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ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนา กุศลเจตนาเป็นอย่างยิ่งต่อคณะงาน
ธัมมะทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ รวบรวม เรียงร้อย เชือ่ มโยง
ค�ำตถาคต พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนถึงหลักฐาน
ที่มาที่ไปของค�ำแต่งใหม่ รวมทั้งชี้ให้เห็นความขัดแย้งของ
ค�ำแต่งใหม่กับค�ำของตถาคตได้อย่างชัดเจน รวบรวมมาไว้
ในหนังสือ “เดรัจฉานวิชา” เล่มนี้
เพือ่ เปิดธรรมทีถ่ กู ปิดให้แก่หมูภ่ กิ ขุ ภิกขุณี อุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย ทราบถึงความจริงที่ศาสดาผู้ที่เป็นสัมมา
สัมพุทธะบัญญัติ หรืออะไรที่พระองค์มิได้บัญญัติไว้ ซึ่ง
ความไม่รู้นั้นจะเป็นเหตุให้เขาตกลงจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิว่า
กรรม หรือ สุข ทุกข์ เกิดจากผู้อื่นบันดาล อันจะท�ำให้เขา
ทั้งหลายไม่สามารถสมหวังในสิ่งที่เขาตั้งความปรารถนาไว้
ได้ ซึ่งคติ ๒ อย่างของผู้ที่ยังมีความเห็นผิดคือ นรก หรือ
ก�ำเนิดเดรัจฉาน
ดั ง นั้ น ผู ้ ต ้ อ งการความส� ำ เร็ จ สมหวั ง ในสิ่ ง ที่ เ ขา
ปรารถนาในทางโลก หรือต้องการหวังการเข้าถึงความ
บริสทุ ธิห์ ลุดพ้นได้จริงในทางธรรม จะได้เลือกทีจ่ ะเดินตาม

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้รู้แจ้งโลกเป็นสัพพัญญู
หรือศรัทธาเดินตามความเห็นและการบัญญัติในค�ำแต่ง
ใหม่ หรือของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น ซึ่งเขาเหล่านั้นต้อง
สร้างศรัทธาของตนเองด้วยก�ำลังอินทรียอ์ อ่ นแก่ หรือธุลใี น
ดวงตาที่มากหรือน้อยตามเหตุปัจจัย
ด้วยเหตุที่ได้กระท�ำมาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุปัจจัย
ให้ผู้มีส่วนร่วมในการท�ำหนังสือและผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา
ได้นำ� ไปปฏิบตั ิ พึงส�ำเร็จสมหวัง พบความเจริญร่งุ เรืองของ
ชีวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม ส�ำเร็จผลยัง
พระนิพพาน สมดังความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้ว
ด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

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

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

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

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

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

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

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

ค�ำน�ำ
มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก เมื่อเกิดความทุกข์หรือ
ความกลัวขึน้ มาในชีวติ แล้ว ต่างก็พากันแสวงหาทีพ่ งึ่ ในแบบ
ของตน หรือโดยการยึดถือในสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ มาเองตามแบบ
ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นผู้มีความเห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด
และมีศีลอันเป็นอกุศลคือการเลี้ยงชีพชั่ว เลี้ยงชีวิตโดย
มิจฉาชีพมีประการต่างๆ โดยคิดไปว่าสิง่ นัน้ จะท�ำให้เขาพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลายได้ เขาหารูไ้ ม่วา่ นัน่ ไม่ใช่การแสวงหา
ที่พึ่งอันเกษม ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด
แต่เขาควรหันมาพึง่ ตถาคต ธรรมะทีต่ ถาคตตรัสรู้ และ
สงฆ์สาวกผูเ้ ป็นทายาทแห่งธรรมของตถาคต ผูเ้ กิดโดยธรรม
เนรมิตโดยธรรม ที่เรียกว่า สมณศากยปุตติยะ
แต่เพราะเหตุที่ สมณพราหมณ์เหล่าอื่น หรือสาวก
ผูป้ ระกอบด้วยเครือ่ งเศร้าหมอง ไม่มสี ง่า ไม่รงุ่ เรือง ไม่ไพโรจน์
มีลกั ษณะแบบทีส่ มั มาสัมพุทธะตรัสไว้วา่ ไม่ใช่ “คนของเรา”
ไม่ใช่ผอู้ ยูใ่ นอริยวงศ์ คือ ธรรมทีเ่ ป็นเชือ้ สายของพระอริยเจ้า
ที่ชนทั้งหลายพากันไปแสวงหาพึ่งพิงนั้น ชนเหล่านั้น ย่อม
ไม่สามารถ ส�ำเร็จผลตามความปรารถนาได้
แต่ ค วามส�ำเร็จที่เ ขาได้รับอัน เกิดเพราะผลแห่ง
กรรมนั้น เขากลับเชื่อไปว่า เป็นเพราะผลจากการบูชา

เทพเจ้า น�้ำมนต์ เครื่องราง ของปลุกเสก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ
พิธีกรรมต่างๆ ตามแบบสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดเหล่านั้น
ซึ่งท�ำให้เขาจมลงสู่มิจฉาทิฏฐิหนึ่งในสี่แบบว่า สุขและทุกข์
ของเขาทั้งหลายนั้น เกิดจากผู้อื่นบันดาล ชื่อว่าเขาเหล่านั้น
ยังไม่ได้มีการสร้างเหตุที่ถูกต้องตามความเห็นของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ชนเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้
พุทธวจน ฉบับ “เดรัจฉานวิชา” จึงป็นการรวบรวม
รูปแบบต่างๆ ของการเลีย้ งชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชา
ทัง้ หมดตามทีศ่ าสดาบัญญัตอิ นั เป็นกิจเลว เป็นของชาวบ้าน
เป็นของปุถชุ น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พร้อมทัง้ ทีม่ าทีไ่ ป
ของประเพณี ข้อวัตรปฏิบตั ิ ค�ำสวด ผิดจากทีพ่ ระองค์ตรัสไว้
อันเกิดจากค�ำแต่งใหม่ ที่มิใช่ของตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธะ ... เป็นการท�ำมหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ำมหาชนให้
หมดสุข เป็นความพินาศแก่มหาชนเป็นอันมาก
เพือ่ ท�ำพุทธบริษทั ทัง้ สี่ ผูท้ มี่ ศี รัทธาตัง้ มัน่ มีความรัก
ตัง้ มัน่ มีศรัทธาไม่หวัน่ ไหว มีความเลือ่ มใสยิง่ ในศาสดาแห่งตน
ได้ ท ราบความจริ ง ว่ า แบบแห่ ง การปฏิ บั ติ อั น ประเสริ ฐ
บริสทุ ธิ์ บริบูรณ์สนิ้ เชิง พร้อมทัง้ อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ
ที่สัมมาสัมพุทธะ ทรงประกาศไว้ คือ อย่างไร ?

เพื่อสาวกตถาคต ผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์ จะได้
ละ เลิก เว้นขาด ในข้อปฏิบัติ อันไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย
ในศาสนาของพระศาสดา และเพื่อให้ค้นพบทางออก ด้วย
ข้อปฏิบัติ ตามบัญญัติของตถาคตที่ได้รวบรวม น�ำมาบรรจุ
ไว้ในเล่มนีด้ ว้ ย ดังทีพ่ ระองค์ได้กล่าวไว้วา่ สาวกทัง้ หลายของ
พระองค์ ย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทใดๆ แม้จะต้องเสียชีวิต
เป็นผู้อดทนยอมรับฟังค�ำสั่งสอนโดยเคารพ เป็นผู้ที่มี
ลักษณะแห่งศรัทธาของผูม้ ศี รัทธา เป็นผูท้ ำ� มหาชนให้ได้รบั
ประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รบั ความสุข เป็นไปเพือ่ ความเจริญ
แก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่
เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย เพือ่ จะท�ำซึง่ ทีส่ ดุ แห่งทุกข์โดยชอบ
ด้วยการปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระศาสดาบัญญัติ อันเป็นไปพร้อม
เพื่อนิพพาน
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

บทนำ�

ธรรมวินัย คือ ศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธะ
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ !   ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
‘ธรรมวิ นั ย ของพวกเรามี พ ระศาสดาล่ ว งลั บ ไปเสี ย แล้ ว
พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้.
อานนท์ !   พวกเธออย่าคิดอย่างนัน้ .
อานนท์ !   ธรรมก็ดี วินยั ก็ดี ทีเ่ ราแสดงแล้ว บัญญัติ
แล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของ
พวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.
อานนท์ !   ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี
ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา
สิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอา
สิง่ อืน่ เป็นสรณะ เป็นอยู.่
อานนท์ !   ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุ
พวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.
อานนท์ !   ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีใน
ยุคแห่งบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษ
ทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ำกะเธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

ธรรมวินยั ของพระสัมมาสัมพุทธะเปิดเผยจึงจะรุง่ เรือง
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๓๖๔/๕๗๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   สิ่ ง ๓ อย่ า งนี้ ปิ ด บั ง ไว้ จึ ง เจริ ญ
เปิดเผยไม่เจริญ ๓ อย่างนั้น คือ
(1) มาตุคามปิดบังไว้จึงจะงดงาม เปิดเผยไม่งดงาม
(2) มนต์ของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงรุ่งเรือง เปิดเผย

ไม่รุ่งเรือง
(3) มิจฉาทิฏฐิปดิ บังไว้จึงเจริญ เปิดเผยไม่เจริญ

ภิกษุทงั้ หลาย !   สิง่ ๓ อย่างเหล่านีแ้ ล ปิดบังไว้จงึ เจริญ
เปิดเผยไม่เจริญ.
ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่ง ๓ อย่างนี้ เปิดเผยจึงรุ่งเรือง
ปิดบังไม่รุ่งเรือง ๓ อย่างนั้น คือ

(1) ดวงจันทร์ เปิดเผยจึงรุง่ เรือง ปิดบังไม่รงุ่ เรือง
(2) ดวงอาทิตย์ เปิดเผยจึงรุง่ เรือง ปิดบังไม่รงุ่ เรือง
(3) ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศไว้แล้ว เปิดเผย
จึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง
ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่ง ๓ อย่างเหล่านี้แล เปิดเผย
จึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรือง.

หลักตรวจสอบว่า ค�ำกล่าวของใครเป็นธรรม เป็นวินยั
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

(1) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า
ผู้มีอายุ !   ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของ
พระศาสดา”...
(2) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า
ในอาวาสชื่อโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วย
ปาโมกข์1ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า “นี้เป็น
ธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”...
(3) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า
ในอาวาสชือ่ โน้นมีภกิ ษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ ำ�นวนมาก เป็นพหุสตู
เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา2 ข้าพเจ้าได้สดับ
มาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย
นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”...
(4) (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า
ในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่ง เป็นพหุสูต
เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับ
1. ภิกษุผู้เป็นหัวหน้า
2. บาลีที่เป็นแม่บท

มาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย
นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ำกล่าว
ของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึง
สอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย ถ้าบทและ
พยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัย
ก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ำรัสของพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และภิกษุนี้รับมาผิด” เธอ
ทั้งหลาย พึงทิ้งค�ำนั้นเสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ได้
เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้เป็นพระด�ำรัส
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และภิกษุนั้น
รับมาด้วยดี”
เธอทั้งหลาย พึงจ�ำมหาปเทส ... นี้ไว้.
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มหาราช !   อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์
บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้น
ยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
ท�ำนายอวัยวะ ท�ำนายต�ำหนิ ท�ำนายลางดีลางร้าย ท�ำนายฝัน
ท�ำนายลักษณะ ท�ำนายหนูกดั ผ้า ท�ำพิธบี ชู าไฟ ท�ำพิธเี บิกแว่น
เวียนเทียน ท�ำพิธซี ดั แกลบบูชาไฟ ท�ำพิธซี ดั ร�ำบูชาไฟ ท�ำพิธี
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�ำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท�ำพิธีเติมน�้ำมัน
บูชาไฟ ท�ำพิธเี สกเป่าบูชาไฟ ท�ำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดู
อวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู
เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกดั
เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ
2
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แก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า
ทายลักษณะมฤค.1
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า
พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายใน
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก
จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นี้
จักมีชัย พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ.
1. เนื้อ, สัตว์ป่า มีกวาง อีเก้ง เป็นต้น
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่าจัก
มีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์จกั โคจรถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกั โคจรผิด
ทาง ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง
จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น จักตก จักมัว
หมอง จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราส
จักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้อง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
4
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โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่า
จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�ำราญหาโรคมิได้ หรือค�ำนวณฤกษ์ยาม ค�ำนวณดวงชะตา
จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์1.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล2 ให้ฤกษ์ววิ าหมงคล3 ดูฤกษ์เรียงหมอน4 ดูฤกษ์หย่าร้าง
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย
ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลนิ้ กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอ
1. สอนต�ำราว่าด้วยทางโลก
2. ‘การพาหญิงมาอยู่บ้านของตน’ หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชาย
จะนําหญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ที่บ้านของตน เรียกว่า อาวาหมงคล เป็น
ประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันในประเทศอินเดียฝ่ายเหนือ
3. ‘การพาออกไป’ หมายถึง การแต่งงานแบบหนึ่งที่ฝ่ายชายจะต้องถูกนําไปอยู่
ที่บ้านฝ่ายหญิง เรียกว่า วิวาหมงคล เป็นประเพณีแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันใน
ประเทศอินเดียฝ่ายใต้ การแต่งงานตามประเพณีไทย ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่
บ้านฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตามลําพัง
ก็เรียกว่า วิวาหะ หรือ วิวาหมงคล ทั้งสิ้น
4. พิธตี อนหนึง่ ในการแต่งงาน ผูถ้ อื ฤกษ์ยามมักถือว่า เมือ่ หนุม่ สาวเข้าสูพ่ ธิ แี ต่งงาน
จะต้องนอนคู่กันบนเตียงพอเป็นพิธี เรียกว่า เรียงหมอน
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ทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พน่ ไฟ ท�ำพิธี
เชิญขวัญ.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำพิธบี นบาน
ท�ำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ท�ำกะเทยให้กลับเป็นชาย ท�ำชายให้กลายเป็นกะเทย ท�ำพิธี
ปลูกเรือน ท�ำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ำมนต์ รดน�้ำมนต์
ท�ำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบื้องบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ
หุงน�้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด
ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�ำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา
ชะแผล.
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พระพุทธเจ้า
เว้นขาดจากการท�ำเดรัจฉานวิชา
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อี ก อย่ า งหนึ่ ง เมื่ อ สมณะหรื อ
พราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่าน
เหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็น
ปานนี้ คือ ท�ำนายอวัยวะ ท�ำนายต�ำหนิ ท�ำนายลางดีลางร้าย
ท�ำนายฝัน ท�ำนายลักษณะ ท�ำนายหนูกัดผ้า ท�ำพิธีบูชาไฟ
ท�ำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท�ำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท�ำพิธี
ซัดร�ำบูชาไฟ ท�ำพิธซี ดั ข้าวสารบูชาไฟ ท�ำพิธเี ติมเนยบูชาไฟ
ท�ำพิธีเติมน�้ำมันบูชาไฟ ท�ำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�ำพลีกรรม
ด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลกั ษณะทีบ่ า้ น ดูลกั ษณะทีน่ า
เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกัน
บ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอ
ทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็น
หมอทายเสียงสัตว์.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ
แก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า
ทายลักษณะมฤค.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า
พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายใน
8
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จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจัก
มีชยั พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นจี้ กั มีชยั
พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่าจัก
มีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์จกั โคจรถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกั โคจรผิด
ทาง ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง
จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึน้ จักตก จักมัวหมอง
จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราส
จักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
9
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ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้อง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่า
จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�ำราญหาโรคมิได้ หรือค�ำนวณฤกษ์ยาม ค�ำนวณดวงชะตา
จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย
ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลนิ้ กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
ร่ายมนต์ให้มอื สัน่ ร่ายมนต์ไม่ให้หไู ด้ยนิ เสียง เป็นหมอทรง
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พน่ ไฟ ท�ำพิธี
เชิญขวัญ.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำพิธบี นบาน
ท�ำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ท�ำกะเทยให้กลับเป็นชาย ท�ำชายให้กลายเป็นกะเทย ท�ำพิธี
ปลูกเรือน ท�ำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ำมนต์ รดน�้ำมนต์
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ท�ำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบื้องบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ
หุงน�้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด
ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�ำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา
ชะแผล.
ส่ ว นสมณโคดม เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี วิ ต โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน
จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ข้อทีป่ ถุ ชุ นกล่าวสรรเสริญตถาคต
จะพึงกล่าวด้วยประการใด ซึ่งมีประมาณน้อย ยังต�่ำนัก
เป็นเพียงศีลนั้นเท่านี้แล.
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการท�ำเดรัจฉานวิชา

03

-บาลี สามัญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๙-๙๒/๑๑๔-๑๒๑.

มหาราช !   อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์
บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้น
ยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
ท�ำนายอวัยวะ ท�ำนายต�ำหนิ ท�ำนายลางดีลางร้าย ท�ำนายฝัน
ท�ำนายลักษณะ ท�ำนายหนูกดั ผ้า ท�ำพิธบี ชู าไฟ ท�ำพิธเี บิกแว่น
เวียนเทียน ท�ำพิธซี ดั แกลบบูชาไฟ ท�ำพิธซี ดั ร�ำบูชาไฟ ท�ำพิธี
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�ำพิธเี ติมเนยบูชาไฟ ท�ำพิธเี ติมน�ำ้ มันบูชา
ไฟ ท�ำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�ำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดู
อวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู
เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกดั
เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
13
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ
แก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะ
ศัสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู
ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทาย
ลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะ
กระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะ
แพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า
ทายลักษณะมฤค.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า
พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายในจัก
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ยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายใน
จักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจัก
มีชยั พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นจี้ กั มีชยั
พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่าจัก
มีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์จกั โคจรถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกั โคจรผิด
ทาง ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง
จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึน้ จักตก จักมัวหมอง
จักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราส
จักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
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ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก
มีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหาง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้อง
จักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร
ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็
เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำนายว่า
จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีอาหารหาได้ง่าย จักมีอาหาร
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�ำราญหาโรคมิได้ หรือค�ำนวณฤกษ์ยาม ค�ำนวณดวงชะตา
จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเลีย้ งชีวติ โดย
มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาห
มงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย
ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลนิ้ กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
ร่ายมนต์ให้มอื สัน่ ร่ายมนต์ไม่ให้หไู ด้ยนิ เสียง เป็นหมอทรง
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวง
พระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พน่ ไฟ ท�ำพิธี
เชิญขวัญ.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉัน
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ท�ำพิธบี นบาน
ท�ำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ท�ำกะเทยให้กลับเป็นชาย ท�ำชายให้กลายเป็นกะเทย ท�ำพิธี
ปลูกเรือน ท�ำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ำมนต์ รดน�้ำมนต์
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ท�ำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาแก้ลมตีขึ้น
เบื้องบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ
หุงน�้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทาให้กัด
ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา ท�ำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา
ชะแผล.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีเ้ สียแล้ว แม้นกี้ เ็ ป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
มหาราช !   ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะสีลสังวรนั้นเปรียบเหมือน
กษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก1 ก�ำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น.
มหาราช !   ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้
แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะสีลสังวรนั้น ภิกษุ
สมบูรณ์ดว้ ยอริยสีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษ
ในภายใน.
มหาราช !   ด้วยประการดังกล่าวมานีแ้ ล ภิกษุชอื่ ว่า
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.
1. นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่นๆ
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นอกจากพรหมชาลสูตรและสามัญญผลสูตรที่มีการกล่าวถึง
การห้ามท�ำเดรัจฉานวิชาแล้ว ยังมีปรากฏอยู่ในสูตรอื่นอีก คือ
อัมพัฏฐสูตร ตรัสกับ อัมพัฏฐมาณพ (-บาลี สี. ที. ๙/๑๒๙/๑๖๓.),
โสณทัณฑสูตร ตรัสกับ โสณทัณฑพราหมณ์ (-บาลี สี. ที. ๙/๑๕๙/๑๙๕.),
กูฏทันตสูตร ตรัสกับ กูฏทันตพราหมณ์ (-บาลี สี. ที. ๙/๑๘๘/๒๓๕.),
มหาลิสูตร ตรัสกับ เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี (-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๑/๒๕๕.),
ชาลิยสูตร ตรัสกับ มัณฑิยปริพาชกและชาลิยปริพาชก (-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๓/๒๕๖.),
มหาสีหนาทสูตร ตรัสกับ อเจลกัสสปะ (-บาลี สี. ที. ๙/๒๑๘/๒๗๐.),
โปฏฐปาทสูตร ตรัสกับ โปฏฐปาทปริพาชก (-บาลี สี. ที. ๙/๒๒๖/๒๗๙.),
สุภสูตร พระอานนท์กล่าวกับ สุภมาณพโตเทยบุตร (-บาลี สี. ที. ๙/๒๕๔ /๓๑๙.),
เกวัฏฏสูตร ตรัสกับ เกวัฏฏะ (ชาวประมง) (-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๖/๓๔๒.),
โลหิจจสูตร ตรัสกับ โลหิจจพราหมณ์ (-บาลี สี. ที. ๙/๒๙๓/๓๖๓.),
เตวิชชสูตร ตรัสกับ วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ (-บาลี สี. ที. ๙/๓๑๐/๓๘๓.).
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04

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๖/๑๖๖๓.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เธอทั้ ง หลาย จงอย่ า กล่ า ว
เดรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร
เรือ่ งมหาอ�ำมาตย์ เรือ่ งกองทัพ เรือ่ งภัย เรือ่ งการรบ เรือ่ งข้าว
เรื่องน�้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม
เรือ่ งญาติ เรือ่ งยานพาหนะ เรือ่ งหมูบ่ า้ น เรือ่ งนิคม เรือ่ งนคร
เรือ่ งชนบท เรือ่ งสตรี เรือ่ งบุรษุ เรือ่ งคนกล้าหาญ เรือ่ งตรอก
เรือ่ งท่าน�ำ้ เรือ่ งคนทีล่ ว่ งลับไปแล้ว เรือ่ งเบ็ดเตล็ด เรือ่ งโลก
เรือ่ งทะเล เรือ่ งความเจริญและความเสือ่ ม ด้วยประการนัน้ ๆ
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะถ้อยค�ำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่
เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย
ความคลายก�ำหนัด ความดับ ความร�ำงับ ความรู้ยิ่ง
ความรู้พร้อม และนิพพานเลย.
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พระพุทธเจ้า
เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

05
-บาลี สี. ที. ๙/๑๐/๑๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อี ก อย่ า งหนึ่ ง เมื่ อ สมณะหรื อ
พราหมณ์ บ างพวก ฉั น โภชนะที่ เ ขาให้ ด ้ ว ยศรั ท ธาแล้ ว
ท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูด
เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอ�ำมาตย์ เรื่องกองทัพ
เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่องข้าว เรื่องน�้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยานพาหนะ
เรื่องหมู่บ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี
เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่าน�้ำ เรื่อง
คนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล
เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆ.
ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้
เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าว
สรรเสริญอย่างนี้.
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

06

-บาลี สี. ที. ๙/๘๗/๑๑๐., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๖/๑๖๖๓.

... เมือ่ สมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะทีเ่ ขา
ให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็น
ปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอ�ำมาตย์
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่องข้าว เรื่องน�้ำ เรื่อง
ผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่อง
ยานพาหนะ เรื่องหมู่บ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรือ่ งสตรี เรือ่ งบุรษุ เรือ่ งคนกล้าหาญ เรือ่ งตรอก เรือ่ งท่าน�ำ้
เรือ่ งคนทีล่ ว่ งลับไปแล้ว เรือ่ งเบ็ดเตล็ด เรือ่ งโลก เรือ่ งทะเล
เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆ.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา
เห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอทั้งหลาย จงอย่ากล่าว
เดรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร
เรื่องมหาอ�ำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่อง
ข้าว เรือ่ งน�ำ้ เรือ่ งผ้า เรือ่ งทีน่ อน เรือ่ งดอกไม้ เรือ่ งของหอม
เรือ่ งญาติ เรือ่ งยานพาหนะ เรือ่ งหมูบ่ า้ น เรือ่ งนิคม เรือ่ งนคร
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เรือ่ งชนบท เรือ่ งสตรี เรือ่ งบุรษุ เรือ่ งคนกล้าหาญ เรือ่ งตรอก
เรือ่ งท่าน�ำ้ เรือ่ งคนทีล่ ว่ งลับไปแล้ว เรือ่ งเบ็ดเตล็ด เรือ่ งโลก
เรือ่ งทะเล เรือ่ งความเจริญและความเสือ่ ม ด้วยประการนัน้ ๆ
เพราะเหตุไรจึงไม่ควรกล่าว เพราะการกล่าวนัน้ ๆ ไม่ประกอบ
ด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงือ่ นต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปพร้อม
เพือ่ ความหน่ายทุกข์ ความคลายก�ำหนัด ความดับ ความร�ำงับ
ความรูย้ งิ่ ความรูพ้ ร้อม และนิพพานเลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อพวกเธอจะกล่าว จงกล่าวว่า
“เช่นนีๆ
้ เป็นทุกข์ เช่นนีๆ
้ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เช่นนีๆ
้ เป็น
ความดับไม่เหลือของทุกข์ และเช่นนีๆ
้ เป็นทางด�ำเนินให้ถงึ
ความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรกล่าว
เพราะการกล่าวนัน้ ๆ ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงือ่ นต้น
ของพรหมจรรย์ เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความ
คลายก�ำหนัด ความดับ ความร�ำงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม
และนิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงท�ำความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริง ว่า “นี้เป็นทุกข์ นี้
เป็นเหตุให้เกิดขึน้ แห่งทุกข์ นีเ้ ป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
นีเ้ ป็นทางด�ำเนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนีเ้ ถิด.
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-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๑๗/๕๐๐.

พราหมณ์ !   ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างมีอยู่ ๓ อย่าง คือ
อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์.
(1) พราหมณ์ !   อิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร.
คือ คนบางคนในโลกนี้กระท�ำอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆ
ผู้เดียวแปลงเป็นหลายคน หลายคนแปลงเป็นคนเดียว ท�ำ
ทีก่ ำ� บังให้เป็นทีแ่ จ้ง ท�ำทีแ่ จ้งให้เป็นทีก่ ำ� บัง ไปได้ไม่ขดั ข้อง
ผ่านทะลุฝา ทะลุกำ� แพง ทะลุภเู ขา ดุจไปในอากาศว่างๆ ผุด
ขึ้นและด�ำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน�้ำ เดินไปได้เหนือน�้ำ
เหมือนเดินบนแผ่นดิน ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปกี ทัง้ ที่
ยังนัง่ สมาธิคบู้ ลั ลังก์ ลูบคล�ำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อนั มี
ฤทธิอ์ านุภาพมากได้ดว้ ยฝ่ามือ และแสดงอ�ำนาจทางกายเป็น
ไปตลอดถึงพรหมโลกได้.
พราหมณ์ !   นี้แล อิทธิปาฏิหาริย์.
(2) พราหมณ์ !   อาเทสนาปาฏิหาริยเ์ ป็นอย่างไร.
คือ คนบางคนในโลกนีโ้ ดยอาศัยนิมติ ย่อมทายใจคน
ว่า “ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการ
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อย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี้”1 แม้เขาทายมากเท่าไร
ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย บางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือของ
อมนุษย์หรือของเทวดา แล้วทายใจคนว่า “ใจของท่านเป็น
อย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ ความคิดของ
ท่านเป็นดังนี้” แม้เขาทายมากเท่าไร ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย
บางคนฟังเสียงแห่งวิตกวิจาร ของบุคคลทีก่ ำ� ลังวิตกวิจารอยู่
แล้วทายใจคนว่า “ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไป
โดยอาการอย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี”้ แม้เขาทายมาก
เท่าไร ก็ถกู หมดไม่มผี ดิ เลย บางคนก�ำหนดใจของผูเ้ ข้าสมาธิ
อันไม่มีวิตกวิจาร ด้วยใจของตนแล้วรู้ว่า “มโนสังขาร อัน
ท่านผู้นี้ตั้งไว้เช่นใด ในล�ำดับแห่งจิตนี้ จักเกิดวิตกชื่อโน้น”
ดังนี้ แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมด ไม่มีผิดเลย.
พราหมณ์ !   นี้แล อาเทสนาปาฏิหาริย์.
(3) พราหมณ์ !   อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร.
คือ คนบางคนในโลกนีย้ อ่ มพร�ำ่ สอนว่า “ท่านทัง้ หลาย
จงตรึกอย่างนี้ๆ อย่าตรึกอย่างนั้นๆ จงท�ำในใจอย่างนี้ๆ
อย่าท�ำในใจอย่างนั้นๆ จงละสิง่ นีๆ
้ เสีย จงเข้าถึงสิง่ นีๆ
้
แล้วแลอยู”่ ดังนี้.
พราหมณ์ !   นี้แล อนุสาสนีปาฏิหาริย์.
1. บาลีเดียวกัน ต่างส�ำนวนในบางฉบับของไตรปิฎกแต่ละส�ำนัก
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พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัด ขยะแขยง
เกลียดชัง อิทธิปาฏิหาริย์
และอาเทสนาปาฏิหาริย์

08

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๓/๓๓๙.

เกวัฏฏะ !   นี่ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ที่เราได้ท�ำให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ ๓ อย่าง คือ
อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย.์
(1) เกวัฎฎะ !   อิทธิปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างไร.
เกวัฏฏะ !  ภิกษุในกรณีนี้ กระท�ำอิทธิวธิ มี อี ย่างต่างๆ
คือ ผู้เดียวแปลงเป็นหลายคน หลายคนแปลงเป็นคนเดียว
ท�ำที่ก�ำบังให้เป็นที่แจ้ง ท�ำที่แจ้งให้เป็นที่ก�ำบัง ไปได้ไม่
ขัดข้อง ผ่านทะลุฝา ทะลุก�ำแพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศ
ว่างๆ ผุดขึ้นและด�ำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน�้ำ เดินไปได้
เหนือน�้ำเหมือนเดินบนแผ่นดิน ไปได้ในอากาศเหมือน
นกมีปีก ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู้บัลลังก์ ลูบคล�ำดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือ และแสดง
อ�ำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้.
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เกวัฏฏะ !   กุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เห็นการ
แสดงนัน้ แล้ว เขาบอกเล่าแก่กลุ บุตรอืน่ บางคน ทีไ่ ม่ศรัทธา
เลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์นัก กุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้น
ก็จะพึงตอบว่า วิชาชื่อคันธารี1 มีอยู่ ภิกษุนั้นแสดงอิทธิวิธี
ด้วยวิชานั่นเท่านั้น (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่).
เกวัฏฏะ !   ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อ ไม่
เลือ่ มใส ย่อมกล่าวตอบผูเ้ ชือ่ ผูเ้ ลือ่ มใสได้อย่างนัน้ มิใช่หรือ.
พึงตอบได้ พระองค์.

เกวัฏฏะ !  เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
ดังนีแ้ ล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง ต่ออิทธิปาฏิหาริย.์
(2) เกวัฏฏะ !  อาเทสนาปาฏิหาริยน์ น้ั เป็นอย่างไร.
เกวัฏฏะ !   ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทายจิต ทายความ
รูส้ กึ ของจิต ทายความตรึก ทายความตรอง ของสัตว์เหล่าอืน่
ของบุคคลเหล่าอื่นได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่าน
เป็นไปโดยอาการอย่างนี้ ความคิดของท่านเป็นดังนี้.
เกวัฏฏะ !  กุลบุตรผูม้ ศี รัทธาเลือ่ มใสได้เห็นภิกษุนนั้
ทายจิต ทายความรูส้ กึ ของจิต ทายความตรึก ทายความตรอง
1. คันธารี ชื่อมนต์ แต่งโดยฤษีมีนามคันธาระ, อีกอย่างหนึ่งว่าในแคว้นคันธาระ
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ของสัตว์เหล่าอื่น ด้วยประการนั้นๆ แล้ว เขาบอกเล่าแก่
กุลบุตรอื่นบางคน ที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสว่าน่าอัศจรรย์นัก
กุลบุตรผูไ้ ม่เชือ่ ไม่เลือ่ มใส ย่อมค้านกุลบุตรผูเ้ ชือ่ ผูเ้ ลือ่ มใส
ว่า วิชาชื่อมณิกา มีอยู่ ภิกษุนั้น กล่าวทายใจได้เช่นนั้นๆ
ก็ด้วยวิชานั้น (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่).
เกวัฏฏะ !   ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร ก็คนไม่เชื่อ ไม่
เลือ่ มใส ย่อมกล่าวตอบผูเ้ ชือ่ ผูเ้ ลือ่ มใสได้ อย่างนัน้ มิใช่หรือ.
พึงตอบได้ พระองค์์.

เกวัฏฏะ !   เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาฏิหาริย์ดังนี้แล จึงอึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง ต่อ
อาเทสนาปาฏิหาริย์.
(3) เกวัฏฏะ !   อนุสาสนีปาฏิหาริยน์ น้ั เป็นอย่างไร.
เกวัฏฏะ !   ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมพร�ำ่ สอนว่า “ท่าน
จงตรึกอย่างนีๆ
้ อย่าตรึกอย่างนัน้ ๆ จงท�ำไว้ในใจอย่างนีๆ
้
อย่าท�ำไว้ในใจอย่างนัน้ ๆ จงละสิง่ นีๆ
้ เสีย จงเข้าถึงสิง่ นีๆ
้
แล้วแลอยู่” ดังนี้.
เกวัฏฏะ !   นี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์.
เกวัฏฏะ !   ข้ออื่นยังมีอีก ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้
เป็นพระอรหันต์ตรัสรูช้ อบเอง สมบูรณ์ดว้ ยวิชชาและจรณะ
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ด�ำเนินไปดี รูแ้ จ้งโลก เป็นสารถีฝกึ คนควรฝึกไม่มใี ครยิง่ ไปกว่า
เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว จ�ำแนกธรรม
ออกสอนสัตว์ ตถาคตนั้น ท�ำให้แจ้งซึ่งโลกนี้ กับทั้งเทวดา
มาร พรหม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อม
ทั้งมนุษย์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม
ตถาคตนัน้ แสดงธรรมไพเราะในเบือ้ งต้น–ท่ามกลาง –ทีส่ ดุ
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง.
คหบดี ห รื อ บุ ต รคหบดี หรื อ ผู ้ เ กิ ด ในตระกู ล ใด
ตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี ได้ฟังธรรมนั้นแล้ว เกิดศรัทธา
ในตถาคต เขาผู้ประกอบด้วยศรัทธา ย่อมพิจารณาเห็นว่า
“ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นโอกาสว่าง
การที่คนอยู่ครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังข์ที่เขาขัดแล้วนั้น ไม่ท�ำได้
โดยง่าย ถ้ากระไร เราจะปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ
ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด” ดังนี้
โดยสมัยอื่นต่อมา เขาละกองสมบัติน้อยใหญ่ และวงศ์ญาติ
น้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่
เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว.
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ภิกษุนั้น ผู้บวชแล้วอย่างนี้ ส�ำรวมแล้วด้วยความ
ส�ำรวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติ
เห็นเป็นภัยในโทษทัง้ หลาย แม้วา่ เป็นโทษเล็กน้อย สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบแล้วด้วยกายกรรม
วจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล
มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ.
เกวัฏฏะ !   ภิกษุถึงพร้อมด้วยศีล เป็นอย่างไรเล่า.
เกวัฏฏะ !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ละการท�ำสัตว์มชี วี ติ
ให้ตกล่วงไป เป็นผูเ้ ว้นขาดจากปาณาติบาต วางท่อนไม้และ
ศัสตราเสียแล้ว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวัง
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่.
เกวัฏฏะ !   นี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์.
(ต่อไปนี้ ทรงแสดงด้วยจุลศีล – มัชฌิมศีล – มหาศีล –
อินทรียสังวร – สติสมั ปชัญญะ - การสันโดษด้วยปัจจัยสี่ – การชำ�ระจิตจาก
นิวรณ์ในที่สงัดแล้วได้ปฐมฌาน – ทุติยฌาน – ตติยฌาน - จตุตถฌาน
– ญาณทัสสนะ – มโนมยิทธิ – อิทธิวิธี – ทิพพโสต – เจโตปริยญาณ
– ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ – จุตูปปาตญาณ และตรัสเรียกความสำ�เร็จ
ในการสอนแต่ละขั้นว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ อย่างหนึ่งๆ จนกระทั่งถึง
อาสวักขยญาณซึ่งมีข้อความว่า)
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เกวัฏฏะ !   ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใส
ไม่มกี เิ ลส ปราศจากอุปกิเลส1 เป็นธรรมชาติออ่ นโยนควรแก่
การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว เช่นนี้แล้ว เธอก็น้อมจิต
ไปเฉพาะต่ออาสวักขยญาณ2 เธอย่อมรูช้ ดั ตามทีเ่ ป็นจริงว่า
“นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิดขึน้ แห่งทุกข์ นีค้ วามดับไม่เหลือแห่งทุกข์
นี้ทางด�ำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” และรู้ชัด
ตามที่เป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ นี้เหตุเกิดขึ้นแห่งอาสวะ
นี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ นี้ทางด�ำเนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งอาสวะ” เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้
จิตก็พน้ จากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ3 ครัน้ จิตหลุดพ้นแล้ว
ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า “จิตพ้นแล้ว” เธอรู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�ำได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว กิจอื่นที่
จะต้องท�ำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก” ดังนี้.
เกวัฏฏะ !   เปรียบเหมือนห้วงน�ำ้ ใสทีไ่ หล่เขาไม่ขนุ่ มัว
คนมีจกั ษุดยี นื อยูบ่ นฝัง่ ในทีน่ นั้ เขาเห็นหอยต่างๆ บ้าง กรวด
1. เครื่องเศร้าหมองแห่งจิต
2. ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ
3. กามาสวะ = อาสวะคือกาม (กิเลสที่เป็นเหตุให้ติดในกาม)
ภาวสวะ = อาสวะคือภพ (กิเลสที่เป็นเหตุให้ติดในภพ)
อวิชชาสวะ = อาสวะคืออวิชชา (กิเลสทีเ่ ป็นเหตุให้ติดในไม่รตู้ ามความเป็นจริง)
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และหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง อันหยุดอยูแ่ ละว่ายไปในห้วงน�ำ้ นัน้
เขาจะส�ำเหนียกใจอย่างนี้ว่า “ห้วงน�้ำนี้ใส ไม่ขุ่นเลย หอย
ก้อนกรวด ปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้าง ว่ายไปบ้าง ใน
ห้วงน�้ำนั้น” ดังนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น.
เกวัฏฏะ !   นี้เราเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์.
เกวัฏฏะ !   เหล่านี้แล ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง ที่เราได้
ท�ำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เอง แล้วประกาศให้ผอู้ นื่ รูต้ ามด้วย.
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พระสัมมาสัมพุทธะ
ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

09
-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๑๕/๓๓.

พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงอิทธิปาฏิหาริยโ์ ดยการเหาะขึน้ ไป
ปลดบาตรของราชคหเศรษฐี ในเมืองราชคฤห์ จากนั้นก็ได้ถือบาตรและ
เหาะเวียนไปรอบเมืองราชคฤห์ ๓ รอบ เรือ่ งทราบไปถึงพระผูม้ พี ระภาค
พระผู้มีพระภาคจึงสั่งประชุมสงฆ์เพื่อสอบถาม

ภารทวาชะ !   ข่าวว่าเธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลงจริงหรือ.
จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ภารทวาชะ !   การกระท�ำของเธอนัน่ ไม่เหมาะ ไม่สม
ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�ำ ไฉนเธอจึง
ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์
แก่พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ ซึ่งเป็นดุจซากศพ
เล่า มาตุคามแสดงของลับ เพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจ
ซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึง่ เป็นธรรมอันยวดยิง่ ของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์
เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ซงึ่ เป็นดุจซากศพ การกระท�ำของเธอ
นั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส
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หรือไมทาํ ผูท เี่ คยเลือ่ มใสแลว ใหเ ลือ่ มใสยิง่ ขึน้ ไป โดยทีแ่ ท
ยอมเปนไปเพือ่ ความไมเลือ่ มใสของผูท ยี่ งั ไมเลือ่ มใส และ
ทําผูท เี่ คยเลือ่ มใสแลว ใหเ ปลีย่ นไปเปน อยางอืน่ เทานัน้ .
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์
ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์ รูปใด
แสดง ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงท�ำลายบาตรไม้นั่น
บดให้ละเอียด ใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง
ภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ
แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี

10

-บาลี มหา. วิ. ๑/๑๗๒/๒๓๒

อนึง่ ภิกษุใด ไม่รเู้ ฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม1
อันเป็นความรู้ ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ
น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้
ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือ
เอาตามก็ตาม เป็นอันต้องอาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด
จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะท่าน ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้
กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็น ได้พูดพล่อยๆ
เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่ส�ำคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้
ก็เป็นปาราชิก2หาสังวาส3มิได้.
.

1. อุตตริมนุสสธรรม = ธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์
2. ปาราชิก = อาบัติหนักที่แก้ไขไม่ได้ เมื่อภิกษุกระท�ำแล้ว ต้องขาดจากความ
เป็นภิกษุ
3. สังวาส = การอยู่ร่วมกัน, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันของสงฆ์ เช่น การท�ำ
สังฆกรรมร่วมกัน, การกินร่วมกัน, การนอนร่วมกัน
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พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ
บอกคุณวิเศษให้กบั ผูท้ ไี่ ม่ใช่นกั บวช

11

-บาลี มหา. วิ. ๒/๒๑๑/๓๐๕.

อนึง่ ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแก่อนุปสัมบัน1
เป็นปาจิตตีย2์ เพราะมีจริง.

1. อนุปสัมบัน = ผู้ที่ไม่ใช่นักบวช
2. ปาจิตตีย์ = อาบัตทิ แี่ ก้ไขได้ ปลงด้วยวาจา หากภิกษุกระท�ำแล้วต้องพูดเปิดเผย
ความผิดนั้นแก่ภิกษุด้วยกันอย่างน้อยรูปใดรูปหนึ่งก็ได้
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พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์
(ท�ำนายทายทัก) บุคคลอื่น

12

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๐/๗๕.

ตรั ส กั บ พระอานนท์ ป รารภเหตุ น างมิ ค สาลากล่ า วแย้ ง
พระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคลระหว่างบิดาของ
ตนเองผู้ ป ระพฤติ พ รหมจรรย์ แ ละเพื่ อ นของบิ ด าผู้ ไ ม่ ไ ด้ ป ระพฤติ
พรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้ง ๒ บุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้
กายดุสิตเหมือนกัน.

อานนท์ !   … เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้อง
บุคคลนี้ ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต.
อานนท์ !   เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่า
เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณใน
บุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคล ย่อมท�ำลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผูท้ เี่ หมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้.
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มหาโจร ๕ จ�ำพวก

13

-บาลี มหา. วิ. ๑/๑๖๙/๒๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   มหาโจร ๕ จ�ำพวกนี้ มีปรากฏอยู่
ในโลก ๕ จ�ำพวกเป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุทงั้ หลาย !   มหาโจรบางคนในโลกนี้ ย่อม
ปรารถนาอย่างนีว้ า่ เมือ่ ไรหนอเราจักเป็นผูอ้ นั บุรษุ ร้อยหนึง่
หรือพันหนึง่ แวดล้อมแล้ว ท่องเทีย่ วไปในหมูบ่ า้ น นิคมและ
ราชธานี เบียดเบียนเอง ให้ผอู้ น่ื เบียดเบียน ตัดเอง ให้ผอู้ น่ื
ตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ สมัยต่อมา เขาเป็น
ผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อมแล้วเที่ยวไปใน
หมูบ่ า้ น นิคมและราชธานี เบียดเบียนเอง ให้ผอู้ นื่ เบียดเบียน
ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็
ฉันนั้นเหมือนกันแล ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ
เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว
เที่ยวจาริกไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และ
บรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำ�เกรง ได้จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร1 สมัยต่อมา
1. คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร = ยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรค
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เธอเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว
เที่ยวจาริกไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และ
บรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำ�เกรงแล้ว ได้จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! นีเ้ ป็นมหาโจรจำ�พวกที่ ๑ มีปรากฏอยูใ่ นโลก.
(2) ภิกษุทั้งหลาย !   อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทราม
บางรูปในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนธรรมวินยั อันตถาคตประกาศ
แล้ว ย่อมอวดอ้างว่าเป็นของตน. ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เป็น
มหาโจรจำ�พวกที่ ๒ มีปรากฏอยู่ในโลก.
(3) ภิกษุทั้งหลาย !   อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทราม
บางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามกำ�จัดเพื่อนพรหมจารี ผู้
หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอัน
เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้. ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เป็นมหาโจรจำ�พวกที่ ๓ มีปรากฏอยู่ในโลก.
(4) ภิกษุทั้งหลาย !   อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทราม
บางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์
ทั้งหลาย ด้วยครุภัณฑ์ ครุบริขารของสงฆ์ คือ อาราม พื้นที่
อารามวิหาร พืน้ ทีว่ หิ าร เตียง ตัง่ ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่าง
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โลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกะต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ
ดินเหนียว เครื่องไม้ เครื่องดิน. ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เป็น
มหาโจรจำ�พวกที่ ๔ มีปรากฏอยู่ในโลก.
(5) ภิกษุทั้งหลาย !   ภิ ก ษุ ผู้ ก ล่ า วอวดอุ ต ตริ มนุสสธรรม อันไม่มอี ยู่ อันไม่เป็นจริง นีจ้ ดั เป็นยอดมหาโจร
ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์
พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร
เพราะภิกษุนนั้ ฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยอาการแห่ง
คนขโมย.
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อริยบุคคล
จะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ

14

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๑-๑๘๘/๒๗๔–๒๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   บรรดาองค์ทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิ
ย่อมเป็นธรรมน�ำหน้า1 ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมน�ำหน้า
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะ รู้จัก
สัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะ ความรูข้ องเธอนัน้ เป็นสัมมาทิฏฐิ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไร คือ
การโกง การล่อลวง การตลบตะแลง การยอมมอบตนในทางผิด
การเอาลาภต่อลาภ นี้มิจฉาอาชีวะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็น ๒ อย่าง
คือ สัมมาอาชีวะทีย่ งั เป็นสาสวะ2 เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่
ขันธ์อย่างหนึง่ สัมมาอาชีวะของพระอริยะทีเ่ ป็นอนาสวะ เป็น
โลกุตระ เป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็สมั มาอาชีวะทีย่ งั เป็นสาสวะ เป็น
ส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันธ์ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกใน
ธรรมวินยั นี้ ย่อมละมิจฉาอาชีวะ เลีย้ งชีพด้วยสัมมาอาชีวะ.
1. ธรรมน�ำหน้า = ธรรมที่เริ่มมีมาก่อน (ปุทงฺคม)
2. สาสวะ = ประกอบด้วยอาสวะ, ยังมีอาสวะ
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ภิกษุทงั้ หลาย ! นีส้ มั มาอาชีวะทีย่ งั เป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ
ให้ผลแก่ขันธ์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็สมั มาอาชีวะของพระอริยะทีเ่ ป็น
อนาสวะ1 เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความงด ความเว้น เจตนางดเว้นจาก
มิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้
พรัง่ พร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นีแ้ ล สัมมาอาชีวะ
ของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองค์มรรค.
ภิกษุนนั้ ย่อมพยายามเพือ่ ละมิจฉาอาชีวะ เพือ่ บรรลุ
สัมมาอาชีวะ ความพยายามของเธอนั้น เป็นสัมมาวายามะ.
ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้ มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่ สติของเธอนั้น เป็นสัมมาสติ.
ด้วยอาการนี้ ธรรม ๓ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อม เป็นไปตามสัมมาอาชีวะ
ของภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   บรรดาองค์ทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิ
ย่อมเป็นธรรมน�ำหน้า ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมน�ำหน้า
อย่างไร คือ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะ
1. อนาสวะ = ไม่มีอาสวะ
47

พุทธวจน - หมวดธรรม

ได้ เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมี
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้ เมือ่ มีสมั มาวายามะ สัมมาสติ
จึงพอเหมาะได้ เมือ่ มีสมั มาสติ สัมมาสมาธิจงึ พอเหมาะได้
เมือ่ มีสมั มาสมาธิ สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้ เมือ่ มีสมั มาญาณะ สัมมาวิมตุ ติจงึ พอเหมาะได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ด้วยประการนี้แล พระเสขะผู้
ประกอบด้วยองค์ ๘ จึงเป็นพระอรหันต์ผปู้ ระกอบด้วยองค์ ๑๐.
ภิกษุทั้งหลาย !   บรรดาองค์ทั้ง ๗ นั้น สัมมาทิฏฐิ
ย่อมเป็นธรรมน�ำหน้า ก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมน�ำหน้า
อย่างไร คือ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้
ทัง้ อกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้น ก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้ว
และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะ
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย.
ผูม้ สี มั มาสังกัปปะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้...

ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้...

ผูม้ สี มั มากัมมันตะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากัมมันตะได้...
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ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้...
ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้...

ผู้มีสัมมาสติ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้...
ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้...
ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้...
ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ ทัง้
อกุศลธรรมเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาวิมตุ ติเป็น
ปัจจัยนัน้ ก็เป็นอันผูม้ สี มั มาวิมตุ ติสลัดได้แล้ว และกุศลธรรม
เป็นอเนก ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์ เพราะสัมมาวิมตุ ติเป็น
ปัจจัย.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ด้วยประการนีแ้ ล จึงเป็นธรรมฝ่าย
กุศล ๒๐ ฝ่ายอกุศล ๒๐ ชือ่ ธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ1
อันเราให้เป็นไปแล้ว สมณะ หรือพราหมณ์ หรือเทวดา
หรือมาร หรือพรหม หรือใครๆ ในโลก จะให้เป็นไปไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่ง
พึงส�ำคัญทีจ่ ะติเตียนคัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้
การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกัน ๑๐ ประการ อันชอบด้วย
เหตุของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้น ย่อมถึงฐานะน่าต�ำหนิ
ในปัจจุบันเทียว.
1. มหาจัตตารีสกะ ธัมมะปริยายะ (มหาจตฺตารีสก ธมฺมปริยาย)
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ถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ
ถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะ เขาก็ตอ้ งบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะ
ถ้าใครติเตียนสัมมาวาจา เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจา
ถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะ เขาก็ตอ้ งบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีิมิจฉากัมมันตะ
ถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาอาชีวะ
ถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะ เขาก็ตอ้ งบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีิมิจฉาวายามะ
ถ้าใครติเตียนสัมมาสติ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสติ
ถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิ
ถ้าใครติเตียนสัมมาญาณะ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญาณะ
ถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุตติ เขาก็ต้องบูชา สรรเสริญ
ท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตติ.
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ภิกษุทงั้ หลาย !  สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่

พึงส�ำคัญทีจ่ ะติเตียน คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้
การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกัน ๑๐ ประการ อันชอบด้วย
เหตุของสมณะหรือพราหมณ์พวกนัน้ ย่อมถึงฐานะน่าต�ำหนิ
ในปัจจุบันเทียว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   แม้พวกอัสสะและพวกภัญญะชาว
อุกกลชนบท ซึง่ เป็นอเหตุกวาทะ อกิรยิ วาทะ นัตถิกวาทะ1ก็
ยังส�ำคัญทีจ่ ะไม่ตเิ ตียน ไม่คดั ค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะ
นัน่ เพราะเหตุไร เพราะกลัวถูกนินทา ถูกว่าร้าย และถูกก่อความ.

1. อเหตุกวาทะ = ผูม้ วี าทะว่า เหตุไม่ม,ี อกิรยิ วาทะ = ผูม้ วี าทะว่า การกระท�ำไม่ม,ี
นัตถิกวาทะ = ผู้มีวาทะว่า ขาดสูญ
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
นัยที่ ๑

15

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ โดย
ความเป็นสุข
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆ โดย
ความเป็นตัวตน
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจกระท�ำอนันตริยกรรม
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจหวังการถึงความบริสทุ ธิ์
โดยโกตุหลมงคล
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล
ภายนอกจากศาสนานี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านีแ้ ล ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
นัยที่ ๒

16

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
ย�ำเกรง ในพระศาสดา
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
ย�ำเกรง ในพระธรรม
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
ย�ำเกรง ในพระสงฆ์
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
ย�ำเกรง ในสิกขา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ1
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจยังภพที่แปดให้เกิดขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านีแ้ ล ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
1. วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
นัยที่ ๓

17

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปลงชีวิต
มารดา
เป็นไปไม่ได้ ทีผ่ ถู้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปลงชีวติ บิดา
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงปลงชีวิต
พระอรหันต์
เป็นไปไม่ได้ทผี่ ถู้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงคิดประทุษร้าย
ตถาคต แม้เพียงท�ำโลหิตให้ห้อ
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงท�ำสงฆ์ให้
แตกกัน
เป็นไปไม่ได้ ทีผ่ ถู้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ จะพึงถือศาสดาอืน่ .
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านีแ้ ล ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน
นัยที่ ๔

18

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙ /๓๖๖.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ
เหล่านี้มีอยู่ ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสูท่ ฏิ ฐิ ว่า “สุขและทุกข์
ตนท�ำเอง”
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสูท่ ฏิ ฐิ ว่า “สุขและทุกข์
ผู้อื่นท�ำให้”
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสูท่ ฏิ ฐิ ว่า “สุขและทุกข์
ตนท�ำเองก็มีผู้อื่นท�ำให้ก็มี”
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสูท่ ฏิ ฐิ ว่า “สุขและทุกข์
ไม่ต้องท�ำเองเกิดขึ้นได้ตามล�ำพัง”
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสูท่ ฏิ ฐิ ว่า “สุขและทุกข์
ไม่ต้องใครอื่นท�ำให้ เกิดขึ้นได้ตามล�ำพัง”
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสูท่ ฏิ ฐิ ว่า “สุขและทุกข์
ไม่ตอ้ งท�ำเองและไม่ตอ้ งใครอืน่ ท�ำให้ เกิดขึน้ ได้ตามล�ำพัง”.
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ข้อนั้น เพราะเหตุไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เหตุ (แห่งสุข
และทุกข์) อันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเห็นแล้ว โดยแท้จริง และ
ธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านีแ้ ล ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้
๖ ประการ.
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อานิสงส์แห่งการท�ำให้แจ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล

19
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   อานิสงส์แห่งการท�ำให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ ๖ อย่างเป็นอย่างไร คือ
เป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อสัทธรรม
เป็นบุคคลผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม
ทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระท�ำที่กระท�ำแล้ว
เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ
เป็นบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นเหตุ
เป็นบุคคลผู้เห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแต่เหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล อานิสงส์ ๖ ประการ
แห่งการท�ำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม ๓ แบบ
ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

20

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๒/๕๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ลัทธิ ๓ ลัทธิเหล่านี้มีอยู่ เป็นลัทธิ
ซึ่งแม้บัณฑิตจะพากันไตร่ตรอง จะหยิบขึ้นตรวจสอบ จะ
หยิบขึน้ วิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างไร แม้จะบิดผันกันมาอย่างไร
ก็ชวนให้นอ้ มไป เพือ่ การไม่ประกอบกรรมทีด่ งี ามอยูน่ นั่ เอง.
ภิกษุทั้งหลาย !   ลัทธิ ๓ ลัทธินั้นเป็นอย่างไร คือ
(1) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำ�และ
ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับสุข รับทุกข์
หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะกรรมที่ทำ�ไว้
แต่ปางก่อน”
(2) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำ�และ
ความเห็นว่า “บุรษุ บุคคลใดๆ ก็ตาม ทีไ่ ด้รบั สุข รับทุกข์ หรือ
ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะอิศวรเนรมิตให้”
(3) สมณะและพราหมณ์บางพวก มีถ้อยคำ�และ
ความเห็นว่า “บุรุษบุคคลใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับสุข รับทุกข์
หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยเลย”.
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เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว
ภิกษุทั้งหลาย !   ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น สมณพราหมณ์พวกใด มีถ้อยค�ำและความเห็นว่า “บุคคลได้รับ
สุขหรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ เพราะกรรมที่ท�ำไว้
แต่ปางก่อนอย่างเดียว” มีอยู่ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์
เหล่านั้น แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว
เรากล่าวกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ ... ลักทรัพย์ ...
ประพฤติผดิ พรหมจรรย์ ... พูดเท็จ ... พูดค�ำหยาบ ... พูดยุ
ให้แตกกัน ... พูดเพ้อเจ้อ ... มีใจละโมบเพ่งเล็ง ... มีใจ
พยาบาท ... มีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
นั่นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ท�ำไว้แต่ปางก่อน.
เมื่อมัวแต่ถือเอากรรมที่ท�ำไว้แต่ปางก่อนมาเป็น
สาระส�ำคัญดังนี้แล้ว คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากท�ำหรือ
ความพยายามท�ำในข้อทีว่ า่ สิง่ นีค้ วรท�ำ (กรณีย) สิง่ นีไ้ ม่ควรท�ำ
(อกรณีย) อีกต่อไป.
เมือ่ กรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถกู ท�ำหรือถูกละเว้น
ให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว คนพวกทีไ่ ม่มสี ติคมุ้ ครองตนเหล่านัน้
ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาเรียกตนว่า เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้”
ดังนี้.
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เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้
ภิกษุทั้งหลาย !   ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น สมณพราหมณ์พวกใด มีถ้อยค�ำและความเห็นว่า “บุคคลได้รับ
สุขหรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น เป็นเพราะ
อิศวรเนรมิตให้ (อิสสฺ รนิมมฺ านเหตุ)” ดังนี้ มีอยู่ เราเข้าไปหา
สมณพราหมณ์เหล่านั้น แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยัน
อยู่ดังนั้นแล้ว เรากล่าวกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์
... ลักทรัพย์ ... ประพฤติผิดพรหมจรรย์ ... พูดเท็จ ... พูด
ค�ำหยาบ ... พูดยุให้แตกกัน ... พูดเพ้อเจ้อ ... มีใจละโมบ
เพ่งเล็ง ... มีใจพยาบาท มีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใด
อย่างหนึง่ อยู่ นัน่ ก็ตอ้ งเป็นเพราะการเนรมิตของอิศวรด้วย.
เมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตของอิศวร มาเป็นสาระ
ส�ำคัญดังนี้แล้ว คนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากท�ำ หรือความ
พยายามท�ำในข้อที่ว่า สิ่งนี้ควรท�ำ สิ่งนี้ไม่ควรท�ำ อีกต่อไป.
เมือ่ กรณียกิจและอกรณียกิจ ไม่ถกู ท�ำหรือถูกละเว้น
ให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว คนพวกทีไ่ ม่มสี ติคมุ้ ครองตนเหล่านัน้
ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาเรียกตนว่า เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้”
ดังนี้.
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เชือ่ ว่าสุขและทุกข์เกิดขึน้ เองลอยๆ
ไม่มอี ะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย
ภิกษุทั้งหลาย !   ในบรรดาลัทธิทั้ง ๓ นั้น สมณพราหมณ์พวกใดมีถอ้ ยค�ำและความเห็นว่า “บุคคลได้รบั สุข
หรือทุกข์ หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ ทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรเป็น
เหตุ เป็นปัจจัยเลย” ดังนี้ มีอยู่ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์
เหล่านั้น แล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้ว
เรากล่าวกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น คนที่ฆ่าสัตว์ … ลักทรัพย์ …
ประพฤติผดิ พรหมจรรย์ … พูดเท็จ … พูดค�ำหยาบ … พูดยุ
ให้แตกกัน … พูดเพ้อเจ้อ … มีใจละโมบเพ่งเล็ง … มีใจ
พยาบาท … มีความเห็นวิปริตเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่
นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเลยด้วย.
เมือ่ มัวแต่ถอื เอาความไม่มอี ะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย
เลย มาเป็นสาระส�ำคัญดังนี้แล้ว คนเหล่านั้นก็ไม่มีความ
อยากท�ำ หรือความพยายามท�ำในข้อที่ว่า สิ่งนี้ควรท�ำ สิ่งนี้
ไม่ควรท�ำ อีกต่อไป.
เมือ่ กรณียกิจและอกรณียกิจ ไม่ถกู ท�ำหรือถูกละเว้น
ให้จริงๆ จังๆ กันแล้ว คนพวกทีไ่ ม่มสี ติคมุ้ ครองตนเหล่านัน้
ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาเรียกตนว่า เป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้”
ดังนี้.
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อนุตตริยะ ๖ (สิ่งที่ประเสริฐ ๖ ประการ)

21

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๓/๓๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! อนุตตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(๑) ทัสสนานุตตริยะ (๒) สวนานุตตริยะ
(๓) ลาภานุตตริยะ (๔) สิกขานุตตริยะ
(๕) ปาริจริยานุตตริยะ (๖) อนุสสตานุตตริยะ
(1) ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็ทสั สนานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไปเพือ่
ดูช้างแก้วบ้าง ม้าแก้วบ้าง แก้วมณีบ้าง ของใหญ่ของเล็ก
หรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ทัสสนะนั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่า
ทัสสนะนี้ นัน้ แลเป็นกิจเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถชุ น
ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความ
เบื่อหน่าย เพื่อคลายก�ำหนัด เพื่อความดับ เพื่อสงบระงับ
เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วน
ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมไปเห็นตถาคต หรือสาวกตถาคต
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การเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศกและ
ความร�่ำไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพือ่ ท�ำให้แจ้งซึง่ นิพพาน. ภิกษุทง้ั หลาย !
ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเห็นตถาคต หรือสาวก
ของตถาคตนี้ เราเรียกว่า ทัสสนานุตตริยะ ก็ทสั สนานุตตริยะ
เป็นอย่างนี้.
(2) ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็สวนานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไป
เพื่อฟังเสียงกลองบ้าง เสียงพิณบ้าง เสียงเพลงขับบ้าง
หรือเสียงสูงๆ ต�่ำๆ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือ
พราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุทั้งหลาย ! การฟังนี้
มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลว ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น
มีศรัทธาไม่หวัน่ ไหว มีความเลือ่ มใสยิง่ ย่อมไปฟังธรรมของ
ตถาคตหรือสาวกของตถาคต การฟังนีย้ อดเยีย่ มกว่าการฟัง
ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย
... เพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่บุคคล
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ผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวก
ของตถาคตนี้ เราเรียกว่า สวนานุตตริยะ ก็ทัสสนานุตตริยะ
สวนานุตตริยะ เป็นดังนี้.
(3) ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ลาภานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมได้ลาภ
คือบุตรบ้าง ภรรยาบ้าง ทรัพย์บา้ ง หรือลาภมากบ้าง น้อยบ้าง
หรือได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผเู้ ห็นผิด ผูป้ ฏิบตั ผิ ดิ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ลาภนีม้ อี ยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่วา่ ลาภนี้
นัน้ เป็นของเลว ... . ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนผูใ้ ดมีศรัทธาตัง้ มัน่
มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง
ย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคต การได้นี้
ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความ
บริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ... เพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งนิพพาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ข้อทีบ่ คุ คลผูม้ ศี รัทธาตัง้ มัน่ มีความรักตัง้ มัน่
มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมได้ศรัทธาใน
ตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้ เราเรียกว่า ลาภานุตตริยะ
ก็ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตริยะ ลาภานุตตริยะ เป็นดังนี้.
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(4) ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็สกิ ขานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมศึกษา
ศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง ธนูบ้าง ดาบบ้าง หรือ
ศึกษาศิลปะชัน้ สูงชัน้ ต�ำ่ ย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์
ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุทั้งหลาย ! การศึกษานี้มีอยู่
เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่วา่ การศึกษานัน้ เป็นการศึกษาทีเ่ ลว ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น
มีศรัทธาไม่หวัน่ ไหว มีความเลือ่ มใสยิง่ ย่อมศึกษาอธิศลี บ้าง
อธิจิตบ้าง อธิปัญญาบ้าง ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ
แล้ว การศึกษานีย้ อดเยีย่ มกว่าการศึกษาทัง้ หลาย ย่อมเป็นไป
พร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ... เพื่อท�ำให้แจ้ง
ซึ่งนิพพาน. ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น
มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง
ย่อมศึกษาอธิศลี บ้าง อธิจติ บ้าง อธิปญ
ั ญาบ้าง ในธรรมวินยั
ที่ตถาคตประกาศแล้วนี้ เราเรียกว่า สิกขานุตตริยะ ก็
ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ
เป็นดังนี้.
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(5) ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็ปาริจริยานุตตริยะเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมบ�ำรุง
กษัตริยบ์ า้ ง พราหมณ์บา้ ง คฤหบดีบา้ ง บ�ำรุงคนชัน้ สูงชัน้ ต�ำ่
บ�ำรุงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! การบ�ำรุงนี้นั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่า
การบ�ำรุงนีน้ นั้ เป็นการบ�ำรุงทีเ่ ลว ... . ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนผูใ้ ด
มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
มีความเลื่อมใสยิ่ง ย่อมบ�ำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคต
การบ�ำรุงนีย้ อดเยีย่ มกว่าการบ�ำรุงทัง้ หลาย ย่อมเป็นไปเพือ่
ความบริสทุ ธิแ์ ห่งสัตว์ทงั้ หลาย ... เพือ่ ท�ำให้แจ้งซึง่ นิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรัก
ตัง้ มัน่ มีศรัทธาไม่หวัน่ ไหว มีความเลือ่ มใสยิง่ ย่อมบ�ำรุง
ตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้ เราเรียกว่า ปาริจริยานุตตริยะ
ก็ทสั สนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ ลาภานุตตริยะ สิกขานุตตริยะ
ปาริจริยานุตตริยะ เป็นดังนี.้
(6) ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็อนุสสตานุตตริยะเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมระลึก
ถึงการได้บตุ รบ้าง ภริยาบ้าง ทรัพย์บา้ ง หรือการได้มากน้อย
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ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด. ภิกษุ
ทั้งหลาย !   การระลึกนี้มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่า
การระลึกนี้นั้นเป็นกิจเลว ... . ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนผู้ใด
มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มี
ความเลือ่ มใสยิง่ ย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคต
การระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลาย ย่อมเป็น
ไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วง
ความโศกและความร�่ำไร เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และ
โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งนิพพาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ข้อทีบ่ คุ คลผูม้ ศี รัทธาตัง้ มัน่ มีความรักตัง้ มัน่
มีศรัทธาไม่หวัน่ ไหว มีความเลือ่ มใสยิง่ ย่อมระลึกถึงตถาคต
หรือสาวกของตถาคตนี้ เราเรียกว่า อนุสสตานุตตริยะ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แลอนุตตริยะ ๖ ประการ.
ภิกษุเหล่าใดได้ทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ
ลาภานุตตริยะ ยินดีในสิกขานุตตริยะ เข้าไปตั้งการบ�ำรุง
เจริญอนุสสติที่ประกอบด้วยวิเวก เป็นแดนเกษม ให้ถึง
อมตธรรม ผู้บันเทิงในความไม่ประมาท มีปัญญารักษาตน
ส�ำรวมในศีล ภิกษุเหล่านั้นแล ย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์
โดยกาลอันควร.
69

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา

22

-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๖๖/๒๒๑.

ข้ า แต่ พ ระผู้ มี พ ระภาค ! บั ด นี้ เ ป็ น กาลสมควรทรงแสดง
ลักษณะของผู้มีศรัทธานั้น. ข้าแต่พระสุคต ! บัดนี้เป็นกาลสมควรทรง
แสดงลักษณะของผูม้ ศี รัทธานัน้ ขอพระผูม้ พี ระภาคพึงตรัสลักษณะแห่ง
ศรัทธาของผู้มีศรัทธาเถิด ข้าพระองค์จักทราบบัดนี้ว่า ภิกษุนี้จะเห็น
พร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือไม่.

สุภูติ !   ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา
จักกล่าว.
(1) สุภตู ิ !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ ศี ลี สำ�รวม
แล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มี
ปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. สุภูติ !   ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีล ...
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย แม้นี้ ก็เป็นลักษณะ
แห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(2) อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็นผูม้ สี ตุ ตะมาก ทรงสุตตะ
สั่งสมสุตตะ เป็นผู้ได้สดับมามาก ทรงไว้ คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดอย่างดีดว้ ยทิฏฐิ ซึง่ ธรรมทัง้ หลายอันงามในเบือ้ งต้น
งามในท่ามกลาง งามในทีส่ ดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้
อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง. สุภูติ !
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ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีสุตตะมาก ... แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ
แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(3) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี
มี เ พื่ อ นดี . สุ ภู ติ ! ข้ อ ที่ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี มิ ต รดี มี ส หายดี
มีเพื่อนดี แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(4) อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็นผูว้ า่ ง่าย ประกอบด้วย
ธรรมเครื่องกระทำ�ให้เป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทน ยอมรับฟัง
คำ�สัง่ สอนโดยเคารพ. สุภตู ิ ! ข้อทีภ่ กิ ษุเป็นผูว้ า่ ง่าย เป็นผู้
ประกอบด้วยธรรมเครือ่ งกระทำ�ให้เป็นผูว้ า่ ง่าย เป็นผูอ้ ดทน
ยอมรับฟังคำ�สั่งสอนโดยเคารพ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่ง
ศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(5) อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็นผูข้ ยัน ไม่เกียจคร้าน
ในกรณียกิจทั้งสูงและต่ำ�ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายใน
กรณียกิจนัน้ อาจทำ� อาจจัดได้. สุภตู ิ ! ข้อทีภ่ กิ ษุเป็นผูข้ ยัน
ไม่เกียจคร้าน ... อาจทำ� อาจจัดได้ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่ง
ศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(6) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรม กล่าว
คำ�เป็นที่รัก เป็นผู้มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่ง
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ในวินยั อันยิง่ . สุภตู ิ ! ข้อทีภ่ กิ ษุเป็นผูใ้ คร่ธรรม เป็นผูก้ ล่าว
คำ�อันเป็นที่รักมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในธรรมอันยิ่ง ใน
วินัยอันยิ่ง แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(7) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร
เพือ่ ละอกุศลธรรม เพือ่ ยังกุศลธรรมให้ถงึ พร้อม เป็นผูม้ กี ำ�ลัง
มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม. สุภตู ิ ! ข้อที่
ภิกษุปรารภความเพียร ... แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธา
ของผู้มีศรัทธา.
(8) อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ได้ตามปรารถนา
ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำ�บาก ซึ่งฌานทั้ง ๔ อันมีในจิตอัน
ยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน. สุภูติ ! ข้อที่ภิกษุเป็น
ผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำ�บาก ซึ่งฌาน
ทั้ง ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ร ะลึ ก ถึ ง ชาติ ก่ อ นได้ เ ป็ น
อันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึง่ บ้าง สองชาติบา้ ง สามชาติบา้ ง
สีช่ าติบา้ ง ห้าชาติบา้ ง สิบชาติบา้ ง ยีส่ บิ ชาติบา้ ง สามสิบชาติ
บ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง
แสนชาติบา้ ง ตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวฏั กัป
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เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ใน
ภพโน้น เราได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณ
อย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ
มีกำ�หนดอายุเพียงเท่านัน้ ครัน้ จุตจิ ากภพนัน้ แล้ว ได้ไปเกิด
ในภพโน้น แม้ในภพนัน้ เราก็ได้มชี อ่ื อย่างนัน้ มีโคตรอย่างนัน้
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์
อย่างนัน้ ๆ มีกำ�หนดอายุเพียงเท่านัน้ ครัน้ จุตจิ ากภพนัน้ แล้ว
ได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก
พร้อมทัง้ อาการ พร้อมทัง้ อุทเทส ด้วยอาการอย่างนี.้ สุภตู ิ !
ข้อที่ภิกษุระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติ
หนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง ... เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น
อันมาก พร้อมทัง้ อาการ พร้อมทัง้ อุทเทส ด้วยอาการอย่างนี้
แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(9) อี กประการหนึ่ง ภิก ษุเ ห็นหมู่สัตว์กำ�ลัง จุติ
กำ�ลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณทราม ได้ดี
ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อม
รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบ
ด้วยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำ�ด้วยอำ�นาจมิจฉาทิฏฐิ เมือ่ ตายไป
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จึงต้องเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้
ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ ตายไป จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำ�ลังจุติ กำ�ลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไป
ตามกรรม ด้วยอาการอย่างนี.้ สุภตู ิ ! ข้อทีภ่ กิ ษุเห็นหมูส่ ตั ว์
ทีก่ ำ�ลังจุติ กำ�ลังอุปบัติ เลวประณีต มีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณ
ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของ
มนุษย์ ... ย่อมรูช้ ดั ซึง่ หมูส่ ตั ว์ผเู้ ป็นไปตามกรรม ด้วยอาการ
อย่างนี้ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
(10) อีกประการหนึง่ ภิกษุทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู.่ สุภตู ิ ! ข้อทีภ่ กิ ษุ
ทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ แม้นี้ ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา.
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พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุ
ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว

23

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๖๔/๑๖๓.

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายถึงประโยชน์
ของการฉันอาหารมื้อเดียว และบัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารมื้อเดียว เพื่อ
ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกำ�ลัง และอยู่สำ�ราญ
ซึ่งพระภัททาลิได้แย้งว่าตนเองทำ�ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคจึงอนุญาตให้
พระภัททาลิสามารถนำ�อาหารทีไ่ ด้จากการรับนิมนต์กลับมาฉันต่ออีกมือ้
หนึง่ ได้ ซึง่ พระภัททาลิกไ็ ด้แย้งว่าตนเองทำ�ไม่ได้อกี จากนัน้ พระภัททาลิ
ก็ไม่กล้าพบหน้าพระผู้มีพระภาคจนตลอด ๓ เดือน จนกระทั่งถึงฤดูทำ�
จีวร ภิกษุทั้งหลายได้ตักเตือนพระภัททาลิถึงการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสม
พระภัททาลิจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   โทษได้ครอบงำ�ข้าพระองค์ ผู้เป็น
คนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาด ซึง่ ได้ประกาศความไม่อตุ สาหะขึน้ แล้ว ใน
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคกำ�ลังทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ในเมือ่ ภิกษุสงฆ์สมาทาน
อยูซ่ งึ่ สิกขา. ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ขอพระผูม้ พี ระภาคจงทรงรับโทษ
ของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำ�รวมระวังต่อไปเถิด.

ภัททาลิ !   เราขอเตือน โทษได้ครอบง�ำเธอผู้เป็น
คนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะ
ขึน้ แล้ว ในเมือ่ เราก�ำลังจะบัญญัตสิ กิ ขาบท ในเมือ่ ภิกษุสงฆ์
ก�ำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา.
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ภัททาลิ !   เธอจะส�ำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นอริยบุคคลชือ่ อุภโตภาควิมตุ ติ1 เรา
พึงกล่าวแก่ภกิ ษุอย่างนีว้ า่ มาเถิดภิกษุ เราจะก้าวไปในหล่ม
ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงก้าวไป หรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่น
หรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือ.
ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

ภัททาลิ !   เธอจะส�ำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นอริยบุคคลชื่อปัญญาวิมุตติ เป็น
อริยบุคคลชื่อกายสักขี เป็นอริยบุคคลชื่อทิฏฐิปัตตะ เป็น
อริยบุคคลชื่อสัทธาวิมุตติ เป็นอริยบุคคลชื่อธรรมานุสารี
เป็นอริยบุคคลชื่อสัทธานุสารี เราพึงกล่าวกะภิกษุอย่างนี้ว่า
มาเถิดภิกษุ เราจะก้าวไปในหล่มดังนี้ ภิกษุนนั้ พึงก้าวไป หรือ
พึงน้อมกายไปด้วยอาการอืน่ หรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือ
ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

ภัททาลิ !   เธอจะส�ำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร
ในสมัยนั้น เธอเป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าอุภโตภาควิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ กายสักขี ทิฏฐิปตั ตะ สัทธาวิมตุ ติ ธรรมานุสารี
หรือสัทธานุสารี บ้างหรือหนอ.
1. หาค�ำตอบในความหมายของชื่ออริยบุคคลแต่ละจ�ำพวก ได้ในไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
เล่มที่ ๑๓ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ หน้าที่ ๑๑๙ ข้อที่ ๒๓๐
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มิได้เป็นเลย พระเจ้าข้า.

ภัททาลิ !   ในสมัยนั้น เธอยังเป็นคนว่าง คนเปล่า
คนผิดมิใช่หรือ.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!   โทษได้
ครอบงำ�ข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศ
ความไม่ อุ ต สาหะขึ้ น แล้ ว ในเมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคกำ�ลั ง ทรงบั ญ ญั ติ
สิกขาบท ในเมือ่ ภิกษุสงฆ์กำ�ลังสมาทานอยูซ่ ง่ึ สิกขา. ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ!
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษ
เพื่อความสำ�รวมระวังต่อไปเถิด.

ภัททาลิ ! เราขอเตือน โทษได้ครอบง�ำเธอผู้เป็น
คนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาด ซึง่ ได้ประกาศความไม่อตุ สาหะ
ขึ้นแล้ว ในเมื่อเราก�ำลังบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆ์
ก�ำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความ
เป็นโทษ แล้วท�ำคืนตามธรรม เราจึงรับโทษของเธอนัน้ ข้อที่
บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วท�ำคืนตามธรรม ถึง
ความส�ำรวมระวังต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของ
ผู้นั้น.
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อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต
แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท

24

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๐๓/๑๐๙.

ปหาราทะ!   มหาสมุทรเต็มเปีย่ มอยูเ่ สมอ ไม่ลน้ ฝัง่
ฉันใด เราบัญญัตสิ กิ ขาบทใดๆ แก่สาวกทัง้ หลายของเราแล้ว
สาวกทั้งหลายของเรา ย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆ แม้จะ
ต้องเสียชีวิต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ปหาราทะ !   ข้อที่เราบัญญัติสิกขาบทใดๆ แก่
สาวกทั้งหลายของเราแล้ว สาวกทั้งหลายของเรา ย่อม
ไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆ แม้จะต้องเสียชีวิต นี้แลเป็น
สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าจะมีได้ ประการที่ ๒ ในธรรมวินัยนี้
ซึง่ เมือ่ ภิกษุทง้ั หลายได้เห็นแล้วๆ ซึง่ ข้อนี้ ย่อมเกิดความ
พอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แล.
(ในที่นี้ ยกมาเพียง ๑ ข้อจาก ๘ ข้อ ของสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใน
ธรรมวินัย)
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เครือ่ งเศร้าหมองของสมณพราหมณ์

25

-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๓๙๘/๖๓๔., -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๘/๕๐.

ภิกษุทงั้ หลาย !   สมณพราหมณ์พวกหนึง่ เศร้าหมอง
เพราะเครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการนี้ จึงไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง
ไม่ไพโรจน์ ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุทั้งหลาย !   มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง
ดื่มสุรา ดื่มเมรัย ไม่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย นี้เป็น
เครือ่ งเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ขอ้ ทีห่ นึง่ ซึง่ เป็นเหตุ
ให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง
ไม่ไพโรจน์.
(2) อนึ่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม
ไม่งดเว้นจากเมถุนธรรม นีเ้ ป็นเครือ่ งเศร้าหมองของสมณ
พราหมณ์ข้อที่สอง ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง
เศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง ไม่ไพโรจน์.
(3) อนึง่ สมณพราหมณ์พวกหนึง่ ยินดีทองและเงิน
ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงิน นี้เป็นเครื่องเศร้าหมอง
ของสมณพราหมณ์ขอ้ ทีส่ าม ซึง่ เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์
พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง ไม่ไพโรจน์.
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(4) อนึ่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดย
มิจฉาชีพ ไม่งดเว้นจากมิจฉาชีพ นี้เป็นเครื่องเศร้าหมอง
ของสมณพราหมณ์ข้อที่สี่ ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์
พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่รุ่งเรือง ไม่ไพโรจน์.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สมณพราหมณ์พวกหนึง่ เศร้าหมอง
เพราะเครือ่ งเศร้าหมอง ๔ ประการนีแ้ ล จึงไม่มสี ง่า ไม่รงุ่ เรือง
ไม่ไพโรจน์.
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ศีลที่เป็นอกุศล คือ การเลี้ยงชีพชั่ว

26

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๘/๓๖๒.

ถปติ !   ก็ศีลที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไร.
ถปติ !   กายกรรมทีเ่ ป็นอกุศล วจีกรรมทีเ่ ป็นอกุศล
การเลี้ยงชีพชั่ว (มิจฺฉาชีว) เหล่านี้เรากล่าวว่าศีลที่เป็นอกุศล
ก็ศลี ทีเ่ ป็นอกุศลเหล่านีม้ อี ะไรเป็นเหตุให้เกิด แม้เหตุให้เกิด
แห่งศีลเป็นอกุศลเหล่านั้น เราก็ได้กล่าวแล้ว ก็ต้องกล่าวว่า
มีจิตเป็นเหตุให้เกิด จิตนั้นเป็นอย่างไร แม้จิตเล่าก็มีมาก
หลายอย่าง มีประการต่างๆ จิตใดมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ
ศีลทีเ่ ป็นอกุศลมีจติ นีเ้ ป็นเหตุให้เกิด ก็ศลี ทีเ่ ป็นอกุศลเหล่านี้
ดับลงหมดสิน้ ในทีไ่ หน แม้ความดับแห่งศีลทีเ่ ป็นอกุศลเหล่านัน้
เราก็ได้กล่าวแล้ว.
ถปติ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละกายทุจริต เจริญ
กายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญ
มโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ ศีลที่
เป็นอกุศลเหล่านีย้ อ่ มดับลงหมดสิน้ ด้วยการละทุจริต เจริญ
สุจริต ด้วยการละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ.
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ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่ง
ศีลที่เป็นอกุศล.
ถปติ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมปลูกความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม
ตัง้ จิตไว้ เพือ่ ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปทัง้ หลายทีย่ งั ไม่เกิด
ไม่ให้เกิดขึน้ ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภ
ความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตัง้ จิตไว้ เพือ่ ละอกุศลธรรม
อันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต
ย่อมตัง้ จิตไว้ เพือ่ ยังกุศลธรรมทัง้ หลายทีย่ งั ไม่เกิดให้เกิดขึน้
ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร
ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความตั้งมั่น ความไม่
เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ
ความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว.
ถปติ !   ผูป้ ฏิบตั อิ ย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่าปฏิบตั เิ พือ่ ความดับ
แห่งศีลที่เป็นอกุศล.
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27
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นค�ำของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ
ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้น�ำสุตตันตะเหล่านั้นมา
กล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อ
จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�ำคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า
“ข้อนี้เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย” ดังนี้.
ด้วยการท�ำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้
ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ท�ำให้ปรากฏได้ ความสงสัยใน
ธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เราเรียกว่า ปฏิปุจฉาวินีตา
ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา.
.
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หลักปฏิบัติต่อค�ำแต่งใหม่

28

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒

ภิกษุทงั้ หลาย !   สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่
เป็นค�ำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ำกล่าวของสาวก
เมื่อมีผู้น�ำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี
ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่ส�ำคัญว่าเป็น
สิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
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การเข้าไปสนใจค�ำแต่งใหม่
มีผลให้คำ� ตถาคตอันตรธานหายไป

29

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว กลองศึกของ
กษัตริยพ์ วกทสารหะ เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้
มีแผลแตก หรือลิ พวกกษัตริย์ทสารหะได้หาเนื้อไม้อื่นท�ำ
เป็นลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น นานเข้าก็ถึง
สมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่
แต่เนื้อไม้ที่ท�ำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้น ในกาลยืดยาวฝ่าย
อนาคต จักมี. ภิกษุทั้งหลาย ! สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นค�ำ
ของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ
ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เมื่อมีผู้น�ำสุตตันตะเหล่านั้นมา
กล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อ
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สำ� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นค�ำ
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ร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะ
อันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ำกล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ ำ�
สุตตันตะทีน่ กั กวีแต่งขึน้ ใหม่เหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักฟัง
ด้วยดี จักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักส�ำคัญว่า
เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย !  ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้
ที่เป็นค�ำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็น
ชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการ
อย่างนี้แล.
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ผูู้ท�ำสัทธรรมให้อันตรธาน
นัยที่ ๑

30
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๕/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม
ว่าเป็นธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำมหาชน
ให้เสื่อมเสีย ท�ำมหาชนให้หมดความสุข ท�ำไปเพื่อความ
ฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกือ้ กูล เป็นไปเพือ่ ความ
ทุกข์ทงั้ แก่เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย. ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุ
เหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่า
ท�ำสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ ทีเ่ ป็นธรรม ว่า
ไม่ใช่ธรรม ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ ทีไ่ ม่ใช่วนิ ยั ว่า
เป็นวินัย ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ ทีเ่ ป็นวินยั ว่า
ไม่ใช่วนิ ยั ... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ อันตถาคตไม่ได้
ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ ... .
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้
ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้ ... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงกรรมอันตถาคต
ไม่ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบตั มิ า ... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงกรรมอันตถาคต
ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต
ไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตบัญญัติไว้ ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต
ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำมหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ำมหาชนให้หมด
ความสุข ท�ำไปเพือ่ ความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์
เกือ้ กูล เป็นไปเพือ่ ความทุกข์ทงั้ แก่เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็น
อันมาก และได้ชื่อว่าท�ำสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย.1
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ !   พระองค์ ต รั ส ว่ า สั ง ฆเภท
(สงฆ์แตกกัน) สังฆเภท (สงฆ์แตกกัน) ดังนี้ สงฆ์จะเป็นผู้แตกกัน
ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.
1. บาลีเดียวกัน ต่างส�ำนวนในบางฉบับของไตรปิฎกแต่ละส�ำนัก
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อานนท์ !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้
(1) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม
(2) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม
(3) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย
(4) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าไม่ใช่วินัย
(5) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้
กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(6) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(7) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบตั ิ
มา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
(8) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติ
มา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา
(9) ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ ว่าตถาคต
บัญญัตไิ ว้
(10) ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคต
ไม่ได้บัญญัติไว้
ภิกษุเหล่านัน้ !   ย่อมทอดทิง้ กัน ย่อมแยกจากกัน
ย่อมท�ำสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกข์แยกจากกันด้วย
วัตถุ ๑๐ ประการนี้.
96

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

อานนท์ !   สงฆ์จะเป็นผูแ้ ตกกันด้วยเหตุมปี ระมาณ
เท่านีแ้ ล.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ก็บคุ คลผูท้ ที่ ำ� ลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียง
กันจะประสบผลอะไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ !   บุคคลผูท้ ที่ ำ� ลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันนัน้
จะประสบผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกัปหนึ่ง.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอด
กัปหนึ่งคืออะไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ !   บุคคลผูท้ ที่ ำ� ลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันนัน้
จะเสวยผลกรรมอยูใ่ นนรกตลอดกัปหนึง่ .
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

บุคคลผูท้ ำ� ลายสงฆ์ให้แตกกัน
ยินดีแล้วในการแตกแยก ตัง้ อยูใ่ นอธรรม
เป็นผูเ้ ข้าถึงอบาย เข้าถึงนรก
ตัง้ อยูใ่ นนรกนัน้ ตลอดกัปหนึง่
ย่อมพลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
ย่อมเสวยกรรมอยูใ่ นนรกตลอดกัปหนึง่
เพราะท�ำลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันให้แตกกัน.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อท�ำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รับความ
สุข เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความ
เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขทัง้ แก่เทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมาก และ
ได้ชื่อว่าด�ำรงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ ทีเ่ ป็นธรรม ว่า
เป็นธรรม ... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ ทีไ่ ม่ใช่วนิ ยั ว่า
ไม่ใช่วินัย ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่า
เป็นวินัย ... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงสิง่ อันตถาคตไม่ได้
ภาษิต ไม่ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
... .
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต
ได้ภาษิต ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ ... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงกรรมอันตถาคต
ไม่ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
... .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีแ่ สดงกรรมอันตถาคต
ประพฤติปฏิบัติมา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมา ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคต
ไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ ... .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้
บัญญัติไว้ ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็น
ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ท�ำมหาชนให้ได้รบั ประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รบั
ความสุข เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมาก
และได้ชื่อว่าด�ำรงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   พระองค์ตรัสว่า สังฆสามัคคี
สังฆสามัคคีดังนี้ สงฆ์จะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วยเหตุมีประมาณ
เท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.
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อานนท์ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม
(2) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม
(3) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าไม่ใช่วินัย
(4) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย
(5) ย่อมแสดงสิง่ อันตถาคตไม่ได้ภาษิต ไม่ได้กล่าว
ไว้ ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(6) ย่อมแสดงสิง่ อันตถาคตได้ภาษิต ได้กล่าวไว้ ว่า
ตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(7) ย่ อ มแสดงกรรมอั น ตถาคตไม่ ไ ด้ ป ระพฤติ
ปฏิบัติมา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา
(8) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติปฏิบัติมา
ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมา
(9) ย่ อ มแสดงสิ่ ง อั น ตถาคตไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า
ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้
(10) ย่อมแสดงสิง่ อันตถาคตได้บญ
ั ญัตไิ ว้ ว่าตถาคต
ได้บัญญัติไว้
ภิกษุเหล่านัน้ !   ย่อมไม่ทอดทิง้ กัน ไม่แยกจากกัน
ไม่ท�ำสังฆกรรมแยกกัน ไม่สวดปาติโมกข์แยกจากกันด้วย
วัตถุ ๑๐ ประการนี.้
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อานนท์ !   สงฆ์ย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วย
เหตุมีประมาณเท่านี้แล.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ก็บคุ คลผูส้ มานสงฆ์ผแู้ ตกกันแล้ว
ให้พร้อมเพรียงกันจะประสบผลอะไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ !   บุ ค คลผู ้ ที่ ท�ำสงฆ์ ผู ้ แ ตกกั น แล้ ว ให้
พร้อมเพรียงกันนั้น จะประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมาก.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   สิง่ ทีเ่ ป็นบุญเป็นอันมากคืออะไร
พระเจ้าข้า.

อานนท์ !   บุคคลผู้สมานสงฆ์ผู้แตกกันแล้วให้
พร้อมเพรียงกันนั้น จะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหนึ่ง.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ เป็นเหตุให้เกิดความสุข
และบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว
ผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม
ย่อมไม่พลาดจากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ
ย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหนึ่ง
เพราะสมานสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกัน.
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ผูู้ท�ำสัทธรรมให้อันตรธาน
นัยที่ ๒

32

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๘๘/๒๘๖., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๗๘/๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุพวกที่คัดค้าน (ปฏิพาหติ)1
อรรถและธรรม โดยสูตรซึง่ ตนเรียนไว้ไม่ดี ด้วยพยัญชนะปฏิรูปนั้น (พฺยฺ ชนปฏิรูป)2 ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อท�ำมหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ำมหาชนให้หมดความสุข
ท�ำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเหล่านัน้ ย่อมประสบสิง่ ไม่ใช่
บุญเป็นอันมาก และได้ชื่อว่าท�ำสัทธรรมนี้ให้อันตรธานไป
อีกด้วย.

1. ปฏิพาหติ = คัดค้าน, ห้าม, ขัดขวาง
2. ปฏิรูป = เหมาะสม, สมควร
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ผูู้ท�ำสัทธรรมให้ด�ำรงอยู่
นัยที่ ๒

33

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๘๘/๒๘๖., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๗๙/๓๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุพวกทีย่ อมรับ (อนุโลม)1 อรรถ
และธรรม โดยสูตรซึง่ ตนเรียนไว้ดี ด้วยพยัญชนะปฏิรปู นัน้
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ำ
มหาชนให้ได้รับความสุข เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน
และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเหล่านัน้ ย่อมประสบบุญเป็น
อันมาก และได้ชื่อว่าด�ำรงสัทธรรมนี้ไว้อีกด้วย.

1. อนุโลม = ยอมรับ, คล้อยตาม, พิจารณาตามล�ำดับ
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มูลเหตุแห่งการวิวาท

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

34

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๘๑/๔๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
การหมางกัน การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทกันเกิดขึ้น
ในสงฆ์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ส�ำราญ.

อุบาลี !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม
(2) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม
(3) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย
(4) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าไม่ใช่วินัย
(5) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้
กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
(6) ย่อมแสดงสิ่งอันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้
ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ ไม่ได้กล่าวไว้
(7) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบตั ิ
มา ว่าตถาคตได้ประพฤติปฏิบตั มิ า
(8) ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติ
มา ว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมา
(9) ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ ว่าตถาคต
บัญญัตไิ ว้
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(10) ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคต
ไม่ได้บัญญัติไว้
อุบาลี !  เหล่านีแ้ ลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้การหมางกัน
การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทกันเกิดขึน้ ในสงฆ์ ซึง่
เป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำ�ราญ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  มูลเหตุแห่งการวิวาท มีเท่าไรเล่า
พระเจ้าข้า.

…

อุบาลี !   มูลเหตุแห่งการวิวาท ๑๐ ประการ เหล่านี้
มีอยู่. ๑๐ ประการ คือ
อุบาลี !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(1) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม
(2) ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่ใช่ธรรม
(3) ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัย ว่าเป็นวินัย
(9) ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ ว่าตถาคต
บัญญัตไิ ว้
(10) ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าตถาคต
ไม่ได้บัญญัติไว้
อุบาลี !   เหล่านีแ้ ลมูลเหตุแห่งการวิวาท ๑๐ ประการ.
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ผู้เรียกร้องหาศาสดา
เพื่อความเป็นมิตร หรือศัตรู

35

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖.

อานนท์ !   สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อ
ความเป็นศัตรู ไม่เรียกร้องเพือ่ ความเป็นมิตร เป็นอย่างไรเล่า
อานนท์ !   ในกรณี นี้ ศาสดาผู ้ เ อ็ น ดู แ สวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่
สาวกทัง้ หลายว่า “สิง่ นีเ้ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลแก่พวกเธอ
ทัง้ หลาย และสิง่ นีก้ เ็ ป็นไปเพือ่ ความสุขแก่พวกเธอทัง้ หลาย”
ดังนี้ เป็นต้น สาวกเหล่านัน้ ของศาสดา ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั
ไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึง แต่แกล้งท�ำให้ผิดจากค�ำสั่งสอนของ
ศาสดาไปเสีย.
อานนท์ !   สาวกทัง้ หลายอย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่า ผูเ้ รียกร้อง
หาศาสดาเพือ่ ความเป็นศัตรู ไม่เรียกร้องเพือ่ ความเป็นมิตร.
อานนท์ !   สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อ
ความเป็นมิตร ไม่เรียกร้องเพือ่ ความเป็นศัตรู เป็นอย่างไรเล่า.
อานนท์ !   ในกรณี นี้ ศาสดาผู ้ เ อ็ น ดู แ สวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่
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สาวกทัง้ หลายว่า “สิง่ นีเ้ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลแก่พวกเธอ
ทัง้ หลาย และสิง่ นีก้ เ็ ป็นไปเพือ่ ความสุขแก่พวกเธอทัง้ หลาย”
ดังนี้ เป็นต้น สาวกเหล่านั้นของศาสดา ย่อมฟังด้วยดี ย่อม
เงีย่ หูฟงั ย่อมตัง้ จิตเพือ่ รูท้ วั่ ถึง และไม่แกล้งท�ำให้ผดิ จาก
ค�ำสั่งสอนของศาสดา.
อานนท์ !   สาวกทัง้ หลายอย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่า ผูเ้ รียกร้อง
หาศาสดา เพือ่ ความเป็นมิตร ไม่เรียกร้องเพือ่ ความเป็นศัตรู.
อานนท์ !   เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ พวกเธอทัง้ หลาย
จงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิด อย่าเรียก
ร้องเพือ่ ความเป็นศัตรูเลย ข้อนัน้ จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่พวกเธอทัง้ หลายเองตลอดกาลนาน.
อานนท์ !   เราไม่พยายามท�ำกะพวกเธออย่างทะนุถนอม เหมือนพวกช่างหม้อท�ำแก่หม้อที่ยังเปียก ยังดิบอยู่.
อานนท์ ! เราจักขนาบแล้วขนาบอีก ไม่มีหยุด.
อานนท์ ! เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีก ไม่มีหยุด ผู้ใด
มีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
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ขีดจ�ำกัดของสาวก
เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

36
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ได้ท�ำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ท�ำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้
ให้มคี นรู้ ได้ทำ� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าว
กันแล้ว ตถาคตเป็นผู้รู้มรรค (มคฺคญฺญู) เป็นผู้รู้แจ้งมรรค
(มคฺควิทู) เป็นผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท).
ภิกษุทงั้ หลาย !   ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็น
ผู้เดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
ภิกษุทงั้ หลาย !  นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระท�ำให้
แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
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อะไรคือใบไม้ในก�ำมือ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

37
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำ�ใบไม้สีสปา ที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้น
มาหน่อยหนึ่งแล้ว ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายเข้าใจว่าอย่างไร ใบไม้
สีสปาทีเ่ ราก�ำขึน้ หน่อยหนึง่ นีม้ าก หรือว่าใบไม้สสี ปาทีย่ งั อยู่
บนต้นเหล่านั้นมาก.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำ�ขึ้น
หน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้น
ย่อมมีมาก.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฉันใดก็ฉนั นัน้ ธรรมะส่วนทีเ่ รา
รู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้น มีมากกว่า
ส่วนที่น�ำมากล่าวสอน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เหตุ ไ รเล่ า เราจึ ง ไม่ ก ล่ า วสอน
ธรรมะส่วนนั้นๆ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุวา่ ธรรมะส่วนนัน้ ๆ ไม่
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์
ไม่เป็นไปเพือ่ ความหน่าย ไม่เป็นไปเพือ่ ความคลายก�ำหนัด
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ไม่เป็นไปเพื่อความดับ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบ ไม่เป็นไป
เพื่อความรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม ไม่เป็นไปเพื่อ
นิพพาน ฉะนั้น เราจึงไม่กล่าวสอน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมะอะไรเล่า เป็นธรรมะที่เรา
กล่าวสอน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมะที่เรากล่าวสอน คือข้อที่
ว่า ความทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์
เป็นอย่างนี้ๆ ความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ
ข้อปฎิบตั เิ พือ่ ถึงความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนีๆ
้ .
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุไรเล่า ธรรมะส่วนนี้
เราจึงน�ำมากล่าวสอน.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะว่าธรรมะส่วนนี้ ประกอบ
อยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไป
เพื่อความหน่าย เป็นไปเพื่อความคลายก�ำหนัด เป็นไปเพื่อ
ความดับ เป็นไปเพือ่ ความสงบ เป็นไปเพือ่ ความรูย้ งิ่ เป็นไป
เพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้นแล
เราจึงน�ำมากล่าวสอน.
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การบอกสอนมนต์มาจากไหน

38

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๐๓/๖๔.

... ครั้งนั้นแล สัตว์บางจ�ำพวก ได้มีความคิดขึ้น
อย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้ จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จ
จักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ
ในเพราะอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็น
บาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย
พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิด” ดังนี้
ครัน้ แล้ว สัตว์เหล่านัน้ จึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาป
ทิ้งไป เพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอัน
เป็นบาปอยู่ดังนี้ อักขระว่า พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์
(พฺราหฺมณ) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก.
พราหมณ์เหล่านั้น พากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุงและ
บังด้วยใบไม้ในราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วย
ใบไม้นั้น พวกเขาไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการต�ำข้าวทั้งในเวลา
เย็นและเวลาเช้า จึงได้พากันเที่ยวแสวงหาอาหาร ตาม
หมู่บ้าน นิคมและราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลา
เช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไปเพ่งอยู่
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ในกระท่อม ซึง่ มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก คนทัง้ หลาย
เห็นการกระท�ำของพวกพราหมณ์นนั้ แล้ว จึงพากันพูดอย่างนี้
ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย สัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่ง
มุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า แล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุง
และบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการต�ำข้าวทั้งใน
เวลาเย็นและเวลาเช้า จึงพากันเที่ยวแสวงหาอาหาร ตาม
หมู่บ้าน นิคม และราชธานี เพื่อบริโภคในเวลาเย็นและ
เวลาเช้า เขาเหล่านัน้ ครัน้ ได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไปเพ่ง
อยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก” ดังนี้
เพราะเหตุนั้น อักขระว่า พวกเจริญฌาน พวกเจริญฌาน
(ฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒.
บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจส�ำเร็จ
ฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า จึงเที่ยว
ไปยังหมู่บ้านและนิคมที่ใกล้เคียง แล้วก็จัดท�ำคัมภีร์อยู่
คนทั้งหลายเห็นการกระท�ำของพวกพราหมณ์นี้นั้นแล้ว จึง
พูดอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญเอ๋ย ก็สัตว์เหล่านี้ ไม่อาจส�ำเร็จ
ฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า เที่ยวไป
ยังหมู่บ้านและนิคมที่ใกล้เคียง จัดท�ำคัมภีร์อยู่ บัดนี้พวก
ชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่” ดังนี้
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เพราะเหตุนนั้ อักขระว่า พวกไม่เจริญฌาน พวกไม่เจริญฌาน
(อชฺฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓.
ก็สมัยนั้นการทรงจ�ำ การสอน การบอกมนต์ ถูก
สมมติว่าเลว มาในบัดนี้ สมมติกันว่าประเสริฐ ด้วยเหตุ
ดังทีก่ ล่าวมานี้ การเกิดขึน้ แห่งพวกพราหมณ์นนั้ จึงมีขนึ้ ได้... .
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การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา
เป็นไปเพื่อวิมุตติ

39

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

...ภิกษุทั้งหลาย !   ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดา หรือ
เพื่อนสพรหมจารี ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่ง
ก็มิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ และเธอนั้นก็มิได้แสดงธรรม
แก่ชนเหล่าอืน่ โดยพิสดาร ตามทีเ่ ธอได้ฟงั มา ได้เล่าเรียนมา
แต่เธอกระท�ำการท่องบ่นซึ่งธรรม (สชฺฌาย) โดยพิสดาร
ตามที่ตนฟังมา เล่าเรียนมาอยู่.
เธอย่อมเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ อรรถ รูพ้ ร้อมเฉพาะ
ซึ่งธรรม ในธรรมนั้น ตามที่เธอท�ำการท่องบ่นซึ่งธรรมโดย
พิสดาร ตามที่ได้ฟังมา เล่าเรียนมา.
เมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง
ธรรม ปราโมทย์ ย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้น เมื่อปราโมทย์แล้ว
ปีติย่อมเกิด เมื่อใจปีติ กายย่อมร�ำงับ ผู้มีกายร�ำงับแล้ว
ย่อมเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   นีค้ อื ธรรมเป็นเครือ่ งให้ถงึ วิมตุ ติ
ข้อที่ ๓ ซึง่ ในธรรมนัน้ เมือ่ ภิกษุเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร
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เผากิเลส มีตนส่งไปแล้วอยู่ จิตทีย่ งั ไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น
อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ รอบ ย่อมถึงซึง่ ความสิน้ รอบ หรือว่าเธอย่อม
บรรลุตามล�ำดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า
ที่ตนยังไม่บรรลุตามล�ำดับ.
(ในทีน่ ้ี ยกมาเพียง ๑ ข้อ จาก ๕ ข้อ ของธรรมเป็นเครือ่ งให้ถงึ
วิมุตติ)
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ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

40

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปมีปรากฏในเรือ่ งวัฏฏังคุลรี าชชาดก
กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์แดงของพระเจ้าปัสเสนทิโกศล
ว่า

“สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จจาริกไป
เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ที่มาเข้าข่ายคือพระญาณของพระองค์ พระเจ้า
ปัสเสนทิโกศลเสด็จไปสูพ่ ระเชตวันไม่เห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์
จึงเกิดความสลดพระทัยว่า ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เรา
จะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้ เมื่อกลับมาจึง
ด�ำริวา่ จะสร้างพระพุทธปฏิมา เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จกลับมาแล้ว
จึงเข้าไปกราบทูลขออนุญาต พระผูม้ พี ระภาคก็ทรงอนุญาต เมือ่ สร้าง
เสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมา
แล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้ผลอานิสงส์อย่างไร
พระศาสดาจึงตรัสบอกอานิสงส์โดยประการต่างๆ ว่า ผู้ที่ได้สร้าง
พระพุทธปฏิมา จะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตาม สร้างด้วยดินเหนียว
หรือศิลาก็ตาม สร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตาม สร้างด้วยไม้และ
สังกะสีดีบุกก็ตาม สร้างด้วยรัตนะและเงินทองก็ตาม ผู้นั้นจักได้
อานิสงส์พ้นที่จะนับจะประมาณ เมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่
ในโลกตราบใด โลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้น
พระพุทธปฏิมานีไ้ ด้ชอื่ ว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตงั้ มัน่ ถาวร ผูท้ ไี่ ด้สร้าง
ก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้า แม้ปรารถนาผลอันใดก็จะส�ำเร็จ
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สมปรารถนา แม้แต่พระองค์เองครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์
ก็ได้ท�ำพระหัตถ์ของพระพุทธปฏิมาที่หักให้บริบูรณ์ด้วยดินเหนียว
อานิสงส์อันนั้นท�ำให้ได้เกิดในเทวโลก เมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมา
เกิดในเมืองมนุษย์มีพระองคุลีเป็นอาวุธชี้ไปทางข้าศึกศัตรูๆ ก็ล้ม
เซซวนไปไม่สามารถจะสู้รบได้ เมื่อตรัสดังนี้แล้วก็ทรงน�ำเอาอดีต
นิทานมาแสดงในเรื่องวัฏฏังคุลีราชกุมารผู้มีนิ้วพระหัตถ์อันวิเศษ
สามารถเอาชนะข้าศึกได้ด้วยการใช้นิ้วพระหัตถ์ชี้ใส่ข้าศึก”.
... วัฏฏังคุลีราชชาดก เป็นชาดกเรื่องที่ ๒๐ จาก ๕๐ เรื่อง
ของหนังสือปัญญาสชาดก แต่สมัยทีแ่ ต่ง ประวัตผิ แู้ ต่ง และ
สถานที่แต่ง ยังคงไม่ชัดเจน หลักฐานบางส่วนที่เคยยอมรับกัน
ก็เริ่มไม่เป็นที่แน่ชัด เพราะมีหลักฐานที่ค้นคว้าได้ใหม่บางส่วน
มาขัดแย้ง ...
ทัศนะทีย่ อมรับกันตามทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ได้ทรงนิพนธ์ไว้ใน “พระนิพนธ์คำ� น�ำ” ของปัญญาสชาดก ในการจัดพิมพ์
ครั้งแรกว่า
“หนังสือปัญญาสชาดกนี้ คือ ประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากัน
ในเมืองไทยแต่โบราณ ๕๐ เรื่อง พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวม
แต่งเปนชาดกไว้ในภาษามคธ เมื่อพระพุทธศักราชประมาณราวใน
ระหว่าง ๒๐๐๐ จน ๒๒๐๐ ปี อันเปนสมัยเมือ่ พระสงฆ์ชาวประเทศนี้
พากันไปเล่าเรียนมาแต่ลงั กาทวีป มีการรูภ้ าษามคธแตกฉาน เอาแบบ
อย่างของพระภิกษุสงฆ์ในลังกาทวีป มาแต่งหนังสือเปนภาษามคธขึน้
ในบ้านเมืองของตน แต่งเปนอย่างอรรถาธรรมาธิบาย ...”
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นอกจากนี้สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงกล่าว
ถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า
“... หนังสือปัญญาสชาดกนี้ต้นฉบับเดิมเปนคัมภีร์ลาน
จ�ำนวนรวม ๕๐ ผูกด้วยกัน เดี๋ยวนี้เห็นจะมีอยู่แต่ในประเทศสยาม
กับที่หัวเมืองหลวงพระบางแลที่กรุงกัมพูชา ที่อื่นหามีไม่ มีเรื่อง
ราวปรากฏว่าเคยได้ฉบับไปถึงเมืองพม่าครั้งหนึ่ง พม่าเรียกว่า
‘เชียงใหม่ปัณณาส’ แต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าองค์ใดองค์หนึ่ง

ด�ำรัสว่าเปนหนังสือแต่งปลอมพระพุทธวจนะสั่งให้เผาเสีย
ในเมืองพม่าจึงมิได้มีหนังสือปัญญาสชาดกเหลืออยู่ ...”
“... นิทานในปัญญาสชาดกเปนนิทานที่ไทยเรารู้จักกันอยู่
ซึมทราบหลายเรื่อง เช่นเรื่องสมุทโฆษ เรื่องพระสุธนนางมโนห์รา
เรื่องสังข์ทอง เรื่องพระรถเสน แลเรื่องคาวี เปนต้น ...”
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (๒๔๖๗).
“พระนิพนธ์ค�ำอธิบาย” ใน ปัญญาสชาดก ภาคที่ ๒ พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร.
(พิมพ์ในการกุศล งารศพหม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณ ท.จ. ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗).
ธานินทร์ อาทิตวโร, พระมหา. (๒๕๔๖).
ปัญญาสชาดก เรื่อง ๘-๒๗ : การตรวจช�ำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
นิยะดา เหล่าสุนทร. (๒๕๓๘).
ปัญญาสชาดก : ประวัตแิ ละความส�ำคัญทีม่ ตี อ่ วรรณกรรมร้อยกรองของไทย. กรุงเทพฯ: แม่ค�ำผาง,
อ้างถึงใน ปรีชา มโหสโถ, พระมหา. (๒๕๔๑).
อิทธิพลของวรรณคดีบาลีเรื่องปัญญาสชาดกที่มีต่อสังคมไทย.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ปรีชา มโหสโถ, พระมหา. (๒๕๔๑).
อิทธิพลของวรรณคดีบาลีเรื่องปัญญาสชาดกที่มีต่อสังคมไทย.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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หมายเหตุผู้รวบรวม

เรื่องอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปที่ถูกแต่งขึ้นใหม่
เป็นเหตุให้ขดั แย้งต่อภาษิตและบัญญัตพิ ระศาสดา ทีต่ รัสไว้กอ่ น
ปรินิพพานว่า พระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่แสดงไว้ดีแล้วเป็น
ศาสดาแทนต่อไป และยังตรัสให้พึ่งตนเองและพึ่งธรรมะ ไม่ได้
ให้ไปพึง่ อย่างอืน่ นอกจากนีไ้ ด้ตรัสโทษของการแสดงสิง่ ทีต่ ถาคต
ไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้ภาษิตไว้
และได้บัญญัติไว้นั้น ย่อมท�ำมหาชนให้หมดความสุข เป็นไปเพื่อ
ความฉิบหายแก่มหาชน คนนัน้ ย่อมประสบสิง่ ไม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมาก
และชื่อว่าท�ำสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.
ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การฟังเทศน์มหาชาติ
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พระสัมมาสัมพุทธะ นามว่าเมตเตยยะ โดยพุทธวจน
จากพุทธวจนในพระไตรปิฏก ได้แสดงถึงการเสด็จอุบัติแห่ง
พระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยยะ ไว้ว่า

ภิกษุทั้งหลาย !   ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี
พระผูม้ พี ระภาคพระนามว่าเมตเตยยะ จักเสด็จอุบตั ขิ นึ้ ในโลก
พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรูเ้ องโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรูแ้ จ้งโลก เป็นสารถี ฝึกบุรษุ ทีค่ วร
ฝึกไม่มผี อู้ นื่ ยิง่ กว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ�ำแนกพระธรรม เหมือนตถาคต
อุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ... เป็นผูจ้ ำ� แนกธรรม พระผูม้ ี
พระภาคพระนามว่าเมตเตยยะพระองค์นนั้ จักทรงท�ำโลกนี้
พร้ อ มทั้ ง เทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้ แ จ้ ง ชั ด ด้ ว ย
พระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม เหมือน
ตถาคตในบัดนี้ ท�ำโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ... ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตเตยยะ
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พระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พระผู้มี
พระภาคพระนามว่าเมตเตยยะพระองค์นั้น จักทรงบริหาร
ภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อย
ในบัดนี้ฉะนั้น.
พุทธวจนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธะนามว่า
เมตเตยยะไว้เพียงเท่านี้. (-ไทย ปา. ที. ๑๑/๕๗/๔๘.)

พระสัมมาสัมพุทธะ นามว่าเมตเตยยะ โดยค�ำแต่งใหม่
... พระมาลัยค�ำหลวง เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ไม่มีใน
พระไตรปิฎก ศาสนาพระศรีอาริยม์ อี ยูใ่ นคัมภีรเ์ รียกว่า “มาลัยสูตร”
ซึ่งเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเถระองค์ชื่อ “มาลัย” ว่าเกิดในเกาะลังกา
ส�ำเร็จพระอรหัตตผลมีฤทธิ์เชี่ยวชาญ สามารถลงไปในเมืองนรก
ดับไฟนรก ทุบหม้อทองแดง ฯลฯ ช่วยสัตว์นรกให้พ้นจากทรมาน
สามารถเหาะขึ้นไปเมืองสวรรค์ เอาดอกบัวบูชาพระจุฬามณีเจดีย์
ได้สนทนากับพระศรีอาริย์ และพระมาลัยก็บอกว่าชาวเมืองมนุษย์
ร�่ำร้องอยากเกิดในศาสนาพระศรีอาริย์กันทั่วไป พระศรีอาริย์จึงสั่ง
ให้พระมาลัยมาบอกชาวโลกมนุษย์เป็นใจความส�ำคัญว่า ให้หมั่น
ท�ำบุญ ให้ทานรักษาศีล ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดร
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ซึง่ มีคาถาอยูพ่ นั คาถาให้จบในวันเดียว และในการเทศน์นนั้ ต้องถวาย
ดอกบัวต่างๆ อย่างละพันดอกแล้ว ก็จะได้พบศาสนาพระศรีอาริย์
ดังความในพระมาลัยค�ำหลวงที่ว่า
... พระเมตไตรยฟังสาร เธอเบิกบานหฤทัย โสมนัสส์ใส
ศรัทธา ภิรมยาปราโมทย์ ด้วยมนุษย์โสดสร้างกุศล ท้าวธกล่าวกลสารสัง่
พระมายังมนุษา เมือ่ เธอจะคลานิวตั ร ยังชมพูทปี ถั คืนคง ขอพระองค์
จงน�ำสาร ข้าบรรหารกล่าวแถลง เธอจงแจ้งแก่เวไนย แม้นผู้ใดจะ
ใคร่พบ จงเคารพตามโอวาท ให้ทำ� มหาชาติเนืองนันต์ เครือ่ งสิง่ ละพัน
จงบูชา ให้จบในทิวาวันนั้น ตั้งประทีปพันบูชา ดอกปทุมาถ้วนพัน
บัวเผือ่ นผันอินทนิลา ดอกมณฑาโดยจง เทียนแลธงฉัตรา เครือ่ งบูชา
ทัง้ นี้ จงถ้วนถีส่ งิ่ ละพัน คนทลิทนัน้ ตามสม โดยนิยมจะบูชา พระคาถา
ถ้วนพัน ให้สดับธรรม์เคารพ จนจวบจบอุทาหรณ์ พระเวสสันดร
นฤบาล ปัจฉิมกาลสมโพธิ์ สมภารโสดอันอุดม เป็นทีส่ ดุ สมในชาตินนั้
บูชาพระธรรม์จงครบ จึ่งจะได้ประสบองค์ข้า เมื่อจะลงมาอุบัติ จะ
ได้ด�ำรัสโพธิญาณ อันโอฬารอลังการ์ อันฝูงมนุสสาเหล่านั้น เขาจึ่ง
จะทันศาสนา เฉพาะพักตราวิมลพรรณ ก็จะได้ถงึ อรหันต์ธรรมวิเศษ
โดยประเภทกุศลา อันเขาส�่ำสมมา นั้นแล.
ในหนังสือแกะรอยพระมาลัย ได้กล่าวถึงที่มาของเรื่อง
พระมาลัยมีใจความส�ำคัญ ดังนี้

124

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

“... คัมภีรพ์ ระมาลัย มีหลายส�ำนวน เรือ่ งพระมาลัยเกิดขึน้
ที่ลังกา พม่ารับต่อมาจากลังกา แต่งคัมภีร์ “มาเลยยสูตร” จาก
มาเลยยสูตร สูม่ าเลยยเทวัตเถรวัตถุ” ในล้านนา แล้วแพร่มาอยุธยา
เกิดคัมภีร์มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา ซึ่งแต่งขึ้นใหม่ในกรุงศรีอยุธยา
นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัยออกมามากมาย
หลายรูปแบบ เป็นต้นว่า พระมาลัยค�ำหลวง วรรณกรรมราชส�ำนัก
พระมาลัยกลอนสวด พระมาลัยฉบับชาวบ้านพูดถึงเรื่องนรกและ
สวรรค์ นิทานพระมาลัย คู่มือนักเทศน์สอนเรื่องนรก-สวรรค์
พระมาลัยสูตรส�ำนวนเทศนา ใช้เทศนาในการกุศลอุทิศแก่ผู้ตาย...
นอกจากนี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวได้กล่าวถึงเนื้อหาใน
พระมาลัยค�ำหลวงทีส่ ง่ ผลต่อวิถชี วีิ ติ และประเพณีชี าวบ้านด้วย เช่น
สอนให้กลัวนรก มุ่งไปสวรรค์ การกรวดน�้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่
ผู้ล่วงลับ ฟังเทศน์มหาชาติจะได้พบพระศรีอาริย์ งานแต่ง งานศพ
มีสวดพระมาลัย ... .
เด่นดาว ศิลปานนท์. (๒๕๕๓).
แกะรอยพระมาลัย กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.
ธรรมธิเบศ, เจ้าฟ้า. (๒๕๕๐).
พระมาลัยค�ำหลวง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อุดมพร คัมภิรานนท์. (๒๕๕๑).
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในเรื่องพระมาลัยค�ำหลวง
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ความเข้าใจผิด
เกีย่ วกับการกรวดน�ำ้ อุทศิ บุญ

42

...การท�ำบุญควรกรวดน�ำ้ ให้ผลู้ ว่ งลับ มีผลสืบเนือ่ งมาจากที่
พระมาลัยไปโปรดสัตว์นรก เพือ่ ให้สตั ว์นรกทัง้ หลายนัน้ ได้มคี วามสุข
และสัตว์นรกได้ฝากความมาถึงญาติให้ทำ� บุญอุทศิ ไปให้ ดังความใน
พระมาลัยค�ำหลวงที่ว่า
“สรรพสัตว์นริ ยิ า ดับทุกขาเกษมสานต์ วันทนาการกราบเกล้า
พระเจ้ามาแต่ใด จึ่งมาให้สุขแก่ข้า พระเถราพจนาท เรามาแต่ชาติ
มนุสสา ฝูงนรกาฟังข่าว อันธกล่าวเปรมปรีดิ์ จึ่งทูลคดีพระเป็นเจ้า
จงโปรดเกล้าสัตตา บอกฐานาที่อยู่ ขอพระผู้เป็นเจ้า จงบอกเล่าแก่
ญาติ แห่งข้าบาทอันมี ในบุรีชื่อนั้น ในบ้านอันชื่อนี้ ชนบทมีชื่อไกล
บอกนามในปิตุเรศ อยู่ประเทศที่นั้น นามพงศ์พันธ์นานา บุตรธิดา
สามี มาตุภคินีพี่ชาย ให้ทั้งหลายเร่งท�ำ กุศลกรรมส่งมา ให้บูชา
พระพุทธ ธรรเมศอุดมเลิศ สงฆ์ประเสริฐศีลาจารย์ แล้วให้ทานยาจก
ทักษิโณทกส่งมา แต่ฝูงข้าทุกตน จึ่งจะพ้นจากทุกขา”
จากข้อความข้างต้นท�ำให้คนไทยเชือ่ ว่าการท�ำบุญกรวดน�ำ้
หรือในภาษาโบราณเรียกว่าหลั่งน�้ำทักษิโณทก จะท�ำให้ผู้ตายได้รับ
ผลบุญและพ้นจากความทุกข์ใจ ดังนั้นจึงถือเป็นการปฏิบัติกันว่า
เมื่อท�ำบุญต้องกรวดน�้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
ให้กับเจ้ากรรมนายเวร...
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ธรรมธิเบศ, เจ้าฟ้า. (๒๕๕๐).
พระมาลัยค�ำหลวง. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อุดมพร คัมภิรานนท์. (๒๕๕๑).
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในเรื่องพระมาลัยค�ำหลวง
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หมายเหตุผู้รวบรวม

เรื่องพระมาลัยที่แต่งขึ้น เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิว่า
กรรมของสัตว์เป็นเพราะผูอ้ นื่ บันดาล ซึง่ คติทไี่ ปของผูม้ มี จิ ฉาทิฏฐิ
ย่อมไม่พน้ จากนรกหรือก�ำเนิดเดรัจฉาน แต่สตั ว์ทงั้ หลายมีกรรม
เป็นของตน เป็นผูร้ บั ผลของกรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย ท�ำดีกต็ ามท�ำชัว่ ก็ตาม จักเป็นผูร้ บั
ผลของกรรมนั้น และสุข-ทุกข์ที่เกิดขึ้น เกิดจากผัสสะเป็นเเหตุ
เป็นปัจจัย นอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้
ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้ภาษิตไว้และได้
บัญญัติไว้นั้น ย่อมท�ำมหาชนให้หมดความสุข เป็นไปเพื่อความ
ฉิบหายแก่มหาชน คนนัน้ ย่อมประสบสิง่ ไม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมาก และ
ชื่อว่าท�ำสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.
ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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ความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการท�ำน�้ำมนต์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

43
-บาลี สุ. ขุ. อ. ๒/๙.

เรื่องการท�ำน�้ำมนต์มีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งอธิบาย
รัตนสูตร มีข้อความว่า

“... มีค�ำถามว่า ก็พระสูตรนี้ใครกล่าวไว้อย่างนี้ กล่าวไว้
เมือ่ ใด ทีไ่ หนและเพราะเหตุไร การวิสชั นาปัญหา พระโบราณาจารย์
ทั้งหลายได้พรรณนาไว้โดยพิสดาร จ�ำเดิมแต่เรื่องเมืองเวสาลี.
ในวันทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้ายังเสด็จไม่ถงึ เมืองเวสาลีนนั้ แล
ท่านพระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรนี้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
เพือ่ ก�ำจัดอุปทั วะเหล่านัน้ ทีป่ ระตูพระนครเวสาลี สวดอยูเ่ พือ่ ป้องกัน
ใช้บาตรของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตักน�ำ้ เทีย่ วประพรมอยูท่ วั่ พระนคร
ก็เมื่อพระเถระกล่าวค�ำว่า ยงฺกิญฺจิ เท่านั้น พวกอมนุษย์ทั้งหลาย
ทีอ่ าศัยกองหยากเยือ่ และฝาเรือนเป็นต้น ซึง่ ยังไม่หนีไปในกาลก่อน
ก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง ๔ ประตูทั้งหลายไม่มีที่ว่าง ...”
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หมายเหตุผู้รวบรวม

จากในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งขึ้น เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อ
ภาษิตและบัญญัติของพระศาสดา ที่ทรงระบุว่าการท�ำน�้ำมนต์
เป็นเดรัจฉานวิชา โดยกล่าวถึงพระองค์เองและสั่งห้ามภิกษุ
ไว้ถงึ ๑๓ พระสูตร คือ พระองค์ตรัสว่า ตถาคตเว้นขาดจากการท�ำ
เดรัจฉานวิชา และพระสูตรทีต่ รัสให้ภกิ ษุเว้นขาดจากเดรัจฉานวิชา
รวมถึงทีต่ รัสว่า ผูท้ เี่ ป็นอริยบุคคล จะเจตนางดเว้นจากเดรัจฉานวิชา
นอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้
และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้ภาษิตไว้และได้บัญญัติ
ไว้นั้น ย่อมท�ำมหาชนให้หมดความสุข เป็นไปเพื่อความฉิบหาย
แก่มหาชน คนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก และชื่อว่า
ท�ำสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.
ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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ความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์

44

-บาลี ชา. ขุ. อ. ๓/๕๑., -บาลี ขุ. ขุ. อ. ๒/๓๔., -บาลี สุ. ขุ. อ. ๒/๙., -บาลี ธ. ขุ. อ. ๑/๖๙๔.

ในคัมภีร์อรรถกถามีกล่าวว่า อานุภาพพระปริตรคุ้มครอง
ผูส้ วดได้ เช่นเรือ่ งทีก่ ล่าวว่าพระโพธิสตั ว์เสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง
พระองค์ได้หมั่นสาธยายโมรปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้า
เป็นประจ�ำ ท�ำให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่นายพรานดักไว้.
นอกจากนีใ้ นอรรถกถาอีกคัมภีรไ์ ด้แต่งไว้วา่ ในสมัยพุทธกาล
มีภกิ ษุหา้ ร้อยรูปไปเจริญภาวนาในป่า ได้ถกู เทวดารบกวนจนกระทั่ง
ปฏิบัติธรรมไม่ได้ ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าจึงได้
ตรัสเมตตสูตร ซึ่งกล่าวถึงการเจริญเมตตา ครั้นภิกษุเหล่านั้นหมั่น
เจริญเมตตาภาวนา เทวดาจึงมีไมตรีจิตตอบด้วย และช่วยพิทักษ์
คุ้มครองให้ภิกษุหมู่นั้นปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก.
ในคัมภีร์อรรถกถาเล่มอื่นมีกล่าวว่า อานุภาพพระปริตร
สามารถคุม้ ครองผูฟ้ งั ได้ โดยแต่งไว้วา่ ในสมัยพุทธกาลเมือ่ เมืองเวสาลี
ประสบภัย ๓ อย่าง คือ ความอดอยากแร้นแค้น การเบียดเบียนจาก
อมนุษย์ และการแพร่ของโรคระบาด พระพุทธเจ้าได้รบั นิมนต์เสด็จ
ไปโปรด พระองค์รับสั่งให้พระอานนท์สวดรัตนปริตรที่กล่าวถึงคุณ
ของพระรัตนตรัย ภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงได้สงบลง.

130

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

นอกจากนี้ในอรรถกถาอีกคัมภีร์หนึ่งแต่งไว้ว่า ในสมัย
พุทธกาลมีเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษ์จับกินภายใน ๗ วัน พระพุทธเจ้า
จึงทรงแนะน�ำให้ภิกษุสวดพระปริตรตลอด ๗ คืน และพระองค์ได้
เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองในคืนที่ ๘ เด็กนั้นก็สามารถรอดพ้น
จากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้.
หมายเหตุผู้รวบรวม

(1) บทสวดมนต์ที่แต่งขึ้นใหม่ เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อ
ภาษิตและบัญญัติของพระศาสดา ที่ห้ามภิกษุบัญญัติเพิ่มหรือ
เพิกถอนสิง่ ทีพ่ ระองค์บญ
ั ญัติ และพระองค์กไ็ ม่ให้สนใจค�ำทีแ่ ต่ง
ขึ้นใหม่ เพราะเมื่อมีการบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่พระองค์
บัญญัติ และการไปสนใจศึกษาค�ำแต่งใหม่จะเป็นเหตุให้ค�ำสอน
ของตถาคตสูญสิ้นไป นอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่
ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาตได้
ภาษิตไว้และได้บัญญัติไว้นั้น ย่อมท�ำมหาชนให้หมดความสุข
เป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชน คนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่
บุญเป็นอันมาก และชื่อว่าท�ำสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไป.
ดังพระสูตรในบทที่ ๓๐ หรือในหน้า ๙๔ ของหนังสือเล่มนี้.
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(2) คัมภีรอ์ รรถกถาทีอ่ ธิบายวินยั ปิฎก สุตตันตปิฎกและ
อภิธรรมปิฎกที่ใช้กันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ที่รจนาโดย
พระพุทธโฆสะ และในบางส่วน (ซึ่งมีเป็นส่วนน้อย) ก็ปรากฏว่า
มีภิกษุรูปอื่นร่วมรจนาด้วย โดยการน�ำเนื้อหาในมหาอรรถกถา
กุรุนทีอรรถกถา และมหาปัจจรีอรรถกถา ที่เป็นภาษาสิงหลมา
เรียบเรียงแต่งใหม่เป็นภาษามคธ เมื่อประมาณ พ.ศ.๙๕๖ ซึ่ง
อยู่ในช่วงของการสังคายนาครั้งที่ ๖ เกิดเป็นอรรถกถารุ่นใหม่ที่
ใช้กนั ในปัจจุบนั รวมถึงหนังสือวิสทุ ธิมรรคด้วย ส่วนอรรถกถาของ
ขุททกปาฐะ และ สุตตนิบาต ในขุททกนิกาย (ขุ. ขุ. อ., สุ. ขุ. อ.
หรือ ปรมัตถโชติกา), ชาดก ในขุททกนิกาย (ชา. ขุ. อ. หรือ
ชาตกัฏฐกถา) ธรรมบท ในขุททกนิกาย (ธ. ขุ. อ. ธัมมปทัฏฐกถา)
ที่อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ก็ล้วนแต่ถูกรจนาโดยพระพุทธโฆสะ
เช่นกัน ส่วนอรรถกถาของอปทาน ในขุททกนิกาย (อป. ขุ. อ. หรือ
วิสุทธชนวิลาสินี) ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้รจนา.
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บทสวดมนต์ยอดนิยม
เป็นค�ำแต่งใหม่

45

บทสวดสัพพมังคลคาถา เป็นค�ำแต่งใหม่
สัพพมังคลคาถา คือ คาถาที่กล่าวถึงมงคลทั้งหมด คาถานี้
อาราธนาคุณของพระพุทธเจ้า และเทวดาทัง้ ปวงมาพิทกั ษ์ให้มคี วาม
สวัสดี เป็นคาถาที่โบราณาจารย์ประพันธ์ขึ้นภายหลัง เพราะไม่มี
ปรากฎในพระสูตร สันนิษฐานว่าได้รบั การประพันธ์นานกว่า ๘๐๐ ปี
เพราะมีอ้างไว้ในคัมภีร์สัททนีติ (สุตตมาลา สูตร ๕๐๘) ซึ่งรจนาที่
ประเทศสหภาพพม่าในราว พ.ศ. ๑๗๐๐.1

ตัวอย่าง สัพพมังคลคาถา
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถิ ภะวันตุ เม...

1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดพาหุง (พุทธชัยมังคลคาถา) เป็นค�ำแต่งใหม่
บทสวดพาหุง (พุทธชัยมังคลคาถา) คือ คาถาที่กล่าวถึง
ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ ครัง้ แล้วอ้างสัจวาจานัน้ มาพิทกั ษ์คมุ้ ครอง
ให้มีความสวัสดี ชัยชนะเหล่านั้น คือ ชนะมาร ชนะอาฬวกยักษ์
ชนะช้างนาฬาคิรี ชนะโจรองคุลิมาล ชนะนางจิญจมาณวิกา ชนะ
สัจจกนิครนถ์ ชนะนันโทปนันทนาคราช และชนะพกพรหม.
นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์คาถานี้คือ
พระมหาพุ ท ธสิ ริเ ถระซึ่งรจนาคัมภีร์ฎีก าพาหุง ในสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ และประพันธ์ในราว พ.ศ. ๒๐๐๖ คาถานี้ยัง
มีชื่อเรียกว่า บทถวายพรพระ เพราะแต่งถวายพรพระเจ้าแผ่นดิน
เพื่อให้ทรงชนะศึก (วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎก
ที่แต่งในประเทศไทย หน้า ๓๐๑-๒) อนึ่ง คาถาที่นิยมสวดอยู่ใน
ปัจจุบันมี ๙ คาถา.1

ตัวอย่าง บทสวดพาหุง
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ ...
1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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คาถาชินบัญชร เป็นค�ำแต่งใหม่
ชินบัญชร คือ เกราะแก้วของพระชินเจ้า คาถาชินบัญชรนี้
กล่าวอาราธนาพระพุทธเจ้า พระสาวก และพระปริตร ให้มาด�ำรง
อยู่ในกายเพื่อพิทักษ์คุ้มครอง ผู้แต่งและสถานที่แต่งไม่มีหลักฐาน
ปรากฏในประวัตศิ าสตร์ไทย แต่มหี ลักฐานปรากฏในประวัตศิ าสตร์
พม่า คือ เรื่องพุทธนวมวินิจฉัย ในวินยสมูหวินิจฉัย (เล่ม ๒ หน้า
๕๐๕-๙) กล่าวว่า แต่งที่เมืองเชียงใหม่ในรัชสมัยพระเจ้าอโนรธา
เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่รชั กาลที่ ๒๐ ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๒๑-๒๑๕๐
เพราะในสมั ย นั้ น ชาวเมื อ งเชี ย งใหม่ นิ ย มบู ช าดาวนพเคราะห์
ในหลวงจึงปรึกษากับพระเถระในยุคนั้น แล้วรับสั่งให้ชาวเมือง
สวดคาถาชินบัญชรและคาถาอื่นๆ แทนการบูชาดาวนพเคราะห์ที่
ไม่คล้อยตามค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ดังนั้น คาถาชินบัญชรจึง
แต่งโดยพระเถระชาวไทยที่เมืองเชียงใหม่ คาถานี้ยังแพร่หลายถึง
ประเทศสหภาพพม่าและศรีลังกาอีกด้วย.
คาถาชินบัญชรฉบับทีแ่ พร่หลายอยูใ่ นประเทศไทยมี ๒ ฉบับ
เช่น ฉบับแรกของวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นต้น1.

1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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ตัวอย่าง คาถาชินบัญชร
ชะยาสะนะคะตา พุทธา
เชต๎วา มารัง สะวาหนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา ...
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บทสวดอภยปริตร เป็นค�ำแต่งใหม่
อภยปริตร คือ ปริตรไม่มภี ยั เป็นพระปริตรทีโ่ บราณาจารย์
ประพันธ์ขึ้น โดยอ้างคุณพระรัตนตรัยมาพิทักษ์คุ้มครองให้มี
ความสวัสดี พระปริตรนีม้ ปี รากฏในบทสวดเจ็ดต�ำนานและบทสวด
สิบสองต�ำนานของไทย ได้แพร่หลายไปถึงประเทศสหภาพพม่า
และศรีลังกาอีกด้วย สันนิษฐานว่ารจนาโดยพระเถระชาวเชียงใหม่
ในสมัยรจนาคาถาชินบัญชร สังเกตจาการอธิษฐานให้เคราะห์ร้าย
พิ น าศไป เพราะชาวเมื อ งเชี ย งใหม่ ใ นสมั ย นั้ น นิ ย มบู ช าดาว
นพเคราะห์ จึงได้มีนักปราชญ์ประพันธ์คาถานี้ เพื่อให้สวดแทน
การบูชาดาวนพเคราะห์ คาถานี้ยังมีปรากฏในคัมภีร์ปริตตฎีกา
ที่รจนาใน พ.ศ. ๒๑๕๑.1

ตัวอย่าง อภยปริตร
ยัน ทุนนิมิตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวะ วินาสะเมนตุ ...
1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดอาฏานาฏิยปริตร เป็นค�ำแต่งใหม่
อาฏานาฎิยสูตรที่ปรากฏใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (-บาลี
ปา. ที. ๑๑/๒๐๙/๒๐๙) มีทั้งหมด ๕๑ คาถา แต่อาฏานาฏิยปริตร
ที่นิยมสวดกันเป็นบทสวดที่โบราณาจารย์ปรับปรุงเพิ่มเติมในภาย
หลัง โดยน�ำคาถาจากพระบาลี ๖ คาถาแรก แล้วเพิ่มคาถาอื่นที่อ้าง
พระพุทธคุณและเทวานุภาพ เพือ่ เป็นสัจวาจาพิทกั ษ์คมุ้ ครองผูส้ วด
ส�ำหรับคาถาสุดท้าย ท่านน�ำมาจากในคัมภีร์ธรรมบท (-บาลี ขุ. ธ.
๒๕/๒๙/๑๘.) ผูร้ บู้ างท่านกล่าวว่าพระเถระชาวลังกาเป็นผูป้ รับปรุง
เพิ่มเติมพระปริตรนี้ (พระปริตรแปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า ๔-๕)1.

ตัวอย่าง อาฏานาฏิยปริตร
วิปัสสะ จะ นะมัตถุ
จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ จะ นะมัตถุ
สัพพะภูตานุกัมปิโน ...

1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดโพชฌงคปริตร เป็นค�ำแต่งใหม่
โพชฌงค์ ๗ ที่เป็นพุทธวจน พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็น
ร้อยแก้ว พบในคิลานสูตรที่ ๑ คิลานสูตรที่ ๒ และคิลานสูตรที่ ๓ ใน
สังยุตนิกาย มหาวรรค (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๑๓-๑๑๖/๔๑๕-๔๒๗.)
ส่วนโพชฌงคปริตรที่สวดกันในปัจจุบันเป็นร้อยกรองที่พระเถระ
ชาวสิงหลประพันธ์ขนึ้ โดยน�ำข้อความจากพระสูตรมาประพันธ์เป็น
ร้อยกรอง (พระปริตรแปลพิเศษ ฉบับพม่า หน้า ๙).1

ตัวอย่าง โพชฌงคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วีริยัง ปีติ ปัสสิทธิ
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร ...

1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดชัยปริตร เป็นค�ำแต่งใหม่
ชัยปริตร คือ ปริตรที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า
แล้วอ้างสัจวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี คาถา ๑-๓
แสดงชัยชนะของพระพุทธเจ้าเป็นคาถาทีโ่ บราณาจารย์ประพันธ์ขนึ้
ภายหลัง คาถา ๔-๕-๖ เป็นพุทธวจนที่น�ำมาจากอังคุตตรนิกาย
ปุพพัณหสูตร (-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๘/๕๙๕.).1

ตัวอย่าง ชัยปริตร
มะหาการุณิโก นาโถ
หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง ...

1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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บทสวดอุทศิ บุญกุศล (ปัตติทานคาถา) เป็นค�ำแต่งใหม่
ปัตติทานคาถา คือ คาถาอุทิศส่วนบุญ สันนิษฐานว่าเป็น
คาถาประพันธ์ทปี่ ระเทศไทย และคงประพันธ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
หรือกรุงรัตนโกสินทร์ คาถานีป้ ระพันธ์โดยอิงอาศัยค�ำอุทศิ ส่วนบุญ
ของพระเจ้าจักรพรรดิตโิ ลกวิชยั ทีม่ ปี รากฏในคัมภีรอ์ รรถกถา (อป.
ขุ. อ. ๒/๑๙๔.) เพราะมีเนื้อความคล้ายคลึงกับคาถาเหล่านั้น1.

ตัวอย่าง ปัตติทานคาถา
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ
ยานัญญานิ กะตานิ เม
เตสัญจะ ภาคิโน โหนต
สัตตานันตัปปะมาณะกา ...

1. พระคันธสาราภิวงศ์, ๒๕๕๐.
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ผู้ประสงค์การสาธยายธรรม
หมายเหตุผู้รวบรวม

ส�ำหรับผูป้ ระสงค์การสาธยายธรรม (สชฺฌาย) ค�ำทีต่ รัสจาก
พระโอษฐ์ของตถาคตนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ มควรต่อการสาธยายได้ทงั้ หมด
แต่บทที่พระองค์สาธยายด้วยพระองค์เองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเร้นผู้เดียว
นั้นคือ อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท นอกจากนี้สามารถเลือกดู
บทอื่นๆ ได้จากหนังสือ พุทธวจน ฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม
อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระท�ำไว้ในใจ
โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า
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เมื่อสิ่งนี้มี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้

สิ่งนี้ย่อมมี
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
สิ่งนี้ย่อมไม่มี
สิ่งนี้จึงดับไป

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย

จึงมีสังขารทั้งหลาย
จึงมีวิญญาณ
จึงมีนามรูป
จึงมีสฬายตนะ
จึงมีผัสสะ
จึงมีเวทนา
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เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย
จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย
จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานปัจจัย
จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
		
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
		
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี.้
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว
		
จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร
จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ
จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา
จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
		
โทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย
		
จึงดับสิน้
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

46

หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ท�ำคืนตามธรรม
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕๑/๒๙๐-๓๐๔.

(พระผูม้ พี ระภาคและภิกษุสงฆ์ มีประชาชนเคารพ นับถือ บูชา
สมบูรณ์ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ส่วน
พวกปริพพาชกผู้เป็นอัญญเดียรถีย์อื่น ไม่มีประชาชนเคารพนับถือบูชา
ปริพพาชกผู้หนึ่งชื่อสุสิมะ ได้รับคำ�แนะนำ�จากศิษย์ให้เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนา เพือ่ เรียนธรรมมาสอนประชาชน โดยหวังจะให้พวกตน
มีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณ์ดว้ ยลาภสักการะบ้าง ครัน้ บวชแล้ว
ก็ได้เที่ยวสอบถามภิกษุเหล่าอื่นเพื่อหาวิธีให้ได้มาซึ่งคุณวิเศษ แต่ก็ได้
รับคำ�ตอบในทำ�นองว่าการบรรลุธรรมไม่จำ�เป็นต้องได้คุณวิเศษ จึงได้
เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคและกราบทูลเรือ่ งราวให้ฟงั พระผูม้ พี ระภาคได้
แสดงธรรมจนทำ�ให้สสุ มิ ะได้บรรลุธรรม)
ลำ�ดับนัน้ เอง ท่านสุสมิ ะหมอบลงแทบพระบาททัง้ สองของพระผูม้ ี
พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้าแล้วได้ กล่าวถ้อยคำ�นี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้า
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   โทษได้ทว่ มทับข้าพระองค์แล้ว ตามที่
เป็นคนพาลอย่างไร ตามทีเ่ ป็นคนหลงอย่างไร ตามทีม่ คี วามคิดเป็นอกุศล
อย่างไร คือ ข้อที่ข้าพระองค์บวชแล้วเพื่อขโมยธรรมวินัยที่พระองค์
ตรัสดีแล้วอย่างนี.้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ขอพระผูม้ พี ระภาคจงทรงรับ
ซึง่ โทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์ เพือ่ ความสำ�รวมระวังต่อไปเถิด
พระเจ้าข้า.
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เอาละ สุสิมะ !   โทษได้ท่วมทับเธอ ผู้เป็นคนพาล
อย่างไร ผูเ้ ป็นคนหลงอย่างไร ผูม้ คี วามคิดเป็นอกุศลอย่างไร
คือข้อที่เธอบวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัย ที่ตถาคต
กล่าวดีแล้วอย่างนี้.
สุสมิ ะ !   เปรียบเหมือนราชบุรษุ จับโจรผูป้ ระพฤติผดิ
มาแสดงแก่พระราชาแล้ว กราบทูลว่า “ข้าแต่เทวะ ! โจรนี้
ประพฤติผิดแด่พระองค์ ขอพระองค์จงทรงลงอาชญาแก่
โจรนี้ ตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์เถิด” ดังนี้ พระราชา
ทรงรับสั่งกะราชบุรุษเหล่านั้นดังนี้ว่า “บุรุษผู้เจริญ ! ท่าน
ทั้งหลาย จงไป จงมัดบุรุษนี้ให้มีแขนในเบื้องหลัง ให้มีการ
ผูกมัดที่แน่นหนาด้วยเชือกอันเหนียว แล้วโกนศีรษะเสีย
พาเที่ยวตระเวนตามถนนต่างๆ ตามทางแยกต่างๆ ด้วย
กลองปณวะเสียงแข็ง พาออกทางประตูด้านทักษิณ แล้ว
จงตัดศีรษะเสีย ทางด้านทักษิณของนคร” ราชบุรษุ มัดโจรนัน้
กระท�ำตามที่พระราชาได้รับสั่งแล้วอย่างไร. สุสิมะ ! เธอ
จะส�ำคัญความข้อนีว้ า่ อย่างไร บุรษุ นัน้ ต้องเสวยทุกขโทมนัส
เพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือหนอ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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สุสมิ ะ !   บุรษุ นัน้ ต้องเสวยทุกขโทมนัสเพราะข้อนัน้
เป็นเหตุเพียงใด แต่การบวชของเธอเพื่อขโมยธรรม ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวดีแล้วอย่างนี้ นี้ยังมีวิบากเป็นทุกข์
ยิ่งกว่า มีวิบากเผ็ดร้อนยิ่งกว่า แล้วยังเป็นไปเพื่อวินิบาต
อีกด้วย. สุสมิ ะ ! แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ
แล้วท�ำคืนตามธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอ ผู้ใดเห็นโทษ
โดยความเป็นโทษแล้วท�ำคืนตามธรรม ถึงความส�ำรวมระวัง
ต่อไป ข้อนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น ดังนี้.
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ข้อควรปฏิบัติของภิกษุเมื่อเข้าบ้าน
-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๑๘/๙. , -บาลี สี. ที. ๙/๑๙๐/๒๓๘., -บาลี ม. ม. ๑๓/๓๘๑, ๕๓๒/๔๑๖, ๕๘๙.

(กิจที่ภิกษุควรทำ�เมื่อเข้าบ้านนั้นมีปรากฏในหลายพระสูตร
โดยสรุ ป ก็ คื อ มี ก ารฉั น อาหาร การอนุ โ มทนา การสนทนาธรรม
ดังตัวอย่างพระสูตรต่อไปนี้)

... อานนท์ !   ครัง้ นัน้ เวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคทรง
พระนามว่ากัสสปะ ผูเ้ ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
นุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศน์
ของพระเจ้ากิกิกาสิราช ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ล�ำดับนัน้ พระเจ้ากิกกิ าสิราช ทรงอังคาส
ภิกษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้อมิ่ หน�ำเพียงพอด้วย
ของเคีย้ วของฉันอันประณีต ด้วยพระหัตถ์ของท้าวเธอ ครัน้
พระผูม้ พี ระภาคทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสวยเสร็จ วางพระหัตถ์จากบาตรแล้ว
พระเจ้ากิกกิ าสิราช ทรงถืออาสนะต�ำ่ อันหนึง่ ประทับ
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ ! ขอพระผูม้ พี ระภาคทรงรับการอยูจ่ ำ� พรรษา
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ณ เมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันจักได้บ�ำรุง
พระสงฆ์เห็นปานนี้.
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าเลยมหาราช ! เรารับการอยู่
จ�ำพรรษาเสียแล้ว ... .
... ขณะนัน้ เป็นเวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคทรงอันตรวาสกแล้ว
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธด�ำเนินไปสู่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์
ครัน้ ถึงแล้ว ประทับนัง่ เหนืออาสนะทีเ่ ขาจัดถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
จึงเวรัญชพราหมณ์อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วย
ของเคี้ยวของฉันอันประณีต ด้วยมือของตนจนให้ห้ามภัตแล้ว ได้
ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จทรงน�ำพระหัตถ์ออก
จากบาตรแล้วให้ทรงครอง และถวายผ้าคู่ให้ภิกษุครองรูปละส�ำรับ
จึงพระองค์ทรงชีแ้ จงให้เวรัญชพราหมณ์เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ
ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ
... ล�ำดับนั้น เป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรง
ถือบาตรและจีวร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่สถานที่บูชายัญของ
พราหมณ์กูฏทันตะแล้ว ประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ ต่อนั้น
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พราหมณ์กูฏทันตะได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ด้วยมือของตนเอง ด้วยขาทนียโภชนียาหารอย่างประณีต เมือ่ ทราบ
ว่าพระผูม้ พี ระภาคเสวยเสร็จแล้ว ทรงลดพระหัตถ์ลงจากบาตรแล้ว
จึงได้ถือเอาอาสนะที่ต�่ำแห่งหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มี
พระภาค ทรงยังพราหมณ์กฏู ทันตะผูน้ งั่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ นัน้ แล
ให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
... พระสมณโคดมนัน้ ฉันแล้ว นัง่ นิง่ อยูข่ ณะหนึง่ และไม่ปล่อย
ให้เวลาแห่งการอนุโมทนาล่วงเลยไป ฉันแล้วก็อนุโมทนา โดยไม่ตเิ ตียน
อาหารนั้นยกย่องอาหารอื่น ย่อมสนทนาชักชวนบริษัทนั้นๆ ให้
อาจหาญร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยแท้ แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไป
พระสมณโคดมนั้น ไม่ผลุนผลันไป ไม่เฉื่อยชาไป และไม่ไปโดย
เขาไม่รู้ไม่เห็น.
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สิ่งที่ภิกษุควรท�ำเมื่ออยู่ร่วมกัน
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๓/๓๑๓., -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๑๕๒-๑๕๖/๙๒.

ภิกษุนั้นไปสู่หมู่สงฆ์แล้ว ไม่พูดเรื่องนอกเรื่อง
ไม่กล่าวเดรัจฉานกถา ย่อมกล่าวธรรมเองบ้าง เชื้อเชิญ
ผูอ้ นื่ ให้กล่าวบ้าง ย่อมไม่ดหู มิน่ การนิง่ อย่างพระอริยเจ้า.
ภิกษุทงั้ หลาย !   นีเ้ ป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๗ ย่อม
เป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยัง
ไม่ได้ เพื่อความงอกงามไพบูลย์ เจริญบริบูรณ์ แห่งปัญญา
ที่ได้แล้ว.
(ในที่นี้ยกมาเพียง ๑ ข้อ จากทั้งหมด ๘ ข้อ ของเหตุปัจจัย
ในการได้มาซึ่งปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้)

ภิกษุทงั้ หลาย !  การทีพ่ วกเธอผูเ้ ป็นกุลบุตร ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา นั่งสนทนาธรรมีกถากัน
เป็นการสมควร พวกเธอเมือ่ นัง่ ประชุมกัน ควรท�ำกิจสองอย่าง
คือ สนทนาธรรมกัน หรือนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้า.
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47

ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก
ผู้สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้แก่มหาชน นัยที่ ๑

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๓/๔๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชน
ทั่ ว ไป เมื่ อ มี ก ารกระท� ำ ๓ อย่ า งนี้ แ ล้ ว ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น
ผู้ท�ำมหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ำมหาชนให้หมดความสุข เป็น
ความพินาศแก่มหาชน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพือ่ ความทุกข์ทงั้ แก่เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย การกระท�ำ
๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควร
(2) ชักชวนในวจีกรรมที่ไม่สมควร
(3) ชักชวนในธรรมที่ไม่สมควร
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชน
ทั่วไป เมื่อมีการกระท�ำ ๓ อย่างเหล่านี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ท�ำมหาชนให้เสื่อมเสีย ท�ำมหาชนให้หมดความสุข เป็น
ความพินาศแก่มหาชน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชน
ทั่วไป เมื่อมีการกระท�ำ ๓ อย่างนี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้ท�ำ
มหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รับความสุข เป็น
ไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล
เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย การกระท�ำ
๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ชักชวนในกายกรรมที่สมควร
(2) ชักชวนในวจีกรรมที่สมควร
(3) ชักชวนในธรรมที่สมควร
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถือของมหาชน
ทั่วไป เมื่อมีการกระท�ำ ๓ อย่างเหล่านี้แล้ว ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ท�ำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รับความสุข
เป็นไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความ
เกื้อกูล เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ผู้สร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้แก่มหาชน นัยที่ ๒
-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๑๒๙/๘๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ถระที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านีแ้ ล้ว ย่อมเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ท�ำมหาชน
ให้เสือ่ มเสีย ท�ำมหาชนให้หมดความสุข ท�ำไปเพือ่ ความพินาศ
แก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข์
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๕ อย่าง คือ
(1) ภิกษุเป็นเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมาก
(2) เป็นที่รู้จักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร ทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิต
(3) เป็นผู้ร่ำ�รวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
(4) เป็นพหุสูต ทรงจำ�ธรรมที่ฟังแล้ว สั่งสมธรรม
ที่ฟังแล้วมาก คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ
(5) (แต่) เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีทัศนะวิปริต
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุนี้ ท�ำคนเป็นอันมากให้เลิกละ
จากพระสัทธรรม ให้ตั้งอยู่ในอสัทธรรม ประชาชนทั้งหลาย
ย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไป เพราะคิดว่า เธอเป็น
ภิกษุเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมากบ้าง เพราะคิดว่า
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เธอเป็นภิกษุเถระ ที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมาก มีเกียรติยศ
มีบริวารมาก ทัง้ คฤหัสถ์และบรรพชิตบ้าง เพราะคิดว่า เธอเป็น
ภิกษุเถระ ทีร่ ำ�่ รวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารบ้าง เพราะคิดว่า เธอเป็นภิกษุเถระ
ทีเ่ ป็นพหุสตู ทรงจ�ำธรรมทีฟ่ งั แล้ว สัง่ สมธรรมทีฟ่ งั แล้วได้บา้ ง
ดังนี.้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ถระที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านีแ้ ล้ว ย่อมเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ท�ำมหาชน
ให้เสือ่ มเสีย ท�ำมหาชนให้หมดความสุข ท�ำไปเพือ่ ความพินาศ
แก่มหาชน ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความทุกข์
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ถระที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านีแ้ี ล้ว ย่อมเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ท�ำมหาชน
ให้ได้รับประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รับความสุข เป็นไป
เพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล
เพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ๕ อย่าง คือ
(1) ภิกษุเป็นเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมาก
(2) เป็นที่รู้จักกันมาก มีเกียรติยศ มีบริวาร ทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิต
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(3) เป็นผู้ร�่ำรวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
(4) เป็นพหุสูต ทรงจ�ำธรรมที่ฟังแล้ว สั่งสมธรรม
ที่ฟังแล้วมาก ...
(5) (และ) เป็นสัมมาทิฏฐิ มีทัศนะอันถูกต้อง
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุนี้ ท�ำคนเป็นอันมาก ให้เลิกละ
จากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรม ประชาชนทั้งหลาย
ย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไป เพราะคิดว่า เธอเป็น
ภิกษุเถระ บวชมานาน มีพรรษายุกาลมากบ้าง เพราะคิดว่า
เธอเป็นภิกษุเถระ ที่มหาชนเชือ่ ถือ รูจ้ ักกันมาก มีเกียรติยศ
มีบริวารมาก ทัง้ คฤหัสถ์และบรรพชิตบ้าง เพราะคิดว่า เธอเป็น
ภิกษุเถระ ที่ร�่ำรวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารบ้าง เพราะคิดว่า เธอเป็นภิกษุเถระ
ทีเ่ ป็นพหุสตู ทรงจ�ำธรรมทีฟ่ งั แล้ว สัง่ สมธรรมทีฟ่ งั แล้วได้บา้ ง
ดังนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ เ ถระที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์
ประกอบ ๕ อย่างเหล่านีแ้ ล้ว ย่อมเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ท�ำมหาชน
ให้ได้รับประโยชน์ ท�ำมหาชนให้ได้รับความสุข เป็นไป
เพื่อความเจริญแก่มหาชน และเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล
เพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ลักษณะแบบใด คือ คนของสัมมาสัมพุทธะ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเหล่าใด เป็นคนหลอกลวง
กระด้าง พูดพล่าม ยกตัว จองหอง เป็นผู้จิตไม่ตั้งมั่น.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ภิกษุเหล่านัน้ ไม่ใช่ “คนของเรา”.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเหล่านัน้ ได้ออกไปนอกธรรมวินยั นีเ้ สียแล้ว และพวกภิกษุเหล่านัน้ ย่อมไม่ถงึ ความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้เลย.
ส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นคนไม่หลอกลวง ไม่พดู พล่าม
เป็นบัณฑิต ไม่เป็นผู้กระด้าง เป็นผู้มีจิตตั้งมั่น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเหล่านั้นเป็น “คนของเรา”.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุเหล่านั้น ไม่ได้ออกไปนอก
ธรรมวินัยนี้ และย่อมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ใน
ธรรมวินัยนี้.
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ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ ไม่ใช่เพราะเครื่องแบบ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๔/๕๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   ลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังๆ
แม้จะร้องอยู่ว่า “กู ก็เป็นโค กู ก็เป็นโค” ดังนี้ก็ตามที แต่สี
ของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่ เสียงของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่
เท้าของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่ มันก็ได้แต่เดินตามฝูงโค
ไปข้างหลังๆ ร้องเอาเองว่า “กู ก็เป็นโค กู ก็เป็นโค” ดังนี้
เท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุบางรูปในกรณีเช่นนี้ ก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน คือ แม้จะเดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังๆ ร้อง
ประกาศอยู่ว่า “ข้า ก็เป็นภิกษุ ข้า ก็เป็นภิกษุ” ดังนี้ ก็ตามที
แต่ความใคร่ในการประพฤติสลี สิกขาของเธอ ไม่เหมือนของ
ภิกษุทงั้ หลาย ความใคร่ในการประพฤติจติ ตสิกขาของเธอ
ไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลาย ความใคร่ในการประพฤติ
ปัญญาสิกขาของเธอ ไม่เหมือนของภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุรปู นัน้
ได้แต่เดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังๆ ร้องประกาศเอาเองว่า
“ข้า ก็เป็นภิกษุ ข้า ก็เป็นภิกษุ” ดังนี้เท่านั้น.
159

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลายพึงส�ำเหนียกใจไว้ว่า “ความใคร่ในการประพฤติ
สีลสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ ความใคร่ในการประพฤติ
จิตตสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ ความใคร่ในการประพฤติ
ปัญญาสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอทั้งหลาย พึงส�ำเหนียกใจ
ไว้อย่างนี้แล.
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ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
–บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๐/๒๗๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   แม้ภิกษุจับชายสังฆาฏิ เดินตาม
รอยเท้าเราไปข้างหลังๆ แต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชฌา
มีกามราคะกล้า มีจติ พยาบาท มีความด�ำริแห่งใจเป็นไปในทาง
ประทุษร้าย มีสติหลงลืม ไม่มสี มั ปชัญญะ มีจติ ไม่เป็นสมาธิ
แกว่งไปแกว่งมา ไม่ส�ำรวมอินทรีย์แล้วไซร้ ภิกษุนั้นชื่อว่า
อยู่ไกลจากเรา แม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้. ข้อนั้น
เพราะเหตุไร. ภิกษุทงั้ หลาย ! ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่ ภิกษุนนั้
ไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม ก็ชื่อว่าไม่เห็นเรา.
ภิกษุทงั้ หลาย !   แม้ภกิ ษุนนั้ จะอยูห่ า่ งตัง้ ร้อยโยชน์
แต่ถ้าเธอนั้น ไม่มากไปด้วยอภิชฌา ไม่มีกามราคะกล้า ไม่มี
จิตพยาบาท ไม่มีความด�ำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้าย
มีสติตงั้ มัน่ มีสมั ปชัญญะ มีจติ เป็นสมาธิ ถึงความเป็นเอกัคคตา
ส�ำรวมอินทรียแ์ ล้วไซร้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่าอยูใ่ กล้กบั เรา แม้เราก็อยู่
ใกล้กบั ภิกษุนนั้ โดยแท้. ข้อนัน้ เพราะเหตุไร. ภิกษุทงั้ หลาย !
ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ก็ชื่อ
ว่าเห็นเรา.
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ลักษณะของผู้อยู่ในอริยวงศ์
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๕/๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   อริยวงศ์ ๔ อย่างเหล่านี้ ปรากฏ
ว่าเป็นธรรมอันเลิศ ยั่งยืน เป็นแบบแผนมาแต่ก่อน ไม่ถูก
ทอดทิ้งแล้ว ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลย ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ จักไม่
ถูกทอดทิ้ง เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้
ไม่คัดค้านแล้ว อริยวงศ์ ๔ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูส้ นั โดษด้วยจีวรตามมี
ตามได้ และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมี
ตามได้ ไม่ทำ� การแสวงหาอันไม่สมควร เพราะจีวรเป็นเหตุ
ไม่ได้จวี รก็ไม่ทรุ นทุราย ได้จวี รแล้วก็ไม่ยนิ ดีเมาหมกพัวพัน
เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏฏ์ มีปัญญาในอุบายที่จะ
ถอนตัวออกอยูเ่ สมอ นุง่ ห่มจีวรนัน้ อนึง่ ไม่ยกตนไม่ขม่ ผูอ้ นื่
เพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้น ...
(2) อีกอย่างหนึง่ ภิกษุเป็น ผูส้ นั โดษด้วยบิณฑบาต
ตามมีตามได้ และเป็นผูส้ รรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาต
ตามมีตามได้ ไม่ทำ�การแสวงหาอันไม่สมควร เพราะบิณฑบาต
เป็นเหตุ ไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุราย ได้บิณฑบาตแล้วก็
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ไม่ยินดีเมาหมกพัวพัน เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏฏ์
มีปญ
ั ญาในอุบายทีจ่ ะถอนตัวออกอยูเ่ สมอ บริโภคบิณฑบาตนัน้
อนึง่ ไม่ยกตนไม่ขม่ ผูอ้ นื่ เพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาต
ตามมีตามได้นั้น ...
(3) อีกอย่างหนึง่ ภิกษุเป็นผูส้ นั โดษด้วยเสนาสนะ
ตามมีตามได้ และเป็นผูส้ รรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะ
ตามมีตามได้ ไม่ทำ�การแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะ
เป็นเหตุ ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุราย ได้เสนาสนะแล้วก็
ไม่ยินดีเมาหมกพัวพัน เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏฏ์
มีปญ
ั ญาในอุบายทีจ่ ะถอนตัวออกอยูเ่ สมอ ใช้สอยเสนาสนะนัน้
อนึง่ ไม่ยกตน ไม่ขม่ ผูอ้ นื่ เพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะ
ตามมีตามได้นั้น ...
(4) อีกอย่างหนึง่ ภิกษุเป็นผูม้ ใี จยินดีในการบำ�เพ็ญ
สิ่งที่ควรบำ�เพ็ญ ยินดีแล้วในการบำ�เพ็ญสิ่งที่ควรบำ�เพ็ญ
เป็นผูม้ ใี จยินดีในการละสิง่ ทีค่ วรละ ยินดีแล้วในการละสิง่ ที่
ควรละ อนึ่ง ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น เพราะเหตุดังกล่าวนั้น.
ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ
มีสติมนั่ ในการบ�ำเพ็ญสิง่ ทีค่ วรบ�ำเพ็ญและการละสิง่ ทีค่ วรละ
นัน้ เราเรียกภิกษุนวี้ า่ ผูส้ ถิตอยูใ่ นอริยวงศ์ อันปรากฏว่าเป็น
ธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน.
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ภิกษุทงั้ หลาย !  อริยวงศ์ ๔ อย่างเหล่านีแ้ ล ปรากฏว่า
เป็นธรรมอันเลิศ ยั่งยืน เป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อน ไม่ถูก
ทอดทิ้งแล้ว ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลย ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ จักไม่
ถูกทอดทิ้ง เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้
ไม่คัดค้านแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็แลภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอริยวงศ์ ๔ อย่างเหล่านี้ แม้หากอยู่ในทิศตะวันออก ...
ทิศตะวันตก ... ทิศเหนือ ... ทิศใต้ เธอย่อมย�ำ่ ยีความไม่ยนิ ดี
เสียได้ขา้ งเดียว ความไม่ยนิ ดีหาย�ำ่ ยีเธอได้ไม่ ทีเ่ ป็นเช่นนัน้
เพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ภิกษุผู้มีปัญญา ย่อมเป็นผู้ย�่ำยี
เสียได้ ทั้งความไม่ยินดีและความยินดี ดังนี้.
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48

หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ท�ำคืนตามธรรม
-บาลี มหา. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.

(กรณีตวั อย่างของพระเจ้าอชาตศัตรูทท่ี ำ�การฆ่าบิดาของตนเอง)
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! โทษได้ครอบงำ�หม่อมฉัน ซึง่ เป็นคนเขลา
คนหลง คนไม่ฉลาด หม่อมฉันได้ปลงพระชนม์ชีพพระบิดาผู้ดำ�รงธรรม
เป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ ขอพระผูม้ พี ระภาค
จงทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันโดยเป็นความผิด เพือ่ สำ�รวมระวัง
ต่อไปด้วยเถิด.

มหาราช !   จริงทีเดียว ความผิดได้ครอบง�ำพระองค์
ซึ่ งเป็ น คนเขลา คนหลง คนไม่ฉลาด พระองค์ได้ป ลง
พระชนม์ชีพพระบิดาผู้ด�ำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม
เพราะเหตุแห่งความเป็นใหญ่ แต่เพราะพระองค์ทรงเห็น
ความผิดโดยเป็นความผิด แล้วทรงสารภาพตามเป็นจริง
ฉะนัน้ เราขอรับทราบความผิดของพระองค์ไว้ ก็การทีบ่ คุ คล
เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วท�ำคืนตามธรรม ถึงความ
ส�ำรวมระวังต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น.
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ลักษณะการเกี่ยวข้องกับนักบวช
-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๒๗๑/๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด
มนุษย์ทงั้ หลายในสกุลนัน้ ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ด้วย
ฐานะ ๕ อย่าง ฐานะ ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(1) ในสมัยใด จิตของมนุษย์ทงั้ หลาย ย่อมเลือ่ มใส
เพราะได้เห็นนักบวชผูม้ ศี ลี ซึง่ เข้าไปสูส่ กุล ในสมัยนัน้ สกุล
นั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์
(2) ในสมัยใด มนุษย์ทงั้ หลายพากันต้อนรับ กราบ
ไหว้ ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้น
สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ขิ อ้ ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปเพือ่ การเกิดในสกุลสูง
(3) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย กำ�จัดมลทินคือ
ความตระหนี่เสียได้ในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ใน
สมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้
เกียรติศักดิ์อันใหญ่
(4) ในสมัยใด มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมแจกจ่ายทาน
ตามสติ ตามกำ�ลังในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ใน
สมัยนั้น สกุลนั้น ชื่อว่า ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้
โภคทรัพย์ใหญ่
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(5) ในสมัยใด มนุษย์ทง้ั หลาย ย่อมไต่ถาม สอบสวน
ย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุล ในสมัยนั้น
สกุลนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ขิ อ้ ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปเพือ่ การได้ปญ
ั ญาใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย !   นักบวชผู้มีศีล เข้าไปสู่สกุลใด
มนุษย์ทงั้ หลายในสกุลนัน้ ย่อมประสบบุญเป็นอันมาก ด้วย
ฐานะ ๕ อย่างเหล่านี้แล.
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ผู้จัดว่าเป็นอุบาสกจัณฑาล
-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๒๓๐/๑๗๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
ประการ ย่อมเป็นอุบาสกผูจ้ ณ
ั ฑาล เศร้าหมอง และน่ารังเกียจ
ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
(2) เป็นผู้ทุศีล
(3) เป็นผู้ถือโกตุหลมงคล1 เชือ่ มงคล ไม่เชือ่ กรรม
(4) แสวงหาผูค้ วรรับทักษิณาภายนอกศาสนานี้
(5) ทำ�การสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้น
ภิกษุทั้งหลาย !   อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นอุบาสกผู้จัณฑาล เศร้าหมอง
และน่ารังเกียจ.

1. มงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่น
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ผู้จัดว่าเป็นอุบาสกรัตนะ
-บาลี ปฺ จก. อํ. ๒๒/๒๓๐/๑๗๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
ประการ ย่อมเป็นอุบาสกรัตนะ อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก
ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) เป็นผู้มีศรัทธา
(2) เป็นผู้มศี ลี
(3) ไม่เป็นผูถ้ อื โกตุหลมงคล เชือ่ กรรม ไม่เชือ่ มงคล
(4) ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิิณาภายนอกศาสนานี้
(5) ทำ�การสนับสนุนในศาสนานี้
ภิกษุทั้งหลาย !   อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นอุบาสกรัตนะ อุบาสกปทุม
อุบาสกบุณฑริก.
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การให้ทาน เป็นเหตุให้เกิดทรัพย์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

มาณพ !   บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี ก็ตาม
บุรุษก็ตาม ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น�้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และประทีป
โคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้
อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์
เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคทรัพย์มาก.
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สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๗/๒๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยใด พวกโจรมีก�ำลัง สมัยนั้น
พระราชาย่อมเสื่อมก�ำลัง คราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมด
ความผาสุกทีจ่ ะเข้าใน ออกนอก หรือจะออกค�ำสัง่ ไปยังชนบท
ชายแดน ถึงแม้พวกพราหมณ์และคหบดีกห็ มดความสะดวก
ที่จะเข้าใน ออกนอก หรือที่จะอ�ำนวยการงานนอกเมือง
ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สมัยใด พวกภิกษุเลวทรามมีกำ� ลัง
สมัยนั้นหมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเสื่อมก�ำลัง คราวนั้น
หมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก จ�ำต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบอยู่ใน
ท่ามกลางสงฆ์ หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
แก่มหาชนทัง้ หลาย ไม่เป็นไปเพือ่ ความสุข เป็นความเสียหาย
แก่มหาชนเป็นอันมาก และไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !   สมัยใด พระราชามีก�ำลัง สมัยนั้น
พวกโจรย่อมเสื่อมก�ำลัง คราวนั้นทั้งพระราชาเอง ก็มีความ
ผาสุกที่จะเข้าในออกนอก หรือที่จะออกค�ำสั่งไปยังชนบท
ชายแดน แม้พวกพราหมณ์และคหบดี ก็มคี วามสะดวกทีจ่ ะ
เข้าในออกนอก หรือทีจ่ ะอ�ำนวยการงานนอกเมือง ข้อนีฉ้ นั ใด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สมัยใด ภิกษุผมู้ ศี ลี เป็นทีร่ กั มีกำ� ลัง
สมัยนัน้ พวกภิกษุเลวทรามย่อมเสือ่ มก�ำลัง คราวนัน้ พวกภิกษุ
เลวทราม จ�ำต้องเป็นผู้นิ่ง เงียบเชียบ อยู่ในท่ามกลางสงฆ์
หรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเอง ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
มหาชนทั้งหลาย ให้มหาชนมีความสุข เป็นความเจริญแก่
มหาชนเป็นอันมาก และเป็นไปเพือ่ ความเกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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หลักการก�ำจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี)
-บาลี สี. ที. ๙/๑๗๑/๒๐๖.

(พระพุทธเจ้าตรัสกับกูฏทันตพราหมณ์ เล่าถึงเรือ่ งของพระเจ้า
มหาวิชติ ราชทีเ่ รียกพราหมณ์ปโุ รหิตมาเฝ้าเพือ่ ให้สอนวิธกี ารบูชามหายัญญ์)

พราหมณ์ !   ปุโรหิตได้ทูลสนองพระด�ำรัสนั้นว่า
‘แว่นแคว้นของพระองค์ยงั มีเสีย้ นหนาม ยังมีการเบียดเบียน
กัน การปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนิคม
ก็ยังปรากฏ การปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏ การแย่งชิงตาม
ระยะหนทางก็ยังปรากฏ และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บส่วย
ในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนาม เต็มไปด้วยการ
เบียดเบียนเช่นนี้ ก็จะได้ชื่อว่าท�ำกิจไม่ควรท�ำ อีกประการ
หนึ่ง พระองค์อาจทรงพระด�ำริว่า เราก�ำจัดเสี้ยนหนาม คือ
โจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหาร การจองจ�ำ การริบทรัพย์
การประจาน หรือการเนรเทศดังนี้ ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการ
ก� ำ จั ด ได้ ร าบคาบด้ ว ยดี เพราะผู ้ ที่ ยั ง เหลื อ จากการถู ก
ประหารก็ยังมี ชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์
ในภายหลัง แต่ว่ามีอุบายที่จะก�ำจัดเสี้ยนหนามเหล่านั้นให้
ราบคาบด้วยดีได้ คือ
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(1) ชนเหล่ า ใดอุ ต สาหะในการทำ�เกษตรกรรม
และปศุสัตว์ ขอพระองค์จงประทานพืชพันธุ์และอาหาร
แก่ชนเหล่านั้น
(2) ชนเหล่ า ใดอุ ต สาหะในพาณิ ช ยกรรม ขอ
พระองค์จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้น
(3) ข้ า ราชการเหล่ า ใดอุ ต สาหะ ขอพระองค์
จงประทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนพวกนั้นในโอกาส
อันสมควร
ชนเหล่านั้นนั่นแหละ จักเป็นผู้ขวนขวายในการงาน
ของตน ไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ และพระคลัง
ก็จะเพิ่มพูนมากมาย แว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษม
ปราศจากเสี้ยนหนามและการเบียดเบียน พวกมนุษย์จะ
ร่าเริงบันเทิง นอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จักไม่ปิด
ประตูเรือน ในเวลาค�่ำคืน ก็เป็นอยู่ได้’.
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กรณีศึกษาเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน
-บาลี มหา. วิ. ๕/๓๑๒/๒๓๘.

เรื่องมีอยู่ว่าภิกษุ ๒ รูปทะเลาะกัน คือรูปหนึ่งหาว่าอีกรูปหนึ่ง
ต้องอาบัตแิ ล้วไม่เห็นอาบัติ จึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แต่ละรูปต่างก็มีเพื่อนฝูงมากด้วยกันทั้งสองฝ่าย
และต่างก็หาว่าอีกฝ่ายหนึง่ ทำ�ไม่ถกู ถึงกับสงฆ์แตกกันเป็นสองฝ่าย และ
แยกทำ�อุโบสถ แม้พระผูพ้ ระภาคจะทรงแนะนำ�ตักเตือนให้ประนีประนอม
กันก็ไม่ฟัง ในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาทและแสดงอาการทางกายทางวาจา
ที่ไม่สมควรต่อกัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงตักเตือน.

ภิกษุทงั้ หลาย !   พอที พวกเธอทัง้ หลาย อย่าหมาย
มัน่ กันเลย อย่าทะเลาะกันเลย อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาท
กันเลย.
มีภกิ ษุบางรูปทูลขึน้ ว่า “ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าผูเ้ ป็นธรรมสามี !
ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิด
พระเจ้าข้า. ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า !   ขอจงทรงประกอบในสุขวิหาร
ในทิฏฐธรรมอยูเ่ ถิด พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ทงั้ หลายจักทำ�ให้เห็นดำ�
เห็นแดงกัน ด้วยการหมายมัน่ กัน ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน
ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.
175

พุทธวจน - หมวดธรรม
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำ�นี้แก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นคำ�รบ ๒ ว่า

ภิกษุทงั้ หลาย !  พอที พวกเธอทัง้ หลาย อย่าหมายมัน่
กันเลย อย่าทะเลาะกันเลย อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาท
กันเลย.
มีภิกษุบางรูปทูลคำ�นี้ขึ้นเป็นคำ�รบ ๒ ว่า “ข้าแต่พระผู้มี
พระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามี ! ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าข้า
ขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดพระเจ้าข้า. ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า !   ขอ
จงทรงประกอบในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยู่เถิด พระเจ้าข้า พวกข้า
พระองค์ทั้งหลายจักทำ�ให้เห็นดำ�เห็นแดงกัน ด้วยการหมายมั่นกัน
ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียงกัน ด้วยการวิวาทกัน อันนี้เอง”.

พระผู้มีพระภาคจึงทรงสั่งสอนให้ดูตัวอย่างทีฆาวุกุมาร
แห่งแคว้นโกศลผูค้ ดิ แก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีในการ
ที่จับพระราชบิดาของพระองค์ คือพระเจ้าทีฆีติไปทรมานประจาน
และประหารชีวิต เมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของ
บิดา ที่ไม่ให้เห็นแก่ยาว (คือไม่ให้ผูกเวรจองเวรไว้นาน) ไม่ให้
เห็นแก่สั้น (คือไม่ให้ตัดไมตรี) และให้ส�ำนึกว่า เวรย่อมระงับด้วย
การไม่จองเวร จึงไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัต แล้วกลับได้ราชสมบัติที่
เสียไปคืนพร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตด้วย.

176

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

ทรงสรุปว่า พระราชาที่จับศัสตราอาวุธยังทรงมีขันติและ
โสรัจจะได้ จึงควรที่ภิกษุทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยนี้จะมีความ
อดทนและความสงบเสงี่ยม แต่ภิกษุเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟัง
กาลนั้นแล ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครองจีวร
ถือบาตร เสด็จเข้าไปสู่เมือง โกสัมพี เพื่อบิณฑบาต ครั้นทรงเที่ยว
บิณฑบาตในเมืองโกสัมพีแล้ว ภายหลังภัตตกาล กลับจากบิณฑบาต
แล้ว ทรงเก็บบริขารขึ้นมาถือไว้ แล้วประทับยืน ตรัสคาถานี้ว่า

คนไพร่ๆ ด้วยกัน ส่งเสียงเอ็ดตะโร แต่หามีคนไหน
ส�ำคัญตัวว่า เป็นพาลไม่ เมื่อหมู่แตกกัน ก็หาได้มีใครรู้สึก
เป็นอย่างอื่น ให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไม่.
พวกบั ณ ฑิ ต ลื ม ตั ว สมั ค รที่ จ ะพู ด ตามทางที่ ต น
ปรารถนาจะพูดอย่างไร ก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น หาได้น�ำพา
ถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่.
พวกใด ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ‘ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�ำร้าย
เรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกนั้น
ย่อมระงับไม่ลง.
พวกใด ไม่ผกู ใจเจ็บว่า ‘ผูน้ นั้ ได้ดา่ เรา ได้ทำ� ร้ายเรา
ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา’ เวรของพวกนั้น ย่อม
ระงับได้.
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ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย ไม่เคยระงับได้ด้วย
การผูกเวรเลย แต่ระงับได้ด้วยไม่มีการผูกเวร ธรรมนี้เป็น
ของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาล.
คนพวกอืน่ ไม่รสู้ กึ ว่า ‘พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะ
เหตุนี้’ พวกใด ส�ำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ายกัน
ย่อมระงับได้ เพราะความรู้สึกนั้น.
ความกลมเกลียวเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยังมีได้แม้
แก่พวกคนกักขฬะเหล่านั้น ที่ปล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้าน
ฆ่าฟันผู้คน แล้วต้อนม้า โค และขนเอาทรัพย์ไป แล้วท�ำไม
จะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า
ถ้าหากไม่ได้สหายทีพ่ าตัวรอด เป็นปราชญ์ ทีม่ คี วาม
เป็นอยูด่ ี เป็นเพือ่ นร่วมทางแล้วไซร้ ก็จงท�ำตัวให้เหมือน
พระราชา ทีล่ ะแคว้นซึง่ พิชติ ได้แล้วไปเสีย แล้วเทีย่ วไปคนเดียว
ดุจช้างมาตังคะ เที่ยวไปในป่าตัวเดียว ฉะนั้น.
การเที่ยวไปคนเดียว ดีกว่า เพราะไม่มีความเป็น
สหายกันได้กับคนพาล พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่ท�ำบาป
เป็นคนมักน้อย ดุจช้างมาตังคะ เป็นสัตว์มักน้อย เที่ยวไป
ในป่า ฉะนั้น.
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ครั้นแล้วจึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่พาลกโลณการกคาม สู่ป่าชื่อ
ปาจีนวังสะโดยลำ�ดับ ได้ทรงพบปะกับพระเถระต่างๆ ในทีท่ เี่ สด็จไปนัน้
ในทีส่ ดุ ได้เสด็จไปพำ�นักอยู่ ณ โคนไม้สาละอันร่มรืน่ ณ ป่าชือ่ ปาริเลยยกะ
และได้มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะ มาอุปัฏฐากดูแลพระผู้มีพระภาค ต่อ
จากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.

ครั้งนั้น อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีได้หารือกัน
ดังนี้ว่า พระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ทำ�ความพินาศ
ใหญ่โตให้พวกเรา พระผู้มีพระภาคถูกท่านเหล่านี้รบกวนจึงเสด็จ
หลีกไปเสีย เอาละ พวกเราไม่ต้องอภิวาท ไม่ต้องลุกรับ ไม่ต้องทำ�
อัญชลีกรรมสามีจิกรรม ไม่ต้องทำ�สักการะ ไม่ต้องเคารพ ไม่ต้อง
นับถือ ไม่ต้องบูชาซึ่งพระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพี
แม้เข้ามาบิณฑบาต ก็ไม่ตอ้ งถวายบิณฑบาต ท่านเหล่านีถ้ กู พวกเรา
ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีสักการะอย่างนี้
จักหลีกไปเสีย หรือจักสึกเสีย หรือจักให้พระผู้มีพระภาคทรงโปรด
ครัน้ แล้วไม่อภิวาท ไม่ลกุ รับ ไม่ทำ�อัญชลีกรรมสามีจกิ รรม ไม่สกั การะ
ไม่เคารพ ไม่นบั ถือ ไม่บชู า ซึง่ พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี แม้เข้า
มาบิณฑบาตก็ไม่ถวายบิณฑบาต.
ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกา
ชาวพระนครโกสัมพีไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้
ไม่มสี กั การะ จึงพูดกันอย่างนีว้ า่ อาวุโสทัง้ หลาย !   มิฉะนัน้ พวกเรา
พึงไปพระนครสาวัตถี แล้วระงับอธิกรณ์นใี้ นสำ�นักพระผูม้ พี ระภาค
ครั้นแล้ว เก็บงำ�เสนาสนะ ถือบาตรจีวร พากันเดินทางไปพระนคร
สาวัตถี.
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ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ได้ รั บ ความลำ�บากก็ รู้ สึ ก สำ�นึ ก ผิ ด จึ ง พากั น
เดินทางไปกรุงสาวัตถีและยอมตกลงระงับข้อวิวาทแตกแยกกัน โดยภิกษุ
รูปที่เป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติ ภิกษุฝ่ายที่สวดประกาศลงโทษยอม
ถอนประกาศ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศระงับ
เรือ่ งนัน้ เป็นสังฆสามัคคีดว้ ยทุตยิ กรรมวาจา เสร็จแล้วให้สวดปาติโมกข์.
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การเกี่ยวข้องกันของนักบวช
กับคฤหัสถ์

49
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๑๔/๒๘๗.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พราหมณ์ แ ละคหบดี ทั้ ง หลาย
ผู้บ�ำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอ
ทั้งหลาย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   การที่ เ ธอทั้ ง หลายแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้ง
อรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่พราหมณ์และคหบดีเหล่านั้น ชื่อว่า
เธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   คฤหัสถ์และบรรพชิตทัง้ หลาย ต่าง
อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อถอนกิเลส
อันเปรียบเหมือนห้วงน�ำ้ เพือ่ จะท�ำซึง่ ทีส่ ดุ แห่งทุกข์โดยชอบ
ด้วยประการอย่างนี้.
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สิง่ ทีใ่ ครๆ ในโลกไม่ได้ตามปราถนา

50

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๕๙/๔๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ อันสมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึงได้
ตามปรารถนา ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลก ไม่อาจได้ตามปรารถนาว่า
(1) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลย
(2) สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อย่าเจ็บไข้เลย
(3) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตายเลย
(4) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไปเลย
(5) สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลย
ภิกษุทงั้ หลาย !   สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ก็ยอ่ ม
แก่สำ� หรับปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับ เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า “ไม่ใช่ส่ิงที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่ส�ำหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดย
ทีแ่ ท้แล้ว สิง่ ทีม่ คี วามแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำ� หรับสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ก็เมื่อ
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สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก
กระวนกระวาย ร�่ำไรร�ำพัน ทุบอกร�่ำไห้ ถึงความหลงใหล
แม้อาหารก็ไม่ย่อย กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชงัก
พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ” ดังนี้.
ปุถุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา แก่แล้ว
ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่ำไรร�ำพัน เป็นผู้ทุบอกร�่ำไห้
ย่อมถึงความหลงใหล. ภิกษุทงั้ หลาย !   เรากล่าวว่าปุถชุ น
ผูม้ ไิ ด้สดับนี้ ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพษิ เสียบแทงแล้ว
ท�ำตนเองให้เดือดร้อนอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็
ย่อมเจ็บไข้ส�ำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้
เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้ว เขาก็ไม่พจิ ารณาเห็นโดยประจักษ์วา่
“ไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะเจ็บไข้ส�ำหรับเรา
ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ย่อมเจ็บไข้สำ� หรับสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง ทีม่ กี ารมา การไป การจุติ
การอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เจ็บไข้แล้ว
เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�ำ่ ไรร�ำพัน ทุบอกร�ำ่ ไห้
ถึงความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงาน
ก็หยุดชงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ” ดังนี้.
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ปุถชุ นนัน้ เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามเจ็บไข้เป็นธรรมดา เจ็บไข้
แล้ว ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่ำไรร�ำพัน เป็นผู้ทุบอก
ร�ำ่ ไห้ ย่อมถึงความหลงใหล. ภิกษุทงั้ หลาย !   เรากล่าวว่า
ปุถุชนผู้มิได้สดับนี้ ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบ
แทงแล้ว ท�ำตนเองให้เดือดร้อนอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็
ย่อมตายส�ำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความตาย
เป็นธรรมดาตายแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า
“ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดา จะตายส�ำหรับเราผูเ้ ดียว
เท่านัน้ โดยทีแ่ ท้แล้ว สิง่ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดา ย่อมตาย
ส�ำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การ
อุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ตายแล้ว เราจะ
มามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่ำไรร�ำพัน ทุบอกร�่ำไห้ ถึง
ความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่ยอ่ ย กายก็เศร้าหมอง การงาน
ก็หยุดชงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ” ดังนี้.
ปุถชุ นนัน้ เมือ่ สิง่ ทีม่ คี วามตายเป็นธรรมดา ตายแล้ว
ย่อมเศร้าโศก กระวนกระวาย ร�่ำไรร�ำพัน เป็นผู้ทุบอกร�่ำไห้
ย่อมถึงความหลงใหล. ภิกษุทงั้ หลาย !   เรากล่าวว่า ปุถชุ น
ผูม้ ไิ ด้สดับนี้ ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพษิ เสียบแทงแล้ว
ท�ำตนเองให้เดือดร้อนอยู่.
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(ในกรณีแห่งสิง่ ทีม่ คี วามสิน้ ไปเป็นธรรมดา มีความวินาศไป
เป็นธรรมดา ก็ได้ตรัสไว้ด้วยถ้อยค�ำอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่ง
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาข้างบนนี้ และพระองค์ยังได้ตรัสไว้ใน
ลักษณะที่ตรงกันข้ามจากข้อความนี้ ส�ำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ)
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เหตุให้ส�ำเร็จตามปรารถนา
นัยที่ ๑

51
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.

คหบดี !  ธรรม ๔ ประการนี้ น่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
ขอโภคทรัพย์จงเกิดขึน้ แก่เราโดยทางธรรม นีเ้ ป็น
ธรรมประการที่ ๑ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
หาได้ยากในโลก.
เราได้โภคทรัพย์ทงั้ หลายโดยทางธรรมแล้ว ขอยศ
จงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสหาย นี้เป็น
ธรรมประการที่ ๒ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
หาได้ยากในโลก.
เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศ
พร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว ขอเราจงเป็นอยู่นาน
จงรั ก ษาอายุ ใ ห้ ยั่ ง ยื น นี้ เ ป็ น ธรรมประการที่ ๓ อั น
น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
เราได้โภคทรัพย์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้ว ได้ยศ
พร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว เป็นอยู่นานรักษาอายุ
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ให้ยงั่ ยืนแล้ว เมือ่ ตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
นีเ้ ป็นธรรมประการที่ ๔ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
หาได้ยากในโลก.
คหบดี !   ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล น่าปรารถนา
น่ารักใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
คหบดี !   ธรรม ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ให้
ได้ธรรม ๔ ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
หาได้ยากในโลก ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)
(2) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล)
(3) จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
(4) ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)
คหบดี !   ก็ สัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า
อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเป็ น ผู ้ มี ศ รั ท ธา
เชื่ อ ปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข องตถาคตว่ า “เพราะเหตุ อ ย่ า งนี้ ๆ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เป็นผูไ้ ปแล้วด้วยดี เป็นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผูส้ ามารถ
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ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอน
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจ�ำเริญจ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์”.
คหบดี ! นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา.
คหบดี !   ก็ สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า
อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู ้ เ ว้ น ขาดจาก
ปาณาติบาต เป็นผูเ้ ว้นขาดจากอทินนาทาน เป็นผูเ้ ว้นขาด
จากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท เป็น
ผู้เว้นขาดจากการดื่มน�้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท. คหบดี ! นี้เรียกว่า สีลสัมปทา.
คหบดี !   ก็ จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ
ความตระหนี่ อยูค่ รองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยูเ่ ป็นประจ�ำ
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดี
ในการให้และการแบ่งปัน. คหบดี ! นีเ้ รียกว่า จาคสัมปทา.
คหบดี !   ก็ ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า
บุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้า คือ อภิชฌา
ครอบง�ำแล้ว ย่อมท�ำกิจที่ไม่ควรท�ำ  ละเลยกิจที่ควรท�ำ
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เมื่ อ ท� ำ กิ จ ที่ ไ ม่ ค วรท� ำ และละเลยกิ จ ที่ ค วรท� ำเสี ย ย่ อ ม
เสื่ อ มจากยศและความสุ ข บุ ค คลมี ใ จอั น พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ อันวิจิกิจฉาครอบง�ำแล้ว
ย่ อ มท� ำ กิ จ ที่ ไ ม่ ค วรท� ำ ละเลยกิ จ ที่ ค วรท� ำ เมื่ อ ท� ำ กิ จ ที่
ไม่ควรท�ำและละเลยกิจที่ควรท�ำเสีย ย่อมเสื่อมจากยศ
และความสุข.
คหบดี !   อริยสาวกนั้นแลรู้ว่า อภิชฌาวิสมโลภะ
(ความโลภอย่างแรงกล้า) เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ย่อมละอภิชฌา
วิสมโลภะอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้ รู้ว่า พยาบาท
(คิ ด ร้ า ย) ถี น มิ ท ธะ (ความหดหู ่ ซึ ม เซา) อุ ท ธั จ จกุ ก กุ จ จะ
(ความฟุ้งซ่านร�ำคาญ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เป็นอุปกิเลส
แห่งจิต ย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้น.
คหบดี !   เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชฌาวิสมโลภะ
เป็ น อุ ป กิ เ ลสแห่ ง จิ ต ดั ง นี้ แ ล้ ว เมื่ อ นั้ น ย่ อ มละเสี ย ได้
เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจิกิจฉา เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว เมื่อนั้นย่อมละ
สิง่ เหล่านัน้ เสียได้ อริยสาวกนีเ้ ราเรียกว่า เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญามาก
มีปญ
ั ญาหนาแน่น เป็นผูเ้ ห็นทาง เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยปัญญา
คหบดี ! นี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทา.
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คหบดี !   ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นไป
เพื่อให้ได้ธรรม ๔ ประการ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก.
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เหตุให้ส�ำเร็จตามปรารถนา
นัยที่ ๒

52
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เราจั ก แสดงเหตุ ส� ำ เร็ จ ความ
ปรารถนาแก่เธอทั้งหลาย พวกเธอจงฟังเหตุส�ำเร็จความ
ปรารถนานั้น จงท�ำในใจให้ดี เราจักกล่าว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความปรารถนา
อย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เราเมือ่ ตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็น
สหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี … ว่า “โอหนอ !
เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์
มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี ... ว่า “โอหนอ ! เราเมื่อตายไป
แล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาลเถิด”
ดังนี้ก็มี เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ท�ำให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความส�ำเร็จ
ในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ... เทวดาชั้นดาวดึงส์ … เทวดา
ชัน้ ยามา … เทวดาชัน้ ดุสติ ... เทวดาชัน้ นิมมานรดี ... เทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข.
เธอมี ค วามปรารถนาอย่ า งนี้ ว ่ า “โอหนอ ! เรา
เมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึง ความเป็ น สหายแห่ ง เทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเถิด” เธอจึงตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น
เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อัน
เธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�ำให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป
เพื่อความส�ำเร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า
สหัสสพรหม ... ทวิสหัสสพรหม ... ติสหัสสพรหม ...
จตุสหัสสพรหม ... ปัญจสหัสสพรหม ... ทสสหัสสพรหม
... สตสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข ...
เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ “โอหนอ ! เราเมือ่ ตาย
ไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสตสหัสสพรหมเถิด”
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เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�ำให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�ำเร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มา
ว่า เทวดาชั้นอาภา ... เทวดาชั้นปริตตาภา ... เทวดาชั้น
อัปปมาณาภา ... เทวดาชั้นอาภัสสรา ... เทวดาชั้นสุภา...
เทวดาชัน้ ปริตตสุภา... เทวดาชัน้ อัปปมาณสุภา ... เทวดาชัน้
สุภกิณหา ... เทวดาชั้นเวหัปปผลา ... เทวดาชั้นอวิหา ...
เทวดาชัน้ อตัปปา ... เทวดาชัน้ สุทสั สา ... เทวดาชัน้ สุทสั สี
... เทวดาชัน้ อกนิฏฐา มีอายุยนื มีวรรณะ มากด้วยความสุข
เธอมีความปรารถนาอย่างนีว้ า่ “โอหนอ ! เราเมือ่ ตาย
ไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชัน้ อกนิฏฐาเถิด”
เธอจึงตัง้ จิตนัน้ อธิษฐานจิตนัน้ เจริญจิตนัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านัน้ อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�ำให้มาก
แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�ำเร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟงั มาว่า
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เทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ ... เทวดาผู้เข้าถึง
วิญญาณัญจายตนภพ ... เทวดาผูเ้ ข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ
... เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอายุยืน
ด�ำรงอยูน่ าน มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “โอหนอ !   เราเมือ่ ตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเถิด” เธอจึง
ตั้งจิตนั้น อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น ความปรารถนาและ
วิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ท�ำให้มากแล้ว
อย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความส�ำเร็จในภาวะนั้นๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ ! เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึง
แล้วแลอยู่” เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุนี้ ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
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-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๔๔/๙๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งนั้นแล ได้ทราบว่าท้าวสักกะ
จอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงประนม
อัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมาก.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ครัง้ นัน้ แล มาตลีสงั คาหกเทพบุตร
ได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่า
“พราหมณ์ทงั้ หลายผูบ้ รรลุไตรวิชชา กษัตริยท์ งั้ หลาย
ณ ภูมิภาคทั้งหมด ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาว
ไตรทศผู้มียศย่อมนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่ท้าวสักกะ !
เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใด
ท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่า ขอเดชะ”.
ท้าวสักกะตรัสตอบว่า
“พราหมณ์ทงั้ หลายผูบ้ รรลุไตรวิชชา กษัตริยท์ งั้ หลาย
ณ ภูมิภาคทั้งหมด ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชาว
ไตรทศ ผู้มียศ นอบน้อมท่านผู้ใด ซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
มีจติ ตัง้ มัน่ ตลอดกาลนาน ผูบ้ วชแล้วโดยชอบ มีพรหมจรรย์
เป็นเบือ้ งหน้า คฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผูท้ ำ� บุญ มีศลี เป็นอุบาสก
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เลีย้ งดูภรรยาโดยชอบธรรม. มาตลี ! เรานอบน้อมคฤหัสถ์
เหล่านั้น”.
มาตลีสังคาหกเทพบุตรกล่าวว่า
“ข้าแต่ทา้ วสักกะ !   ได้ยนิ ว่า พระองค์ทรงนอบน้อม
บุคคลเหล่าใด บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
เทียว ข้าแต่ทา้ ววาสวะ พระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใด
ถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้น”.
ท้าวมฆวาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขของเทวดา
ทัง้ หลาย ครัน้ ตรัสดังนีแ้ ล้ว ทรงน้อมนมัสการทิศเป็นอันมาก
แล้วเสด็จขึ้นรถ.
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ฤกษ์ดี ยามดี ในแบบพุทธวจน

54

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๘/๕๙๕.

ภิกษุทงั้ หลาย !   สัตว์เหล่าใดประพฤติสจุ ริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า
เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์เหล่าใดประพฤติสจุ ริตด้วยกาย ประพฤติสจุ ริต
ด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็
เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์เหล่าใดประพฤติสจุ ริตด้วยกาย ประพฤติสจุ ริต
ด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็
เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์ทงั้ หลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานัน้ ชือ่
ว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุง่ ดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี
ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย.
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-บาลี ธ. ขุ. ๒๕/๔๐/๒๔.

มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคาม
เอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง สวน
ศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนๆ นั่นไม่ใช่
ที่พึ่งอันท�ำความเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด
ผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆ เป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นไปจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้.
ส่ ว นผู ้ ใ ดที่ ถึ ง พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นทีพ่ งึ่ แล้วเห็นอริยสัจทัง้ สีด่ ว้ ยปัญญาอันถูกต้อง คือ
เห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์ เห็น
ความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ และเห็นมรรคประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐ ซึง่ เป็นเครือ่ งให้ถงึ ความเข้าไปสงบ
ร�ำงับแห่งทุกข์ นั่นแหละ คือ ที่พึ่งอันเกษม นั่นคือ ที่พึ่ง
อันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมหลุดพ้นไปจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้แท้.
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ก็โดยสมัยนัน้ แล พราหมณ์ชอ่ื ว่าชาณุสโสณีสระเกล้าในวันอุโบสถ
นุง่ ห่มผ้าไหมคูใ่ หม่ ถือกำ�หญ้าคาสดไปยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ในที่
ไม่ไกลพระผูม้ พี ระภาค พระผูม้ พี ระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณี
พราหมณ์ผู้สระเกล้าในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือกำ�หญ้าคาสด
ยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ในทีไ่ ม่ไกล ครัน้ แล้วได้ตรัสถามชาณุสโสณี
พราหมณ์ว่า

พราหมณ์ !   เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงสระเกล้า
ในวันอุโบสถ นุง่ ห่มผ้าไหมคูใ่ หม่ ถือก�ำหญ้าคาสดมายืนอยู่
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง วันนี้เป็นวันอะไรของสกุลพราหมณ์.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! วันนีเ้ ป็นวันปลงบาปของสกุลพราหมณ์.

พราหมณ์ !   ก็พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
ย่อมมีด้วยประการใดเล่า.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! พราหมณ์ทงั้ หลายในกรณีนี้ สระเกล้า
ในวันอุโบสถ นุง่ ห่มผ้าไหมคูใ่ หม่ ทาแผ่นดินด้วยโคมัยสด ลาดด้วยหญ้าคา
ทีเ่ ขียวสดแล้ว สำ�เร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีนน้ั
พราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมลุกขึน้ ประนมอัญชลีนมัสการไฟ ๓ ครัง้ ด้วยการ
กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผูเ้ จริญ
ดังนี้ และย่อมหล่อเลี้ยงไฟไว้ด้วยเนยใส น้ำ�มันและเนยข้นอันเพียงพอ
พอล่วงราตรีนั้นไป ย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำ�ด้วยขาทนีย200
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โภชนียาหารอันประณีต. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของ
พราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล.

พราหมณ์ !   พิธปี ลงบาปของพราหมณ์ทงั้ หลายเป็น
อย่างหนึง่ ส่วนพิธปี ลงบาปในอริยวินยั ย่อมมีโดยประการอืน่ .
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีด้วย
ประการใดเล่า. ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผู้เจริญ ! โปรด
ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามพิธีปลงบาปในอริยวินัยด้วยเถิด.

พราหมณ์ !   ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว. พราหมณ์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากของปาณาติบาตเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละปาณาติบาต ย่อมปลงบาป
จากปาณาติบาต.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งอทินนาทานเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละอทินนาทาน ย่อมปลงบาป
จากอทินนาทาน.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งกาเมสุมจิ ฉาจาร
เป็นสิง่ ทีช่ วั่ ช้าทัง้ ในปัจจุบนั และในอภิสมั ปรายะ อริยสาวกนัน้
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละกาเมสุมจิ ฉาจาร ย่อมปลง
บาปจากกาเมสุมิจฉาจาร.
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมุสาวาทเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมุสาวาท ย่อมปลงบาป
จากมุสาวาท.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งปิสณ
ุ าวาจาเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละปิสณ
ุ าวาจา ย่อมปลงบาป
จากปิสุณาวาจา.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งผรุสวาจาเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละผรุสวาจา ย่อมปลงบาป
จากผรุสวาจา.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งสัมผัปปลาปะ
เป็นสิง่ ทีช่ วั่ ช้าทัง้ ในปัจจุบนั และในอภิสมั ปรายะ อริยสาวกนัน้
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละสัมผัปปลาปะ ย่อมปลง
บาปจากสัมผัปปลาปะ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งอภิชฌาเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละอภิชฌา ย่อมปลงบาป
จากอภิชฌา.
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งพยาบาทเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละพยาบาท ย่อมปลงบาป
จากพยาบาท.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาทิฏฐิ.
พราหมณ์ !   พิธีปลงบาปในอริยวินัย ย่อมมีด้วย
ประการอย่างนี้แล.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดยประการอื่น.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! ก็พธิ ปี ลงบาปของพราหมณ์ทงั้ หลาย
ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งพิธีปลงบาปในอริยวินัยนี้.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก
ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยาย
อย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ� เปิดของที่ปิด บอกทางแก่
คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูป
ดังนี้ ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ.
ขอพระโคดมผูเ้ จริญ ! โปรดทรงจำ�ข้าพระองค์วา่ เป็นอุบาสกผูถ้ งึ สรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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ก็โดยสมัยนัน้ แล พราหมณ์ชอ่ื ว่าชาณุสโสณีสระเกล้าในวันอุโบสถ
นุง่ ห่มผ้าไหมคูใ่ หม่ ถือกำ�หญ้าคาสดไปยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ในที่
ไม่ไกลพระผูม้ พี ระภาค พระผูม้ พี ระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณี
พราหมณ์ผู้สระเกล้าในวันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือกำ�หญ้าคาสด
ยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ในทีไ่ ม่ไกล ครัน้ แล้วได้ตรัสถามชาณุสโสณี
พราหมณ์ว่า

พราหมณ์ !   เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงสระเกล้าใน
วันอุโบสถ นุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ถือก�ำหญ้าคาสดมายืนอยู่
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง วันนี้เป็นวันอะไรของสกุลพราหมณ์.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! วันนีเ้ ป็นวันปลงบาปของสกุลพราหมณ์.

พราหมณ์ !   ก็พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
ย่อมมีด้วยประการใดเล่า.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! พราหมณ์ทงั้ หลายในกรณีนี้ สระเกล้า
ในวันอุโบสถ นุง่ ห่มผ้าไหมคูใ่ หม่ ทาแผ่นดินด้วยโคมัยสด ลาดด้วยหญ้าคา
ทีเ่ ขียวสดแล้ว สำ�เร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟ ในราตรีนน้ั
พราหมณ์เหล่านัน้ ย่อมลุกขึน้ ประนมอัญชลีนมัสการไฟ ๓ ครัง้ ด้วยการ
กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าขอปลงบาปกะท่านผูเ้ จริญ
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ดังนี้ และย่อมหล่อเลี้ยงไฟไว้ด้วยเนยใส น้ำ�มันและเนยข้นอันเพียงพอ
พอล่วงราตรีนั้นไป ย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำ�ด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของ
พราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล.

พราหมณ์ !   พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดย
ประการอื่น.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีด้วย
ประการใดเล่า. ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผู้เจริญ ! โปรด
ทรงแสดงธรรมตามทีเ่ ป็นพิธปี ลงบาปในอริยวินยั แก่ขา้ พระองค์ดว้ ยเถิด.

พราหมณ์ !   ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว. พราหมณ์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาทิฏฐิ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งมิจฉาสังกัปปะ
เป็นสิง่ ทีช่ วั่ ช้าทัง้ ในปัจจุบนั และในอภิสมั ปรายะ อริยสาวกนัน้
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาสังกัปปะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาสังกัปปะ.
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาวาจาเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละมิจฉาวาจา ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาวาจา.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉากัมมันตะ
เป็นสิง่ ทีช่ วั่ ช้าทัง้ ในปัจจุบนั และในอภิสมั ปรายะ อริยสาวกนัน้
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละมิจฉากัมมันตะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉากัมมันตะ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งมิจฉาอาชีวะเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาอาชีวะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาอาชีวะ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาวายามะ
เป็นสิง่ ทีช่ วั่ ช้าทัง้ ในปัจจุบนั และในอภิสมั ปรายะ อริยสาวกนัน้
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาวายามะ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาวายามะ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาสติเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาสติ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาสติ.
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ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาสมาธิเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละมิจฉาสมาธิ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาสมาธิ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งมิจฉาญาณะเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ย่อมละมิจฉาญาณะ ย่อมปลงบาป
จากมิจฉาญาณะ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ วิบากแห่งมิจฉาวิมตุ ติเป็น
สิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น
ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาวิมุตติ ย่อมปลง
บาปจากมิจฉาวิมุตติ.
พราหมณ์ !   พิธีปลงบาปในอริยวินัย ย่อมมีด้วย
ประการอย่างนี้แล.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! พิธีปลงบาปของพราหมณ์ทั้งหลาย
เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนพิธีปลงบาปในอริยวินัยย่อมมีโดยประการอื่น.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! ก็พธิ ปี ลงบาปของพราหมณ์ทงั้ หลาย
ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งพิธีปลงบาปในอริยวินัยนี้.
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ! ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิง่ นัก ...
ขอพระโคดมผู้เจริญ ! โปรดทรงจำ�ข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกถึงสรณะ
ตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ
นัยที่ ๑
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58
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๖๙/๑๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเป็น
อริยะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา
จักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะเป็น
อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากของปาณาติบาต เป็นสิ่งที่ชั่วช้า
ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และในอภิ สั ม ปรายะ อริ ย สาวกนั้ น ครั้ น
พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละปาณาติบาต ย่อมปลงบาป
จากปาณาติบาต.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งอทินนาทาน ...
วิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจาร ... วิบากแห่งมุสาวาท ... วิบาก
แห่งปิสุณาวาจา ... วิบากแห่งผรุสวาจา ... สัมผัปปลาปะ
... วิบากแห่งอภิชฌา ... วิบากแห่งพยาบาท ... วิบากแห่ง
มิจฉาทิฐิ เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะ
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อริยสาวกนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิ
ย่อมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   นี้ เ รี ย กว่ า พิ ธี ป ลงบาปอั น เป็ น
อริยะ.
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นัยที่ ๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด : เดรัจฉานวิชา

59
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๓/๑๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเป็น
อริยะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา
จักกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะเป็น
อย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิ เป็นสิ่งที่ชั่วช้า
ทั้งในปัจจุบันทั้งและในอภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น ครั้น
พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมละมิจฉาทิฏฐิ ย่อมปลงบาปจาก
มิจฉาทิฏฐิ.
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า วิบากแห่งมิจฉาสังกัปปะ
... วิบากแห่งมิจฉาวาจา ... วิบากแห่งมิจฉากัมมันตะ ...
วิบากแห่งมิจฉาอาชีวะ ... วิบากแห่งมิจฉาวายามะ ... วิบาก
แห่งมิจฉาสติ ... วิบากแห่งมิจฉาสมาธิ ... วิบากแห่งมิจฉาญาณะ ... วิบากแห่งมิจฉาวิมตุ ติ เป็นสิง่ ทีช่ วั่ ช้าทัง้ ในปัจจุบนั
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อภิสัมปรายะ อริยสาวกนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว
ย่อมละมิจฉาวิมุตติ ย่อมปลงบาปจากมิจฉาวิมุตติ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นพิธีปลงบาป
อันเป็นอริยะ.
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ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

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

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

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

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

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

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ

• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุกกรม
รม
บรรณานุ

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

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

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

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

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๑) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

พุทธกาล

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

ภาพที่ ๑.๑

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

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

ภาพที่ ๑.๒

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

ทีม่ า :
หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๒) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑

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

ภาพที่ ๒.๑

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

ภาพที่ ๒.๒

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

ทีม่ า :
หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๓) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๔

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

ภาพที่ ๓.๑

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

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๓

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๔) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๕

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

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

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

ภาพที่ ๔.๒

ภาพที่ ๔.๓

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

ภาพที่ ๔.๔

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๕) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๗

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

ภาพที่ ๕

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๖) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

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

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

พุทธวจน-หมวดธรรม
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พุทธวจน-ปฎก

วิทยุวัดนาปาพง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.

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

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