งใดแห่งหน่ึงอยู่ สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้ ก็ไม่ตั้งขึ้นได้  

จิตท่ียังไม่ต้ังม่ัน ก็ไม่ต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไม่ส้ิน ก็ไม่ถึงความส้ิน  

และอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุ ก็ไม่บรรลุ 

แต่ว่า จีวร บิณฑบ�ต เสน�สนะ คิล�นปัจจัยเภสัชบริกข�ร 
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อันบรรพชิตพึงแสวงห�ม�เพ่ือเป็นบริข�รของชีวิตห�ม�ได้ 

โดยไม่ย�ก. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดย

ประจักษ์ดังน้ีแล้ว คิดว่า “เราเป็นผู้ออกจากเรือนบวช  

เพราะเหตุแห่งจีวรก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตก็

หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หามิได้ เพราะเหตุแห่ง

คิลานปัจจัยเภสัชบริกขารก็หามิได้” ครั้นพิจารณาเห็น

ดังน้ีแล้ว ภิกษุน้ัน พึงหลีกไปจ�กวนปัตถ์น้ัน อย่�อยู่เลย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย  

วนปัตถ์ แห่งใดแห่งหน่ึงอยู่ สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้ ก็ตั้งขึ้นได้ 

จติทีย่งัไมต่ัง้มัน่ กต็ัง้มัน่ อ�สวะทีย่งัไมส้ิ่น กถึ็งคว�มสิน้ 

และอนุตตรโยคักเขมธรรมท่ียังไม่บรรลุ ก็บรรลุ แต่จีวร 

บิณฑบ�ต เสน�สนะ คิล�นปัจจัยเภสัชบริกข�ร 

อันบรรพชิตพึงแสวงห�เพ่ือเป็นบริข�รของชีวิตน้ันห�

ม�ได้โดยย�ก. ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุน้ันพิจารณาเห็น

โดยประจักษ์ดังน้ีแล้ว คิดว่า “เรามิได้ออกจากเรือนบวช 

เพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุ

แห่งเสนาสนะ เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร” 

คร้ันพิจารณาเห็นดังน้ีแล้ว ภิกษุน้ัน พึงอยู่ในวนปัตถ์น้ัน 

อย่�หลีกไปเสียเลย. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  อน่ึง ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัย  

วนปตัถ์ แหง่ใดแห่งหนึง่อยู ่สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้ กต็ัง้ขึน้ได้  

จติทียั่งไมต่ัง้มัน่ ก็ต้ังม่ัน อ�สวะท่ียงัไม่ส้ิน กถ็งึคว�มสิน้  

และอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุ ก็บรรลุ ทั้ง

จีวร บิณฑบ�ต เสน�สนะ คิล�นปัจจัยเภสัชบริกข�ร 

อันบรรพชิตพึงแสวงห�ม�เพ่ือเป็นบริข�รของชีวิตนั้น 

ก็ห�ได้โดยไม่ย�ก. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น พิจารณา

เห็นโดยประจักษ์ดังน้ีแล้ว พึงอยู่ในวนปัตถ์น้ัน จนตลอดชีวิต 

อย่าหลีกไปเสียเลย. 

(ในกรณีแห่งการเลือกหมู่บ้าน นิคม นคร ชนบท 

และบุคคล ที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพ ก็ได้ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ ์

อย่างเดียวกัน).
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คว�มเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๐-๔๘๑/๗๕๕.

1๕ 

ปุณณะ !  รูป ที่เห็นดว้ยตาก็ดี เสียง ท่ีฟังด้วยหูก็ดี 

กลิ่น ที่ดมด้วยจมูกก็ดี รส ที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะ  

ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี  

อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ที่ยวนตา  

ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็น 

ที่ตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่. ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน 

ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งอารมณ์ มีรูป

เป็นต้นนั้นไซร้ เมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ  

เมาหมกอยู่ ซ่ึงอารมณ์มีรูปเป็นต้นน้ันอยู่ นันทิ (ความเพลิน) 

ย่อมบังเกิดขึ้น. 

เรากล่าวว่า เพร�ะคว�มเพลินเป็นสมุทัย 

(เครื่องก่อขึ้น) จึงเกิดมีทุกขสมุทัย (ความก่อขึ้นแห่งทุกข์) 

ดังนี้ แล.
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อ�ก�รเกิดแห่งทุกข์โดยสังเขป
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕/๖๘.

1๖ 

มิคชาละ !  รูป ทั้งหลายที่เห็นด้วยตา อันเป็น 

รูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ยั่วยวนชวน

ให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ต้ัง 

แห่งความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่. ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน 

พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นไซร้ เมื่อภิกษุนั้น 

เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นอยู่ 

นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น. 

มิคชาละ !  เรากล่าวว่า “คว�มเกิดข้ึนแห่งทุกข์

มีได้ เพร�ะคว�มเกิดขึ้นแห่งนันทิ” ดังนี้.

(ในกรณีแห่ง เสียง ท่ีได้ยินด้วยหู กล่ิน ท่ีดมด้วยจมูก  

รส ท่ีล้ิมด้วยล้ิน โผฏฐัพพะ ท่ีสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมารมณ์  

ที่รู้แจ้งด้วยใจ ก็ได้ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป 

ที่เห็นด้วยตา).
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คว�มดับทุกข์มี  
เพร�ะคว�มดับแห่งนันทิ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๖.

17 

ปุณณะ !  รูป ที่เห็นด้วยตาก็ดี เสียง ที่ฟังด้วยหู

ก็ดีกลิ่น ที่ดมด้วยจมูกก็ดี รส ที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะ  

ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์ ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี

อนัเป็นสิง่ทีน่่าปรารถนา น่ารกัใคร่ น่าพอใจ เป็นทีย่วนตา  

ยวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็น

ท่ีตั้งแห่งความกำาหนัด ย้อมใจ มีอยู่. ภิกษุย่อมไม่

เพลิดเพลิน ไม่พรำ่าสรรเสริญ ไม่เมาหมก ซึ่งอารมณ์ มี

รูปเป็นต้นนั้น. เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พรำ่าสรรเสริญ 

ไม่เมาหมก ซึง่อารมณ์มรีปู เป็นต้นนัน้อยู ่นนัท ิ(ความเพลนิ) 

ย่อมดับไป.

ปุณณะ !  เรากล่าวว่า “คว�มดับไม่มีเหลือ

แห่งทุกข์มีได้ เพร�ะคว�มดับไม่เหลือแห่งคว�มเพลิน” 

ดังน้ี.
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ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วย 
ก�รละนันทิ (อีกนัยหนึ่ง)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๐/๒๔๘.

18 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงกระทำาในใจซึ่ง รูป

ท้ังหล�ย โดยแยบคาย และเห็นความไม่เท่ียงแห่งรูปท้ังหลาย 

ให้เห็นตามที่เป็นจริง. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เมื่อกระทำา

ในใจซ่ึงรูปท้ังหลายโดยแยบคายอยู่ เห็นความไม่เท่ียงแห่ง 

รูปทั้งหลาย ตามที่เป็นจริงอยู่ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป 

ทั้งหลาย. 

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งนันทิและร�คะ 

กล่�วได้ว่� จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ดังนี้.

(ในกรณีแห่ง เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ 

ธรรมารมณ์ ก็มีข้อความท่ีกล่าวไว้อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป 

ที่กล่าวไว้ข้างบนนี้).
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วิธีที่สะดวกสบ�ย 
เพื่อก�รดับของกิเลส

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

19 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดงปฏิปท�เป็นท่ีสบ�ย

แก่ก�รบรรลุนิพพ�น แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง จงทำา

ในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การ

บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

ย่อมเห็นซึ่ง จักษวุ่า ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญ�ณว่า ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัสว่า ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง เวทน� อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็น 

อทุกขมสขุ ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัขสัุมผสัเป็นปัจจยัว่า ไม่เทีย่ง.

(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็ได้

ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ

เท่านั้น).
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ภิกษุท้ังหลาย !  นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย

แก่การบรรลุนิพพาน นั้น. 

(อีก ๒ นัย ได้ตรัสโดยใช้คำาว่าทุกขังและคำาว่าอนัตตา 

แทนคำาว่าไม่เท่ียง ส่วนตัวอักษรอ่ืนๆ น้ันเหมือนเดิมทุกประการ).

(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุทั้งหลาย !  เราจักแสดง ปฏิปท�เป็นท่ีสบ�ย 

แก่ก�รบรรลุนิพพ�น แก่เธอทั้งหลาย. พวกเธอจงฟัง 

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การ

บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่า

อย่างไร ? 

จักษุ เที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 
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สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ? 

“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”. 

สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็น 

ธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นส่ิงน้ันว่า “น่ันของเรา  

(เอตำ มม) นั่นเป็นเรา (เอโสหมสฺมิ) นั่นเป็นอัตตาของเรา 

(เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้ ? 

“ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.

(ต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุทูลตอบ เกี่ยวกับ รูป ... 

จักขุวิญญาณ ... จักขุสัมผัส ... จักขุสัมผัสสชาเวทนา ซึ่งมี

ข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุนั้นทุกประการ ต่างกัน

แต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้มีก�รสดับ เม่ือเห็น

อยู่อย่างนี้ 

ย่อมเบื่อหน่�ยแม้ในจักษ ุ

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญ�ณ 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

51

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทน� 

อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นอทุกขมสุข 

ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม คล�ยกำ�หนัด 

เพราะคลายกำาหนัด ย่อม หลุดพ้น 

เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อม มีญ�ณหยั่งรู้ ว่าหลุดพ้นแล้ว.

อริยสาวกนั้น ย่อม รู้ชัด ว่า 

“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว 

กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก”.

ภิกษุท้ังหลาย !  นี้แล คือปฏิปทาเป็นที่สบาย

แก่การบรรลุนิพพาน นั้น.

(ในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา 

กายะ และ มนะ ก็ได้ตรัสต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับในกรณี

แห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุนี้).
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ทิ้งเสียนั่นแหละ  
กลับจะเป็นประโยชน์

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙.

๒0 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใด ไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้น 

เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น อันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไป

เพื่อประโยชน์และคว�มสุขแก่เธอ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  จักษ ุ ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละ 

มันเสีย จักษุนั้น อันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพ่ือ

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 หรือทำาตามปัจจัย พวกเธอรู้สึก

อย่างนี้บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือ 

ทำาแก่เราตามปัจจัยของเขา ? 

“ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”. 

เพราะเหตุไรเล่า ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  เพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัว

ตน (อตฺตา) ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่า

นั้น พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น จักษุ...โสตะ...

ฆ�นะ...ชิวห�...ก�ยะ...มโน ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละ

มันเสีย สิ่งเหล่�นั้น อันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์และคว�มสุขแก่เธอ แล.
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อ�ก�รเกิดดับแห่งเวทน�
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๖-๒๖๗/๓๘๙-๓๙๐.

๒1 

ภิกษุทั้งหลาย !  เวทนา ๓ อย่างเหล่านี้ เกิดมา

จากผัสสะ มีผัสสะเป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็น

ปัจจัย. 

๓ อย่างเหล่าไหนเล่า ? ๓ อย่างคือ 

สุขเวทน� ทุกขเวทน� อทุกขมสุขเวทน�.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะ อ�ศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ัง 

แห่งสุขเวทน� สุขเวทน�ย่อมเกิดขึ้น เพราะ คว�มดับ

แห่งผัสสะ อันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทน� น้ัน สุขเวทน� อัน

เกิดข้ึนเป็นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนาน้ัน 

ย่อมดับไป ย่อมระงับไป.

(ในกรณีแห่ง ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา 

ก็ได้ตรัสไว้ด้วยถ้อยคำามีนัยอย่างเดียวกัน).
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ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือน เมื่อไม้สีไฟ

สองอันสีกัน ก็เกิดคว�มร้อนและเกิดไฟ เมื่อไม้สีไฟ

สองอันแยกกัน คว�มร้อนก็ดับไปสงบไป. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น เวทน�ทั้งส�มนี้ 

ซึง่เกิดจ�กผสัสะ มผีสัสะเป็นมลู มีผสัสะเป็นเหต ุมผัีสสะ

เป็นปัจจยั อ�ศยัผสัสะแล้วย่อมเกดิขึน้ ย่อมดับไปเพร�ะ

ผสัสะดบั ดังนี้แล.
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ลักษณะหนท�งแห่งคว�มหมดจด
-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๕๑-๕๓/๓๐.

๒๒ 

 ท�งมีองค์แปด 

เป็นท�งอันประเสริฐกว่�ท�งทั้งหล�ย. 

บทแห่งอริยสัจสี่ ประเสริฐกว่�บททั้งหล�ย. 

วิร�คธรรม ประเสริฐกว่�ธรรมทั้งหล�ย. 

ผู้มีพุทธจักษุ ประเสริฐกว่�สัตว์สองเท้�ท้ังหล�ย.

น่ีแหละ ท�งเพ่ือคว�มหมดจดแห่งทัสสนะ ท�งอ่ืนมิได้มี. 

 เธอทั้งหล�ย จงเดินต�มท�งนั้น

อันเป็นที่หลงแห่งม�ร 

 เธอทั้งหล�ย เดินต�มท�งนั้นแล้ว

จักกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.

 ท�ง เร�บอกแล้วแก่เธอทั้งหล�ย 

เพื่อก�รรู้จักก�รถอนซึ่งลูกศร 

คว�มเพียรเป็นกิจ อันเธอทั้งหล�ยพึงกระทำ� 

ตถ�คตทั้งหล�ยเป็นเพียงผู้บอก 

ผู้มุ่งปฏิบัติแล้ว ย่อมพ้นจ�กเคร่ืองผูกแห่งม�ร.
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 เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญ�ว่� 

“สังข�รทั้งหล�ยทั้งปวง ไม่เที่ยง” 

เมื่อนั้น เข�ย่อมเบื่อหน่�ยในสิ่งที่เป็นทุกข์ 

นั่นแหละ เป็นท�งแห่งคว�มหมดจด. 

 เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญ�ว่�

“สังข�รทั้งหล�ยทั้งปวง เป็นทุกข์”

เมื่อนั้น เข�ย่อมเบื่อหน่�ยในส่ิงท่ีเป็นทุกข์ 

น่ันแหละ เป็นท�งแห่งคว�มหมดจด.

 เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญ�ว่�

“ธรรมทั้งหล�ยทั้งปวง เป็นอนัตต�” 

เมื่อนั้น เข�ย่อมเบื่อหน่�ยในสิ่งที่เป็นทุกข์ 

นั่นแหละ เป็นท�งแห่งคว�มหมดจด.
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ขย�ยคว�มแห่งอริยมรรคมีองค์แปด
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

๒๓ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อริยสัจคือหนทางเป็นเคร่ือง 

ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้น เป็นอย่างไรเล่า ? คือ 

หนทางอันประกอบด้วยองค์แปด อันประเสริฐนี้เอง 

องค์แปดคือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ วาจาชอบ 

การงานชอบ อาชีวะชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเห็นชอบ เป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มรู้ใน ทุกข ์ความรู้ใน เหต ุ

ให้เกิดทุกข์ ความรู้ใน คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้ใน  

หนท�งเป็นเคร่ืองให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อันใด  

นี้เราเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มดำ�ริชอบ เป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รละท้ิงคว�มคิดในท�งก�ม  

การละท้ิงความคิดใน ท�งพย�บ�ท การละท้ิงความคิดใน 

ท�งเบียดเบียน น้ีเราเรียกว่า สัมมาสังกัปปะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ว�จ�ชอบ เป็นอย่�งไรเล่� ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รเว้นจ�กก�รพูดเท็จ การ

เว้นจากก�รพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากก�รพูดหย�บ 

การเว้นจากก�รพูดเพ้อเจ้อ นี้เราเรียกว่า สัมมาวาจา.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รง�นชอบ เป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รเว ้นจ�กก�รฆ่�สัตว ์  

การเว้นจากก�รถอืเอ�ส่ิงของท่ีเจ้�ของไม่ได้ให้ การเว้น

จากก�รประพฤติผิดในก�มทั้งหล�ย นี้เราเรียกว่า 

สมัมากมัมนัตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อ�ชีวะชอบ เป็นอย่�งไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในศาสนานี ้  ละ

มิจฉ�ชีพเสีย สำ�เร็จคว�มเป็นอยู่ด้วยสัมม�ชีพ นี้เรา

เรียกว่า สัมมาอาชีวะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเพียรชอบ เป็นอย่�งไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมปลูก 

ความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร  

ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อคว�มไม่บังเกิดขึ้น 

แห่งอกุศลธรรมท้ังหล�ยอันล�มก ที่ยังไม่ได้บังเกิด  
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ย่อมปลกูความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร  

ย่อมประคองจติ ย่อมต้ังจติไว้ เพ่ือก�รละเสียซึง่อกุศลธรรม 

ทัง้หล�ยอนัเป็นบ�ป ทีบ่งัเกดิขึน้แล้ว ย่อมปลกูความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อก�รบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหล�ย  

ที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้

เพ่ือความยัง่ยนื ความไม่เลอะเลอืน ความงอกงามยิง่ขึน้ 

ความไพบลูย์ ความเจรญิ คว�มเตม็รอบแห่งกศุลธรรม

ทัง้หล�ย ทีบ่งัเกดิขึน้แล้ว นีเ้ราเรยีกว่า สมัมาวายามะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มระลึกชอบ เป็นอย่�งไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในศาสนานี ้ เป็นผู้มีปกต ิ

พิจ�รณ� เห็นก�ยในก�ย อยู่ มีความเพียรเคร่ืองเผาบาป  

มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความ 

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นเวทน� 

ในเวทน�ท้ังหล�ย อยู่ มีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความ

รู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจ 

ในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นจิตในจิต อยู่  
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มีความเพียรเครื่องเผาบาป มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ  

นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็น  

ผู้มีปกติพิจารณา เห็นธรรมในธรรมท้ังหล�ย อยู่ มีความ

เพียรเคร่ืองเผาบาป มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม มีสติ นำาความ 

พอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ นี้เราเรียกว่า 

สัมมาสติ.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มต้ังใจม่ันชอบ เป็นอย่�งไร ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในศาสนานี้ เพราะสงัด

จากกามทั้งหลาย เพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 

ย่อมเข้�ถึง ฌ�นท่ีหน่ึง อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิด 

แต่วิเวก แล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจารรำางับลง เธอเข้าถึง  

ฌ�นที่สอง อันเป็นเคร่ืองผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิ

เป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข 

อันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ เพราะปีติจางหายไป เธอเป็น 

ผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้

เสวยสุขด้วยกาย ย่อมเข้าถึง ฌ�นที่ส�ม อันเป็นฌาน

ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็น

ผู้เฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม” แล้วแลอยู.่  
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เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายแห่ง 

โสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึง ฌ�นที่สี่  

อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 

แล้วแลอยู่ นี้เราเรียกว่า สัมมาสมาธิ.

ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเราเรียกว่า อริยสัจคือหนทาง 

เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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สม�ธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบ�ทฐ�น  
ในก�รเข้�วิมุตติได้ทั้งหมด

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.

๒4 

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวความสิ้นอาสวะ 

เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง 

เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง 

เพราะอาศัยตติยฌานบ้าง 

เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง 

เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง 

เพราะอาศัยวิญญาณัญจาตยนะบ้าง 

เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง 

เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง 

เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง.
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ภิกษุทั้งหลาย !  คำ�ที่เร�กล่�วแล้วว่� 

“ภิกษุทั้งหล�ย !  เร�กล่�วคว�มส้ินอ�สวะ เพร�ะ

อ�ศัยปฐมฌ�นบ้�ง” ดังน้ีน้ัน เร�อ�ศัยอะไรกล่�วเล่� ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุสงัดจ�กก�ม 

สงัดจ�กอกุศลธรรม เข้�ถึงปฐมฌ�น อันมีวิตกวิจ�ร  

มีปีติและสุขอันเกิดจ�กวิเวก แล้วแลอยู่. ในปฐมฌ�นน้ัน

มีธรรมคือ รูป เวทน� สัญญ� สังข�ร วิญญ�ณ เธอน้ัน

ต�มเห็นซึ่งธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง  

โดยคว�มเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็น

คว�มย�กลำ�บ�ก เป็นอ�พ�ธ เป็นดังผู้อื่น เป็นของ

แตกสล�ย เป็นของว่�ง เป็นของไม่ใช่ตน. เธอดำารงจิต

ด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุด้วยการ

กำาหนดว่า “นั่นสงบระงับ นั่นประณีต นั่นคือธรรมชาต ิ

เป็นท่ีสงบระงับแห่งสังขารท้ังปวง เป็นท่ีสลัดคืนซ่ึงอุปธิท้ังปวง  

เป็นท่ีส้ินไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย เป็นความดับ  

เป็นนิพพาน” ดังนี้. เธอดำารงอยู่ในวิปัสสนาญาณ มี

ปฐมฌานเป็นบาทนั้น ย่อมถึง คว�มสิ้นไปแห่งอ�สวะ  

ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็เป็น โอปป�ติกะ 

อนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่เวียนกลับจาก
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โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มี 

ในเบื้องต่ำาห้าประการ และเพราะอำานาจแห่ง ธัมมร�คะ 

ธัมมนันทิ นั้นๆ นั่นเอง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนนายขมังธนู

หรือลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุ่นคนที่

ทำาด้วยหญ้าบ้าง กะรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมา เขาก็เป็น 

นายขมังธนูผู้ยิงไกล ยิงเร็ว ทำาลายหมู่พลอันใหญ่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันน้ัน ท่ีภิกษุสงัดจากกาม 

สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจารมีปีติและ

สุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่ ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !   

ข้อท่ีเรากล่าวแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวความสิ้น 

อาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง” ดังนี้นั้น เราอาศัย

ความข้อนี้กล่าวแล้ว. 

(ในกรณีแห่งการส้ินอาสวะ เพราะอาศัย ทุติยฌานบ้าง 

เพราะอาศัย ตติยฌานบ้าง เพราะอาศัย จตุตถฌานบ้าง ก็มี

คำาอธิบายที่ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมฌาน

ข้างบนน้ีทุกตัวอักษรท้ังในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่

ชื่อแห่งฌานเท่านั้น).



พุทธวจน - หมวดธรรม 

68

ภิกษุทั้งหลาย !  คำ�ที่เร�กล่�วแล้วว่� 

“ภิกษุทั้งหล�ย !  เร�กล่�วคว�มสิ้นอ�สวะ 

เพร�ะอ�ศัยอ�ก�ส�นัญจ�ยตนะบ้�ง” ดังน้ีน้ัน เร�อ�ศัย

อะไรกล่�วเล่� ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุเพร�ะก้�วล่วง 

รูปสัญญ�เสียได้ โดยประก�รทั้งปวง เพร�ะคว�มดับไป 

แห่งปฏิฆสัญญ� เพร�ะก�รไม่ทำ�ไว้ในใจซ่ึงน�นัตตสัญญ�  

จึงเข้�ถึงอ�ก�ส�นัญจ�ยตนะ อันมีก�รทำ�ในใจว่� “อ�ก�ศ 

ไม่มีที่สุด” ดังนี้ แล้วแลอยู่. ในอ�ก�ส�นัญจ�ยตนะนั้น  

มีธรรมคือ เวทน� สัญญ� สังข�ร วิญญ�ณ (ที่กำาลังทำา 

หน้าท่ีอยู่)1 เธอน้ัน ต�มเห็นซ่ึงธรรมเหล่�น้ัน โดยคว�มเป็น

ของไม่เท่ียง โดยคว�มเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝีเป็น

ลูกศร เป็นคว�มย�กลำ�บ�ก เป็นอ�พ�ธ เป็นดังผู้อื่น 

เป็นของแตกสล�ย เป็นของว่�ง เป็นของไม่ใช่ตน. 

เธอดำารงจิตด้วยธรรม (คือขันธ์เพียงสี่) เหล่านั้น แล้ว 

จึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุด้วยการกำาหนดว่า “น่ันสงบระงับ 

นั่นประณีต นั่นคือธรรมชาติ เป็นที่สงบระงับแห่งสังขาร
1. ผู ้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า ตั้งแต่ ฌาณ ๑-๔ มีขันธ์ครบห้าส่วน
ใน อากาสานัญจายตนะ ถึง อากิญจัญญายตนะน้ัน มีขันธ์เพียงสี่ คือ 
ขาดรูปขันธ์ไป.
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ท้ังปวง เป็นท่ีสลัดคืนซ่ึงอุปธิท้ังปวง เป็นท่ีส้ินไปแห่งตัณหา 

เป็นความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน” ดังนี้. 

เธอดำารงอยู่ในวิปัสสนาญาณ มีอากาสานัญจายตะเป็น

บาทนั้น ย่อมถึง คว�มสิ้นไปแห่งอ�สวะ ถ้าไม่ถึง

ความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็เป็น โอปป�ติกะ อนาคามีผู้

ปรินิพพานในภพนั้น มีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็น

ธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ มีในเบื้องต่ำา

ห้าประการ และเพราะอำานาจแห่ง ธัมมร�คะ ธัมมนันทิ 

นั้นๆ นั่นเอง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนนายขมังธนู

หรือลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุ่นคนที่

ทำาด้วยหญ้าบ้าง กะรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมา เขาก็เป็น 

นายขมังธนูผู้ยิงไกล ยิงเร็ว ทำาลายหมู่พลอันใหญ่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุเพราะ

ก้าวล่วงซ่ึงรูปสัญญาเสียได้ โดยประการทั้งปวง เพราะ

ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ทำาไว้ในใจซ่ึง

นานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำา 

ในใจว่า “อากาศไม่มีท่ีสุด” ดังน้ี แล้วแลอยู่. ภิกษุท้ังหลาย !  
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ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า “ภิกษุท้ังหลาย !  เรากล่าวความส้ิน

อาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง” ดังนี้นั้น 

เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.

(ในกรณีแห่งการส้ินอาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะ 

บ้าง เพราะอาศัย อากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้

โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ 

ทุกตัวอักษรทั้งในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่ง

สมาบัติเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล เป็น

อันกล่าวได้ว่าสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใด อัญญ�ปฏิเวธ 

(การแทงตลอดอรหัตตผล) ก็มีประมาณเท่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนว่า อ�ยตนะอกี ๒ ประก�ร 

กล่าวคือ เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนสม�บัติ และ 

สัญญ�เวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติ เหล่าน้ัน 

นั้นเรากล่าวว่า เป็นสิ่งที่ฌายีภิกษุผู ้ฉลาดในการเข้า

สมาบัติ ฉลาดในการออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ

ออกจากสมาบัติ แล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ 

ดังนี.้
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อริยสัจสี่โดยสังเขป  
(ทรงแสดงด้วยคว�มยึดในขันธ์ ๕)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓.

๒๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความจริงอันประเสริฐมีส่ีอย่าง 

เหล่านี้ สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? สี่อย่าง คือ 

ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์ 

ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุให้เกิดทุกข์ 

ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์

และความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดำาเนินให้ถึง

ความดับไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือทุกข์  

เป็นอย่างไรเล่า ? คำาตอบ คือ ขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่ง

คว�มยึดม่ันถือม่ันห้�อย่�ง.

ห้าอย่างนั้นอะไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ ขันธ์อันเป็น

ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น ได้แก่ 
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รูป เวทน� สัญญ� สังข�ร และวิญญ�ณ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า ความจริง

อันประเสริฐ คือ ทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือเหตุ 

ให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ ตัณห�อันใดน้ีท่ีเป็นเคร่ืองนำ�ให้มีก�รเกิดอีก  

อันประกอบด้วยความกำาหนัด เพราะอำานาจความเพลิน 

มักทำาให้เพลิดเพลินย่ิงในอารมณ์น้ันๆ ได้แก่ ตัณหาในกาม  

ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า ความจริง

อันประเสริฐ คือ เหตุให้เกิดทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือ

คว�มดับไม่เหลือของทุกข ์เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ คว�มดับสนิทเพร�ะคว�มจ�งคล�ยดับไปโดย 

ไม่เหลือของตัณห�นั้น ความสละลงเสีย ความสลัดทิ้งไป 

ความปล่อยวาง ความไม่อาลัยถึงซึ่งตัณหา นั้นเอง อันใด.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า ความจริง

อันประเสริฐ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มจริงอันประเสริฐคือ 

ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?

คือ  หนท�งอันประเสริฐประกอบด้วยองค์  8 

น่ันเอง ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ีคือความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ  

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า ความจริง

อันประเสริฐ คือ ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ

ของทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่าน้ีแลคือความจริงอันประเสริฐส่ีอย่าง.
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ภิกษุทั้ งหลาย !  เพร�ะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงทำ�คว�มเพียรเพื่อให้รู้ต�มเป็นจริงว่� 

“นี้เป็นทุกข์ 

นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นของทุกข์ 

นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์

นี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของ

ทุกข์” ดังนี้เถิด.
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อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบ�ท
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒-๒๒๘/๕๐๑.

๒๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ทุกขอริยสัจ เป็นอย่างไรเล่า ? 

แม้ความเกิด ก็เป็นทุกข์ 

แม้ความแก่  ก็เป็นทุกข์ 

แม้ความตาย ก็เป็นทุกข์ 

แม้โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย ก็เป็นทุกข์ 

การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข ์

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์ 

ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข ์

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 !  นีเ้รากล่าวว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ทุกขนิโรธอริยสัจ

เป็นอย่างไรเล่า? 

เพร�ะคว�มจ�งคล�ยดับไปโดย

ไม่เหลือแห่งอวิชช�น้ันน่ันเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งสังข�ร  จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

เพร�ะมีคว�มดับแห่งวิญญ�ณ จึงมีความดับแห่งนามรูป 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งน�มรูป  จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งสฬ�ยตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ

เพร�ะมีคว�มดับแห่งผัสสะ  จึงมีความดับแห่งเวทนา 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งเวทน� จึงมีความดับแห่งตัณหา

เพร�ะมีคว�มดับแห่งตัณห� จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งอุป�ท�น  จึงมีความดับแห่งภพ 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งภพ   จึงมีความดับแห่งชาติ 

เพร�ะมีคว�มดับแห่งช�ติ   น่ันแล  

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 

จึงดับสิ้น 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  น้ีเรากล่าวว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ทุกขนิโรธค�มินีปฏิปท�อริยสัจ 

เป็นอย่างไรเล่า ? มรรคอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์ 

๘ ประการน้ีนั่นเอง กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า 

ทุกขนิโรธค�มินีปฏิปท�อริยสัจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมอันเราแสดงแล้วว่า 

“เหล่านี้ คืออริยสัจทั้งหลาย ๔ ประการ” ดังนี้ เป็นธรรม

อันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ ทำาให้เศร้าหมอง

ไม่ได้ ติเตียนไม่ได้ คัดง้างไม่ได้ ดังน้ี อันใด อันเรากล่าวแล้ว 

ข้อนั้น เรากล่าว หมายถึงข้อความนี้ ดังนี้ แล.
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คว�มเป็นโสด�บัน  
ประเสริฐกว่�เป็นพระเจ้�จักรพรรดิ

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

๒7 

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครอง

ความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่ เบื้องหน้าจากการตาย

เพราะร่างกายแตกดับ อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็น

สหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ถูกแวดล้อม

อยู่ด้วยหมู่นางอัปษรในสวนนันทวัน ท้าวเธอเป็นผู้ 

เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นของทิพย์

อย่างนี้ก็ตาม แต่กระนั้น ท้าวเธอก็ยัง รอดพ้นไปไม่ได้ 

จ�กนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และ

จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

แม้เป็นผู้ยังอัตตภ�พให้พอเป็นไปด้วยคำ�ข้�วท่ีได้ม�

จ�กบิณฑบ�ตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันก�ยด้วยก�ร

นุ่งห่มผ้�ปอนๆ ไม่มีช�ย ห�กแต่ว่�เป็นผู้ประกอบ

พร้อมแล้ว ด้วยธรรม 4 ประก�ร เธอก็ยังส�ม�รถ 

รอดพ้นเสียได้ จ�กนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๔ ประการน้ันเป็นไฉน ?

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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คุณสมบัติของโสด�บัน
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๒-๘๕/๑๕๑-๑๕๕.

๒8 

คหบดี !  ในก�ลใด ภัยเวรห้�ประก�ร อัน

อริยส�วกทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว อริยส�วกประกอบ

พร้อมแล้วด้วยโสต�ปัตติยังคะสี่ อริยญ�ยธรรมเป็น

ธรรมท่ีอริยส�วกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วย

ดี ด้วยปัญญ� 

ในก�ลน้ัน อริยส�วกน้ัน เม่ือหวังอยู่ก็พย�กรณ์

ตนด้วยตน น่ันแหละ ว่� “เร�เป็นผู้มีนรกส้ินแล้ว มีกำ�เนิด

เดรัจฉ�นส้ินแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบ�ย ทุคติ 

วินิบ�ตส้ินแล้ว เร�เป็นผู้ถึงแล้วซ่ึงกระแส (แห่งนิพพ�น) 

มีคว�มไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมด� เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อนิพพ�น 

มีก�รตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้�” ดังนี้.

คหบดี !  ภัยเวร ๕ ประก�ร เหล่าไหนเล่า 

อันอริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว ?
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(๑) คหบดี !  บุคคลผู้ ฆ่�สัตว์อยู่เป็นปกติ 

ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) บ้าง ย่อม

ประสบภัยเวรใดในสัมปรายิก (ในเวลาถัดมา) บ้าง ย่อม

เสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะปาณาติบาตเป็น

ปัจจัย ภัยเวรน้ันๆ เป็นส่ิงท่ีอริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจาก

ปาณาติบาต ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

(๒) คหบดี !  บุคคลผู้ ถือเอ�สิ่งของที่เข�

ไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม

บ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวย 

ทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย 

ภัยเวรน้ันๆ เป็นส่ิงท่ีอริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอทินนาทาน 

ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

(๓) คหบดี !  บุคคลผู้ ประพฤติผิดในก�ม

ทั้งหล�ยอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม

บ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวย

ทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็น

ปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว 

จากกาเมสุมิจฉาจาร ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.
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(๔) คหบดี !  บุคคลผู้ กล่�วคำ�เท็จอยู่เป็นปกติ  

ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใด  

ในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง 

เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย ภัยเวรน้ันๆ เป็นส่ิงท่ีอริยสาวกผู้

เว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

(๕) คหบดี !  บุคคลผู้ ดื่มสุร�และเมรัยเป็น

ท่ีต้ังของคว�มประม�ทอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใด  

ในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง 

ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะสุราเมรยปานะ

เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว

จากสุราเมรยปานะ ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

คหบดี !  ภัยเวร ๕ ประการเหล่าน้ีแล อันอริยสาวก

ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

.... .... .... ....

คหบดี !  อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยองค์แห่งโสด�บัน 4 ประก�ร เหล่าไหนเล่า ?
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(๑) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  

ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้� (พุทธอเวจจัปปสาท) ว่า 

“เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกล

จากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อม

ด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่าง

แจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใคร

ย่ิงกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้  

ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนก

ธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.

(๒) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น  

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  

ไม่หวั่นไหว ในพระธรรม (ธัมมอเวจจัปปสาท) ว่า  

“พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว 

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็น

สิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำากัดกาล เป็นสิ่งที่ควร 

กล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามา

ใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน” ดังนี้.
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(๓) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น  

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ัน  

ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ (สังฆอเวจจัปปสาท) ว่า  

“สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 

เป็นผูป้ฏบิตัติรงแล้ว เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่รูธ้รรมเป็นเครือ่งออก 

จากทุกข์แล้ว เป็นผูป้ฏบิตัสิมควรแล้ว ได้แก่บคุคลเหล่านี้

คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือ

สงฆ์สาวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สกัการะ

ท่ีเขานำามาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สกัการะท่ีเขาจดัไว้ต้อนรับ 

เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไป จะ

พึงทำาอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น

ยิ่งกว่า” ดังนี้.

(๔) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู ้

ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลท้ังหล�ยในลักษณะเป็นท่ีพอใจ 

ของพระอริยเจ้� (อริยกันตศีล) เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ 

ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา วิญญูชน

สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำา เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อ

สมาธิ ดังนี้. 
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คหบดี !  อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่านี้แล.

.... .... .... ....

คหบดี !  ก็ อริยญ�ยธรรม เป็นสิ่งที่อริยสาวก 

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา เป็น

อย่างไรเล่า ?

คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม ทำ�ไว ้

ในใจโดยแยบค�ยเป็นอย่�งดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบ�ทน่ันเทียว  

ดังนี้ว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้น 

แห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี  

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ข้อนี้ได้แก ่

ส่ิงเหล่าน้ีคือ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารท้ังหลาย  

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ... ฯลฯ ... ฯลฯ 

... ฯลฯ ... เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ 

ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน  

ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการ

อย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชา

นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ

แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ... ฯลฯ ... ฯลฯ 

... ฯลฯ ... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น  

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี”. 

คหบดี !  อริยญายธรรมน้ีแล เป็นส่ิงท่ีอริยสาวก 

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา.

.... .... .... ....

คหบดี !  ในกาลใดแล ภยัเวร ๕ ประก�รเหล่าน้ี 

เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำาใหส้งบรำ�งับได้แล้ว ด้วย อริยสาวก 

เป็น ผูป้ระกอบพร้อมแล้วด้วยโสต�ปัตติยังคะสีเ่หล่านี้ 

ด้วย อริยญ�ยธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยสาวกเห็นแล้ว

ด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญ� ด้วย 
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ในก�ลนั้น อริยส�วกนั้น ปร�รถน�อยู่ 

ก็พย�กรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่� 

“เร�เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว 

มีกำ�เนิดเดรัจฉ�นสิ้นแล้ว 

มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว 

มีอบ�ย ทุคติ วินิบ�ตสิ้นแล้ว 

เร�เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพ�น) 

มีธรรมอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมด� 

เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพ�น 

มีก�รตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้�” ดังนี้ แล.
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ป�ฏิห�ริย์ ส�ม
-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๓–๒๗๗/๓๓๙–๓๔๒.

๒9 

เกวัฏฏะ !  นี่ปาฏิหาริย์สามอย่าง ที่เราได้ทำา 

ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้.

 

๓ อย่างอะไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ 

(1) อิทธิป�ฏิห�ริย์ 

(๒) อ�เทสน�ป�ฏิห�ริย์ 

(๓) อนุศ�สนีป�ฏิห�ริย์

(๑) เกวัฏฏะ !  อิทธิป�ฏิห�ริย์นั้น 

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้ กระทำาอิทธิวิธีมี

ประการต่างๆ ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคน หลายคน

เป็นคนเดียว ทำาที่กำาบังให้เป็นที่แจ้ง ทำาที่แจ้งให้เป็นที่

กำาบัง ไปได้ไม่ขัดข้อง ผ่านทะลุฝา ทะลุกำาแพง ทะลุภูเขา 

ดุจไปในอากาศว่างๆ ผุดขึ้นและดำารงอยู่ในแผ่นดินได้
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เหมือนในน้ำา เดินไปได้เหนือน้ำาเหมือนเดินบนแผ่นดิน 

ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีก ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู้บัลลังก์ 

ลูบคลำาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อานุภาพมาก 

ได้ด้วยฝ่ามือ และแสดงอำานาจทางกายเป็นไปตลอดถึง

พรหมโลกได้. เกวัฏฏะ !  กุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้

เห็นการแสดงนั้นแล้ว เขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่นบางคน  

ท่ีไม่ศรัทธาเล่ือมใสว่าน่าอัศจรรย์นัก. กุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธา 

เล่ือมใสน้ัน ก็จะพึงตอบว่า วิชาช่ือคันธารี1 มีอยู่ ภิกษุน้ัน 

แสดงอิทธิวิธีด้วยวิชาน่ันเท่าน้ัน. เกวัฏฏะ !  ท่านจะเข้าใจ

ว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้

เลื่อมใสได้อย่างนั้น มิใช่หรือ ?

“พึงตอบได้ พระเจ้าข้า !”.

เกวัฏฏะ !  เร�เห็นโทษในก�รแสดงอิทธิ

ป�ฏิห�ริย์ ดังนี้แล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง 

ต่ออิทธิป�ฏิห�ริย.์ 

1. คันธารี ชื่อมนต์ แต่งโดยฤษีมีนามคันธาระ อีกความหมายหนึ่งหมายถึง
ค�าแปลว่าในแคว้นคันธาระ.
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(๒) เกวัฏฏะ !  อ�เทสน�ป�ฏิห�ริย์นั้น

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทายจิต ทาย

ความรู้สึกของจิต ทายความตรึก ทายความตรอง ของสัตว์ 

เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นได้ ว่า ใจของท่านเช่นนี้  

ใจของท่านมีประการนี้ ใจของท่านมีด้วยอาการอย่างนี้. 

... ฯลฯ ... กุลบุตรผู้ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ย่อมค้านกุลบุตร 

ผู้เชื่อ ผู้เลื่อมใส ว่า วิชาชื่อมณิกา มีอยู่ ภิกษุนั้น  

กล่าวทายใจได้เช่นน้ันๆ ก็ด้วยวิชาน้ัน (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่)  

เกวัฏฏะ !  ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เช่ือ ไม่เล่ือมใส 

ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้น มิใช่หรือ ?

“พึงตอบได้ พระเจ้าข้า !”.

เกวัฏฏะ !  เร�เห็นโทษในก�รแสดงอ�เทสน�

ป�ฏิห�ริย์ ดังนี้แลจึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง 

ต่ออ�เทสน�ป�ฏิห�ริย.์
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(๓) เกวัฏฏะ !  อนุศ�สนีป�ฏิห�ริย์นั้น

เป็นอย่�งไรเล่� ? 

เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้  ย่อมส่ังสอนว่า 

“ท่านจงตรึกอย่างนี้ๆ อย่าตรึกอย่างนั้นๆ จงทำาไว้ในใจ 

อย่างนี้ๆ อย่าทำาไว้ในใจอย่างนั้นๆ จงละสิ่งนี้ จงเข้าถึง 

สิ่งนี้ๆ แล้วแลอยู่” ดังนี้. เกวัฏฏะ !  นี้เราเรียกว่า  

อนุศาสนีปาฏิหาริย์.

เกวัฏฏะ !  ข้ออื่นยังมีอีก ตถาคตเกิดขึ้นใน

โลกนี้ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง สมบูรณ์ด้วยวิชชา

และจรณะ ดำาเนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนควร

ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์  

เป็นผู้เบิกบานแล้ว จำาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์. ตถาคตนั้น  

ทำาให้แจ้งซึ่งโลกนี้ กับทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์  

พร้อมทั้ งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้ งมนุษย์   

ด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม. 

ตถาคตน้ันแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองต้น–ท่ามกลาง–ท่ีสุด 

ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะ

บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง. คหบดีหรือบุตรคหบดีหรือผู้เกิดใน
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ตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี ได้ฟังธรรมนั้นแล้ว  

เกิดศรัทธาในตถาคต. เขาผู้ประกอบด้วยศรัทธา ย่อม

พิจารณาเห็นว่า “ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี  

บรรพชาเป็นโอกาสว่าง การท่ีคนอยู่ครองเรือนจะประพฤติ 

พรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์ท่ี

เขาขัดแล้วนั้น ไม่ทำาได้โดยง่าย. ถ้ากระไร เราจะปลงผม

และหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่

เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด” ดังนี้. โดยสมัยอื่นต่อมา เขา

ละกองสมบัติน้อยใหญ่และวงศ์ญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและ 

หนวด ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่เก่ียวข้องด้วยเรือนแล้ว.  

ภิกษุนั้น ผู้บวชแล้วอย่างนี้ สำารวมแล้วด้วยความสำารวม

ในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติ 

เห็นเป็นภัยในโทษท้ังหลาย แม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อย สมาทาน

ศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบแล้วด้วยกายกรรม 

วจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล  

มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ท้ังหลาย ประกอบด้วย

สติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ. 
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เกวัฏฏะ !  ภิกษุถึงพร้อมด้วยศีล เป็นอย่างไรเล่า ?

เกวัฏฏะ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการทำาสัตว์

มีชีวิตให้ตกล่วงไป เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วาง

ท่อนไม้และศัสตราเสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดู

กรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่. 

เกวัฏฏะ !  นี้เราเรียกว่า อนุศาสนีปาฏิหาริย์. ...

เกวัฏฏะ !  ภิกษุนั้น คร้ันจิตตั้งม่ันบริสุทธิ์

ผ่องใส ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาต ิ

อ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้

แล้ว เธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวักขยญาณ. เธอย่อม

รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์  

น้ีคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ น้ีท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับ 

ไม่เหลือแห่งทุกข์” และรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า “เหล่�นี้ 

อ�สวะ นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอ�สวะ นี้คว�มดับไม่เหลือ

แห่งอ�สวะ นี้ท�งดำ�เนินให้ถึงคว�มดับไม่เหลือแห่ง

อ�สวะ”. เม่ือเธอรู้อยู่อย่างน้ีเห็นอยู่อย่างน้ี จิตก็พ้นจาก

กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ครั้นจิตหลุดพ้นแล้ว 
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ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า “จิตพ้นแล้ว”. เธอรู้ชัดว่า “ชาติสิ้น

แล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว 

กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้. 

เกวัฏฏะ !  เปรียบเหมือนห้วงน้ำาใสที่ไหล่เขา

ไม่ขุ่นมัว คนมีจักษุดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้น เขาเห็นหอย

ต่างๆ บ้าง กรวดและหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง อันหยุดอยู ่

และว่ายไปในห้วงน้ำานั้น เขาจะสำาเหนียกใจอย่างนี้ว่า 

“ห้วงน้ำานี้ใส ไม่ขุ่นเลย หอย ก้อนกรวด ปลาทั้งหลาย

เหล่านี้ หยุดอยู่บ้าง ว่ายไปบ้าง ในห้วงน้ำานั้น” ดังนี้  

ฉันใดก็ฉันน้ัน. เกวัฏฏะ !  น้ีเราเรียกว่า อนุศาสนีปาฏิหาริย์. 

เกวัฏฏะ !  เหล่านี้แล ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ที่เรา

ได้ทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่น 

รู้ตามด้วย.
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ผู้อยู่ใกล้นิพพ�น
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐-๕๒/๓๗.

๓0 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เมื่อประกอบพร้อมด้วย

ธรรมสี่อย่างแล้ว ไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย มีแต่จะอยู่ใกล้

นิพพานอย่างเดียว.  

ธรรมสี่อย่างอะไรบ้างเล่า ? ธรรมส่ีอย่าง คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 

เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 

เป็นผู้คุ้มครองทว�รในอินทรีย์ทั้งหล�ย 

เป็นผู้รู้ประม�ณในโภชนะ 

เป็นผู้ต�มประกอบในช�คริยธรรมอยู่เนืองนิจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล  

เป็นอย่างไรเล่า ? 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศีล  

มีการสำารวมด้วยปาติโมกขสังวร มีมรรยาทและโคจร

สมบูรณ์อยู่ เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้เล็กน้อย 

สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เป็นผู้คุ้มครองทว�รใน 

อินทรีย์ทั้งหล�ย เป็นอย่างไรเล่า? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้เห็นรูป 

ด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรส 

ด้วยล้ิน ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์

ด้วยใจแล้ว ก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด และไม่แยกถือเอา

เป็นส่วนๆ1 สิ่งที่เป็นบาปอกุศล คืออภิชฌาและโทมนัส 

มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ เธอก็ปฏิบัติเพื่อ

1. คือการไม่รวบถือเอาผัสสะทั้งหมด เป็นตัวเรา ของเรา หรือ ไม่แยกถือ
แต่ละส่วน ขององค์ประกอบผัสสะว่า เป็นตัวเรา ของเรา (ส�าหรับผู้เดินมรรค
ในระดับผัสสะ) และการไม่ถือเอาเป็นอารมณ์ส�าหรับยินดียินร้าย ทั้งโดย
ส่วนรวม และส่วนปลีกย่อย ของอารมณ์นั้นๆ (ส�าหรับผู้เดินมรรคในระดับ
เวทนา).
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ปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ เธอรักษาและถึงความสำารวม ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจ. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้ชื่อ

ว่า เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุ เป็นผู้รู้ประม�ณใน

โภชนะ เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา

โดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหาร ไม่ฉันเพื่อเล่น ไม่ฉันเพื่อ

มัวเมา ไม่ฉันเพื่อประดับ ไม่ฉันเพื่อตกแต่ง แต่ฉันเพียง

เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกัน

ความลำาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ โดยกำาหนดรู้ว่า  

“เราจะกำาจัดเวทนาเก่า (คือหิว) เสียแล้ว ไม่ทำาเวทนาใหม่  

(คืออ่ิมจนอึดอัด) ให้เกิดข้ึน ความท่ีอายุดำาเนินไปได้ ความ

ไม่มีโทษเพราะอาหาร และความอยู่ผาสุกสำาราญจะมีแก่เรา”  

ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างน้ีช่ือว่า เป็นผู้รู้ประมาณ

ในโภชนะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เป็นผู้ต�มประกอบใน 

ช�คริยธรรมอยู่เนืองนิจ เป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อม

ชำาระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิต ด้วยการเดิน

จงกรม ด้วยการนั่ง ตลอดวันยันค่ำาไปจนสิ้นยามแรก 

แห่งราตรี คร้ันยามกลางแห่งราตรี ย่อมสำาเร็จการนอน 

อย่างราชสีห์ (คือ) ตะแคงข้างขวา เท้าเหลื่อมเท้า  

มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น ครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรี  

กลับลุกข้ึนแล้ว ก็ชำาระจิตให้หมดจดส้ินเชิงจากกิเลสท่ีก้ันจิต 

ด้วยการเดินจงกรม และด้วยการนั่งอีก. ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่

เนืองนิจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เมื่อประกอบพร้อมด้วย

ธรรมสี่อย่�งเหล่�นี้แล้ว ไม่อ�จที่จะเสื่อมเสีย มีแต่จะ

อยู่ใกล้นิพพ�นอย่�งเดียวแล.
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ลักษณะแห่งอินทรียภ�วน�ชั้นเลิศ
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๑-๕๔๕/๘๕๖-๘๖๑.

๓1 

อานนท์ !  อินทรียภ�วน�ชั้นเลิศ (อนุตฺตรา 

อินฺทฺริยภาวนา) ในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ในกรณีน้ี อ�รมณ์อันเป็นท่ีชอบใจ-  

ไม่เป็นที่ชอบใจ-เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ  

เกิดข้ึนแก่ภิกษุ เพร�ะเห็นรูปด้วยต�. ภิกษุน้ันรู้ชัดอย่�งน้ี 

ว่� “อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วแก่เราน้ี เป็นส่ิงท่ีมีปัจจัย ปรุงแต่ง  

(สงฺขต) เป็นของหยาบๆ (โอฬาริก) เป็นส่ิงท่ีอาศัยเหตุปัจจัย

เกิดข้ึน (ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺน) แต่มีส่ิงโน้นซ่ึงรำางับและประณีต  

กล่าวคือ อุเบกขา” ดังนี้. (เมื่อรู้ชัดอย่างนี้) อารมณ ์

อันเป็นท่ีชอบใจ-ไม่เป็นที่ชอบใจ-เป็นที่ชอบใจและ

ไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไป 

อุเบกขายังคงดำารงอยู่.
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อานนท์ !  อ�รมณ์อันเป็นท่ีชอบใจ-ไม่เป็นที่ 

ชอบใจ-เป็นท่ีชอบใจและไม่เป็นท่ีชอบใจ อันบังเกิดข้ึนแล้ว 

แก่ภิกษุน้ัน ย่อมดับไปเร็วเหมือนก�รกะพริบต�ของคน 

ส่วนอุเบกข�ยังคงเหลืออยู.่

อานนท์ !  นี้แล เร�เรียกว่� อินทรียภ�วน�

ชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่ง รูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุ.

(ในกรณีแห่ง เสียงท่ีรู้แจ้งด้วยโสตะ กล่ินท่ีรู้แจ้งด้วย 

ฆานะ รสท่ีรู้แจ้งด้วยชิวหา โผฏฐัพพะท่ีรู้แจ้งด้วยผิวกาย และ 

ธรรมารมณ์ท่ีรู้แจ้งด้วยใจ ก็ได้ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน 

ต่างกันแต่อุปมาแห่งความเร็วในการดับแห่งอารมณ์นั้นๆ เช่น 

ในกรณีแห่งเสียงเปรียบด้วยความเร็วแห่ง การดีดน้ิวมือ เป็นต้น).

(เรื่องที่ควรดูประกอบด้วยกับบทนี้ อยู่ในบทที่ ๓๙ หน้า ๑๑๙ เรื่อง นิพพาน
เพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ).
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สิ้นกิเลสก็แล้วกัน  
ไม่ต้องรู้ว่�สิ้นไปเท่�ไร

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒๗-๑๒๙/๖๘.

๓๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือ

รอยนิ้วหัวแม่มือ ย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวก

ช่างไม้ หรือลูกมือของพวกช่างไม้ แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่า 

ด้ามเครื่องมือของเรา วันนี้สึกไปเท่านี้ วานนี้สึกไปเท่านี้  

วันอื่นๆ สึกไปเท่านี้ๆ คงรู้แต่ว่ามันสึกไปๆ เท่านั้น  

นีฉ้นัใด ภกิษทุัง้หลาย !  เมือ่ภกิษตุ�มประกอบภ�วน�อยู่ 

ก็ไม่รู้อย่�งนี้ว่� วันนี้อ�สวะของเร�สิ้นไปเท่�นี้ ว�นนี้

สิ้นไปเท่�นี้ วันอื่นๆ สิ้นไปเท่�นี้ๆ รู้แต่เพียงว่� สิ้นไป

ในเมื่อมันสิ้นไปๆ เท่�นั้น ฉันใดก็ฉันนั้น.
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ตถ�คตเป็นเพียงผู้บอก  
จะถึงที่หม�ยต้องเดินเอ�เอง

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๘๕-๘๗/๑๐๑-๑๐๓.

๓๓ 

“ก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญ !  เม่ือพระโคดมกล่าวสอน

พร่ำาสอนอยู่อย่างนี้ ทุกๆ รูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำาเร็จ

ถึงท่ีสุดอย่างย่ิงหรือ ? หรือว่าไม่ได้บรรลุ ?”. 

พราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถาม พระผู้มีพระภาค.

พราหมณ์ !  สาวกของเรา แม้เรากล่าวสอน 

พร่ำาสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพาน อันเป็น

ผลสำาเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่ง บางพวกไม่ได้บรรลุ.

“พระโคดมผู้เจริญ !  อะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็น

ปัจจัย ที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน 

ก็ยังตั้งอยู่. พระโคดมผู้ชักชวน (เพื่อดำาเนินไป) ก็ยังตั้งอยู่ 

ทำาไมน้อยพวกที่บรรลุ และบางพวกไม่บรรลุ ?”.
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พราหมณ์ !  เราจักย ้อนถามท่านในเรื่องนี้ 

ท่านจงตอบตามควร. ท่านเป็นผู้ชำ่าชองในหนทางไปสู่

เมืองราชคฤห์มิใช่หรือ ? มีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์ 

เข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่า “ท่านผู้เจริญ !  ข้าพเจ้า

ปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ ขอท่านจงชี้บอกทางไป

เมืองราชคฤห์ แก่ข้าพเจ้าเถิด” ดังนี้ ท่านก็จะกล่าวกะ

บรุษุผู้นัน้ว่า “มาซท่ิาน ทางนีไ้ปเมืองราชคฤห์ ไปได้ครู่หนึง่

จกัพบบ้านช่ือโน้น แล้วจักเหน็นคิมชือ่โน้น จกัเห็นสวนและ 

ป่าอนัน่ารืน่รมย์ จกัเหน็ภมูภิาคอนัน่ารืน่รมย์ สระโบกขรณี

อนัน่ารืน่รมย์ของเมอืงราชคฤห์” ดงันี.้ บรุุษนัน้อนัท่านพรำา่บอก 

พรำา่ชีใ้ห้อย่างนี ้ กย็งัถอืเอาทางผดิ กลบัหลงัตรงกันข้ามไป 

ส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดี. 

พราหมณ์เอย !  อะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัย  

ทีเ่มืองราชคฤห์ก็ยงัตัง้อยู่ ท่านผูช้ีบ้อกกยั็งตัง้อยู ่แต่ทำาไม

บุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทาง ส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมือง

ราชคฤห์ได้โดยสวัสดี ?

“พระโคดมผู้เจริญ !  ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจักทำาอย่างไร

ได้เล่า เพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น”.
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พราหมณ์ !  ฉันใดก็ฉันนั้นแล ที่พระนิพพาน 

ก็ยังตั้งอยู่ ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพาน ก็ยังตั้งอยู่ เรา 

ผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำาสอน

อยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำาเร็จ

ถึงที่สุดอย่างยิ่ง บางพวกไม่ได้บรรลุ. 

พราหมณ์ !  ในเร่ืองน้ี เราจักทำาอย่างไรได้เล่า 

เพราะเร�เป็นแต่เพียงผู้บอกท�งเท่านั้น.
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เหตุให้ไม่ปรินิพพ�นในปัจจุบัน
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๘.

๓4 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรหนอ

เป็นปัจจัย ท่ีทำาให้สัตว์บางพวกในโลกน้ี ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 

(ปัจจุบัน) ?”.

ท่านผู้เป็นจอมเทพ !  รูป ท้ังหลาย ท่ีจะพึงรู้ได้ 

ด้วยจักษุ มีอยู่ เป็นรูปที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ  

มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็น

ที่ตั้งแห่งความกำาหนัด. ถ้าว่า ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำา

สรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งรูปนั้นแล้วไซร้ เมื่อภิกษุนั้น 

เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกซ่ึงรูปน้ันอยู่ วิญญาณ

นั้น เป็นวิญญาณอันตัณหาในอารมณ์คือรูป อาศัยแล้ว 

วิญญาณนั้นคืออุปาทาน.1

ท่านผู้เป็นจอมเทพ !  ภิกษุผู้ มีอุป�ท�น ย่อม 

ไม่ปรินิพพ�น.

1. ในที่นี้หมายถึงวิญญาณที่รู้สึกต่อความเพลิน และความมัวเมาในรูปนั้น 
ไม่ใช่จักขุวิญญาณที่เห็นรูปตามธรรมดา.
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[ในกรณีแห่ง เสียง ที่จะพึงรู้สึกด้วยโสตะ กลิ่น ที่จะพึง

รู้สึกด้วยฆานะ รส ท่ีจะพึงรู้สึกด้วยชิวหา สัมผัสทางกาย ท่ีจะพึง

รู้สึกด้วยกายะ (ผิวกายท่ัวไป) และธรรมารมณ์ ท่ีจะพึงรู้สึกด้วยมนะ 

ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่จะพึง

รู้ได้ด้วยจักษุ ข้างบนนั้น].

ท่านผู้เป็นจอมเทพ !  น้ีแลเป็นเหตุ น้ีเป็นปัจจัย  

ที่ทำาให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 

(ปัจจุบัน).
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หมด “อ�ห�ร” ก็นิพพ�น
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๖/๒๔๘-๒๔๙.

๓๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มี

ตัณหา ใน อ�ห�รคือคำ�ข้�ว ก็ดี ใน อ�ห�รคือผัสสะ  

ก็ดี ใน อ�ห�รคือมโนสัญเจตน� ก็ดี ใน อ�ห�รคือ

วิญญ�ณ ก็ดี แล้วไซร้ วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ 

เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆ. วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ 

เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป 

ย่อมไม่มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด  

ความเจริญแห่งสังขารท้ังหลาย ย่อมไม่มีในท่ีน้ัน ความเจริญ 

แห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด การบังเกิดในภพใหม่

ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป 

ไม่มีในที่ใด ชาติชราและมรณะต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น 

ชาติชราและมรณะต่อไป ไม่มีในที่ใด ภิกษุทั้งหลาย !  

เราเรียก “ที่” นั้นว่าเป็น “ที่ไม่โศก ไม่มีธุลี และไม่มี

คว�มคับแค้น” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนเรือนยอดหรือ

ศาลาเรือนยอด ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตาม เป็น

เรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออก. คร้ันดวงอาทิตย์ข้ึนมา 

แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้ว 

จักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่า ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ 

จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตก พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตก

ไม่มีเล่า แสงแห่งดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏอยู่ที่ไหน ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น 

จักปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าพ้ืนดินไม่มีเล่า แสงสว่างแห่ง 

ดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏที่ไหน ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น 

จักปรากฏในน้ำาพระเจ้าข้า !”. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าน้ำาไม่มีเล่า แสงสว่างแห่ง

ดวงอาทิตย์นั้น จักปรากฏที่ไหนอีก ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น 

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้นแล 

ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา ในอาหารคือ 

คำาข้าวก็ดี ในอาหารคือผัสสะก็ดี ในอาหารคือมโนสัญเจตนา

ก็ดี ในอาหารคือวิญญาณก็ดี แล้วไซร้ วิญญาณก็เป็นสิ่ง

ที่ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในอาหารคือคำาข้าว 

เป็นต้นนั้นๆ. 

วิญญาณต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในท่ีใด 

การก้าวลงแห่งนามรูป ย่อมไม่มีในที่นั้น 

การก้าวลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด ความเจริญ

แห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมไม่มีในที่นั้น 

ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด 

การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น 

การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ไม่มีในท่ีใด ชาติชรา

และมรณะต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น 

ชาติชรามรณะต่อไป ไม่มีในท่ีใด ภิกษุทั้งหลาย !  

เราเรียก “ที่” นั้น ว่าเป็น “ที่ไม่โศก ไม่มีธุลี และไม่มี

ความคับแค้น” ดังนี้.
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กฎอิทัปปัจจยต�  
หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบ�ท

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

๓๖ 

อิมสฺมึ สติ  อิทำ โหติ

เมื่อสิ่งนี้ มี  สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมสฺสุปฺปาทา  อิทำ อุปฺปชฺชติ

เพร�ะคว�มเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมสฺมึ อสติ  อิทำ นโหติ

เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี  สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมสฺส นิโรธา  อิทำ นิรุชฺฌติ

เพร�ะคว�มดับไปแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้ จึงดับไป
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ปฏิจจสมุปบ�ท คือ ธรรมอันเป็น 
ธรรมช�ติ อ�ศัยกันแล้วเกิดขึ้น

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑/๑.

๓7 

ภิกษุท้ังหลาย !  อะไรเล่าท่ีเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

ภิกษุท้ังหลาย !  

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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ปัญญ� สติ กับน�มรูปดับ  
เพร�ะวิญญ�ณดับ

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

๓8 

“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ !  

ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้ว 

ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้น คือ 

ปัญญาและสติกับนามรูป แก่ข้าพระองค์เถิด 

ปัญญาและสติกับนามรูปนั้น จะดับไปที่ไหน ?”.

อชิตะ !  

ท่านถามปัญหานั้นข้อใด 

เราจะแก้ปัญหา ข้อนั้นแก่ท่าน 

น�มและรูป ย่อมดับไม่เหลือในที่ใด

ปัญญ�และสติกับน�มรูปนั้น ก็ย่อมดับไปในที่นั้น 

เพร�ะคว�มดับไปแห่งวิญญ�ณ แล.
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นิพพ�นเพร�ะ  
ไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๗๙/๙๑.

๓9 

อานนท์  !   ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   

เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้ว ย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขา ว่า  

“ถ้�ไม่ควรมี และไม่พึงมีแก่เร� ก็ต้องไม่มีแก่เร�  

สิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดมีแล้ว เร�จะละสิ่งนั้นเสีย” ดังนี้.  

ภิกษุ (บางรูป) นั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ 

ไม่เมาหมกอยู่ ซึ่งอุเบกขานั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน  

ไม่พร่ำ าสรรเสริญ ไม่ เมาหมกอยู่  ซึ่ งอุ เบกขานั้น  

วิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้น 

ไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทาน. 

อานนท์ !  ภิกษุผู้ไม่มีอุป�ท�น ย่อมปรินิพพ�นแล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

120

เปิดธรรมที่ถูกปิด : ก้าวย่างอย่างพุทธะ

120

ก�รปรินิพพ�น
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๑-๑๔๒/๑๐๘.

40 

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่ ทั้งที่เป็น

คนพาลและบัณฑิต ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่ม ี

ความตายเป็นท่ีไปถึงในเบ้ืองหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดิน 

ท่ีช่างหม้อป้ันแล้ว ท้ังเล็กและใหญ่ ท้ังท่ีสุกแล้วและยังดิบ  

ล้วนแต่มีการแตกทำาลายเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตแห่งสัตว์ทั้ง

หลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น.

วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว 

เราจักละพวกเธอไป. สรณะของตัวเองเราได้ทำาไว้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประม�ท 

มีสติ มีศีล เป็นอย่�งดี มีคว�มดำ�ริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี 

ต�มรักษ�ซึ่งจิตของตนเถิด. 

ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประม�ทแล้ว 

จักละช�ติสงส�ร ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได.้
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ผู้หลุดพ้นได้เพร�ะไม่ยึดมั่นถือมั่น
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๔๖-๓๔๗/๕๒๕. 

41 

ในกาลไหนๆ ท่านเหล่าใด 

เห็นภัยในคว�มยึดถือ 

อันเป็นตัวเหตุให้เกิดและให้ตายแล้ว

เลิกยึดมั่น ถือมั่น หลุดพ้นไปได้ 

เพราะอาศัยนิพพาน 

อันเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความเกิดความตาย 

เหล่าท่านผู้เช่นนั้น 

ย่อมประสบคว�มสุข 

ลุพระนิพพ�นอันเป็นธรรมเกษม 

เป็นผูด้ับเย็นได้ ในปัจจุบันนี้เอง

ล่วงเวรล่วงภัยทุกอย่างเสียได้ 

และก้าวล่วงเสียได้ ซึ่งความทุกข์ทั้งปวง.
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ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชช�
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗-๗๘/๒๗๕.

4๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ เป็น

ส่วนแห่งวิชชา มีอยู่. ๒ อย่าง อะไรเล่า ? ๒ อย่าง คือ 

สมถะและวิปัสสน�. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สมถะ เม่ืออบรมแล้ว จะได้

ประโยชน์อะไร ? อบรมแล้ว จิตจะเจริญ. จิตเจริญแล้ว 

จะได้ประโยชน์อะไร ? เจริญแล้ว จะละร�คะได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  วิปัสสน�เล่า เมื่อเจริญแล้ว 

จะได้ประโยชน์อะไร ? เจริญแล้ว ปัญญ�จะเจริญ. 

ปัญญ�เจริญแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร ? เจริญแล้ว 

จะละอวิชช�ได้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  จิตที่ เศร้าหมองด้วยราคะ 

ย่อมไม่หลุดพ้น หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา 

ย่อมไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะสำารอกราคะได้ จึงชื่อว่า

เจโตวิมุตติ เพราะสำารอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตติ
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คำ�ชี้ชวนวิงวอน
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๓/๑๖๕๔., -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑.

4๓ 

ภิกษุทั้งหล�ย !  โยคกรรม อันเธอพึงกระทำ� เพ่ือให้รู้ว่�

“นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้คว�มดับสนิทแห่งทุกข์

นี้ท�งให้ถึงคว�มดับสนิทแห่งทุกข์”.

นิพพ�น เร�ได้แสดงแล้ว

ท�งให้ถึงนิพพ�น เร�ก็ได้แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหล�ย.

กิจใด ที่ศ�สด�ผู้เอ็นดู แสวงห�ประโยชน์เกื้อกูล

อ�ศัยคว�มเอ็นดูแล้ว จะพึงทำ�แก่ส�วกทั้งหล�ย

กิจนั้น เร�ได้ทำ�แล้วแก่พวกเธอ.

นั่น โคนไม้ นั่น เรือนว่�ง.

พวกเธอจงเพียรเผ�กิเลส อย่�ได้ประม�ท

อย่�เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภ�ยหลังเลย.

นี่แหละ ว�จ�เครื่องพร่ำ�สอนของเร� แก่เธอทั้งหล�ย.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

 เริม่จากชาวพุทธกลุม่เลก็ๆ กลุ่มหนึง่ ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตฺถิผโล ทีเ่น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยัจากพทุธโอษฐ์
ทีพ่ระพทุธองค์ทรงยนืยนัว่าทรงตรัสไว้ดแีล้ว บรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชิง ทัง้เนือ้ ความและ
พยญัชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่เป็นรปูแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่กิษใุนครัง้พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดยีว

 หลกัพทุธวจนนี ้ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลงัเลสงสยั ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศกึษาเล่าเรยีน

 ด้วยศรทัธาอย่างไม่หวัน่ไหวต่อองค์สมัมาสมัพทุธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี�าสอนของตัวเอง” 
และใช้เวลาที่มีอยู่  ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์  ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

 เมือ่กลบัมาใช้หลกัพทุธวจน เหมอืนทีเ่คยเป็นในครัง้พทุธกาล สิง่ทีเ่กดิขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควธีิทีต่รง และสามารถน�าไปใช้ปฏบิติัให้เกดิผล รู้เหน็ประจกัษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทนัท ี ด้วยเหตนุี ้ชาวพุทธทีเ่หน็คุณค่าในค�าของพระพทุธเจ้าจงึขยายตวั
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ลกูใหม่ ในการกลบัไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสทัธรรม เหมอืนดงัครัง้พทุธกาล

 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามท่ีมีเท่าน้ัน เม่ือมีมา กแ็จกไป เม่ือหมด ก็คือหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถิฺผโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบท่ีโปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธทัว่ไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน ด้วยวธีิของพระพทุธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หน่ึงหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ชดัเจน และม่ันคงในพทุธวจน



 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนท่ีผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่เีท่านัน้ เม่ือมมีา กแ็จกไป เม่ือหมด กคื็อหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากดั
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถฺผิโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพจิารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบทีโ่ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธท่ัวไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสทัธรรมให้ต้ังมัน่ ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่หน่วยในขบวน “พทุธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพทุธ ซึง่ชดัเจน และมัน่คงในพทุธวจน



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 
ชือ่บญัช ี“มลูนธิพิทุธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุรี)

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 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• 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



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
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบริษทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดังเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยินว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๑๐ 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดังเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๑๐ 

อ

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	
(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย
ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เร่ืองนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เน้ือไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยัญชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรู้ท่ัวถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซ้ึง เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากันเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมท่ียงัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดท่ี
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะท่ีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่งสญุญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษัิทช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รู้ทัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก



เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 
เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั
ไม่เพิกถอนสิง่ทีบั่ญญติัไว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทียั่ง
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.

ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผดิแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรทัง้หลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผูเ้ป็นมลูราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุท้ังหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

๑. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ผูม้อีาย ุ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย ก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

๑. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ผูม้อีาย ุ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...



๓. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยู่จ�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนัิย  
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยังไม่พึงชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ีแล้วพงึสอบสวนลงในพระสตูร เทยีบเคยีง
ดใูนวินัย 

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั
กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	
แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	
	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

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

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



อานนท ์! พวกเธอทั้งหลาย
จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ

อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย
จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ

อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.



กึ่งกลางสัน 129.9มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

วักกลิ !
ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้ นั้นเห็นเรา 
ผู้ ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๔๖/๒๑๖.

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ว
จึงดํํารงอยู่

เพราะดํํารงอยู่
จึงยินดีร่าเริงด้วยดี
เพราะยินดีร่าเริงด้วยดี
จึงไม่หวาดสะดุ้ง
เมื่อไม่หวาดสะดุ้ง

ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.
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กึ่งกลางสัน 129.9มม.

สัน 9.8 มม 

สัน 9.8 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๓

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพ่ือความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล 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

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

ก้าวย่างอย่างพุทธะ

4 สี

เมื่อ “เธอ” ไม่มี !
พาหิยะ !  เมื่อใด เธอเห็นรูปแล้ว สักว่าเห็น ได้ฟังเสียงแล้ว สักว่าฟัง

ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางผิวกาย ก็สักว่า ดม ลิ้ม สัมผัส

ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว

เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี.

เมื่อใด “เธอ” ไม่มี
เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้

ไม่ปรากฏในโลกอื่น
ไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสอง 

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑. , -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.
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