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‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡‡ πÕ«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥â¡’Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë »∏ ÚÛı/ÚÙˆ˜

≈ß«—π∑’Ë Ù °—π¬“¬π Úıı˜ ·®âß«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √à«¡°—∫  ”π—°ß“π·¡à°Õß∏√√¡

 π“¡À≈«ß °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ·≈– ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ ‰¥â≈ßπ“¡„π

∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∏√√¡»÷°…“„π ∂“π»÷°…“ ‡¡◊ËÕ«—π

∑’Ë Ú¯  ‘ßÀ“§¡ Úıı˜ ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°

æÿ∑∏∏√√¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß  “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå„π™’«‘µª√–®”«—π ·≈–‡æ◊ËÕ

„ÀâÀπà«¬ß“π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“‡ªìπÀπà«¬ß“πÀ≈—°√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√

®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ Õ∫∏√√¡»÷°…“ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°‘®°√√¡‡ √‘¡

À≈—° Ÿµ√·≈–°‘®°√√¡°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ·≈–„π°“√ª√–™ÿ¡Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë Ú °—π¬“¬π Úıı˜ ‚¥¬¡’æ√–æ√À¡¡ÿπ’ √Õß·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß‡ªìπª√–∏“π

„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ‰¥â¡’¡µ‘„Àâ ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

Ò. π”‡√◊ËÕß∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∏√√¡»÷°…“„π

 ∂“π»÷°…“‡ πÕµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡¡À“‡∂√ ¡“§¡‡æ◊ËÕ∑√“∫ ·≈– —Ëß°“√„Àâ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥

¥”‡π‘π°“√

Ú. ®—¥∑”„∫ ¡—§√·≈–√—∫ ¡—§√æ√– Õπ∏√√¡»÷°…“∑ÿ°®—ßÀ«—¥∑—Ë«ª√–‡∑»„Àâ·≈â«

‡ √Á®¿“¬„π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ Úıı˜



 ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ ‚¥¬°Õßæÿ∑∏»“ π»÷°…“æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ‡æ◊ËÕ

„Àâ°”Àπ¥¥”‡π‘π°“√µ“¡∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∏√√¡

»÷°…“„π ∂“π»÷°…“ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ®÷ß‡ÀÁπ§«√π”‡ πÕ¡À“‡∂√ ¡“§¡‡æ◊ËÕ∑√“∫

·≈–·®âß„Àâ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥∑—Ë«ª√–‡∑»æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

„π°“√ Õπ∏√√¡»÷°…“·≈–„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¥â“πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√

 Õπ∏√√¡»÷°…“ √à«¡°—∫ ∂“π»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π√“™°“√„π®—ßÀ«—¥ √“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡

 ”‡π“∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ßœ ∑’Ë·π∫∂«“¬„π∑’Ëª√–™ÿ¡

(π“¬πæ√—µπå  ‡∫≠®«—≤π“π—π∑å)

‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡



¡µ‘¡À“‡∂√ ¡“§¡

§√—Èß∑’Ë Úˆ/Úıı˜

 ”π—°‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡

¡µ‘ ......................

‡√◊ËÕß °“√®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“‚§√ß°“√ àß‡ √‘¡æ√–æÿ∑∏»“ π“„π ∂“π»÷°…“

„π°“√ª√–™ÿ¡¡À“‡∂√ ¡“§¡§√—Èß∑’Ë Úˆ/Úıı˜ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú¯ æƒ»®‘°“¬π Úıı˜

‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡‡ πÕ«à“ „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–∑”ß“π¥”‡π‘πß“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ

∏√√¡»÷°…“„π ∂“π»÷°…“°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úı æƒ»®‘°“¬π Úıı˜

≥ ÀâÕßª√–™ÿ¡ ”π—°ß“π·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß «—¥∫«√π‘‡«»«‘À“√ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

‚¥¬¡’æ√–æ√À¡¡ÿπ’ «—¥√“™∫æ‘∏ ∂‘µ¡À“ ’¡“√“¡ °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ √Õß

·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ëª√–™ÿ¡¡’¡µ‘„Àâ®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“¿“¬„µâ™◊ËÕ

‚§√ß°“√ ç àß‡ √‘¡æ√–æÿ∑∏»“ π“„π ∂“π»÷°…“é „π«—πæÿ∏ ∑’Ë ÚÙ ∏—π«“§¡ Úıı˜

≥ ÀÕª√–™ÿ¡„À≠àæÿ∑∏¡≥±≈ Õ”‡¿Õæÿ∑∏¡≥±≈ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡

ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥ ‡®â“ ”π—°‡√’¬π„π à«π°≈“ß∑ÿ° ”π—° ºŸâ·∑π

 ”π—°ß“π·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ºŸâ·∑π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¶å∑—Èß Ú ·Ààß ºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥ ºŸâ∫√‘À“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑ÿ°‡¢µ ·≈–ºŸâ·∑π„π —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë¡’ ∂“π

»÷°…“„π —ß°—¥ √«¡∑—ÈßÀ¡¥ª√–¡“≥ Ò,ı √Ÿª/§π ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡ —¡¡π“‰¥â√—∫∑√“∫π‚¬∫“¬¢Õß§≥– ß¶å·≈–√—∞∫“≈ „π°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ

 ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥âπ”À≈—°∏√√¡∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“‰ªæ—≤π“

ºŸâ‡√’¬π „Àâ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥à’¡’§ÿ≥¿“æ  √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„ÀâºŸâ‡√’¬π

Àà“ß‰°≈Õ∫“¬¡ÿ¢  ‘Ëß‡ æµ‘¥·≈– ‘Ëßº‘¥°ÆÀ¡“¬ ‚¥¬¡’Àπà«¬ß“π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

°“√®—¥°“√»÷°…“‡ªìπÀπà«¬ß“πÀ≈—°„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ Õ∫



∑’Ëª√–™ÿ¡√—∫∑√“∫ ·≈–„Àâ ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘·®âß‡®â“§≥–¿“§

∑ÿ°¿“§∑√“∫ ·®âß‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥ ∑—Èß Ú ΩÉ“¬ ∑√“∫·≈–‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡

 —¡¡π“¥—ß°≈à“«

(π“¬°π°  · πª√–‡ √‘∞)

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡



¡µ‘¡À“‡∂√ ¡“§¡

§√—Èß∑’Ë ı/Úıı¯

 ”π—°‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡

¡µ‘ ......................

‡√◊ËÕß °“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√– Õπ»’≈∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π

„π°“√ª√–™ÿ¡¡À“‡∂√ ¡“§¡§√—Èß∑’Ë ı/Úıı¯ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å Úıı¯

‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡‡ πÕ«à“ æ√–æ√À¡¡ÿπ’ °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ ·≈–√Õß

·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ‰¥â¡’≈‘¢‘µ ∑’Ë °∏ ÚÚ/Úıı˜ ≈ß«—π∑’Ë Ú °ÿ¡¿“æ—π∏å Úıı¯ ·®âß

«à“ „π°“√ª√–™ÿ¡§≥–∑”ß“π¥”‡π‘πß“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ∏√√¡»÷°…“„π ∂“π»÷°…“

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ §√—Èß∑’Ë Ù/Úıı¯ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ÒÚ ¡°√“§¡ Úıı¯ ≥ ÀâÕßª√–™ÿ¡

 ”π—°ß“π·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ‚¥¬¡’ æ√–æ√À¡¡ÿπ’ °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ ·≈–

√Õß·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ‡ªìπª√–∏“π∑’Ëª√–™ÿ¡ ºŸâ‡¢â“ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑π¡À“

«‘∑¬“≈—¬¡À“¡°ÿØ√“™«‘∑¬“≈—¬ æ√–§√Ÿª≈—¥ ÿ«—≤π∫—≥±‘µ§ÿ≥ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πæ√–

 Õπ»’≈∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÃ“≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ºŸâ∫√‘À“√ ”π—°ß“π

·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ®”π«π Û √Ÿª π“¬°¡≈ »‘√‘∫√√≥ √Õßª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

·≈–§≥– π“¬∫ÿ≠‡≈‘» ‚ ¿“ ºŸâÕ”π«¬°“√°Õßæÿ∑∏»“ π»÷°…“ ·≈–§≥– ·≈–ºŸâ·∑π

®“°°√¡°“√»“ π“°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ∑’Ëª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ªí®®ÿ∫—π°“√ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√– Õπ»’≈∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π Õ¬Ÿà„π°”°—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¶å∑—Èß Ú ·Ààß

‚¥¬∑’Ë‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥‡®â“ —ß°—¥´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‚¥¬µ√ß¢Õßæ√– Õπ»’≈∏√√¡„π

‚√ß‡√’¬π„π®—ßÀ«—¥π—ÈπÊ  ¡§«√¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√– Õπ»’≈∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

®÷ß¡’¡µ‘„Àâπ”‡ πÕ¡À“‡∂√ ¡“§¡‡æ◊ËÕ‚ª√¥æ‘®“√≥“ ¥—ßπ’È

/∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß...



Ò. „Àâ‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ —Ëß°“√ „Àâ¢âÕ·π–π” ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßæ√–

 Õπ»’≈∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π¿“¬„π®—ßÀ«—¥„Àâ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

Ú. „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÃ“≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“¡°ÿØ√“™

«‘∑¬“≈—¬  àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕæ√– Õπ»’≈∏√√¡„π‚√ß‡√’¬π¿“¬„π®—ßÀ«—¥π—ÈπÊ ·®âß‡®â“§≥–

®—ßÀ«—¥‡æ◊ËÕ‚ª√¥∑√“∫

Û. „Àâ ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ ·®âß‡®â“§≥–„À≠à ‡®â“§≥–¿“§ ∑ÿ°¿“§

‡æ◊ËÕ∑√“∫

Ù. „Àâ ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥ª√– “πß“π Õ”π«¬§«“¡

 –¥«°·≈–¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡µ‘¡À“‡∂√ ¡“§¡ æ√âÕ¡°—∫¡’∫—≠™“

„Àâπ”‡ πÕ¡À“‡∂√ ¡“§¡‡æ◊ËÕ‚ª√¥æ‘®“√≥“

∑’Ëª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“·≈â«≈ß¡µ‘‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡‡ πÕ ·≈–„Àâ¥”‡π‘π°“√‰¥â∑—π∑’ ‚¥¬‰¡à

µâÕß√Õ√—∫√Õß√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡

(π“¬°π°  · πª√–‡ √‘∞)

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘

‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡



¡µ‘¡À“‡∂√ ¡“§¡

§√—Èß∑’Ë ˘/Úıı¯

 ”π—°‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡

¡µ‘ ......................

‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√∏√√¡»÷°…“™—Èπµ√’ ‚∑ ‡Õ°

„π°“√ª√–™ÿ¡¡À“‡∂√ ¡“§¡§√—Èß∑’Ë ˘/Úıı¯ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Û ¡’π“§¡ Úıı¯

‡≈¢“∏‘°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡‡ πÕ«à“  ¡‡¥Á®æ√–«—π√—µ ·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ‰¥â¡’≈‘¢‘µ ∑’Ë

°∏ ÛÒ/Úıı¯ ≈ß«—π∑’Ë Úı ¡’π“§¡ Úıı¯ ·®âß«à“ µ“¡∑’Ë‰¥â¡’°“√∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß§«“¡

√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∏√√¡»÷°…“„π ∂“π»÷°…“ √–À«à“ß ”π—°ß“π·¡à°Õß

∏√√¡ π“¡À≈«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ °√–∑√«ß

«—≤π∏√√¡  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¥—ß∑’Ë∑√“∫

·≈â«π—Èπ

„π°“√π’È ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’À≈—° Ÿµ√∏√√¡»÷°…“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ

∏√√¡»÷°…“„π ∂“π»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ  ”π—°ß“π·¡à°Õß∏√√¡ π“¡À≈«ß ®÷ß‰¥â

ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√∏√√¡»÷°…“™—Èπµ√’ ‚∑ ‡Õ° ¥—ßπ’È

Ò. ∏√√¡»÷°…“™—Èπµ√’ ª√–°Õ∫¥â«¬
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
พระวินัยปิฎก 

วิ. มหา.  = วินัยปิฎก  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ขุ.จู.  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   จูฬนิทเทส  (ภาษาไทย) 
ที.มหา.   = สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.  = สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.  = สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. = สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺ ก. = สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.   = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ธัมมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอก. = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   เอกนิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตก. = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   สัตตกนิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อฏฺ ก. = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   อัฏฐกนิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทสก. = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ทสกนิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปกิณฺณก. = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ปกิณณกนิบาต ชาด (ภาษาไทย) 
ขุ.ว.ิ  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   วิมานวัตถุ  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต.  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   เปตวัตถุ  (ภาษาไทย) 
ม.มู.  = สุตตันตปิฎก   มัชฌิมนิกาย   มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.  = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   เถรคาถา   (ภาษาไทย)  
 
เครื่องหมาย เล่ม ข้อ หน้า 

- เลขตัวแรก หมายถึง เล่ม 
- เลขตัวที่สอง หมายถึง ข้อ 
- เลขตัวที่สาม หมายถึง หน้า 
ตัวอย่าง วินัย. ๔/๑-๗/๑-๘ หมายความว่า พระวินัยปิฎกเล่ม ๔ ข้อ ๑-๗ หน้า ๑-๘ 
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วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  
ธรรมศึกษา ช้ันเอก 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ช้ันเอก 
 

ในชั้นนี้ ก ำหนดขอบข่ำยไว้ ๕ หมวด คือ 
๑. อัปปมำทวรรค 
๒. จิตตวรรค 
๓. ธรรมวรรค 
๔. วิริยวรรค 
๕. สำมัคคีวรรค 

 ให้นักเรียนแต่งอธิบำยเป็นท ำนองเทศนำโวหำร อ้ำงสุภำษิตอื่นมำประกอบ 
ไม่น้อยกว่ำ ๓ สุภำษิต และบอกชื่อคัมภีร์ท่ีมำแห่งสุภำษิตนั้นด้วย ห้ำมอ้ำงสุภำษิตซ้ ำข้อกัน
แต่จะอ้ำงซ้ ำคัมภีร์ได้ ไม่ห้ำม สุภำษิตท่ีอ้ำงมำนั้น ต้องเรียงเชื่อมควำมให้ติดต่อสมเรื่องกับ
กระทู้ตั้ง ชั้นนี้ ก ำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้ำ (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 

อัปปมาทวรรค  คือ  หมวดไม่ประมาท 

 ๑. อปฺปมตฺตา สตมีนฺโต สุสีลา โหถ ภกิฺขโว 
  สุสมาหิตสงกฺปฺปา สจิตฺตมนุรกฺขถ. 
 ภิกษุท้ังหลำย !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมำท มีสติ มีศีลดีงำม ตั้งควำมด ำริไว้ให้
ดี  คอยรักษำจิตใจของตน. 
  (พุทธฺ) ที. มหำ. ๑๐/๑๔๒. 

 ๒. อปฺปมาทรตา  โหถ สจิตฺตมนุรกฺขถ 
  ทุคฺคา  อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก  สนฺโนว กุญฺชโร. 
 ท่ำนท้ังหลำย จงยินดีในควำมไม่ประมำท คอยรักษำจิตของตน, จงถอนตนขึ้น
จำกหล่ม เหมือนช้ำงท่ีตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น. 
  (พุทธฺ) ขุ. ธ.  ๒๕/๕๘. 
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. 

 ๓. อปฺปมาทรโต  ภกิฺขุ ปมาเท  ภยทสสฺิ  วา 
  สญฺโ ชนํ  อณุํ   ถูล ํ ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ. 
 ภิกษุยินดีในควำมไม่ประมำท หรือเห็นภัยในควำมประมำท ย่อมเผำสังโยชน์ 
น้อยใหญ่ไป เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น. 
   (พุทธฺ) ขุ. ธ.  ๒๕/๑๙. 

 

 ๔. อปฺปมาทรโต  ภกิฺขุ ปมาเท  ภยทสสฺิ  วา 
  อภพฺโพ  ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก. 
 ภิกษุยินดีในควำมไม่ประมำท หรือเห็นภัยในควำมประมำท เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะ
เส่ือม (ชื่อว่ำ) อยู่ใกล้พระนิพพำนทีเดียว. 
   (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 

  ๕. เอวํวิหารี   สโต  อปฺปมตโฺต 
   ภิกฺข ุ จร ํ หิตฺวา  มมายติานิ 
   ชาติชรํ  โสกปริทฺทวญฺจ 
   อิเธว  วิทฺวา  ปชเหยฺย ทกฺุขํ. 
 ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่ำงนี้ มีสติ ไม่ประมำท ละควำมถือมั่นว่ำของเรำ 
ได้แล้วเท่ียวไป เป็นผู้รู้ พึงละชำติ ชรำ โสกะ ปริเทวะ และทุกข์ ในโลกนี้ได้. 
   (พุทฺธ)    ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๕.,  ขุ. จู. ๓๐/๙๒. 

 
 ๖. อุฏฺ าเนนปฺปมาเทน สญฺ เมน  ทเมน  จ 
 ทีปํ กยิราถ  เมธาว ี ยํ  โอโฆ  นาภิกีรติ. 
 คนมีปัญญำ พึงสร้ำงเกำะ ท่ีน้ ำหลำกมำท่วมไม่ได้ ด้วยควำมหมั่น ควำมไม่
ประมำท ควำมส ำรวม  และควำมข่มใจ. 

 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๘. 
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๒. จิตตวรรค คือ หมวดจิต 

 ๗. อนวสฺสุตจิตฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส 
 ปุญฺ ปาปปหีนสฺส นตฺถิ  ชาครโต  ภยํ. 
 ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยรำคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว  มีบุญและบำปอันละ 
ได้แล้ว ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย. 

 (พุทธฺ) ขุ. ธ.  ๒๕/๒๐. 

 ๘. กุมฺภูปมํ  กายมมิํ  วทิิตฺวา 
 นครูปมํ  จิตฺตมิทํ  ถเกตฺวา 
 โยเธถ  มาร ํ ปญฺ าวุเธน 
 ชิตญฺจ  รกฺเข  อนิเวสโน  สิยา. 

 บุคคลรู้กำยนี้ท่ีเปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตท่ีเปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว พึงรบมำรด้วย
อำวุธคือปัญญำ  และพึงรักษำแนวที่ชนะไว้ ไม่พึงยับย้ังอยู่. 
 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๐. 

 
 ๙. จิตฺเตน นียติ โลโก จิตฺเตน ปริกสฺสต ิ
  จิตฺตสฺส เอกธมมฺสฺส สพฺเพว วสมนฺวคู. 
 โลกถูกจิตน ำไป ถูกจิตชักไป, สัตว์ท้ังปวงไปสู่อ ำนำจแห่งจิตอย่ำงเดียว. 
 (พุทธฺ) ส .ส. ๑๕/๕๔. 

 ๑๐. ตณฺหาธิปนฺนา  วตฺตสีลพทฺธา 
  ลูข ํ ตปํ  วสฺสสตํ  จรนฺตา 
  จิตฺตญฺจ  เนสํ  น  สมฺมา  วิมุตฺต ํ
  หีนตฺตรูปา  น  ปารงฺคมา  เต. 
 ผู้ถูกตัญหำครอบง ำ ถูกศีลพรตผูกมัด ประพฤติตบะอันเศร้ำหมองตั้งร้อยปี,  
จิตของเขำก็หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้. เขำมีตนเลว จะถึงฝั่งไม่ได้. 
 (พุทธฺ) ส . ส. ๑๕/๔๐. 
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 ๑๑. ทุนฺนิคฺคหสฺส  ลหุโน ยตฺถ  กามนปิาติโน 
  จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธ ุ จิตฺตํ ทนฺตํ  สุขาวหํ. 
 กำรฝึกจิตท่ีข่มยำก ท่ีเบำ มักตกไปในอำรมณ์ท่ีน่ำใคร่ เป็นควำมดี, (เพรำะว่ำ) 
จิตที่ฝึกแล้ว น ำสุขมำให้. 
 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. 

 

 ๑๒. ปทุฏ จิตฺตสฺส  น  ผาติ  โหต ิ 
  น  จาปิ  นํ  เทวตา  ปูชยนฺติ 
  โย  ภาตร ํ เปตฺติกํ  สาปเตยฺยํ 
 อวญฺจยี  ทุกฺกฏกมมฺการี. 
 ผู้ใดท ำกรรมชั่ว ล่อลวงเอำทรัพย์สมบัติพี่น้องพ่อแม่ ผู้นั้นมีจิตชั่วร้ำย ย่อมไม่มี
ควำมเจริญ แม้เทวดำก็ไม่บูชำเขำ. 

  (เทว) ขุ. ชำ. ติก. ๒๗/๑๒๐. 

 ๑๓. ภิกฺขุ  สิยา  ฌายิ  วิมตฺุตจิตฺโต 
  อากงฺเข  เว  หทยสฺสานปุตฺต ึ
  โลกสฺส  ตฺวา  อุทยพฺพยญฺจ 
  สุเจตโส  อนิสฺสิโต  ตทานิสํโส. 
 ภิกษุเพ่งพินิจ มีจิตหลุดพ้น รู้ควำมเกิดและควำมเสื่อมแห่งโลกแล้ว มีใจดี  
ไม่ถูกกิเลสอำศัย มีธรรมนั้นเป็นอำนิสงส์ พึงหวังควำมบริสุทธิ์แห่งใจได้. 

  (เทว)              ส . ส. ๑๔/๗๓. 

  
 ๑๔. โย  อลีเนน  จิตฺเตน อลีนมนโส  นโร 
  ภาเวติ  กุสลํ  ธมฺม ํ โยคกฺเขมสฺส  ปตฺตยิา 
  ปาปุเณ  อนุปุพฺเพน สพฺพสํโยชนกฺขยํ. 
 คนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่ บ ำเพ็ญกุศลธรรม เพื่อบรรลุธรรมท่ีเกษมจำก
โยคะ พึงบรรลุธรรมเป็นท่ีสิ้นสังโยชน์ท้ังปวงได้. 
   (พุทธฺ) ขุ. ชำ. เอก. ๒๗/๑๘. 
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 ๑๕. สุทุทฺทสํ  สุนิปุณํ ยตฺถ  กามนปิาตินํ 
  จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาว ี จิตฺตํ  คุตฺตํ  สุขาวหํ. 
 ผู้มีปัญญำ พึงรักษำจิตท่ีเห็นได้ยำกนัก ละเอียดนัก มักตกไปในอำรมณ์ท่ีน่ำใคร่, 
(เพรำะว่ำ) จิตที่คุ้มครองแล้ว น ำสุขมำให้. 

  (พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๙.  

 
๓. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม 

 ๑๖. อตฺถงฺคตสฺส  น  ปมาณมตฺถ ิ
  เยน  นํ  วชฺชุ  ตํ  ตสฺส  นตฺถ ิ
  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  สมูหเตสุ 
  สมูหตา  วาทปถาปิ  สพฺเพ. 
 ท่ำนผู้ดับไป (คือปรนิิพพำน) แล้ว ไม่มีประมำณ, จะพึงกล่ำวถึงท่ำนนั้นด้วยเหตุใด  
เหตุนั้นของท่ำนก็ไม่มี, เมื่อธรรมท้ังปวง (มีขันธ์เป็นต้น) ถูกเพิกถอนแล้ว แม้คลองแห่ง
ถ้อยค ำท่ีจะพูดถึง (ว่ำผู้นั้นเป็นอะไร) ก็เป็นอันถูกเพิกถอนเสียท้ังหมด. 
  (พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๙.,  ขุ. จู. ๓๐/๑๓๙. 

 

 ๑๗. อาทานตณฺหํ  วินเยถ  สพฺพํ 
  อุทฺธํ  อโธ  ติริยํ  วาปิ  มชฺเฌ 
  ยํ  ยํ  หิ  โลกสฺมึ  อุปาทยินฺติ 
  เตเนว  มาโร  อนฺเวติ  ชนฺตุํ . 

 พึงขจัดตัณหำท่ีเป็นเหตุถือมั่นท้ังปวง ท้ังเบื้องสูง เบื้องต่ ำ เบื้องขวำง ท่ำมกลำง, 
เพรำะเขำถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลกไว้ มำรย่อมติดตำมเขำไป เพรำะสิ่งนั้น ๆ. 
  (พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๔๖.,  ขุ. จู. ๓๐/๒๐๒. 
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 ๑๘. อุจฺฉินฺท  สิเนหมตฺตโน 
  กุมุทํ  สารทิกํว  ปาณินา 
  สนฺติมคฺคเมว  พฺรูหย 
  นิพฺพานํ  สุคเตน  เทสิตํ. 
 จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอำฝ่ำมือเด็ดบัวในฤดูแล้ง จงเพิ่มพูนทำงสงบ 
(ให้ถึง) พระนิพพำนท่ีพระสุคตทรงแสดงแล้ว. 
 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๕๓. 

 ๑๙. โอวเทยฺยานุสาเสยฺย อสพฺภา  จ  นิวารเย 
  สตํ  หิ  โส  ปิโย  โหต ิ อสตํ  โหติ  อปฺปิโย. 
 บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจำกคนไม่ดี เพรำะเขำย่อมเป็นท่ีรัก
ของคนดี แต่ไม่เป็นท่ีรักของคนไม่ดี.  
 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. 

 

 ๒๐. กาเมสุ  พฺรหฺมจริยวา วีตตณฺโห  สทา  สโต 
  สงฺขาย  นิพฺพุโต  ภิกฺขุ ตสฺส  โน  สนตฺิ  อิญฺชิตา. 
 ภิกษุผู้เห็นโทษในกำม มีควำมประพฤติประเสริฐ ปรำศจำกตัณหำ มีสติทุกเมื่อ
พิจำรณำแล้ว ดับกิเลสแล้ว ย่อมไม่มีควำมหวั่นไหว. 
 (พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๑.,  ขุ. จู. ๓๐/๓๕. 

 

 

 ๒๑. ขตฺติโย  จ  อธมมฺฏโฐ เวสฺโส  จาธมฺมนิสฺสิโต 
  เต  ปริจฺจชฺชุโภ  โลเก อุปปชฺชนฺติ  ทุคฺคตึ. 
 กษัตริย์ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรม และแพศย์ (คนสำมัญ) ไม่อำศัยธรรม ชนท้ัง ๒ นั้น
ละโลกแล้ว ย่อมเข้ำถึงทุคติ. 

  (พุทธฺ)  ขุ. ชำ. ปญฺจก. ๒๗/๑๗๕. 
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 ๒๒. คตทฺธิโน  วิโสกสฺส วิปฺปมุตตฺสฺส  สพฺพธ ิ
  สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส ปริฬาโห  น  วิชฺชติ. 
 ท่ำนผู้มีทำงไกลอันถึงแล้ว หำยโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมท้ังปวง ละกิเลสเครื่อง
ร้อยรัดทั้งปวงแล้ว ย่อมไม่มีควำมเร่ำร้อน. 
 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๗. 

 

 ๒๓. จเช  ธนํ  องฺควรสฺส  เหตุ 
 องฺค ํ จเช  ชีวิตํ  รกฺขมาโน 
 องฺค ํ ธนํ  ชีวิตญฺจาปิ  สพฺพํ 
  จเช  นโร  ธมฺมมนุสฺสรนฺโต. 
 พึงสละทรัพย์เพื่อรักษำอวัยวะ, เมื่อรักษำชีวิตพึงสละอวัยวะ, เมื่อค ำนึงถึงธรรม 
พึงสละอวยัวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิต ทุกอย่ำง. 
  (โพธิสตฺต) ขุ. ชำ. อสีติ. ๒๘/๑๔๗. 

 ๒๔. ฉนฺทชาโต  อนกฺขาเต มนสา  จ  ผุโฐ  สิยา 
  กาเม  จ  อปฏิพทฺธจิตฺโต อุทฺธํโสโตติ  วุจฺจติ. 
 พึงเป็นผู้พอใจและประทับใจในพระนิพพำนท่ีบอกไม่ได้ ผู้มีจิตไม่ติดในกำม  
ท่ำนเรียกว่ำ ผู้มีกระแสอยู่เบื้องบน. 

  (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๔๔. 

 ๒๕. ชิฆจฺฉา  ปรมา  โรคา สงฺขารา  ปรมา  ทุกฺขา 
 เอต ํ ตฺวา  ยถาภูต ํ นิพฺพาน ํ ปรมํ  สุขํ. 

 ควำมหิวเป็นโรคอย่ำงยิ่ง สังขำรเป็นทุกข์อย่ำงย่ิง รู้ข้อนั้นตำมเป็นจริงแล้ว 
ดับเสียได้ เป็นสุขอย่ำงยิ่ง.  
  (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๔๒. 
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 ๒๖. ชีรนฺติ  เว  ราชรถา  สุจิตฺตา 
 อโถ  สรีรมฺปิ  ชรํ  อุเปต ิ
 สตญฺจ  ธมฺโม  น  ชรํ  อุเปติ 

 สนฺโต  หเว  สพฺภิ  ปเวทยนฺติ. 
 รำชรถอันงดงำมย่อมคร่ ำคร่ำ แม้ร่ำงกำยก็เข้ำถึงชรำ ส่วนธรรมของสัตบุรุษ 
ย่อมไม่เข้ำถึงชรำ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่ำนั้นย่อมรู้กันได้. 

  (พุทธฺ) ส . ส. ๑๕/๑๐๒. 

 
 ๒๗. เต  ฌายิโน  สาตติกา นิจฺจํ  ทฬฺหปรกฺกมา 
  ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรํ. 
 ผู้ฉลำดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีควำมเพียรติดต่อ บำกบั่นมั่นคงเป็นนิตย์ ย่อมถูกต้อง 
พระนิพพำนอันปลอดจำกโยคะ หำธรรมอื่นย่ิงกว่ำมิได้. 

  (พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๘. 

 

 ๒๘. ทุกฺขเมว  หิ  สมฺโภต ิ ทุกฺขํ  ติฏฐติ  เวติ  จ 
  นาญฺ ตฺร  ทุกฺขา  สมฺโภติ นาญฺ ตฺร  ทุกฺขา  นิรุชฺฌติ. 

 ทุกข์เท่ำนั้นเกิดขึ้น ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมไป นอกจำกทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด
นอกจำกทุกข์ ไม่มีอะไรดับ. 
   (ภิกฺขณุี)   ส . ส. ๑๕/๑๙๙.,  ขุ. มหำ. ๒๙/๕๓๖. 

 ๒๙. ธมฺโม  ปโถ  มหาราช อธมฺโม  ปน  อุปฺปโถ 
  อธมฺโม  นิรยํ  เนต ิ ธมฺโม  ปาเปติ  สุคตึ. 

 มหำรำช ! ธรรมเป็นทำง (ควรด ำเนินตำม) ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทำง (ไม่ควร
ด ำเนินตำม) อธรรมน ำไปนรก ธรรมให้ถึงสวรรค์. 

(โพธิสตฺต) ขุ. ชำ. สฏฐ ิ ๒๘/๓๙. 
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 ๓๐. นนฺทิสญฺโ ชโน  โลโก วิตกฺกสฺส  วิจารณา 
  ตณฺหาย  วิปฺปหาเนน นิพฺพาน ํ อิติ  วุจฺจติ. 

 สัตว์โลกมีควำมเพลินเป็นเครื่องผูกพัน มีวิตกเป็นเครื่องเท่ียวไป ท่ำนเรียกว่ำ
นิพพำน เพรำะละตัณหำได้. 
     (พุทธฺ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๔๗,.  ขุ. จู. ๓๐/๒๑๖,๒๑๗. 

 ๓๑. นาญฺ ตฺร  โพชฺฌาตปสา นาญฺ ตฺร  อินฺทฺริยสํวรา 
  นาญฺ ตฺร  สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ  ปสฺสามิ  ปาณินํ. 

 เรำ (ตถำคต) ไม่เห็นควำมสวัสดีของสัตว์ท้ังหลำย นอกจำกปัญญำ  ควำมเพียร 
ควำมระวังตัวและกำรสละสิ่งท้ังปวง. 

 (พุทธฺ) ส . ส. ๑๕/๗๕. 

 ๓๒. ปญฺจกฺขนฺธา  ปริญฺ าตา ติฏฐนฺติ  ฉินฺนมูลกา 
  ทุกฺขกฺขโย  อนุปฺปตฺโต นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว. 
 เบญจขันธ์ที่ก ำหนดรู้แล้ว มีรำกขำดตั้งอยู่ ถึงควำมส้ินทุกข์แล้ว ก็ไม่มีภพ 

ต่อไปอีก. 
 (เถรี) ขุ. เถรี. ๒๖/๓๓๔. 

 
 ๓๓. ปตฺตา เต นิพฺพานํ เย ยุตฺตา ทสพลสฺส  ปาวจเน 
  อปฺโปสฺสุกกฺา  ฆเฏนฺต ิ ชาติมรณปฺปหานาย. 

 ผู้ใดประกอบในธรรมวินัยของพระทศพล มีควำมขวนขวำยน้อย พำกเพียรละ
ควำมเกิดควำมตำย ผู้นั้นย่อมบรรลุพระนิพพำน. 

  (เถร)  ขุ. เถร.  ๒๖/๕๐๒. 

 ๓๔. พหุสฺสุตํ  อุปาเสยฺย สุตญฺจ  น  วินาสเย 
  ตํ  มูลํ  พฺรหฺมจริยสฺส ตสฺมา  ธมมฺธโร  สิยา. 

 พึงนั่งใกล้ผู้เป็นพหูสูต และไม่พึงท ำสุตะให้เสื่อม สุตะนั้นเป็นรำกแห่งพรหมจรรย์ 
เพรำะฉะนั้น ควรเป็นผู้ทรงธรรม. 

 (เถร) ขุ. เถร. ๒๖/๔๐๖. 
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 ๓๕. มคฺคานฏฐงฺคิโก  เสฏโฐ สจฺจานํ  จตุโร  ปทา 
  วิราโค  เสฏโฐ  ธมมฺานํ ทิปทานญฺจ  จกฺขุมา. 

 บรรดำทำงท้ังหลำย ทำงมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด, บรรดำสัจจะท้ังหลำย บท ๔ 
ประเสริฐสดุ, บรรดำธรรมท้ังหลำย วิรำคธรรมประเสริฐสุด, และบรรดำสัตว์ ๒ เท้ำท้ังหลำย  
พระพุทธเจ้ำผู้มีจักษุประเสริฐสุด. 

 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๕๑. 

 
 ๓๖. ยตฺถ  นามญฺจ  รูปญฺจ อเสสํ  อุปรุชฺฌติ 
  วิญฺ าณสฺส  นิโรเธน เอตฺเถตํ  อุปรุชฺฌติ. 

 นำมและรูปย่อมดับไม่เหลือในท่ีใด นำมและรูปนี้ย่อมดับไปในท่ีนั้น 
เพรำะวิญญำณดับ. 

  (พุทฺธ)  ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๑.,  ขุ. จู. ๓๐/๒๑. 

 

 ๓๗. ยมฺหิ  สจฺจญฺจ  ธมฺโม  จ อหึสา  สญฺ โม  ทโม 
  เอตทริยา  เสวนฺติ เอตํ  โลเก  อนามตํ. 

 สัจจะ ธรรมะ อหิงสำ สัญญมะ และทมะ มีอยู่ในผู้ใด อำรยชนย่อมคบผู้นั้น  
นั่นเป็นธรรมอันไม่ตำยในโลก. 

 (โพธิสตฺต)      ขุ. ชำ. ทุก. ๒๗/๕๘. 

 

 ๓๘. ยานิ  โสตานิ  โลกสมฺึ สติ  เตสํ  นิวารณํ 
  โสตาน ํ สํวร ํ พฺรูหิ ปญฺ าเยเต  ปิถิยฺยเร 

 กระแสเหล่ำใดมีอยู่ในโลก  สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่ำนั้น เรำกล่ำวว่ำสติเป็น
เคร่ืองกั้นกระแส กระแสเหล่ำนั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญำ 

  (พุทธฺ)     ขุ. สุ. ๒๕/๕๓๐.,  ขุ. จู. ๓๐/๑๖,๒๐. 
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 ๓๙. เย  สนฺตจิตฺตา  นิปกา สติมนฺโต  จ  ฌายิโน 
  สมฺมา  ธมฺมํ  วปิสฺสนฺต ิ กาเมสุ  อนเปกฺขิโน. 

 ผู้มีจิตสงบ มีปัญญำเครื่องรักษำตัว มีสติ เป็นผู้เพ่งพินิจ ไม่เยื่อใยในกำม  
ย่อมเห็นธรรมโดยชอบ. 

 (พุทธฺ) ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๐. 

 
 ๔๐. โย  จ  ปปญฺจํ  หิตฺวาน นิปฺปปญฺจปเท  รโต 
  อาราธยิ  โส  นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ  อนุตฺตรํ. 

 ผู้ใดละปปัญจธรรมท่ีท ำให้เนิ่นช้ำได้แล้ว ยินดีในธรรมท่ีไม่มีสิ่งที่ท ำให้เนิ่นช้ำ 
ผู้นั้นก็บรรลุพระนิพพำนอันปลอดจำกโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ำ. 
 (เถร)     องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙. 

 

 ๔๑. สกํ  หิ  ธมฺมํ  ปริปุณฺณมาหุ 
  อญฺ สฺส  ธมฺมํ  ปน  หีนมาหุ 
  เอวมฺปิ  วิคฺคยฺห  วิวาทยนฺติ 
  สกํ  สกํ  สมฺมติมาหุ  สจจํฺ. 

 สมณพรำหมณ์บำงเหล่ำกล่ำวธรรมของตนว่ำบริบูรณ์, แต่กล่ำวธรรมของผู้อื่น 
ว่ำเลว (บกพร่อง ), เขำย่อมทะเลำะวิวำทกัน แม้ด้วยเหตุนี้ เพรำะต่ำงก็กล่ำวข้อสมมติ 
ของตน ๆ ว่ำเป็นจริง. 
   (พุทธฺ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๑.,  ขุ. มหำ. ๒๙/๓๘๓. 

 

 ๔๒. สมฺมปปฺธานสมฺปนโฺน สติปฏฐานโคจโร 
  วิมุตฺติกุสุสญฺฉนฺโน ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว. 

 ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมัปปธำน มีสติปัฏฐำนเป็นอำรมณ์ ดำดำษด้วยดอกไม้ คือวิมุตติ 
หำอำสวะมิได้ จักปรินิพพำน. 

 (เถร)      ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๒. 
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. 

 ๔๓. สุสุขํ  วต  นิพฺพาน ํ สมฺมาสมฺพุทธฺเทสิตํ 
  อโสกํ  วิรชํ  เขม ํ ยตฺถ  ทกฺุขํ  นิรุชฺฌติ. 

 พระนิพพำนท่ีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงแล้ว ไม่มีโศก ปรำศจำกธุลี เกษม 
เป็นท่ีดับทุกข ์เป็นสุขดีหนอ. 

 (เถร)       ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙. 

 ๔๔. โสรจฺจํ  อวิหึสา  จ ปาทา  นาคสฺส  เต  ทุเว 
  สติ  จ  สมฺปชญฺ ญฺจ จรณา  นาคสฺส  เต  ปเร. 

 โสรัจจะและอวิหิงสำนั้น เป็นช้ำงเท้ำหลัง สติและสัมปชัญญะนั้น เป็นช้ำงเท้ำหน้ำ. 
 (เถร)  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๘. 

 ๔๕. หีนํ  ธมมฺํ  น  เสเวยฺย ปมาเทน  น  สํวเส 
  มิจฺฉาทิฏฐ ึ  น  เสเวยฺย น  สิยา  โลกวฑฒฺโน. 

 ไม่ควรเสพธรรมท่ีเลว ไม่ควรอยู่กับควำมประมำท ไม่ควรเสพมิจฉำทิฏฐิ ไม่ควร
เป็นคนรกโลก. 

 (พุทธฺ)  ขุ. ธ. ๒๕/๓๗. 

 ๔๖. หีเนน  พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย  อุปปชฺชติ  
  มชฺฌิเมน  จ  เทวตฺต ํ อุตฺตเมน  วิสุชฺฌต.ิ 

 บุคคลย่อมเข้ำถึงควำมเป็นกษัตริย์ ด้วยพรหมจรรย์อย่ำงเลว, ถึงควำม 
เป็นเทวดำ ด้วยพรหมจรรย์อย่ำงกลำง, ย่อมบริสุทธิ์ ด้วยพรหมจรรย์อย่ำงสูง. 

 (พุทธฺ)  ขุ. ชำ. มหำ. ๒๘/๑๙๙. 

๔. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร 

 ๔๗. โกสชฺช ํ ภยโต  ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ  เขมโต 
  อารทฺธวิริยา  โหถ เอสา  พุทฺธานุสาสนี. 

 ท่ำนท้ังหลำยจงเห็นควำมเกียจคร้ำนเป็นภัย และเห็นกำรปรำรภควำมเพียร 
เป็นควำมปลอดภัย แล้วปรำรภควำมเพียรเถิด นี้เป็นพุทธำนุศำสนี. 

 (พุทธฺ)   ขุ. จริยำ. ๓๓/๕๙๕. 
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 ๔๘. ตุมฺเหหิ  กิจฺจํ  อาตปฺปํ อกฺขาตาโร  ตถาคตา 
  ปฏิปนฺนา  ปโมกฺขนฺต ิ ฌายิโน  มารพนฺธนา. 

 ท่ำนท้ังหลำยต้องท ำควำมเพียรเอง ตถำคตเป็นแต่ผู้บอก ผู้ มีปกติเพ่งพินิจ
ด ำเนินไปแล้ว จักพ้นจำกเคร่ืองผูกของมำร. 

 (พุทธฺ)  ขุ. ธ.  ๒๕/๕๑. 

 ๔๙. นิทฺทํ  ตนฺท ึ วิชิมฺหติ ํ อรตึ  ภตฺตสมมฺท ํ
  วิริเยน  นํ  ปณาเมตฺวา อริยมคฺโค  วิสุชฺฌติ. 

 อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ เพรำะขับไล่ควำมหลับ ควำมเกียจคร้ำน ควำมบิดขี้เกียจ  
ควำมไม่ยินดี และควำมเมำอำหำรนั้นได้ด้วยควำมเพียร. 

 (พุทธฺ)        ส . ส. ๑๕/๑๐. 

 ๕๐. โย  จ  วสฺสสต ํ ชีเว กุสีโต  หีนวีริโย 
  เอกาหํ  ชีวิตํ  เสยฺโย วิริยํ  อารภโต  ทฬฺหํ. 

 ผู้ใดเกียจคร้ำน มีควำมเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี แต่ผู้ปรำรภควำมเพียร
มั่นคง มีชวีิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่ำผู้นั้น. 

 (พุทธฺ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๐. 

 ๕๑. สพฺพทา  สีลสมฺปนฺโน ปญฺ วา  สุสมาหโิต 
  อารทฺธวิริโย  ปหิตตฺโต โอฆํ  ตรติ  ทุตฺตรํ. 

 ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญำ มีใจมั่นคงดีแล้ว ปรำรภควำมเพียร ตั้งตนไว้ในกำล
ทุกเมื่อ ย่อมข้ำมโอฆะท่ีข้ำมได้ยำก. 

 (พุทธฺ) ส . ส. ๑๕/๗๕. 

 
๕. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี 

 ๕๒. วิวาทํ  ภยโต  ทิสฺวา อวิวาทญฺจ  เขมโต 
  สมคฺคา  สขลิา  โหถ เอสา  พุทฺธานุสาสนี. 

 ท่ำนท้ังหลำยจงเห็นควำมวิวำทโดยควำมเป็นภัย และควำมไม่วิวำทโดยควำม
ปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง มีควำมประนีประนอมกันเถิด นี้เป็นพระพุทธำนุศำสนี. 

 (พุทธฺ)       ขุ. จริยำ. ๓๓/๕๙๕. 
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. 

 ๕๓. สามคฺยเมว สิกฺเขถ พุทฺเธเหตํ ปสํสิต ํ
  สามคฺยรโต  ธมฺมฏโฐ โยคกฺเขมา  น  ธํสติ. 

 พึงศึกษำควำมสำมัคคี ควำมสำมัคคีนั้น ท่ำนผู้รู้ท้ังหลำยสรรเสริญแล้ว, ผู้ยินดี 
ในสำมัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลำดจำกธรรมอันเกษมจำกโยคะ. 

 (พุทฺธ)       ขุ. ชำ. เตรส. ๒๗/๓๔๖. 

 
 ๕๔. สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห 
  สมคฺครโต  ธมฺมฏโฐ โยคกฺเขมา  น  ธํสติ. 

 ควำมพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และกำรสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกัน 
ก็เป็นสุข, ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลำดจำกธรรมอันเกษม 
จำกโยคะ. 

  (พุทฺธ)        ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘. 
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วิชาธรรม  
ธรรมศึกษา ชั้นเอก 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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วิชาธรรม ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
 

 

ความรู้เบื้องต้น 

ธรรมวิจารณ์ เป็นชื่อหนังสือพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสำทควำมเจริญแห่งวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ
ของคณะสงฆ์ไทยอย่ำงใหญ่หลวง กล่ำวคือทรงนิพนธ์หนังสือท่ีใช้เป็นหลักสูตรและแบบเรียน
กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรมไว้หลำยเล่ม อำทิ หนังสือนวโกวาท พุทธประวัติ 
พุทธศาสนสุภาษิต และวินัยมุข กล่ำวเฉพำะหนังสือธรรมวิจำรณ์นี้ พระองค์ทรงนิพนธ์ขึ้น
เป็นคู่กับหนังสือวินัยมุข ทรงมุ่งเป็นเครื่องประดับสติปัญญำของผู้สนใจใฝ่ศึกษำธรรมะ  
ทรงหวังจะให้เป็นเหตุผลสนับสนุนในกำรสนทนำธรรม โดยทรงให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 

“ธรรมวิจารณ์ คือกำรเลือกเฟ้นธรรม กำรสอดส่องพิจำรณำธรรม โดยใช้โยนิโส
มนสิกำรพิจำรณำสอดส่องให้ถ่องแท้ว่ำ ธรรมประเภทไหนเป็นสัทธรรมแท้ ประเภทไหนเป็น
สัทธรรมเทียม (สัทธรรมปฏิรูป) โดยหำหลักฐำนมำประกอบอ้ำงอิง ผู้ปฏิบัติจ ำต้องอำศัยกำร
วิจำรณ์สอดส่องธรรมเป็นส ำคัญก่อนจะลงมือปฏิบัติเพื่อให้รู้ประโยชน์ท่ีมุ่งหมำยหรืออธิบำย
ท่ีถูกต้องตำมพุทธประสงค์แล้วปฏิบัติได้ถูกทำง สมดังพระบำลี ท่ีว่ำ  อตฺถมญฺ าย  
ธมฺมมญฺ าย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ : รู้อรรถท่ัวถึงแล้ว รู้ธรรมท่ัวถึงแล้วย่อมเป็น 
ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ดังนั้น กำรพิจำรณำธรรมสอดส่องธรรมจึงเป็นกิจจ ำเป็น” 

สนามหลวงแผนกธรรม ได้ก ำหนดเป็นหลักสูตรวิชำธรรมชั้นเอก ส ำหรับพระภิกษุ
สำมเณรศึกษำ เรียกว่ำ นักธรรม และส ำหรับคฤหัสถ์ศึกษำ เรียกว่ำ ธรรมศึกษา แบ่งเนื้อหำ
เป็นสองส่วน คือ ส่วนปรมัตถปฏิปทา กับส่วนสังสารวัฏ 

ส่วนปรมัตถปฏิปทา ว่าด้วยข้อปฏิบัติมีประโยชน์อย่างยิ่ง หมำยถึง ข้อปฏิบัติให้ถึง
ประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศำสนำ คือกำรบรรลุพระนิพพำน แบ่งเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี้ 

๑. นิพพิทา ความหน่าย ว่ำด้วยข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยในสังขำรตำม
หลักไตรลักษณ์ 
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๒. วิราคะ ความสิ้นก าหนัด ว่ำด้วยไวพจน์คือค ำใช้แทนวิรำคะ 
๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น ว่ำด้วยลักษณะของควำมหลุดพ้น 
๔. วิสุทธิ ความหมดจด ว่ำด้วยหลักควำมหมดจด ตำมหลักพระพุทธศำสนำ  
๕. สันติ ความสงบ ว่ำด้วยทำงแห่งสันติ 
๖. นิพพาน ความดับทุกข์ ว่ำด้วยจุดหมำยสูงสุดในพระพุทธศำสนำ  

ส่วนสังสารวัฏ ว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิด หมำยถึง กำรเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ใน
ภพก ำเนิดต่ำงๆ โดยแสดงเป็นบุคลำธิษฐำนด้วยหัวข้อเดียว คือ คติ ภพภูมิท่ีไปเกิดของ 
เหล่ำสัตวท้ั์งฝ่ำยทุคติและฝ่ำยสุคติ 

พระองค์ทรงวำงโครงในกำรวิจำรณ์ธรรมแต่ละหัวข้อ ยกพระบำลีจำกพระสูตร
ต่ำงๆ มำตั้งเป็นกระทู้ธรรม ซึ่งเรียกว่ำ อุทเทส แปลว่ำ การยกขึ้นแสดง  แล้วทรง
ตีควำมหมำย ตั้งเกณฑ์อธิบำย ขยำยควำมให้แจ่มแจ้งชัดเจน ซึ่งเรียกว่ำ นิทเทส แปลว่ำ 
การอธิบายขยายความ โดยทรงใช้ค ำว่ำ พรรณนาความ เมื่อพรรณนำควำมสอดคล้อง 
รับลงสมกันกับข้อควำมในพระบำลีไตรปิฎกหรือคัมภีร์อรรถกถำใด ก็ทรงยกมำรับรองพร้อม
ท้ังบอกท่ีมำแห่งข้อควำมพระบำลีไตรปิฎกหรืออรรถกถำนั้นๆ ก ำกับไว้ด้วย และทรงสรุป
ควำมเพ่ือเน้นสำระส ำคัญจำกหัวข้อธรรมนั้นๆ ซึ่งเรียกว่ำ ปฏินิทเทส แปลว่ำ การสรุปความ  

วิชาธรรม สําหรับธรรมศึกษาชั้นเอกนี้ นอกจำกก ำหนดให้ศึกษำหลักธรรมตำม
หนังสือธรรมวิจารณ์ทั้งส่วนปรมัตถปฏิปทาและส่วนสังสารวัฏ อันเป็นแบบเรียนส ำคัญ
แล้ว ยังก ำหนดให้ศึกษำกรรม ๑๒ หัวใจสมถกัมมัฏฐาน สมถกัมมัฏฐาน พุทธคุณกถา และ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน อีกด้วย  
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ธรรมวิจารณ์ 
ส่วนปรมัตถปฏิปทา 

---------- 
๑. นิพพิทา ความหน่าย 

อุทเทส 
๑. เอถ  ปสฺสถิมํ โลกํ จิตฺตํ  ราชรถูปมํ 
  ยตฺถ  พาลา  วิสีทนฺติ นตฺถิ  สงฺโค  วิชานตํ. 

สูท้ังหลำยจงมำดูโลกนี้ อันตระกำรดุจรำชรถ  
ท่ีพวกคนเขลำหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หำข้องอยู่ไม่. 

  โลกวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท  

๒. เย  จิตฺตํ  สญฺ เมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา. 
ผู้ใดจักระวังจิต ผู้นั้นจักพ้นจำกบ่วงแห่งมำร. 

   จิตตวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท  

พรรณนาความ  
นิพพิทา ความหน่าย หมำยถึง ควำมเบื่อหน่ำยท่ีเกิดจำกกำรใช้ปัญญำพิจำรณำ

เห็นควำมจริง ได้แก่ควำมเบื่อหน่ำยในกองทุกข์ ควำมเบื่อหน่ำยในเบญจขันธ์ซึ่งเกิดจำก
ปัญญำท่ีพิจำรณำเห็นว่ำสังขำรท้ังปวงไม่เท่ียง สังขำรท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็น
อนัตตำ เมื่อพิจำรณำได้ดังนี้ ย่อมเกิดควำมเบื่อหน่ำยในทุกขขันธ์ (กองทุกข์) ไม่มัวเมำ
เพลิดเพลินยึดมั่นในสังขำรอันยั่วยวนชวนเสน่หำ เป็นควำมเบื่อหน่ำยท่ีเกิดจำกปัญญำ
พิจำรณำเข้ำใจสภำพควำมเป็นจริงของสังขำร ไม่ใช่ควำมเบื่อหน่ำยเพรำะแรงผลักดันแห่ง
กำมตัณหำ เช่น กรณีท่ีหญิงกับชำยรักกันจนถึงขั้นอยู่กินเป็นสำมีภรรยำกันแล้วเบื่อหน่ำยจน
เลิกร้ำงกันไปเพรำะควำมประพฤติไม่ดีต่อกันหรือเอือมระอำในพฤติกรรมของกันและกัน 
แล้วต่ำงคนต่ำงไปแสวงหำกำมำรมณ์เสพสุขทำงเพศกับชำย-หญิงอื่น เช่นนี้ไม่จัดเป็นนิพพิทำ 

ค ำว่ำ โลก ในอุทเทสท่ี ๑ จ ำแนกควำมหมำยเป็น ๒ อย่ำง คือ (๑) โลกโดยตรง 
ได้แก่แผ่นดินเป็นท่ีอำศัย (๒) โลกโดยอ้อม ได้แก่หมู่สัตว์ผู้อำศัย  

โลกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนี้มีสิ่งต่างๆ รวมกันอยู่ ๓ อย่าง คือ  
๑. สิ่งอันให้โทษโดยส่วนเดียว เปรียบด้วยยำพิษ  
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๒. สิ่งอันให้โทษในเมื่อเกินพอดี เปรียบด้วยของมึนเมำ  
๓. สิ่งอันเป็นอุปกำระเปรียบด้วยอำหำรและเภสัช (ยำรักษำโรค) ท่ีให้ควำมสบำย 

ผู้หมกอยูใ่นโลก  
เหล่ำคนเขลำผู้ไร้ปัญญำพิจำรณำไม่สำมำรถหยั่งรู้เห็นโลกได้โดยถ่องแท้ จึงชื่อว่า

หมกอยู่ในโลกโดยอาการ ๓ อย่าง คือ 
๑. เพลิดเพลินในส่ิงท่ีเป็นโทษ  
๒. ระเริงหลงเกินพอดีในสิ่งอันอำจให้โทษ  
๓. ติดอยู่ในสิ่งท่ีเป็นอุปกำระล่อใจ  
เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมได้รับสุขบ้ำง ทุกข์บ้ำง คละเคล้ำกันไปตำมแต่สิ่งนั้นๆ จะอ ำนวย

ให้ แม้สุขท่ีได้รับนั้น ก็เป็นอามิสสุข สุขอิงอามิส คือสุขท่ีคล้ำยเหยื่อล่อให้ลุ่มหลงติดข้อง 
ไม่ใช่ควำมสุขที่แท้จริง ซึ่งมีอำกำรดุจเหยื่อท่ีเบ็ดเกี่ยวไว้ อำจถูกชักจูงไปได้ตำมปรำรถนำ  

ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก 
ฝ่ำยท่ำนผู้รู้ มีปัญญำฉลำดสำมำรถพิจำรณำเห็นควำมเป็นจริงของสิ่งสมมติเป็นโลก

นั้นๆ ว่ำจะต้องเปล่ียนแปลงไปตำมเหตุปัจจัยอย่ำงแน่นอนแล้วไม่ติดข้องพัวพันในสิ่งอันเป็น
อุปกำระล่อใจ โดยท่ีไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดยั่วให้ติดอยู่ได้ ย่อมเป็นอิสระด้วยตนเอง เมื่อเป็น
เช่นนี้ ย่อมได้รับนิรามิสสุข สุขปราศจากอามิส คือควำมสุขท่ีหำเหยื่อล่อมิได้ อันเป็น
ควำมสุขที่แท้จริง ผู้รู้เช่นนี้ ชื่อว่ำ ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก 

พุทธประสงค์ในการตรัสให้ดูโลก 
พระพุทธองค์ตรัสชักชวนเหล่ำพุทธบริษัทมำดูโลกอันวิจิตรตระกำรตำเปรียบด้วย

รำชรถครั้งโบรำณท่ีประดับด้วยเครื่องอลังกำรอย่ำงงดงำม มิใช่เพื่อให้หลงเพลิดเพลิน ดุจดู
หนังดูละครท่ีมุ่งควำมบันเทิงแต่อย่ำงใดไม่ แต่ทรงประสงค์ให้ใช้ปัญญำพิจำรณำเห็นคุณ 
โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ของสิ่งนั้นๆ ท่ีรวมกันเข้ำเป็นโลก  

อาการสํารวมจิต 
ผู้ส ำรวมจิต ไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินระเริงหลงในโลกอันมีสิ่งล่อใจต่ำงๆ ชื่อว่ำพ้น

จากบ่วงแห่งมาร ด้วยอาการสํารวมจิต ๓ อย่าง คือ 
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๑. สํารวมอินทรีย์ (อินทรียสังวร) หมำยถึง ควำมส ำรวมระวังตำ หู จมูก ลิ้น กำย 
ใจ มิให้อ ำนำจควำมก ำหนัดยินดีครอบง ำได้ในเมื่อตำได้เห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้น
ลิ้มรส กำยถูกต้องโผฏฐัพพะ (สัมผัสทำงกำย) อันน่ำปรำรถนำ ชักให้ใคร่ พำใจให้ก ำหนัด  

๒. มนสิการกัมมัฏฐาน (สมถกัมมัฏฐำน) หมำยถึง ควำมใฝ่ใจในอุบำยฝึกอบรมจิต
เพื่อลดละบรรเทำกำมฉันทะ ควำมพอใจรักใคร่ในกำม ได้แก่ ความใฝ่ใจในอสุภกัมมัฏฐาน 
คือกัมมัฏฐำนท่ีพิจำรณำดูควำมไม่งำมของร่ำงกำยตอนเป็นซำกศพท่ีแปรสภำพเปื่อยเน่ำไป
ตำมล ำดับ ความใฝ่ใจในกายคตาสติกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐำนท่ีใช้สติก ำหนดพิจำรณำกำยให้
เห็นเป็นของไม่งำมเป็นอำรมณ์ หรือ ความใฝ่ใจในมรณัสสติกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐำนท่ี
ระลึกพิจำรณำถึงควำมตำยเนืองๆ เป็นอำรมณ์ 

๓. เจริญวิปัสสนา (วิปัสสนำกัมมัฏฐำน) หมำยถึง ควำมหมั่นฝึกจิตให้เกิดปัญญำ
พิจำรณำสังขำรโดยแยกออกเป็นขันธ์ ๕ หรือนำมรูปให้เห็นไตรลักษณ์คือเป็นสภำพไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ 

ท้ัง ๓ อย่ำงนี้เป็นอำกำรส ำรวมจิตเพื่อให้หลุดพ้นจำกบ่วงแห่งมำร คือไม่ตกไปตำม
กระแสกิเลส จิตจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมาร ต้องด าเนินการควบคุมตามอาการครบท้ัง  
๓ อย่างนี้ โดยเฉพำะการเจริญวิปัสสนา นับว่าสําคัญที่สุด เพรำะบ่วงแห่งมำรนั้นมีฤทธำนุภำพ
สำมำรถคล้องสรรพสัตว์ได้อย่ำงแน่นหนำ เหนือก ำลังจะต้ำนทำน เหลือวิสัยท่ีจะปลดเปลื้อง
ให้หลุดพ้นได้โดยง่ำย ดังนั้น ต้องใช้กำรเจริญวิปัสสนำเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถเอำชนะมำรและ
บ่วงแห่งมำรได้เด็ดขำด ดังจะกล่ำวต่อไปนี้ 

มารและบ่วงแห่งมาร  

มาร แปลว่ำ ผู้ฆ่า ผู้ท าลาย ในท่ีนี้หมำยถึง โทษล้างผลาญคุณความดีและท าให้ 
เสียคน โดยเป็นสิ่งท่ีฆ่ำบุคคลให้ตำยจำกคุณควำมดี และจัดเป็นตัวกำรท่ีก ำจัดหรือขัดขวำง
จิตคนเรำไม่ให้บรรลุคุณธรรมควำมดี ได้แก่ กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ ซึ่งจัดเป็นเจตสิก 
(องค์ประกอบภำยในของจิต, สิ่งท่ีเกิดภำยในใจ) อันเศร้ำหมอง (อกุศลเจตสิก) ท่ีมีอยู่ภำยใน
จิตใจของคนเรำ โดยคอยรุมเร้ำจิตให้คิดโลภ โกรธ หลง มีชื่อเรียกต่ำงๆ เช่น ตัณหา ควำม
ทะยำนอยำก ราคะ ควำมก ำหนัด อรติ ควำมขึ้งเคียด อิสสา ควำมริษยำ หรือหึงหวง เป็นต้น 
กิเลสเหล่ำนี้เมื่อมีในจิตสันดำนของบุคคลใด ย่อมเป็นเหตุยังจิตของบุคคลนั้นให้มีควำมยินดี 
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รักใคร่ ปรำรถนำ ไขว่คว้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งต่ำงๆ และเศร้ำหมองเป็นไปตำมอ ำนำจของกิเลส
นั้นๆ เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงเรียกว่ำ กิเลสเป็นเหตุใคร่ เปรียบดังพืชท่ีมียำง เป็นเหตุให้เกิดรำก 
ล ำต้น กิ่งก้ำนต่อไปฉะนั้น กิเลสกามนี้ท่านจัดว่าเป็นมาร เพรำะเป็นโทษล้ำงผลำญคุณควำม
ดีและท ำให้เสียคน คือท ำให้มีสภำพจิตที่ไม่ดี 

บ่วงแห่งมาร หมำยถึง อำรมณ์เคร่ืองผูกจิตให้ติดแห่งมำร เหมือนเนื้อเหยื่อล่อท่ีถูก
เบ็ดเกี่ยวไว้ ได้แก่ วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่ คือสิ่งอันเป็นท่ีตั้งแห่งควำมใคร่ ซึ่งเรียกว่ำ  
กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันเป็นอิฏฐำรมณ์ (อำรมณ์ท่ีน่ำปรำรถนำ) 
บ่วงแห่งมำรนี้ไม่อำจคล้องบุคคลผู้ไม่ติดข้องอยู่ในโลกดังกล่ำวได ้

สรุปความ  

โลก คือแผ่นดินเป็นท่ีอำศัยและหมู่สัตว์ผู้อำศัย เป็นศูนย์รวมไว้ท้ังสิ่งท่ีมีโทษ สิ่งท่ี
อำจให้โทษในเมื่อลุ่มหลงเกินพอดี และสิ่ง ท่ีเป็นอุปกำระล่อใจ พวกคนเขลำไร้ปัญญำ 
ไม่สำมำรถพิจำรณำเห็นโลกได้ตำมสภำพเป็นจริง ย่อมเพลิดเพลินในสิ่งท่ีเป็นโทษ ระเริงหลง
เกินพอดีในสิ่งอันอำจให้โทษ และติดอยู่ในสิ่งท่ีเป็นอุปกำระล่อใจ ชื่อว่ำหมกอยู่ในโลก  
จึงไม่ได้รับควำมสุขท่ีแท้จริง ตรงกันข้ำมกับท่ำนผู้รู้คือบัณฑิตผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก ย่อม
พิจำรณำเห็นควำมเป็นจริงในสิ่งสมมติว่ำโลกนั้นมีควำมเปลี่ยนแปลงไปตำมเหตุปัจจัยแล้ว 
ไม่พัวพันในสิ่งอันเป็นอุปกำระล่อใจ ย่อมได้รับควำมสุขท่ีแท้จริง พระพุทธองค์ตรัสชักชวน
พุทธบริษัทมำดูโลกอันตระกำรตำดุจรำชรถนี้  มิใช่ให้เพลิดเพลินเหมือนดูละครท่ีมุ่ง 
กำรบันเทิง แต่ทรงมีพระประสงค์ให้พิจำรณำหยั่งซึ้งถึงสภำพควำมเป็นจริงของสรรพสิ่งในโลก 
เพื่อสำมำรถควบคุมจิตให้พ้นจำกมำร คือกิเลสกำม และจำกบ่วงแห่งมำร คือวัตถุกำม ซึ่ง
เรียกว่ำกำมคุณ ๕ โดยทรงแนะน ำวิธีกำรส ำรวมจิต ๓ วิธี คือ (๑) กำรควบคุมอินทรีย์ ๖  
มิให้ยินดีในอำรมณ์ท่ีน่ำปรำรถนำ (๒) กำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน คือกำรพิจำรณำดูควำมไม่
งำมของร่ำงกำยเป็นต้น และ (๓) กำรเจริญวิปัสสนำกัมมัฏฐำน คือกำรฝึกจิตให้เกิดปัญญำ
พิจำรณำโลกคือเบญจขันธ์โดยควำมเป็นไตรลักษณ์ ซึ่งนับเป็นวิธีท่ีดีที่สุด ฉะนี้แล 
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ปฏิปทาแห่งนิพพิทา 
อุทเทส 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ .....   ......   ....... 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ .....   ......   ........ 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺ าย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา. 

เมื่อใด เห็นด้วยปัญญาว่า สังขารท้ังหลายท้ังปวงไม่เท่ียง ...  
สังขารท้ังหลายท้ังปวงเป็นทุกข์ ...  
ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์ นั่นทางแห่งวิสุทธิ. 

       มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท  

พรรณนาความ 
ค ำว่ำ ปฏิปทาแห่งนิพพิทา หมำยถึง ข้อปฏิบัติให้เกิดควำมเบื่อหน่ำยคลำยควำม

ยึดติดในโลก โดยใช้ปัญญำพิจำรณำเห็นสำมัญญลักษณะหรือไตรลักษณ์ในสังขำร  
เมื่อพิจำรณำเห็นเช่นนี้  ย่อมเบื่อหน่ำยในทุกข์ และเป็นเหตุให้ เข้ำถึงวิสุทธิ คือภำวะ 
ท่ีจิตบริสุทธิห์มดจดจำกกิเลส 

ความหมายของสังขาร 
สังขาร แปลว่ำ สภาพปรุงแต่ง หรือส่ิงท่ีปัจจัยปรุงแต่ง  มี ๒ ประเภท คือ  

๑) อุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีมีใจครอง เช่น มนุษย์และสัตว์ เป็นต้น   

๒) อนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีไม่มีใจครอง เช่น แผ่นดิน ภูเขำ โต๊ะ เก้ำอี้ เป็นต้น  

ในอุทเทสว่ำ  สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง  สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ 
ได้แก่ ขันธ์ ๕ คือ  

๑) รูป  คือ ร่ำงกำยอันประกอบด้วยธำตุ ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม 
๒) เวทนา  คือ ควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์  
๓) สัญญา  คือ ควำมจ ำได้หมำยรู้ 
๔) สังขาร  คือ อำรมณ์ท่ีเกิดกับจิต หรือเจตนำควำมคิดอ่ำนต่ำงๆ  
๕) วิญญาณ คือ ควำมรู้แจ้งอำรมณ์ทำงทวำร ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ 
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สามัญญลักษณะของสังขาร 

สังขำรท้ังปวง มีลักษณะเสมอกัน ๓ ประกำร เรียกว่ำ ไตรลักษณ์ คือ 
๑. อนิจจตา ความไม่เท่ียง ลักษณะที่แปรเปลี่ยนไม่แน่นอน 
๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 
๓. อนัตตตา ความเป็นอนัตตา ลักษณะท่ีไม่ไช่ตัวตน 

๑. อนิจจตา ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร กําหนดรู้ได้ใน ๓ ทาง คือ 
๑) ในทางที่เห็นได้ง่าย : สังขำรนั้นมีควำมเกิดขึ้นในเบื้องต้นและควำมสิ้นไปใน

เบ้ืองปลำยเป็นธรรมดำ ดังพระบำลีในทีฆนิกำย มหำวรรค ว่ำ 

อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ ... .... ....  

สังขารท้ังหลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา  
(ไม่เลือกว่าเป็นสังขารชนิดไร ประณีตก็ตาม ทรามก็ตาม) เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป.  

สังขำรท้ังหลำยจึงเกิดดับอยู่ตลอดกำล เกิดขึ้นในกำลใด ก็ดับในกำลนั้น ระยะกำล
ระหว่ำงเกิดและดับแห่งสังขำรของมนุษย์นั้น ท่ำนก ำหนดว่ำ ๑๐๐ ปี หรือเกินกว่ำ ๑๐๐ ปี
ไปบ้ำงก็มี แต่มีจ ำนวนน้อย 

๒) ในทางที่ละเอียดกว่านั้น : สังขำรท้ังปวงนั้นมีควำมแปรเปลี่ยนไปในระหว่ำงกำร
เกิดและดับ ดังพระบำลีในสังยุตตนิกำย สคำถวรรค ว่ำ  

อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย 
วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ. 

กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละไปตามล าดับ 

ระยะกำลระหว่ำงกำรเกิดและกำรดับแห่งสังขำรของคนเรำนั้น ท่ำนก ำหนดเป็น  
๓ วัย คือ  

(๑) ปฐมวัย  วัยต้น  อยู่ในระยะเวลำไม่เกิน ๒๕ ปี  
(๒) มัชฌิมวัย วัยกลาง  ตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไปจนถึง ๕๐ ปี  
(๓) ปัจฉิมวัย วัยท้าย  ตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปจนถึงสิ้นอำยุ 
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ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่ำนก ำหนดวัยโดยใช้อำยุ ๑๐๐ ปีเป็นเกณฑ์ไว้ ดังนี้  
(๑) ปฐมวัย วัยแรก ก ำหนดอำยุ ๑-๓๓ ปี  (๒) มัชฌิมวัย วัยกลาง ก ำหนดอำยุตั้งแต่  
๓๔-๖๗ ปี  (๓) ปัจฉิมวัย วัยท้าย ก ำหนดอำยุตั้งแต่ ๖๘-๑๐๐ ปี 

ควำมแปรเปลี่ยนในระหว่ำงแห่งสังขำรผ่ำนวัยท้ัง ๓ ดังกล่ำวนี้ ท่ำนเปรียบไว้กับ
กำรเดินข้ำมสะพำนท่ีสูงขึ้นๆ แล้วรำบ แล้วต่ ำลงๆ ซึ่งกำรท่ีคนเรำจะผ่ำนไปได้ตลอดให้ครบ
ท้ัง ๓ วัยนั้นเป็นเรื่องยำก เหตุท่ีเป็นเช่นนี้ เพรำะอำยุของคนเรำแต่ละคนนั้นมีวิบำกกรรม 
ไม่เท่ำกัน 

๓) ในทางที่ละเอียดที่สุด : สังขำรท้ังปวงนั้นมีควำมแปรเปลี่ยนไปชั่วขณะหนึ่งๆ 
คือไม่คงท่ีอยู่นำน เพียงระยะกำลนิดเดียวก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังท่ีท่ำนกล่ำว 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ว่ำ 

ชีวิตํ  อตฺตภาโว  จ สุขทุกฺขา  จ  เกวลา 
เอกจิตฺตสมา  ยุตฺตา ลหุโส  วตฺตเต  ขโณ. 
ชีวิต อัตภาพ และสุขทุกข์ ท้ังมวล ล้วนประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิต

ดวงเดียว ขณะย่อมเป็นไปพลัน. 

อนิจจลักขณะ ประการที่ ๓ นี้ ต้องใช้ปัญญำพิจำรณำจึงจะก ำหนดเห็นชัดใน 
นำมกำย เช่น จิตบำงขณะก็ขุ่นมัว บำงขณะก็เบิกบำน หรือบำงขณะรับอำรมณ์นี้แล้วก็พลัน
เปลี่ยนไปรับอำรมณ์อื่น เป็นต้น แม้ในรูปกำยก็เหมือนกัน เช่น เซลล์ผิวหนังเก่ำหลุดร่วงไป 
เซลล์ใหม่เกิดขึ้นแทนท่ี เป็นต้น คนเรำไม่รู้ควำมแปรเปลี่ยนแห่งสังขำรเช่นนี้ เพรำะมีภำวะ
สืบต่อท่ีเรียกว่ำ สันตติ ซึ่งเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องรวดเร็วจนไม่สำมำรถก ำหนดได้ เมื่อจิตดวง
แรกดับไป จิตดวงใหม่ก็เกิดสืบต่อมำ เกิด-ดับ เกิด-ดับอยู่อย่ำงนี้ สภำวะท่ีเรียกว่ำสันตตินี้จะ
คอยบดบังมิให้คนเรำรับรู้ถึงอนิจจลักษณะในขั้นท่ีละเอียด เมื่อสันตติขำดลง ควำมดับสิ้น
แห่งชีวิตินทรีย์หรือควำมตำยย่อมปรำกฏ  

ควำมเกิดแล้วดับและควำมแปรเปลี่ยนในระหว่ำงแห่งสังขำรดังกล่ำวมำนี้ ท่ำนสรุป
เข้ำในบำลีท่ีว่ำ “อุปฺปชฺชติ เจว เวติ จ อญฺ ถา จ ภวติ. : ย่อมเกิดขึ้นด้วยเทียว ย่อมเสื่อม
สิ้นด้วย ย่อมเป็นอย่างอื่นด้วย” นี้เป็นอนิจจลักขณะ คือเครื่องก ำหนดว่ำไม่เท่ียงแห่งสังขำร  

ควำมไม่เท่ียงแห่งสังขำรท่ีก ำหนดรู้ได้ใน ๓ ทำงดังกล่ำวมำนี้ ย่อมปรำกฏท้ังใน  
อุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีมีใจครอง และ อนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีไม่มีใจครอง  
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๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร กําหนดเห็นได้ด้วยทุกข์ ๑๐ อย่าง คือ 
๑) สภาวทุกข์ ทุกข์ตามสภาพ ได้แก่ ทุกข์ประจ าสังขาร คือ ชาติ ควำมเกิด ชรา 

ควำมแก่ มรณะ ควำมตำย อันเป็นคติธรรมดำประจ ำสังขำร ขณะท่ีคลอดจำกครรภ์มำรดำ 
ทำรกย่อมได้รับควำมล ำบำก ควำมเจ็บปวดจำกอันตรำยต่ำงๆ จัดเป็นชาติทุกข์ ทุกข์เพราะ
การเกิด, ควำมทรุดโทรมเสื่อมลงแห่งสังขำรท ำควำมเป็นไปแห่งชีวิตให้ล ำบำก จัดเป็น 
ชราทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่, ควำมสิ้นชีวิตได้รับทุกขเวทนำแรงกล้ำ เป็นภัยท่ีน่ำกลัว 
จัดเป็นมรณทุกข์ ทุกข์เพราะความตาย 

๒) ปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ทุกข์ท่ีจรมาในชีวิต คือ โสกะ ควำมโศก 
ปริเทวะ ควำมร่ ำไรร ำพัน ทุกขะ ควำมทุกข์กำย โทมนัส ควำมทุกข์ใจ อุปายาส ควำม 
คับแค้นใจ รวมถึง อัปปิเยหิสัมโยคทุกข์ ทุกข์ท่ีเกิดจำกกำรประสบพบสัตว์ บุคคล สิ่งท่ีไม่รัก
ไม่ชอบใจ และ ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ทุกข์ท่ีเกิดจำกควำมพลัดพรำกจำกสัตว์ บุคคล สิ่งของ 
ท่ีรักท่ีชอบ 

๓) นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ หรือทุกข์ประจ า ได้แก่ ทุกข์ท่ีเป็นเจ้าเรือน เช่น 
ทุกข์เพรำะควำมหนำว ร้อน หิว กระหำย ปวดอุจจำระ ปวดปัสสำวะ ทุกข์ในข้อนี้คนเรำ
มักจะไม่ค ำนึงถึงนัก ถือเป็นเร่ืองธรรมดำท่ีจะสำมำรถระงับบรรเทำได้ง่ำย 

๔) พยาธิทุกข์ ทุกข์เจ็บปวด ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย ได้แก่ ทุกขเวทนำต่ำงๆ 
ท่ีสร้ำงควำมเจ็บปวดทรมำนให้แก่คนเรำ ท่ีมีสมุฏฐำนเกิดจำกโรคภัยไข้เจ็บเข้ำมำรุมเร้ำ
ร่ำงกำยอันเป็นดุจรังแห่งโรค เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดฟัน หรือปวดเมื่อยท่ัวร่ำงกำย 
เป็นต้น 

ทุกข์ประกำรท่ี ๓ และท่ี ๔ นี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในคิริมำนันทสูตร ตอน
อำทีนวสัญญำ โดยควำมเป็นโทษแห่งร่ำงกำย 

๕) สันตาปทุกข์ ทุกข์คือความร้อนรุ่ม หรือ ทุกข์ร้อน ได้แก่ ควำมกระวนกระวำย
ใจเพรำะถูกไฟกิเลสคือรำคะ โทสะ และโมหะ หรือรัก โลภ โกรธ หลง แผดเผำ ดุจควำม 
แสบร้อนท่ีเกิดจำกไฟลวก ทุกข์ประกำรนี้ตรงกับท่ีตรัสไว้ในอำทิตตปริยำยสูตร 

๖) วิปากทุกข์ ทุกข์ท่ีเป็นผลของกรรมชั่ว ได้แก่ กำรเกิดควำมเดือดร้อนใจ กำรถูก
ลงอำญำ ได้รับควำมทุกข์เดือดร้อนทำงกำยและใจต่ำงๆ กำรตกทุกข์ได้ยำก หรือกำรตำยไป
เกิดในอบำยภูมิ ทุกข์ประกำรนี้ปรำกฏในพระบำลีไตรปิฎกหลำยแห่ง 
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๗) สหคตทุกข์ ทุกข์ไปด้วยกัน หรือ ทุกข์ก ากับกัน ได้แก่ ทุกข์ท่ีมำพร้อมกับ 
โลกธรรมฝ่ำยอิฏฐำรมณ์ (สิ่งท่ีน่ำปรำรถนำน่ำชอบใจ) คือ มีลาภ มียศ ได้รับสรรเสริญ  
มีความสุข ซึ่งล้วนเจือปนด้วยทุกข์ท่ีจรมำเสมอ เช่น เมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้ว ก็ต้องคอยเฝ้ำ
รักษำไม่ให้สูญหำย บำงครั้งถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ บำงคนต้องเสียชีวิตในกำรป้องกัน
รักษำทรัพย์ก็มี เมื่อได้รับยศถำบรรดำศักดิ์แล้ว ต้องท ำตัวให้ดีกว่ำคนท่ัวไป มีภำรกิจ
รับผิดชอบมำก เป็นท่ีหวังพึ่งพำของบริวำร ต้องพลอยร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคนอื่น ดังนั้น  
จึงต้องขวนขวำยหำทรัพย์ไว้ให้มำกเพื่อเป็นก ำลังจับจ่ำยให้สะดวก ท ำให้เกิดทุกข์ตำมมำ  
เมื่อได้รับสรรเสริญ ก็ท ำให้เพลิดเพลินหลงเคลิ้มไปว่ำตนเป็นคนเก่งคนดีกว่ำคนอื่น  
หำกปรำศจำกสติรู้เท่ำทัน ก็จะหลงมัวเมำประมำท ท ำให้เกิดทุกข์ เมื่อได้รับสุข ก็ปรำรถนำ
อยำกจะได้สุขยิ่งๆขึ้นไป ไม่รู้จักอิ่มจึงไม่ได้รับควำมสุขท่ีแท้จริง ดังนั้น โลกธรรมฝ่ำย 
อิฎฐำรมณ์จึงมักมีทุกข์ก ำกับซ่อนอยู่ด้วยเสมอ 

๘) อาหารปริเยฏฐิทุกข์ ทุกข์เพราะการแสวงหาอาหาร ได้แก่ อาชีวทุกข์ ทุกข์ใน
การหาเล้ียงชีพ โดยเหตุที่สรรพสัตว์ด ำรงชีพอยู่ได้เพรำะอำหำร จึงต้องดิ้นรนแสวงหำอำหำร
มำประทังชีวิต เมื่อประกอบอำชีพกำรงำน ก็ย่อมเกิดกำรแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์จนถึง  
ขั้นท ำร้ำยร่ำงกำยล้ำงผลำญชีวิตกัน จึงอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้น คนเรำไม่ว่ำจะประกอบอำชีพใดๆ 
เพ่ือให้ได้อำหำรมำเล้ียงชีวิต ย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น  

๙) วิวาทมูลกทุกข์ ทุกข์มีวิวาทเป็นมูล หรือทุกข์เพราะการทะเลาะกันเป็นเหตุ 
ได้แก่ ควำมไม่ปลอดโปร่งใจ ควำมไม่สบำยใจ ควำมกลัวแพ้ หรือควำมหวำดหวั่นอันมีสำเหตุ
มำจำกกำรทะเลำะแก่งแย่งกัน กำรสู้คดีกัน กำรท ำสงครำมสู้รบกัน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็น
เหตุให้เกิดทุกข์ ก่อเวรภัยแก่กันอย่ำงไม่รู้จบ 

๑๐) ทุกขขันธ์ ทุกข์รวบยอด หรือศูนย์รวมความทุกข์ ได้แก่ อุปาทานขันธ์ ๕  
ท่ีบุคคลเข้ำไปยึดมั่นถือมั่นว่ำเป็นตัวเรำของเรำ จัดเป็นตัวทุกข์ ซึ่งตรงกับพระบำลี ใน 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่ีว่ำ “สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา : โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ 
เป็นทุกข์” และตรงกับพระบำลีแสดงหลักปฏิจจสมุปบำทท่ีว่ำ “เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ : ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั่นจึงมีด้วยประการดังกล่าวนี้” 

กำรพิจำรณำเห็นสังขำรท้ังปวงว่ำเป็นทุกข์เต็มท่ี โดยใช้ญำณปัญญำก ำหนดเห็น
ทุกข์ที่ชำวโลกเห็นเป็นสขุ มีสหคตทุกข์เป็นต้นดังกล่ำวมำนี้อย่ำงละเอียดประจักษ์ชัด ตรงกับ
พระบำลใีนสังยุตตนิกำย สคำถวรรค ว่ำ 
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. ทุกฺขเมว  หิ  สมฺโภติ  ทุกฺขํ  ติฏฐติ  เวติ  จ 
นาญฺ ตฺร  ทุกฺขา  สมฺโภติ  นาญฺ ตฺร  ทุกฺขา  นิรุชฺฌติ. 
ก็ ทุกข์นั่นแล ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ด้วย ย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วย  
นอกจากทุกข์ หาอะไรเกิดมิได้ นอกจากทุกข์ หาอะไรดับมิได้. 

ทุกขลักขณะดังกล่ำวมำนี้ ย่อมเกิดมีเฉพำะอุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีมีใจครอง
เท่ำนั้น แต่อำจำรย์บำงท่ำนวินิจฉัยว่ำ แม้อนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีไม่มีใจครอง ท่ีบุคคล
เข้ำไปยึดมั่นด้วยอุปำทำน ก็สำมำรถมีทุกขลักขณะนี้ได้เช่นกัน หรือบำงท่ำนเห็นควำมเฉำ
ควำมซีดแห่งต้นไม้ใบหญ้ำว่ำ เป็นกำรเสวยทุกข์ของมัน ท้ังสองประเด็นนี้ สมเด็จพระมหา-
สมณเจ้าฯ ทรงเห็นว่ำไม่สมเหตุสมผล อุปาทินนกสังขารเท่านั้นเป็นทุกข์และทุกข์เป็น 
เจตสิกธรรม (สิ่งท่ีเกิด-ดับพร้อมกับจิต) กำรท่ีคนเรำไม่เห็นสังขำรคือเบญจขันธ์ว่ำเป็นทุกข์ 
ก็เพรำะมีกำรผลัดเปลี่ยนเคลื่อนไหวอิริยำบถอยู่เสมอ ดังนั้น อิริยาบถ จึงชื่อว่ำปิดบัง 
ทุกขลักขณะไว้ 

๓. อนัตตตา ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร กําหนดรู้ได้ด้วยอาการ ๕  คือ 

๑) ด้วยไม่อยู่ในอํานาจ หรือด้วยฝืนปรารถนา หมำยควำมว่ำ สังขำรคือเบญจขันธ์
นี้ไม่เป็นไปตำมควำมปรำรถนำ ไม่ขึ้นต่อกำรบังคับบัญชำของใครๆ ไม่มีใครสำมำรถบังคับ
สังขำรให้เป็นไปตำมท่ีใจต้องกำรได้ เพรำะสังขำรไม่ใช่อัตตำ ดังข้อควำมในอนัตตลักขณสูตรว่ำ  
“ถ้าเบญจขันธ์จักเป็นอัตตาแล้วไซร้  เบญจขันธ์ไม่พึงเป็นไปเพื่ ออาพาธ และจะพึงได้ใน
เบญจขันธ์ตามปรารถนาว่า ‘ขอเบญจขันธ์ของเราเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย’  
แต่เพราะเหตุท่ีเบญจขันธ์เป็นอนัตตา จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม่ได้เบญจขันธ์ตาม
ปรารถนาอย่างนั้น” 

๒) ด้วยแย้งต่ออัตตา หมำยควำมว่ำ โดยสภำวะของสังขำรเองค้ำนต่ออัตตำ คือ
ตรงกันข้ำมกับควำมเป็นอัตตำอย่ำงประจักษ์ชัด ดังข้อควำมในอนัตตลักขณสูตรว่ำ “สิ่งใด 
ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือไม่ท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา  
นั่นเป็นเรา นั่นตัวของเรา” และท่ีตรัสไว้ในยทนิจจสูตร  สังยุตตนิกำย  ขันธวำรวรรค 
ว่ำ “ยทนิจฺจํ, ตํ ทุกฺขํ. ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา. : สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์  
สิ่งนั้นเป็นอนัตตา” 
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๓) ด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ หมำยควำมว่ำ สังขำรนี้ไม่เป็นของใคร 
ได้จริง ไม่มีใครเป็นเจ้ำของครอบครองได้ ดังข้อควำมในสูตรท้ังหลำยมีอนัตตลักขณสูตร 
เป็นต้นว่ำ“เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา. : นั่นมิใช่ของเรา นั่นมิใช่เรา นั่นมิใช่ตัว 
ของเรา” 

๔) ด้วยความเป็นสภาพสูญ คือว่างหรือหายไป หมำยควำมว่ำ สังขำรนี้เป็นเพียง
กำรประชุมรวมกันเข้ำขององค์ประกอบท่ีเป็นส่วนย่อยๆ โดยว่ำงเปล่ำจำกควำมเป็นสัตว์ 
บุคคล ตัวตน เรำ เขำ หรือกำรสมมติเป็นต่ำงๆ ดังท่ีพระพุทธด ำรัสตรัสแก้ปัญหำของ 
โมฆรำชมำณพ ในปำรำยนวรรค ขุททกนิกำย สุตตนิบำต ว่ำ “โมฆราช เธอจงมีสติทุกเมื่อ 
เล็งเห็นโลกโดยความเป็นสภาพสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความคิดเห็นว่าเป็นอัตตาเสีย เช่นนี้ 
เธอก็จะพึงเปน็ผู้ข้ามพ้นพญามัจจุราชได้...” 

คนเราไม่สามารถเห็นสังขารโดยความเป็นสภาพว่าง  ก็เพรำะมี  ฆนสัญญา 
ความส าคัญว่าเป็นกลุ่มก้อน คือกำรก ำหนดว่ำ เป็นเรำ เป็นเขำ คอยปิดบังไว้ ท ำให้เห็นแต่
องค์รวม เหมือนอย่ำงกำรท่ีจะเรียกว่ำรถได้ ก็เพรำะมีชิ้นส่วนอะไหล่ต่ำงๆ  ประกอบกัน  
ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ มำรวมกัน ย่อมมีกำร
สมมติบัญญัติเรียกว่ำ เป็นสัตว์ เป็นบุคคลขึ้นมำ ดังท่ีวชิรำภิกษุณีกล่ำวไว้ในสังยุตตนิกำย 
สคำถวรรค  ว่ำ “ขึ้นชื่อว่าสัตว์ย่อมหาไม่ได้ในกองแห่งสังขารล้วนๆ นี้ เปรียบให้เห็นว่า 
เพราะคุมส่วนท้ังหลายไว้ด้วยกัน เสียงเรียกว่ารถย่อมมี ฉันใด เมื่อขันธ์ท้ังหลายยังมีอยู่  
การสมมติว่าสัตว์ก็ย่อมมี ฉันนั้น” เมื่อก ำหนดพิจำรณำเห็นสังขำรโดยกระจำยเป็นส่วนย่อย
ต่ำงๆได้แล้ว ก็จะสำมำรถถอนฆนสัญญำในสังขำรนั้นได้ 

ส่วนอนัตตลักขณะที่ว่ำ สังขารเป็นสภาพหายไป นั้น พึงก ำหนดรู้ได้ด้วยควำมเสื่อม
สิ้นไปแห่งสังขำรนั้นๆ ท่ำนเปรียบเหมือนกับกำรท่ีคนเรำนอนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นมำก็ไม่พบ
กับควำมฝันนั้นเสียแล้ว ดังข้อควำมในชรำสูตร ขุททกนิกำย สุตตนิบำต ว่ำ “คนผู้ตื่นขึ้นแล้ว
ย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝัน (สิ่งท่ีฝัน) ฉันใด คนผู้มีชีวิตอยู่ ก็ย่อมไม่เห็นคน
ท่ีตนรักตายจากไป ฉันนั้น” 

๕) ด้วยความเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัย หมำยควำมว่ำ สังขำรนั้นเป็น
ภำวะท่ีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ไม่มีอยู่โดยล ำพัง แต่เป็นไปโดยอิงอำศัยกับสิ่งอื่นๆ ข้อนี้เป็น
ลักษณะรวบยอดแห่งอำกำรท้ัง ๔ ท่ีกล่ำวมำ ดังข้อควำมในคัมภีร์ขุททกนิกำย อุทำน ว่ำ  
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“ในกาลใดแล ธรรมท้ังหลาย ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งพิจารณา ในกาลนั้น ความ
สงสัยท้ังปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมเป็นไปกับเหตุ... และเพราะมารู้
ความสิ้นไปแห่งปัจจัย” 

ควำมเป็นอนัตตำแห่งสังขำรนี้แม้จะเกิดมีประจ ำส ำหรับชำวโลก แต่เป็นเรื่องท่ี
เข้ำใจยำก เห็นได้ยำก เพรำะมี ฆนสัญญา คือควำมส ำคัญเห็นเป็นกลุ่มก้อนปิดบังไว้  
ต้องอำศัย ภาวนามยปัญญา คือกำรฝึกสติปัญญำให้มีก ำลังแรงกล้ำจึงจะสำมำรถพิจำรณำ
เห็นได้โดยประจักษ์ เพรำะไตรลักษณ์ข้ออนัตตำนี้ นอกจำกพระพุทธศำสนำแล้ว ไม่มีสอน 
ในลัทธิศำสนำอื่น 

มติลัทธิศาสนาอื่น : ยอมรับการมีอัตตา 
ควำมเป็นอนัตตำแห่งสังขำรและสภำวธรรมท้ังหลำยนั้น เมื่อพิจำรณำตำม

พยัญชนะคือตัวหนังสือดูเหมือนเป็นมติท่ีขัดแย้งคัดค้ำนควำมเป็นอัตตำของลัทธิพรำหมณ์
หรือศำสนำฮินดูและลัทธิท่ีเชื่อเกี่ยวกับกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ซึ่งถือว่ำในรูปกำยนี้มีอัตตำ 
สิงอยู่ เป็นผู้คิด เป็นผู้เสวยเวทนำ และส ำเร็จอำกำรอย่ำงอื่นๆ อีก เมื่อครำวมรณะคือตำย 
อัตตำก็จุติ(เคลื่อนหรือตำย)จำกสรีระร่ำงเดิมไปสิงในสรีระร่ำงอื่น ซึ่งจะเป็นสรีระร่ำงดี 
หรือเลวนั้นย่อมสุดแล้วแต่กรรมท่ีได้ท ำไว้ ส่วนสรีระร่ำงเดิมย่อมแตกสลำยไป เปรียบเหมือน
บ้ำนเรือนท่ีอยู่อำศัย เมื่อคนผู้อยู่อำศัยไม่ชอบใจ ก็ย้ำยไปอยู่บ้ำนเรือนหลังใหม่ ส่วน
บ้ำนเรือนหลังเดิมก็ย่อมผุพังสลำยไปตำมกำลเวลำฉะนั้น อัตตำดังกล่ำวมำนี้ในหนังสือ 
มิลินทปัญหาเรียกว่ำ ชีโว ผู้เป็น หรือเรียกตำมควำมนิยมของคนไทยว่ำ เจตภูต ผู้นึก  

มติทางพระพุทธศาสนา : ปฏิเสธอัตตา 
มติทำงพระพุทธศำสนำกล่ำวแย้งว่ำ ควำมจริง ไม่มีอัตตำอย่ำงนั้น เป็นแต่สภำวธรรม

เกิดขึ้นเพรำะเหตุ ดับหรือสิ้นก็เพรำะเหตุ ดังท่ีท่ำนพระอัสสชิเถระ แสดงแก่อุปติสสปริพำชก 
(พระสำรีบุตรเถระ) ในพระวินัยปิฎก มหำวรรค ปฐมภำค ว่ำ 

เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวา เตสํ  เหตุํ   ตถาคโต  (อาห) 
เตสญฺจ  โย  นิโรโธ  จ เอวํวาที  มหาสมโณ. 
ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น 
และตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ 
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ในหลักพระพุทธศำสนำ มีกำรแสดงควำมเกิดแห่งสภำวธรรมท่ีเนื่องสัมพันธ์กันเป็น
สำยๆ ดังท่ีแสดงควำมเกิดแห่งวิถีจิตว่ำ “อาศัยอายตนะภายในมีจักษุเป็นต้น อายตนะ
ภายนอกมีรูปเป็นต้นประจวบกันเข้า เกิดวิญญาณ มีจักขุวิญญาณเป็นต้น จากนั้นจึงเกิด
ผัสสะ เวทนา สัญญา สัญเจตนา ตัณหา วิตก วิจาร โดยล าดับ” หรือดังท่ีตรัสไว้ใน 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่ำ “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ : สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา” ควำมคิดอ่ำนจินตนำกำรต่ำงๆ ควำมเสวย
เวทนำรู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ใดๆ และอำกำรทำงจิตอย่ำงอื่นๆ เป็นหน้ำท่ีของจิตและเจตสิก ไม่มี
อัตตำส่ิงท่ีเป็นตัวตนใดๆ มำท ำหน้ำท่ีดังกล่ำวนั้น 

อนึ่ง หลักพระพุทธศำสนำยอมรับว่ำมี จุติจิต คือจิตท่ีท าหน้าท่ีเคลื่อนจากภพหนึ่ง
ไปอีกภพหนึ่ง หรือจิตขณะสุดท้ายก่อนตาย ดังท่ีตรัสไว้ในมัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก์ ว่ำ 
“จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา : เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้ (ตายไปเกิด
ในทุคติภูมิ) จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา : เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวัง
ได้ (ตายไปเกิดในสุคติภูมิ)” ค ำว่ำ จิต ในพระพุทธพจน์นี้หมำยถึง จิตขณะสุดท้ำยก่อนตำย
หรือจุติจิตนั่นเอง  

นอกจำกนี้ หลักพระพุทธศำสนำยังรับรอง ปฏิสนธิจิต คือจิตท่ีท ำหน้ำท่ีเกิด หรือ
จิตดวงแรกขณะเกิด ดังแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบำทว่ำ “วิญฺ าณปจฺจยา นามรูปํ : เพราะ
วิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป” ท้ังยังรับรอง สังสารวัฏ คือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิ
ต่ำงๆ แต่ไม่บัญญัติหรือรับรองเรื่องพระเจ้ำท่ีบันดำลชีวิตเหมือนกับลัทธิศำสนำอื่นๆ โดย
รับรองหลักกำรเกี่ยวกับกำรเวียนว่ำยตำยเกิดหรือควำมด ำรงอยู่และเสื่อมสิ้นแห่งสภำวธรรม
ท้ังหลำยบนพ้ืนฐำนแห่งหลัก อิทัปปัจจยตา คือควำมเป็นเหตุผลของกันและกันว่ำ เพรำะสิ่ง
นี้มี จึงมีสิ่งนี้ หรือหลัก ปฏิจจสมุปบาท คือควำมอิงอำศัยกันเกิด-ดับแห่งสภำวธรรม
ท้ังหลำยว่ำ “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ... 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ท้ังมวล จึงมีด้วยประการดังนี้  เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ... 
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จึงมีด้วยประการดังนี้” 
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อธิบายพระบาลีอุทเทสว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา” 

อนิจจลักขณะและทุกขลักขณะ ย่อมมีได้เฉพำะในสังขำร ดังนั้น พระบำลีอุทเทส 
จึงแสดง ๒ ลักษณะนั้นว่ำ “สังขำรท้ังหลำยท้ังปวงไม่เท่ียง สังขำรท้ังหลำยท้ังปวงเป็นทุกข์” 
ส่วนอนัตตลักขณะ ย่อมมีได้ท้ังในสังขำร ท้ังในวิสังขำร คือธรรมอันมิใช่สังขำร (นิพพำน) 
ดังนั้น พระบำลีอุทเทสจึงแสดงลักษณะนี้ว่ำ “ธรรมท้ังหลำยท้ังปวงเป็นอนัตตำ” เพื่อ
ประมวลสภำวะเหล่ำนั้นมำแสดง เพรำะบทว่ำ “ธรรม” หมำยเอำสังขำรก็ได้ วิสังขำรก็ได้ 

การพิจารณาอนัตตลักขณะจําเป็นต้องมีโยนิโสมนสิการ 

กำรพิจำรณำเห็นสังขำรเป็นอนัตตำนั้น จ ำเป็นต้องมี โยนิโสมนสิการ คือ  
การพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย มิฉะนั้นอำจท ำให้เห็นผิดว่ำ ผลบุญหรือผลบำปไม่มี 
มำรดำบิดำไม่มีบุญคุณจริง เป็นแต่เรื่องสมมติท้ังนั้น  เมื่อเกิดควำมเห็นผิดเช่นนี้ ก็ย่อมไม่ได้
รับประโยชน์ใดๆในทำงธรรม มีแต่จะได้รับทุกข์และโทษนำนัปกำร ดังนั้น จ ำต้องมีโยนิโส
มนสิกำรก ำกับ เพ่ือจะได้ก ำหนดรู้ สัจจะ ๒ ประการ คือ 

๑) สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ หมำยถึง ควำมจริงท่ีมนุษย์ในโลกนี้หมำยรู้ร่วมกัน
หรือสื่อสำรระหว่ำงกัน เป็นเพียงค ำบัญญัติสมมติเรียกกันต่ำงๆ เช่น สมมติเรียกชำยผู้ให้
ก ำเนิดว่ำ บิดำ หญิงผู้ให้ก ำเนิดว่ำ มำรดำ หรือสมมติเรียกว่ำ ครูอำจำรย์ สำมีภรรยำ ช้ำง 
ม้ำ วัว ควำย รถ เรือน เป็นต้น  

๒) ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ หมำยถึง ควำมจริงโดยควำมหมำยสูงสุด ควำม
จริงท่ีมีอยู่จริงโดยสภำวะ เช่น ขันธ์ ธำตุ อำยตนะ สสำร พลังงำนต่ำงๆ หรือกล่ำวตำมหลัก
พระอภิธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน  

เมื่อมีโยนิโสมนสิกำรก ำหนดรู้สัจจะ ๒ ระดับนี้แล้ว ก็จะได้ไม่ไขว้เขวน ำมำคัดค้ำนกัน 
เพรำะกำรท่ีจะเข้ำถึงควำมจริงโดยปรมัตถ์ได้ จ ำต้องยอมรับควำมจริงโดยสมมติเสียก่อน 
กำรก ำหนดรู้ควำมจริงขั้นสมมติเป็นควำมรู้ขั้นพื้นฐำน ส่วนกำรใช้ปัญญำก ำหนดรู้ควำมจริง
ขั้นปรมัตถ์เป็นควำมรู้ขั้นละเอียด ดุจกำรรู้จักส่วนประกอบแต่ละชิ้นของรถหรือเรือน ฉะนั้น 

เมื่อก ำหนดรู้ควำมจริงถึงขั้นปรมัตถ์ ย่อมเห็นว่ำ สังขำรท้ังหลำยเป็นไปต่ำงๆกัน  
ดีบ้ำง เลวบ้ำง เป็นไปตำมกฎแห่งกรรมท่ีอ ำนวยผลให้เป็นเช่นนั้น เมื่อก ำหนดรู้ได้อย่ำงนี้  
ก็จะเข้ำใจเรื่องอนัตตำได้ประจักษ์แจ้ง สำมำรถละทิฏฐิมำนะ คือควำมเห็นผิดและควำม  
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ถือตัว รวมท้ังกิเลสอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรถือเรำถือเขำ ถือพรรคถือพวก กำรก ำหนดรู้อนัตตำ
โดยอำศัยโยนิโสมนสิกำรเช่นนี้ จึงจะส ำเร็จประโยชน์ได้ ดังนั้น ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ “อนัตต
ลักขณะย่อมปรากฏแก่ผู้พิจารณาเห็นโดยแยบคาย หรือย่อมเห็นด้วยปัญญา” 

สรุปความ 

อนิจจลักขณะ ย่อมปรำกฏได้ท้ังในอุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีมีใจครอง และ 
อนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีไม่มีใจครอง ทุกขลักขณะ ย่อมปรำกฏได้เฉพำะอุปาทินนก-
สังขาร สังขำรท่ีมีใจครองอย่ำงเดียว เพรำะเป็นเจตสิกธรรม ส่วน อนัตตลักขณะ ย่อม
ปรำกฏได้ท้ังในสังขำรท้ังสอง และวิสังขำร คือสภำวธรรมอันมิใช่สังขำร (นิพพำน) 

ผู้พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำว่ำ “สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรม
ท้ังปวงเป็นอนัตตา” ย่อมเบื่อหน่ำยในทุกขขันธ์ ไม่เพลิดเพลินหมกมุ่นในสังขำรสิ่งปรุงแต่ง
อันยั่วยวนชวนให้เสน่หำ ท่ีน่ำรักใคร่ พำใจให้ก ำหนัด ย่อมเบื่อหน่ำยในสังขำรท้ังหลำยได้  
ดังข้อควำมในอนัตตลักขณสูตรว่ำ “อริยสาวกผู้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหน่ายแม้ในรูป 
ย่อมหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมหน่ายแม้ในสังขารท้ังหลาย ย่อมหน่าย
แม้ในวิญญาณ” ควำมเบื่อหน่ำยเช่นนี้ เรียกว่ำ นิพพิทา ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญำจัดเป็น นิพพิทา
ญาณ เป็นปฏิปทำให้ถึงวิสุทธิคือควำมบริสุทธิ์หมดจดจำกกิเลสได้  
  



๓๖ 
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วฏฺฏูปจฺเฉโท

. 

๒. วิราคะ ความสิ้นกําหนด 
อุทเทส 

๑. นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ.  : เมื่อเบ่ือหน่าย ย่อมส้ินก าหนัด 
   อนัตตลักขณสูตร : วินัยปิฎก มหำวรรค  

๒. วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ.  : วิราคะ เป็นประเสริฐ แห่งธรรมท้ังหลาย 
  มัคควรรค : ขุททกนกิำย ธรรมบท  

๓. สุขา วิราคตา โลเก   กามานํ สมติกฺกโม. : 
   วิราคะ คือความก้าวล่วงเสียด้วยดี ซึ่งกามท้ังหลาย เป็นสุขในโลก 

             พุทธอุทำน : วินัยปิฎก มหำวรรค  

พรรณนาความ 
วิราคะ ความสิ้นก าหนัด หมำยถึงภำวะท่ีจิตปรำศจำกควำมก ำหนัดยินดีในกำม 

ควำมส ำรอกจิตจำกกิเลสกำม หรือสภำวธรรมใดๆ ท่ีเป็นไปเพื่อควำมสิ้นก ำหนัด หำยรัก 
หำยอยำกในกำมสุขทั้งปวง 

ไวพจน์แห่งวิราคะ ๘ อย่าง 

ในอัคคัปปสำทสูตร อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต พระพุทธองค์ทรงแสดงวิรำคะว่ำ
เป็นยอดแห่งธรรมท้ังปวง ท้ังท่ีเป็นสังขตธรรมและอสังขตธรรม แล้วทรงแจก ไวพจน์แห่ง
วิราคะ ค าก าหนดใช้เรียกแทนวิราคะ เป็น ๘ อย่าง คือ 

๑. มทนิมฺมทโน ธรรมยังควำมเมำให้สร่ำง  
๒. ปิปาสวินโย ธรรมน ำเสียซึ่งควำมระหำย  
๓. อาลยสมุคฺฆาโต ควำมถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอำลัย  
๔.  ควำมเข้ำไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ  
๕. ตณฺหกฺขโย ควำมสิ้นตัณหำ  
๖. วิราโค ควำมสิ้นก ำหนัด  
๗. นิโรโธ ควำมดับ  
๘. นิพฺพาน ํ ธรรมชำติหำเครื่องเสียบแทงมิได้  



๓๗ 
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วฏฺฏูปจฺเฉโท (วฏัฏูปัจเฉทะ)

๑. มทนิมฺมทโน (มทนิมมทนะ) ธรรมยังความเมาให้สร่าง ค ำว่ำ ความเมา หมำยถึง
ควำมเมำในอำรมณ์อันยั่วยวนให้เกิดควำมเมำ เช่น ควำมเมำในชำติก ำเนิดสูง อ ำนำจ บริวำร 
ลำภ ยศ ต ำแหน่ง หน้ำท่ีกำรงำน ควำมสุข สรรเสริญ วัย ควำมไม่มีโรค ชีวิต เป็นต้น ธรรมท่ี
ท ำให้จิตสร่ำงคือคลำยจำกควำมเมำดังกล่ำว จัดเป็นวิรำคะ 

๒. ปิปาสวินโย (ปิปำสวินยะ) ธรรมน าเสียซึ่งความระหาย ค ำว่ำ ความระหาย หรือ
กระหาย  หมำยถึง ควำมกระวนกระวำยใจอันมีสำเหตุมำจำกตัณหำคือควำมทะยำนอยำก  
ซึ่งเปรียบเหมือนอำกำรกระหำยน้ ำ ธรรมท่ีน ำออกคือระงับควำมกระวนกระวำยใจ จัดเป็น
วิรำคะ  

๓. อาลยสมุคฺฆาโต (อำลยสมุคฆำตะ) ความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัย ค ำว่ำ อาลัย 
หมำยถึง ควำมติดพัน ควำมห่วงใยในกำมคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็น
อำรมณ์ท่ีน่ำปรำรถนำ น่ำพอใจ ธรรมท่ีถอนอำลัยคือพรำกจิตออกจำกกำมคุณ ๕ จัดเป็น
วิรำคะ 

๔.                                     ความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ ค ำว่ำ วัฏฏะ หมำยถึง 
ควำมเวียนตำยเวียนเกิดในภูมิทั้ง ๓ คือ กำมำวจรภูมิ รูปำวจรภูมิ อรูปำวจรภูมิ อย่ำงไม่รู้จัก
จบสิ้น ด้วยอ ำนำจกิเลส กรรม วิบำก ท่ีเรียกว่ำ วัฏฏะ ๓  กิเลส กรรม และวิบำกท้ัง ๓ นี้ 
จัดเป็นวงจรแห่งทุกข์ กล่ำวคือ เมื่อเกิดกิเลสก็เป็นเหตุให้ท ำกรรม เมื่อท ำกรรมก็ได้รับวิบำก
คือผลของกรรมนั้น เมื่อได้รับวิบำกก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสแล้วท ำกรรมได้รับวิบำกหมุนเวียน
ต่อไปเช่นนี้ไม่รู้จักจบสิ้น ธรรมท่ีตัดวัฏฏะให้ขำด จัดเป็นวิรำคะ  

๕. ตณฺหกฺขโย (ตัณหักขยะ) ความสิ้นตัณหา ค ำว่ำ ตัณหา หมำยถึง ความทะยาน
อยาก ความดิ้นรนอยากได้ มี ๓ อย่ำง คือ (๑) กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม ได้แก่
อำกำรท่ีจิตแส่หำอยำกได้กำมคุณ ๕ (๒) ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ ได้แก่อำกำรท่ี
จิตดิ้นรนอยำกเป็นนั่นเป็นนี่ หรืออยำกเกิด  อยำกมีอยู่คงอยู่ตลอดไป (๓) วิภวตัณหา  
ความทะยานอยากในวิภพ ได้แก่อำกำรท่ีจิตขัดข้องคับแค้น อยำกพ้นไปจำกภำวะท่ีตนไม่
ปรำรถนำ อยำกตำยไปเสีย อยำกขำดสูญ  ธรรมท่ีขจัดตัณหำให้ส้ินไป จัดเป็นวิรำคะ  

๖. วิราโค (วิรำคะ) ความสิ้นก าหนัด หมำยถึง ภำวะท่ีจิตปรำศจำกควำมก ำหนัด 
รักใคร่ หรือภำวะท่ีฟอกจิตจำกน้ ำย้อมคือกิเลสกำมได้อย่ำงเด็ดขำด ธรรมท่ีท ำให้สิ้นก ำหนัด 
จัดเป็นวิรำคะ 
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. 

๗. นิโรโธ (นิโรธ) ความดับ หมำยถึง ความดับตัณหา หรือความดับทุกข์ ธรรมท่ีดับ
ตัณหำ จัดเป็นวิรำคะ 

๘. นิพฺพานํ (นิพพำน) ธรรมชาติหาเครื่องเสียบแทงมิได้ หมำยถึง ภำวะจิตท่ีดับ
กิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นเชิง อันเป็นจุดหมำยสูงสุดของพระพุทธศำสนำ ในท่ีนี้เพียงแต่น ำค ำ
มำเป็นไวพจน์ของวิรำคะเท่ำนั้น รำยละเอียดจะกล่ำวในหัวข้อว่ำด้วย นิพพาน 

สรุปความ 
วิราคะ ท่ีมำในล ำดับแห่งนิพพิทำ ตำมอุทเทสว่ำ “นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ : เมื่อเบื่อ

หน่าย ย่อมสิ้นก าหนัด” จัดเป็นอริยมรรค คือญำณอันให้ส ำเร็จควำมเป็นพระอริยะ  
มี ๔ อย่ำง คือ โสดำปัตติมรรค สกทำคำมิมรรค อนำคำมิมรรค และอรหัตตมรรค 

วิรำคะในอุทเทสว่ำ วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ : วิราคะ เป็นประเสริฐแห่งธรรมท้ังหลาย 
เป็นไวพจน์ของนิพพำน ส่วนวิรำคะ ท่ีแปลว่ำ สิ้นก าหนัด ในอุทเทสแห่งวิมุตติท่ีว่ำ วิราคา  
วิมุจฺจติ : เพราะสิ้นก าหนัด ย่อมหลุดพ้น เป็นชื่อของอริยมรรค 

วิราคะ เป็นได้ท้ังอริยมรรคและอริยผล คือ ถ้ำมำหรือปรำกฏในล ำดับแห่งนิพพิทำ 
หรือมำคู่กับวิมุตติ จัดเป็นอริยมรรค ถ้ำมำตำมล ำพัง จัดเป็นอริยผล 
  



๓๙ 
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๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น 
อุทเทส 

๑. วิราคา วิมุจฺจติ. 
เพราะสิน้ก าหนัด ย่อมหลุดพ้น. 

     อนัตตลักขณสูตร : วินัยปิฎก มหำวรรค  

๒.  กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมจฺุจิตฺถ, ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ, อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ. 
 จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยกาม จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่อง
ด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้ว แม้จากอาสวะเนื่องด้วยอวิชชา. 
    เวรัญชกัณฑ์ : วินัยปิฎก มหำวภิังค์  

๓. วิมุตฺตสฺมึ วมิุตฺตมิติ าณํ โหติ. 
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ญาณว่าหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี. 

    อนัตตลักขณสูตร : วินัยปิฎก มหำวรรค  
พรรณนาความ 

วิมุตติ ความหลุดพ้น หมำยถึง ควำมท่ีจิตหลุดพ้นจำกอำสวะทั้งหลำย  
อาสวะ แปลว่ำ สภาวะอันหมักดอง เป็นชื่อของเมรัยก็มี เช่น ค ำว่ำ ผลาสโว  

(ผลำสวะ) น้ าดองผลไม้ เป็นชื่อของกิเลสก็มี เช่น ค ำว่ำ กามาสโว (กำมำสวะ) กิเลสเป็น 
เหตุใคร ่หรือกิเลสเนื่องด้วยกำม ในท่ีนี้ เป็นชื่อของกิเลส หมำยถึงกิเลสท่ีหมักดองนอนเนื่อง
อยู่ในจิตสันดำน มี ๓ อย่ำง คือ (๑) กามาสวะ ได้แก่ กิเลสท่ีหมักดองอยู่ในจิตสันดำน 
อันเกี่ยวเนื่องด้วยกำมคุณ ๕ ตรงกับกำมตัณหำ (๒) ภวาสวะ ได้แก่ กิเลสท่ีหมักดองอยู่ใน
จิตสันดำนด้วยอ ำนำจควำมพอใจติดใจอยู่ในภพ ตรงกับภวตัณหำ (๓) อวิชชาสวะ ได้แก่ 
กิเลสท่ีหมักดองอยู่ในจิตสันดำนอันเนื่องมำจำกอวิชชำ ควำมไม่รู้แจ้งในอริยสัจ ๔ ตรงกับโมหะ  

วิมุตติ ในอุทเทสท่ี ๑ ได้แก่ อริยผล เพรำะสืบเนื่องมำจำกวิรำคะ วิมุตติ ในอุทเทส
ท่ี ๒ ได้แก่ อริยมรรค เพรำะได้แสดงไว้ในล ำดับแห่งกำรรู้แจ้งอริยสัจ ๔ วิมุตติ ในอุทเทส 
ท่ี ๓ ได้แก่ อริยผล เพรำะแสดงญำณท่ีสืบเนื่องมำจำกวิมุตติ ซึ่งเรียกอีกอย่ำงว่ำ วิมุตติ-
ญาณทัสสนะ 

วิมุตติ ในพระไตรปิฎกไม่ได้ก ำหนดชัดว่ำ หลุดพ้นในขณะแห่งมรรคหรือในขณะ
แห่งผล แต่จ ำแนกไว้เป็น ๒ ค ำโดยชัดเจน คือค ำว่ำ วิมุตติ กับค ำว่ำ วิมุตติญาณทัสสนะ 
เช่นท่ีปรำกฏในพระบำลีแสดงอเสขธรรมขันธ์ ๕ คือ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์  
วิมุตติขันธ ์และ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ 
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สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ หมำยถึงกองหรือหมวดหมู่ธรรมคือศีล สมำธิ และ
ปัญญำ ท้ังท่ีเป็นโลกิยะและโลกุตตระ วิมุตติขันธ์ หมำยถึงกองหรือหมวดหมู่ธรรมคือวิมุตติ 
เป็นโลกุตตระอย่ำงเดียว ส่วน วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ หมำยถึงกองหรือหมวดหมู่ธรรม 
คือ ปัจจเวกขณญาณ เป็นญำณท่ีพิจำรณำทบทวนมรรค ผล และนิพพำน ซึ่งเกิดขึ้นแก่ 
พระอรหันต์เท่ำนั้น จัดป็นโลกิยะอย่ำงเดียว เพรำะไม่ได้ท ำหน้ำท่ีละกิเลส เพียงแต่ตรวจดู
กิเลสท่ีละได้หรือยังละไม่ได้ (กล่ำวตำมนัยอรรถกถำสังยุตตนิกำย มหำวำรวรรค) 

ในท่ีนี้ วิมุตติ ได้คือตรงกับอุทเทสท่ี ๑ ว่ำ “วิราคา วิมุจฺจติ : เพราะสิ้นก าหนัด 
ย่อมหลุดพ้น”เป็นกิจของจิตอันเป็นส่วนเบื้องต้น ส่วนวิมุตติญาณทัสสนะ ตรงกับอุทเทสท่ี 
๓ ว่ำ “วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณํ โหติ : เมื่อหลุดพ้นแล้ว ญาณว่า “หลุดพ้นแล้ว”ย่อมมี 
เป็นกิจแห่งปัญญำ 

วิมุตติ ๒ ตามนัยพระบาลี 
๑) เจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอ านาจแห่งใจ หมำยถึง ควำมหลุดพ้นจำก 

กิเลสำสวะเคร่ืองร้อยรัดผูกพันทั้งปวงด้วยกำรฝึกจิต เป็นปฏิปทำข้อปฏิบัติของผู้บ ำเพ็ญเพียร
ท่ีเจริญสมถะและวิปัสสนำมำโดยล ำดับจนส ำเร็จเป็นพระอรหันต ์

๒) ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอ านาจแห่งปัญญา หมำยถึง ควำมหลุดพ้น 
ด้วยอ ำนำจปัญญำท่ีรู้เห็นตำมเป็นจริง หรือภำวะท่ีจิตใช้ปัญญำพิจำรณำอันเป็นเหตุให้ 
หลุดพ้นจำกเครื่องร้อยรัดผูกพันคือกิเลสและอวิชชำได้อย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำด เป็นปฏิปทำ
ข้อปฏิบัติของผู้บ ำเพ็ญเพียรท่ีมุ่งมั่นเจริญวิปัสสนำอย่ำงเดียวจนส ำเร็จเป็นพระอรหันต์  

วิมุตติ ท้ัง ๒ อย่ำงนี้ เป็นเครื่องแสดงปฏิปทำท่ีให้ส ำเร็จควำมหลุดพ้นของ 
พระอรหันต์ ในพระบำลีจะมีค ำว่ำ “อนาสวํ : อันหาอาสวะมิได้” ก ำกับเป็นคุณบทให้รู้ว่ำ
เป็นโลกุตตรธรรม เช่นพระบำลีว่ำ“อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺ าวิมุตฺตึ ... : 
กระท าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป”  
ไว้เสมอ จึงเป็นเหตุให้วินิจฉัยว่ำ วิมุตติ ท่ีเป็นสำสวะคือมีอำสวะหรือเป็นโลกิยะก็มี  
เมื่อก ำหนดควำมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่ีว่ำ “อกุปฺปา เม วิมุตฺติ : วิมุตติของเราไม่ก าเริบ” 
ก็เป็นเหตุให้วินิจฉัยว่ำ วิมุตติมีท้ังท่ีเป็น อกุปปธรรม ธรรมท่ีก าเริบไม่ได้ คือเป็นโลกุตตระ 
และเป็น กุปปธรรม ธรรมท่ีก าเริบได้ คือเป็นโลกิยะ ด้วยเหตุนี้ ในคัมภีร์อรรถกถำ ท่ำนจึง
แบ่งวิมุตติเป็น ๕ อย่ำง  

 



๔๑ 
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วิมุตติ ๕ ตามนัยอรรถกถา 

๑) ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆ หมำยถึงภำวะท่ีจิตพ้นจำกกิเลสด้วย
อำศัยธรรมตรงกันข้ำมท่ีเป็นคู่ปรับกัน เช่น เกิดเมตตำ หำยโกรธ เกิดสังเวช หำยก ำหนัด 
เป็นต้น เป็นกำรหลุดพ้นชั่วครำวโดยระงับอกุศลเจตสิกได้เป็นครำวๆ จัดเป็นโลกิยวิมุตติ  

๒) วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ หมำยถึงควำมหลุดพ้นจำกกิเลสกำม
และอกุศลธรรมท้ังหลำยได้ด้วยก ำลังฌาน อำจสะกดไว้ได้นำนกว่ำตทังควิมุตติ แต่เมื่อฌำน
เส่ือมแล้ว กิเลสอำจเกิดขึ้นอีก จัดเป็นโลกิยวิมุตติ  

๓) สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยตัดขาด หมำยถึงควำมหลุดพ้นจำกกิเลสด้วย
อริยมรรค โดยท่ีกิเลสไม่สำมำรถเกิดขึ้นในจิตสันดำนได้อีก จัดเป็นโลกุตตรวิมุตติ  

๔) ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยสงบราบ หมำยถึงควำมหลุดพ้นจำกกิเลส
ด้วยอริยผล จัดเป็นโลกุตตรวิมุตติ  

๕) นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยสลัดออกได้ หมำยถึงภำวะท่ีจิตหลุดพ้นจำก
กิเลสเสร็จสิ้นแล้วด ำรงอยู่ในภำวะท่ีหลุดพ้นจำกกิเลสนั้นตลอดไป ได้แก่  นิพพาน จัดเป็น 
โลกุตตรวิมุตติ 

กำรบัญญัติตทังควิมุตติ เป็นเกณฑ์ก ำหนดว่ำ วิมุตติท่ีเป็นของปุถุชนก็มี กำรบัญญัติ
วิกขัมภนวิมุตติ เป็นเกณฑ์ก ำหนดว่ำ เจโตวิมุตติท่ีเป็นสำสวะ คือมีอำสวะก็มี กำรบัญญัติ
สมุจเฉทวิมุตติและปฏิปัสสัทธิวิมุตติ เป็นเกณฑ์ก ำหนดว่ำ วิมุตติเป็นได้ท้ังอริยมรรค 
อริยผล กำรบัญญัตินิสสรณวิมุตติ เป็นเกณฑ์ก ำหนดว่ำ วิมุตติท่ีเป็นปรมัตถสัจจะนั้นได้แก่
พระนิพพำน หรือเป็นเกณฑ์ก ำหนดให้ครบโลกุตตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพำน ๑) 

สรุปความ 
วิมุตติ หมำยถึงควำมท่ีจิตหลุดพ้นจำกอำสวะท้ังหลำย ในพระบำลีจ ำแนกเป็น ๒ 

คือ เจโตวิมุตติ และ ปัญญาวิมุตติ  ส่วนในอรรถกถำจ ำแนกเป็น ๕ คือ ตทังควิมุตติ 
วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ  โดย ๒ ข้อแรก 
จัดเป็นโลกิยะ ส่วน ๓ ข้อหลัง จัดเป็นโลกุตตระ 

วิมุตติของพระอรหันต์ มีไตรสิกขำ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำสมบูรณ์ ส่วนผู้แรกปฏิบัติ
ธรรม กำรหัดท ำจิตให้ปลอดจำกกิเลสกำมและอกุศลวิตกอย่ำงอื่นได้ ก็นับว่ำได้รับประโยชน์
จำกกำรศึกษำเรื่องวิมุตติในเบ้ืองต้นนี้แล้ว 
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๔. วิสุทธิ ความหมดจด 
อุทเทส 

๑. ปญฺ าย  ปริสุชฺฌติ. : ย่อมหมดจดด้วยปัญญา. 
             ยกัขสังยุต : สังยุตตนิกำย สคำถวรรค 

๒. เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา. : นั่น (คือนิพพิทา) เป็นทางแห่งวิสุทธิ. 
            มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท 

พรรณนาความ 
วิสุทธิ ความหมดจด หมำยถึงควำมบริสุทธิ์ คือกำรช ำระจิตของตนให้หมดจด

บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจำกกิเลสำสวะทั้งปวง ควำมหมดจดนี้ย่อมเกิดได้ด้วยปัญญำ 
หลักความหมดจดในลัทธิศาสนาอื่น : ลัทธิศำสนำพรำหมณ์ถือว่ำ ควำมหมดจด

จะมีได้ด้วยกำรช ำระบำป โดยท ำพิธีลอยบำปท้ิงเสียในแม่น้ ำคงคำ (หรือเรียกว่ำอำบน้ ำช ำระ
บำปได้) ลัทธิศำสนำอื่นๆ เช่นคริสต์ศำสนำ ถือว่ำ ควำมหมดจดจะมีได้ด้วยกำรสวดมนต์ 
อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้ำเพ่ือทรงยกโทษให ้

หลักความหมดจดในพระพุทธศาสนา : พระพุทธศำสนำถือว่ำ ควำมหมดจดจะมี
ได้ด้วยปัญญำเท่ำนั้น จะมีด้วยเหตุอื่นหำได้ไม่ นั่นหมำยควำมว่ำ บุญบำปจะมีได้เพรำะ
ตนเองเป็นผู้ท ำ ไม่มีใครมำช่วยท ำให้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้ ดังพระบำลีในขุททกนิกำย
ธรรมบท ว่ำ  

“ท าบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ท าบาปเอง ย่อมหมดจดเอง ความหมดจด
และความเศร้าหมอง เป็นของเฉพาะตน คนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดหาได้ไม่”  

อธิบายความ : บุคคลท่ีท ำบำปอกุศลหรือควำมชั่วใดๆ ย่อมได้ชื่อว่ำเป็นคนชั่ว  
บำปอกุศลท่ีเขำท ำก็อ ำนวยผลกรรมให้เศร้ำหมอง เปรียบเหมือนเขม่ำหรือของโสโครกท่ี
บุคคลจับต้องก็พลอยเปื้อนไปด้วย ส่วนผู้ไม่กระท ำบำปอกุศล ท ำแต่บุญกุศล ย่อมบริสุทธิ์
หมดจด เปรียบเหมือนผ้ำขำวท่ีสะอำดฉะนั้น เพรำะในโลกนี้ไม่มีใครสำมำรถท ำให้ผู้อื่น
บริสุทธิ์หมดจดหรือเศร้ำหมองได้ ข้อนี้พึงเห็นได้ในบทพระธรรมคุณว่ำ “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ 
วิญฺญูหิ : พระธรรมอันวิญญูชนท้ังหลายพึงรู้ได้เฉพาะตน” จึงสรุปควำมได้ว่ำ ความเศร้า
หมองเกิดจากการท าบาป ความหมดจดเกิดจากการไม่ท าบาป  



๔๓ 
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ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีด้วยปัญญา กล่ำวคือ ควำมหมดจดจำกกิเลสำสวะอัน
นอนเนื่องอยู่ภำยในขันธสันดำน จะต้องอำศัยปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง เรียกว่ำ 
วิปัสสนาญาณ ๙ ซึ่งจัดเป็นขั้นๆ สูงขึ้นไปตำมล ำดับ ๙ ขั้น ดังนี้ 

๑) อุทยัพพยญาณ หรือ อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ญาณหยั่งเห็นความเกิดและ
ความดับ คือปัญญำพิจำรณำควำมเกิดขึ้นและควำมดับไปแห่งสังขำรหรือเบญจขันธ์ จนเห็น
ประจักษ์ชัดว่ำสังขำรท้ังหลำยท้ังปวงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป  

๒) ภังคญาณ หรือ ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณหยั่งเห็นความเสื่อมสลาย คือปัญญำ
พิจำรณำเห็นว่ำ สังขำรท้ังหลำยท้ังปวงมีกำรแตกสลำยย่อยยับไป 

๓) อาทีนวญาณ หรือ อาทีนวานุปัสสนาญาณ ญาณหยั่งเห็นโทษ คือปัญญำ
พิจำรณำเห็นสังขำรท้ังหลำยท้ังปวงว่ำเป็นโทษ มีควำมบกพร่อง เจือปนด้วยทุกข์ 

๔) ภยตูปัฏฐานญาณ ญาณหยั่งเห็นสังขารปรากฏโดยเป็นของน่ากลัว คือปัญญำ
พิจำรณำเห็นสังขำรท้ังหลำยท้ังปวง ท้ังท่ีเป็นไปในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต ล้วนปรำกฏ
เป็นของน่ำสะพรึงกลัว  

๕) นิพพิทาญาณ หรือ นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณหยั่งเห็นความหน่าย คือ
ปัญญำพิจำรณำเห็นสังขำรว่ำเป็นโทษน่ำกลัวเช่นนั้นแล้ว จึงเกิดควำมหน่ำยในสังขำร  

๖) มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งเห็นด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย คือปัญญำพิจำรณำจน
เกิดควำมหน่ำยสังขำรท้ังหลำยแล้วเกิดควำมปรำรถนำท่ีจะพ้นไปเสียจำกสังขำรเหล่ำนั้น 

๗) ปฏิสังขาญาณ ญาณพิจารณาหาทาง คือปัญญำพิจำรณำสังขำรท้ังหลำย โดย
ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เพื่อหำอุบำยท่ีจะปลดเปลื้องจิตออกไปจำกควำมหน่ำยนั้น  

๘) สังขารุเปกขาญาณ ญาณวางเฉยในสังขาร คือปัญญำพิจำรณำรู้เห็นสังขำรตำม
ควำมเป็นจริงว่ำ มีควำมเป็นอยู่ เป็นไปอย่ำงนั้นเป็นธรรมดำ จึงวำงจิตเป็นกลำงในสังขำร
ท้ังหลำย จำกนั้นจึงละควำมเกี่ยวเกำะในสังขำรเสียได้ 

๙) สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้
อริยสัจ คือเมื่อเกิดสังขำรุเปกขำญำณ จิตก็เป็นกลำงต่อสังขำรท้ังหลำย และญำณนั้นมุ่งตรง
ต่อนิพพำน จึงเกิดปัญญำท่ีสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เป็นขั้นสุดท้ำยของวิปัสสนำญำณ คือญำณอัน
คล้อยต่อกำรตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นเป็นล ำดับถัดมำ จำกนั้นก็จะเกิด โคตรภูญาณ ญาณ
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. . 

ครอบโคตร คือปัญญำท่ีอยู่ในล ำดับก่อนถึงอริยมรรค ซึ่งข้ำมพ้นควำมเป็นปุถุชนขึ้นสู่ควำม
เป็นอริยบุคคล แล้วเกิดมรรคญำณให้ส ำเร็จควำมเป็นพระอริยบุคคลต่อไป 

วิสุทธิ ความหมดจด (อีกบรรยายหนึ่ง) 

อุทเทส 

๓. มคฺคานฏฐงฺคิโก เสฏโฐ ...  ...  ... 
 เอเสว มคฺโค นตฺถญฺโ  ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา. 

ทางมีองค์ ๘ เป็นประเสริฐสุดแห่งทางท้ังหลาย ...  
ทางนั่นแลไม่มีทางอื่น เพ่ือความหมดจดแห่งทัสสนะ 

                                                    มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท 

พรรณนาความ 
ทางมีองค์ ๘ เรียกว่ำ อริยมรรค แปลว่ำ ทางอันประเสริฐ หมำยถึงทำงอันท ำ

บุคคลให้เป็นอริยะ ทำงอันท ำผู้ปฏิบัติให้ห่ำงไกลจำกกิเลส เรียกเต็มว่ำ อริยอัฏฐังคิกมรรค 
แปลว่ำ ทางประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ หมำยควำมว่ำ ทำงนี้มีส่วนประกอบ ๘ อย่ำง 
เป็นข้อสุดท้ำยของอริยสัจ ๔ เรียกว่ำ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจคือข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์ หรือ มัคคสัจ เรียกอีกอย่ำงว่ำ มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่ำ ข้อปฏิบัติอันมี
ในท่ามกลาง หรือ ทางสายกลาง หมำยถึงข้อปฏิบัติ วิธีกำร หรือทำงด ำเนินชีวิตท่ีเป็นกลำงๆ 
สอดคล้องกับกฎธรรมชำติ ไม่เอียงเข้ำไปหำทำงสุดโต่งท้ังสองทำง คือ กามสุขัลลิกานุโยค 
กำรประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกำมสุข และ อัตตกิลมถานุโยค กำรประกอบตนให้ล ำบำก
เดือดร้อนโดยคิดว่ำเป็นหนทำงพ้นทุกข์  

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์ ๘  ไว้ มีอธิบำย
ดังนี้ 

๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมำยถึงควำมเห็นถูกต้องใน ๒ ระดับ คือ  
(๑) ความเห็นชอบระดับโลกิยะ ได้แก่ ควำมเห็นถูกต้องตำมคลองธรรม คือเห็นว่ำ

บุญบำปมีจริง ผลแห่งทำนท่ีให้แล้วมีจริง มำรดำบิดำมีบุญคุณจริง เป็นต้น ควำมเห็นชอบใน
ระดับนี้เป็นกำรเตรียมจิตให้พร้อมท่ีจะพัฒนำตนเข้ำสู่กำรฝึกอบรมตำมหลักศีลธรรม และ  
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(๒) ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ ได้แก่ ควำมเห็นถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ตำม
สภำวะ ตำมเหตุปัจจัย คือ ปัญญาอันเห็นชอบในอริยสัจ ๔ คือ เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
เห็นไตรลักษณ์ หรือเห็นปฏิจจสมุปบำท คือเห็นว่ำสภำวธรรมท้ังปวงอำศัยกันและกันเกิดขึ้น 
สรรพสิ่งเป็นเหตุเป็นผลกัน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เมื่อมีสิ่งนี้เป็นเหตุ จึงมีสิ่งนี้เป็นผล
ตำมมำ ดังนี้เปน็ต้น 

๒) สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ หมำยถึงควำมนึกตรึกตรองในทำงท่ีถูกต้อง 
เป็นกุศล ประกอบด้วยมโนสุจริต หรือควำมคิดนึกท่ีเป็นไปใน กุศลวิตก ๓ อย่าง คือ 
(๑) ควำมคิดนึกท่ีปลอดจำกกำม หรือควำมคิดในทำงเสียสละ (๒) ควำมคิดนึกท่ีปลอดจำก
พยำบำท หรือควำมคิดท่ีประกอบด้วยเมตตำ (๓) ควำมคิดนึกท่ีปลอดจำกกำรเบียดเบียน 
หรือควำมคิดท่ีประกอบด้วยกรุณำ  

๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมำยถึงกำรใช้วำจำติดต่อสื่อสำรเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
อย่ำงถูกต้อง หรือกำรใช้ค ำพูดตำมหลัก วจีสุจริต ๔ คือ (๑) ละเว้นจำกกำรพูดเท็จ (๒)  
ละเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด (๓) ละเว้นจำกกำรพูดค ำหยำบ (๔) ละเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ  

๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ หมำยถึงกำรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทำงกำย
อย่ำงถูกต้อง หรือกำรปฏิบัติตำมหลัก กายสุจริต ๓ คือ (๑) ละเว้นจำกกำรผลำญพร่ำฆ่ำชีวิต 
(๒) ละเว้นจำกกำรลักทรัพย์ (๓) ละเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม  

๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ หมำยถึงกำรประกอบอำชีพสุจริต โดยเว้นวิธีเลี้ยง
ชีพท่ีผิด เช่น กำรหลอกลวง กำรใช้เล่ห์เหลี่ยม กำรใช้กลโกง กำรขูดรีด กำรฉ้อฉล หรือ
กำรค้ำก ำไรเกินควร เป็นต้น รวมถึงกำรเว้นจำกกำรค้ำขำยท่ีผิดธรรมก่อให้เกิดโทษ ๕ อย่ำง 
ได้แก่ การค้าเครื่องประหาร การค้ามนุษย์ การค้าสัตว์มีชีวิต การค้าสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษ 
และการค้ายาพิษ  

๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ หมำยถึงกำรมีควำมเพียรพยำยำมท่ีถูกต้องโดย
เพียรละควำมชั่ว สร้ำงและรักษำควำมดี ตำมหลักกำรสร้ำงควำมเพียรชอบท่ีเรียกว่ำ 
สัมมัปปธาน ๔  คือ (๑) เพียรระวังไม่ให้ควำมชั่วเกิดขึ้น (๒) เพียรละก ำจัดควำมชั่วท่ีเกิดขึ้น
แล้ว (๓) เพียรบ ำเพ็ญกุศลท่ียังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น (๔) เพียรรักษำกุศลท่ีเกิดแล้วให้ตั้งมั่น
เจริญยิ่งขึ้นไป 
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๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ หมำยถึงกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำสิ่งท้ังหลำยให้รู้เห็น
ตำมควำมเป็นจริง ซึ่งเรียกว่ำ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำในเรื่อง
ภำยในตัวของคนเรำท่ีส ำคัญ ๔ เรื่อง อันได้แก่ กำย เวทนำ จิต ธรรม ว่ำเป็นแต่เพียงกำย 
เวทนำ จิต ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ 

๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ หมำยถึงกำรท ำจิตให้แน่วแน่อยู่ในอำรมณ์เดียว  
ท่ีแสดงออกมำในทำงกุศลโดยส่วนเดียวและสำมำรถข่มระงับกิเลสเครื่องกั้นจิตมิให้บรรลุ
คุณธรรมควำมดีไว้ได้ ด้วยหลักกำรฝึกจิตให้เป็นสมำธิท่ีจัดล ำดับเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ขั้นหยำบ  
ไปจนถึงขั้นละเอียด ท่ีเรียกว่ำ ฌาน ๔ คือ ปฐมฌำน ทุติยฌำน ตติยฌำน และจตุตถฌำน 

อริยมรรคเป็นยอดทางปฏิบัติ 

ในอัคคัปปสำทสูตร อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต พระพุทธองค์ตรัสยกย่องมรรคมี
องค์ ๘ ว่ำ เป็นยอดแห่งสังขตธรรม คือธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่งหรือเกิดจำกเหตุปัจจัย 
เช่นเดียวกับท่ีตรัสยกย่องว่ำเป็นทำงประเสริฐสุดแห่งทำงท้ังหลำยตำมอุทเทสท่ียกมำแสดง
นั้น ท้ังนี้เพรำะองค์ธรรมท้ัง ๘ แห่งอริยมรรคนั้นนับเป็นสัทธรรมอันดี จัดเป็นกุศลธรรม  
เมื่อรวมกันเข้ำท้ัง ๘ ประกำร ย่อมเป็นองค์ธรรมท่ีดีเยี่ยม  

อริยมรรคมีองค์ ๘ สัมพันธ์กับวิสุทธิ ๗  

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเหตุให้ถึงควำมหมดจดแห่งทัสสนะคือปัญญำ โดยมี
ควำมสัมพันธ์กับวิสุทธิ ๗ คือทำงแห่งควำมหมดจดด้วยปัญญำท่ีอุดหนุนส่งเสริมกันให้สูงขึ้น
ไปเป็นขั้นๆ ไปตำมล ำดับ ๗ ขั้น ดังนี้ 

๑) สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล หมำยถึงกำรรักษำศีลตำมภูมิชั้นของตนให้
บริสุทธิ์ และให้เป็นไปเพื่อสมำธิ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์ 
เข้าในข้อนี้  

๒) จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต หมำยถึงควำมหมดจดแห่งจิตท่ีเกิดจำกกำร
บ ำเพ็ญสมำธิจิตจนได้บรรลุฌำนสมำบัติ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สงเคราะห์
เข้าในข้อนี้  

๓) ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ หมำยถึงควำมหมดจดแห่งควำมคิดเห็นท่ีเกิด
จำกควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถมองเห็นนำมรูปหรือเบญจขันธ์ตำมท่ีเป็นจริง  
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๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย หมำยถึง
ควำมหมดจดแห่งปัญญำท่ีพิจำรณำเห็นควำมเป็นไปแห่งสังขำรอันเนื่องมำจำกเหตุปัจจัย 
ปรุงแต่ง ดังพระพุทธพจนใ์นพระไตรปิฎก ว่ำ “พืชอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีบุคคลหว่านในนาย่อม
งอกขึ้นได้ เพราะอาศัยเหตุ ๒ อย่าง คือ รสในแผ่นดินและยางในพืช ฉันใด ขันธ์ ธาตุ และ
อายตนะ ๖ เหล่านี้ ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัย ดับไปเพราะเหตุปัจจัยดับ ฉันนั้น”  แล้ว
ก ำจัดควำมสงสัยท้ังปวงในนำมรูปเสียได้  

๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณท่ีรู้เห็นว่าเป็นทางหรือ 
มิใช่ทาง หมำยถึงควำมหมดจดด้วยกำรเริ่มเจริญวิปัสสนำพิจำรณำสิ่งท่ีรวมกันอยู่เป็น 
กลุ่มก้อน จนเห็นควำมเกิดขึ้นและควำมเสื่อมไปแห่งสังขำรท้ังหลำย แล้วเกิดวิปัสสนูปกิเลส 
(สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวำงมิให้กำรเจริญวิปัสสนำรุดหน้ำไป) ๑๐ อย่ำง คือ โอภาส  
แสงสว่ำง, ญาณ ควำมรู้, ปีติ ควำมอิ่มใจ, ปัสสัทธิ ควำมสงบ, สุข ควำมสบำย, อธิโมกข์ 
ควำมน้อมใจเชื่อ, ปัคคาหะ ควำมเพียรประคองจิต, อุปัฏฐาน ควำมปรำกฏชัดแห่งสติ, 
อุเบกขำ ควำมวำงจิตเป็นกลำง และนิกันติ ควำมพอใจในวิปัสสนำ เมื่อวิปัสสนูปกิเลส  
๑๐ อย่ำงนี้เกิดขึ้น ก็ใช้โยนิโสมนสิกำรก ำหนดได้ว่ำมิใช่ทำง ส่วนวิปัสสนำท่ีเริ่มด ำเนินเข้ำสู่
วิถีนั่นแหละเป็นทำงถูกต้อง แล้วเตรียมท่ีจะประคองจิตไว้ในวิปัสสนำญำณนั้นต่อไป 

๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางด าเนิน หมำยถึง
ควำมหมดจดแห่งควำมรู้เห็นชัดในข้อปฏิบัติด้วยกำรประกอบควำมเพียรในวิปัสสนำญำณ ๙ 
ดังกล่ำว โดยเริ่มตั้งแต่ อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ท่ีพ้นจำกอุปกิเลสด ำเนินเข้ำสู่วิถีทำงนั้น
เป็นต้นไปจนถึง สัจจานุโลมิกญาณ อันเป็นท่ีสุดแห่งวิปัสสนำ ต่อจำกนั้นก็จะเกิด โคตรภูญาณ
คั่นระหว่ำงวิสุทธขิ้อนี้กับข้อสุดท้ำย เป็นรอยต่อแห่งควำมเป็นปุถุชนกับควำมเป็นอริยบุคคล  

๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ หมำยถึงควำมหมดจดท่ีเกิด
จำกควำมรู้เห็นด้วยปัญญำในอริยมรรค ๔ มีโสดำปัตติมรรคเป็นต้น อันเกิดถัดจำกโคตรภูญำณ
เป็นต้นไป เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นแล้ว ผลจิตย่อมเกิดขึ้น เป็นอันบรรลุจุดหมำยสูงสุด 
ในพระพุทธศำสนำ 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สงเคราะห์เข้าในวิสุทธิทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวมานี้ คือข้อ 
๓ ถึง ข้อ ๗ โดยสัมมาสังกัปปะทํากิจพิจารณา สัมมาทิฏฐิทํากิจสันนิษฐาน คือความ 
ตกลงใจ 

 



๔๘ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

สรุปความ 
สมัยท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำโปรดปัญจวัคคีย์ ทรงยกทำงสุดโต่ง 

สองทำง คือ กำมสุขัลลิกำนุโยคและอัตตกิลมถำนุโยค ขึ้นแสดงก่อนว่ำ เป็นทำงท่ีบรรพชิต  
ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ เพรำะไม่ท ำให้ถึงควำมดับทุกข์  ทำงมีองค์ ๘ นี้เท่ำนั้นเป็นทำงประเสริฐ 
เป็นทำงสำยกลำงท่ีจะน ำผู้ปฏิบัติไปสู่ควำมดับทุกข์ได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น มรรคมีองค์ ๘  
จึงเป็นยอดทำงปฏิบัติในพระพุทธศำสนำ ส่งผลให้มีกำรด ำเนินชีวิตท่ีพอเหมำะพอดี  
โดยสร้ำงเสริมหลักไตรสิกขำคือศีล สมำธิ ปัญญำ ท่ีสำมำรถท ำให้ผู้ปฏิบัติเข้ำถึงควำมบริสุทธิ์
หมดจดและบรรลุนิพพำนอันเป็นจุดหมำยสูงสุดของพระพุทธศำสนำ  

วิสุทธิ ๗ นั้น เป็นหลักควำมบริสุทธิ์หมดจดท่ีสูงขึ้นไปตำมล ำดับ หรือท ำไตรสิกขำ
ให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปโดยล ำดับจนบรรลุจุดหมำยสูงสุดคือพระนิพพำน เปรียบเหมือน 
รถเจ็ดผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมำยปลำยทำงฉะนั้น 

อริยมรรคมีองค์ ๘ และวิสุทธิ ๗ นี้ เป็นหมวดธรรมท่ีรวมหลักกำรศึกษำปฏิบัติใน
พระพุทธศำสนำท่ีเรียกว่ำ ไตรสิกขา ไว้อย่ำงครบถ้วน กล่ำวได้ว่ำ หมวดธรรมท้ังสองหมวดนี้
มีคุณลักษณะคล้ำยกัน ดังนั้น จึงสำมำรถสงเครำะห์เข้ำกันได้ 

อนึ่ง ในวิสุทธิ ๗ นี้ มีวิสุทธิท่ีจัดเป็นโลกุตตระ เพรำะภำวะท่ีเป็นอริยมรรคและ 
อริยผลอยู่ ๒ ข้อ คือ ปฏิปทำญำณทัสสนวิสุทธิ และญำณทัสสนวิสุทธิ  
  



๔๙ 
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๕. สันติ ความสงบ 
อุทเทส 

๑. สนฺติมคฺคเมว  พฺรูหย.  :  สูจงพูนทางแห่งความสงบนั่นแล. 
                                           มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท  

๒. นตฺถิ  สนฺติปรํ  สุขํ.  :  สุข (อ่ืน) ยิ่งกว่าความสงบ ย่อมไม่มี. 
                                            สุขวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท  

๓. โลกามิสํ  ปชเห  สนฺติเปกฺโข.  :  ผู้เพ่งความสงบ พึงละอามิสในโลกเสีย. 
                                                  สังยุตตนิกำย สคำถวรรค 

พรรณนาความ 
สันติ ความสงบ หมำยถึงควำมสงบกำย วำจำ และใจ  ในท่ีนี้ จ ำแนกเป็น ๒ คือ 

ความสงบภายนอก ได้แก ่สงบกาย วาจา และ ความสงบภายใน ไดแ้ก่ สงบใจ 
ในอุทเทสท่ี ๑  พระพุทธองค์ทรงสอนให้พอกพูนทางแห่งสันติ อันเป็นไปทำง 

ไตรทวาร คือ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ที่เป็นไปโดยสุจริต คือเว้นจำกพฤติกรรม 
ท่ีเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน โดยกำรไม่ประทุษร้ำย กำรไม่กล่ำวร้ำย และกำรไม่
คิดร้ำย เป็นต้น ดังท่ีตรัสไว้ในสหัสสวรรค ขุททกนิกำย ธรรมบท ว่ำ “ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะ 
รู้ชอบ ผูส้งบระงับแล้ว ผู้คงที่นั้น มีใจสงบแล้ว วาจาและการกระท าก็สงบแล้ว” 

จิตที่ประกอบด้วยมโนสุจริต ๓ คือ ไม่คิดโลภอยำกได้ ไม่คิดพยำบำทปองร้ำย  
มีควำมเห็นชอบตำมคลองธรรม จัดเป็นความสงบภายใน  กำรประกอบด้วยกำยสุจริต ๓  
วจีสุจริต ๔  จัดเป็นความสงบภายนอก  

ค ำว่ำ พูน ในอุทเทสท่ี ๑  หมำยถึงท าให้มากขึ้น ท าให้เจริญขึ้น ในท่ีนี้มุ่งถึงพูนทำง
ท่ีท ำให้ถึงควำมดับทุกข์ อันเป็นทำงแห่งสันติท่ีแท้จริง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘   

ค ำว่ำ ความสงบ ในอุทเทสท่ี ๒ ได้แก่ พระนิพพาน มีอธิบำยว่ำ ควำมสุขอย่ำงอื่น 
แม้จะเป็นควำมสุขเหมอืนกัน แต่ก็ไม่ใช่ควำมสุขที่แท้จริง ส่วนควำมสุขที่เกิดจำกกำรละกิเลส
ได้เด็ดขำด จัดเป็นควำมสุขที่แท้จริง 

ค ำว่ำ อามิส ในอุทเทสท่ี ๓ หมำยถึงเคร่ืองล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ดุจเหยื่อท่ีเบ็ดเกี่ยว
ไว้ส ำหรับล่อปลำ ได้แก่ กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่ำปรำรถนำ น่ำรักใคร่ 
น่ำพอใจ  



๕๐ 
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 กำรท ำจิตมิให้ติดอยู่ในกำมคุณ ๕ จัดเป็นปฏิปทำของผู้รู้ ผู้สงบดีแล้ว ดังท่ีตรัสไว้ 
ในชรำสูตร ขุททกนิกำย สุตตนิบำต ว่ำ “หยาดแห่งน้ าย่อมไม่ติดในใบบัว แม้ฉันใด วารี
ย่อมไม่ก าซาบในดอกปทุม ฉันใด มุนีย่อมไม่เข้าไปติดในอารมณ์อันเห็นแล้วก็ดี อันฟัง
แล้วก็ดี อันทราบแล้วก็ดี ฉันนั้น” ดังนั้น ผู้มุ่งสันติอันเป็นสุขอย่ำงแท้จริง พึงละโลกำมิสเสีย 

สรุปความ 
สันติ ความสงบ เป็นได้ท้ังโลกิยะและโลกุตตระ  

ที่เป็นโลกิยะ ตรงกับพระบำลีว่ำ  
น  หิ  รุณฺเณน  โสเกน  สนฺตึ  ปปฺโปติ  เจตโส.  

 บุคคลย่อมถึงความสงบแห่งจิต ด้วยร้องไห้ ด้วยเศร้าโศก ก็หาไม่.  
ที่เป็นโลกุตตระ ตรงกับพระบำลีว่ำ  

โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข. : ผู้เพ่งสันติ พึงละโลกามิสเสีย. 

พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พูนทำงแห่งสันติ คือกำรปฏิบัติตำมอริยมรรคมีองค์ ๘ 
และวิสุทธิ ๗ เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ ย่อมเป็นกำรพอกพูนทำงแห่งสันติอย่ำงถูกต้อง ท ำให้บรรลุ
ถึงควำมสงบสุขอย่ำงแท้จริง  
  



๕๑ 
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๖. นิพพาน  ความดับทุกข์ 
อุทเทส 

๑. นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา.  :   
 พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ย่อมกล่าวนิพพานว่ายวดยิ่ง. 
     มหำปรินิพพำนสูตร : ทีฆนิกำย มหำวรรค 

๒. นิพฺพานคมนํ มคฺคํ  ขิปฺปเมว วิโสธเย.  :   

 พึงรีบรัดช าระทางไปนิพพาน. 
     มัคควรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท 

๓. นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ.  :  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง. 
     สุขวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท 

พรรณนาความ 

ค ำว่ำ นิพพาน สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ ทรงแสดงพระมติไว้ ๒ นัย ดังนี้ 
๑) นิพฺพาน แปลว่ำ ดับ มำจำก วา ธำตุ, มี นี เป็นบทหน้ำ, ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น 

อน, แปลง ว เป็น พ ส ำเร็จรูปเป็น นิพฺพาน   
๒) นิพฺพาน แปลว่ำ หาของเสียบแทงมิได้ ออกจำก วาน ศัพท์ อันเป็นชื่อของ

ลูกศร มี นี เป็นบทหน้ำ ในควำมหมำยปฏิเสธ เข้ำรูปเป็นปัญจมีหรือฉัฏฐีพหุพพิหิสมำส 
เทียบได้กับบทว่ำ “อพฺพุฬฺหสลฺโล : ผู้มีลูกศรอันถอนแล้ว” เป็นคุณบทของพระอรหันต์ 

นิพพาน มีความหมาย ๒ นัย  
นัยท่ี ๑ นิพพาน แปลว่ำ ธรรมหาเครื่องเสียบแทงมิได้  หมำยถึงภำวะท่ีจิต

ปรำศจำกตัณหำเครื่องเสียบแทง นิพพำนตำมควำมหมำยนี้ ตรงกับค ำว่ำ สอุปาทิเสส-
นิพพาน คือภำวะท่ีจิตดับกิเลสตัณหำได้ แต่ยังมีเบญจขันธ์อยู่ หรือภำวะจิตของบุคคลท่ีสิ้น
กิเลสแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่  

นัยท่ี ๒ นิพพาน แปลว่ำ ความดับ หมำยถึงภำวะท่ีดับกิเลส คือรำคะ โทสะ และ
โมหะได้อย่ำงเด็ดขำด หรือสภำพท่ีดับกองทุกข์ในวัฏฏะท้ังมวลอันมี  ชาติ ควำมเกิด ชรา 
ควำมแก่ มรณะ ควำมตำยเป็นต้น ได้อย่ำงสิ้นเชิง นิพพำนตำมควำมหมำยนี้ ตรงกับค ำว่ำ 



๕๒ 
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อนุปาทิเสสนิพพาน คือภำวะท่ีดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ หรือภำวะท่ีสิ้นท้ังกิเลสท้ังชีวิต 
ดุจประทีปสิ้นเชื้อดับไปฉะนั้น 

จุดประสงค์ของการแสดงอุทเทสแห่งนิพพาน 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงประมวลพระพุทธภำษิตเป็นอุทเทสแห่งนิพพำนนี้ไว้
ด้วยพระประสงค์ ๓ ประกำร คือ 

๑) เพ่ือทรงแสดงอุดมกำรณ์ หรือจุดหมำยสูงสุดแห่งพระพุทธศำสนำคือนิพพำน 
๒) เพ่ือทรงแสดงเหตุโดยชักชวนพุทธบริษัทให้แผ้วถำงทำงไปนิพพำน 
๓) เพ่ือทรงพรรณนำผลว่ำนิพพำนเป็นสุขอย่ำงยิ่ง 

หลักการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาต่างๆ  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ   ทรงประมวลมติ เกี่ยวกับหลักกำรสิ้นสุดแห่ง 
กำรเวียนว่ำยตำยเกิดอันเป็นจุดหมำยสูงสุดของศำสนำพรหมณ์และศำสนำคริสต์ ไว้ดังนี้ 

๑) ศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู ถือว่ำ มีต้นเดิมอย่ำงหนึ่งเรียกว่ำ ปรมาตมัน   
แบ่งภำคออกไปเข้ำสิงรูปกำยท่ีเรียกว่ำ อาตมัน ซึ่งตกอยู่ในคติแห่งกรรม ถ้ำท ำบำปหนัก 
ย่อมตกนรกไม่มีก ำหนด ถ้ำท ำบำปไม่มำกนัก ย่อมตกนรกชั่วครำวบ้ำง เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน 
ปีศำจ ยักษ์ และมนุษย์ชั้นเลวบ้ำง ส่วนท่ีท ำดีพอประมำณ ย่อมเกิดในสวรรค์ชั้นต่ ำ หรือเกิด
ในมนุษย์โลกเป็นคนชั้นดี ท ำดีมำกขึ้น คติย่อมดีมำกขึ้น ควำมดีย่อมผลัดเปลี่ยนคติให้ดีขึ้น 
เมื่อท่องเท่ียวไปอย่ำงนี้แล้ว ในท่ีสุดย่อมถึงควำมบริสุทธิ์จำกบำปท้ังปวง ได้ชื่อว่ำ มหาตมัน 
มหำตมันนั้นจุติจำกร่ำงท่ีสุดแล้ว ย่อมกลับเข้ำสู่ปรมำตมันตำมเดิม แล้วเป็นอยู่คงท่ี ไม่จุติอีก 
ตำมท่ีกล่ำวมำนี้เป็นท่ีสุดแห่งสังสำรวัฏหรือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดของศำสนำพรำหมณ์ 
เรียกว่ำ นิรวาณมฺ  

๒) ศาสนาคริสต์ มีกำรบัญญัติท่ีสุดกำรเวียนว่ำยตำยเกิดเช่นเดียวกันกับศำสนำ
พรำหมณ์ แต่เน้นบุคลำธิษฐำน กล่ำวคือ นักบุญหลังจำกตำยย่อมขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้ำ
เป็นนิรันดร ปฏิเสธกำรกลับมำเกิดเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์ดิรัจฉำนสลับกัน 

ในหนังสือศำสนำเปรียบเทียบ ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ประมวลหลัก
จุดหมำยปลำยทำงแห่งสังสำรวัฏของศำสนำเด่นๆ ของโลกไว้ โดยสรุปควำมดังนี้ 
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๑) ศาสนาพราหมณ์ มีจุดหมำยปลำยทำง คือความเป็นพรหม โดยกลมกลืนเป็น
อันหนึ่งเดียวกับพระพรหม (ปรมำตมัน) มีวิธีปฏิบัติโดยบ ำเพ็ญโยคะ ปลูกฝังให้เกิดควำมรู้
เกี่ยวกับพระพรหม ถือว่ำชีวิตในโลกนี้มีหลำยครั้ง มีกำรเวียนว่ำยตำยเกิด 

๒) ศาสนาคริสต์ มีจุดหมำยปลำยทำง คือสวรรค์ โดยคนเรำเมื่อตำยแล้วได้ไปอยู่
กับพระเจ้ำในสวรรค์ มีวิธีปฏิบัติโดยท ำตำมบัญญัติของพระเจ้ำ และถือว่ำชีวิตในโลกนี้ 
มีเพียงคร้ังเดียว 

๓) ศาสนาอิสลาม มีจุดหมำยปลำยทำง คือสวรรค์ แต่ไม่ไปอยู่กับพระเจ้ำ มี 
วิธีปฏิบัติ คือ (๑) มีควำมเชื่อในพระอัลเลำะห์และทูตของพระองค์ คือพระนะบีมูฮัมหมัด  
(๒) ท ำละหมำด คือสวดมนต์หันหน้ำไปทำงเมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย (๓) ให้ทำน 
(๔) อดอำหำรกลำงวันในเดือนรอมฎอน กลำงคืนไม่ห้ำม 

๔) พระพุทธศาสนา มีจุดหมำยปลำยทำง คือพระนิพพาน โดยดับกิเลสท่ีเป็น
ต้นเหตุแห่งควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนได้สิ้นเชิง มีวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลส คือ ด ำเนินตำมหลัก
มัชฌิมำปฏิปทำ อันได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ ถือว่ำชีวิตในโลกนี้มีหลำยครั้ง มีกำรเวียนว่ำย
ตำยเกิดจนกว่ำจะสิ้นกิเลส  

นิพพาน : จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศำสนำถือเหตุปัจจัยอันปรุงแต่งสังขำรคืออวิชชำเป็นต้นสำย นิพพำนเป็น

ปลำยสำย และปฏิเสธอัตตำ แต่ยอมรับควำมเชื่อมถึงกันแห่งจุติจิตกับปฏิสนธิจิตในภพหน้ำ 
ยอมรับกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิต่ำงๆ เช่น ตกนรก เป็นเปรต เป็นอสูรกำย เป็นสัตว์
ดิรัจฉำน เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดำในสวรรค์ชั้นต่ำงๆ ด้วยอ ำนำจกรรม แต่กำรตกนรกนั้นมี
ระยะกำลสิ้นสุด เมื่อชดใช้กรรมจนหมด พระพุทธศำสนำปฏิเสธควำมบริสุทธิ์แห่งจิตด้วยกำร
รอคอยโชคชะตำวำสนำ หรือเกิดจำกสิ่งอื่นดลบันดำล แต่รับรองควำมบริสุทธิ์แห่งจิต  
ด้วยกำรบ ำเพ็ญวิปัสสนำกัมมัฏฐำนจนบรรลุอรหัตตผล  

พระพุทธศาสนายกย่องนิพพานว่าเป็นอมตธรรม คือธรรมท่ีไม่ตาย ดังพระบำลีว่ำ 
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ. : ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย และว่ำ เป็นสถานที่อันไม่จุติ ไม่มี
ความเศร้าโศก ดังพระบำลีว่ำ  

เต ยนฺติ อจฺจุตํ าน ํ  ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร.  
มุนีเหล่านั้น ย่อมไปสู่สถานไม่จุติ ท่ีไปแล้วไม่เศร้าโศก 
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โดยนัยนี้ นิพพำนอันเป็นปลำยสำย จัดเป็น วิสังขาร คือภำวะท่ีตรงข้ำมกับสังขำร 
เป็นอสังขตะ คือสิ่งท่ีปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง เพรำะพ้นจำกควำมเป็นสังขำร และอันปัจจัยมิได้
ปรุงแต่งให้เกิดอีก  

นิพพานธาตุ ๒  

ในขุททกนิกำย อิติวุตตกะ พระพุทธองค์ตรัสนิพพำนธำตุไว้ ๒ ประเภท คือ 
๑) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุยังมีอุปาทิเหลือ ได้แก่ภำวะท่ีดับกิเลส  

มีเบญจขันธ์เหลือ คือสิ้นกิเลส แต่ยังมีชีวิตอยู่ เรียกว่ำ กิเลสปรินิพพาน  
๒) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุไม่มีอุปาทิเหลือ ได้แก่ภำวะท่ีดับกิเลส 

ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ คือสิ้นทั้งกิเลสและชีวิต เรียกว่ำ ขันธปรินิพพาน  
ค ำว่ำ อุปาทิ ในนิพพำนธำตุท้ังสองนั้น ได้แก่ เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนำ สัญญำ 

สังขำร และวิญญำณ ท่ีถูกกรรมกิเลสเข้ำถือมั่นหรือยึดครองไว้มั่น  

บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน 

พระพุทธพจน์ท่ีแสดงปฏิปทำแห่งนิพพำน มีนัยดังนี้ 
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทแล้ว หรือเห็นภัยในความประมาทโดยปกติ  
ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพ่ือเสื่อมรอบ ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพานเทียว. 

                                                                                อัปปมำทวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท  

 ความไม่ประมาท ในท่ีนี้ คือกำรอยู่ไม่ปรำศจำกสติ เจริญสติปัฏฐำน ๔ อยู่เสมอ  
ซึ่งเป็นหลักธรรมส ำคัญท่ีท ำผู้ปฏิบัติให้บรรลุนิพพำนได้  

ภิกษุหนักในพระศาสดา หนักในพระธรรม มีความเคารพกล้าใน
พระสงฆ์ มีความเพียร หนักในสมาธิ มีความเคารพกล้าในสิกขา หนัก
ในความไม่ประมาท และเคารพในปฏิสันถาร ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อ
เสื่อมรอบ ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพานเทียว. 
                 คำรวสูตร : อังคุตตรนิกำย สัตตกนิบำต  

ความเคารพ ในท่ีนี้ คือควำมเอื้อเฟื้อตระหนักในพระรัตนตรัย ในกำรบ ำเพ็ญสมำธิ 
ในกำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำ ในควำมไม่ประมำทต่อกำรเจริญสติปัฏฐำน ๔ และในธรรม
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ปฏิสันถำร เมื่อผู้ใดมีควำมเคำรพดังกล่ำวมำนี้ ชื่อว่ำปฏิบัติตนเพื่อควำมเจริญ มุ่งตรงต่อกำร
บรรลุนิพพำนอย่ำงแน่แท้ 

ฌานและปัญญามีในผู้ใด ผู้นั้นปฏิบัติใกล้นิพพาน. 
                                                         ภิกขวุรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท 

ฌานและปัญญา ในท่ีนี้ คือ ฌาน ได้แก่จิตที่เป็นสมำธิแน่วแน่ สงบจำกนิวรณธรรม 
ในภำคปฏิบัติ ได้แก่ การเจริญสมถกัมมัฏฐาน  ส่วนปัญญา ได้แก่จิตท่ีรู้เท่ำทันควำมเป็นไป
ของสรรพสิ่งตำมเป็นจริง ในภำคปฏิบัติ ได้แก่ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน  

ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรืออันเธอวิดแล้ว จักพลันถึง  
เธอตัดราคะและโทสะแล้ว แต่นั้นจักถึงนิพพาน. 

                                                           ภกิขุวรรค : ขุททกนิกำย ธรรมบท 

ค ำว่ำ เรือ หมำยถึง อัตภาพร่างกายของคนเรำ อันลอยอยู่ในแม่น้ ำคือสังสำรวัฏ 
เรืออันเธอวิดแล้ว หมำยถึงกำรบรรเทำกิเลสและบำปธรรมให้เบำบำงลงจนตัดได้เด็ดขำด 
เมื่อตัดกิเลสและบำปธรรมได้แล้ว เรือคืออัตภำพนี้ก็จักแล่นไปถึงท่ำคือพระนิพพำนได้  
ในท่ีสุด 

บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน  
พระพุทธพจนท่ี์แสดงสอุปำทิเสสนิพพำน มีดังนี้ 

เพราะละตัณหาเสีย ท่านกล่าวว่า นิพพาน. 
 อุทยมำณวกปัญหำ ปำรำยนวรรค : ขุททกนิกำย สุตตนิบำต 

ความดับด้วยสํารอกโดยไม่เหลือ เพราะสิ้นแห่งตัณหาทั้งหลาย 
ด้วยประการทั้งปวง เป็นนิพพาน. 

 นันทวรรค : ขุททกนิกำย อุทำน  

ธาตุอันหนึ่งแลเป็นไปในธรรมอันแลเห็นแล้วในโลกนี้ เป็น
นิพพานธาตุ มีอุปาทิยังเหลือ เพราะสิ้นธรรมชาติผู้นําไปสู่ภพ (คือ
ตัณหา). 

                                                                     ขุททกนิกำย อิตวิุตตกะ 
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ไวพจน์แห่งวิรำคะมีค ำว่ำ “มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาให้สร่าง” เป็นต้น ดังท่ี
กล่ำวแล้วในหัวข้อแห่งวิรำคะ พึงทรำบว่ำ หมายถึงสอุปาทิเสสนิพพาน 

บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน 

พระพุทธพจนท่ี์แสดงอนุปำทิเสสนิพพำน มีดังนี้ 
เรากล่าวทวีปนั่นมิใช่อื่น หาห่วงมิได้ หาเคร่ืองยึดมิได้  
เป็นที่สิ้นรอบแห่งชราและมัจจุว่า นิพพาน. 

                                             กปัปมำณวกปัญหำ ปำรำยนวรรค : ขุททกนิกำย สุตตนิบำต 

 

ส่วนธาตุเป็นไปในธรรมอันจะพึงถึงข้างหน้า ที่ภพทั้งปวงดับ 
ด้วยประการทั้งปวง เป็นนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได้. 
                                                                            ขุททกนกิำย อติิวุตตกะ 

ความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้น ย่อมเป็นสุข. 
                                     สังยุตตนิกำย นิทำนวรรค 

ภิกษุทั้ งหลาย อายตนะนั่ น (นิพพาน) มีอยู่  ที่ ดิน น้ํ า  ไฟ ลมไม่มี เลย  
อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ก็มิใช่ โลกนี้ก็มิใช่ โลกอื่นก็มิใช่ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ทั้งสองก็มิใช่ อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย 
เราไม่กล่าวเลย ซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมา เป็นการไป เป็นการยืน เป็นการจุติ เป็นการ
เกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้ มิได้เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นั่นแลที่สุดแห่งทุกข์. 

                                                   ปำฏลิคำมวิรรค : ขุททกนิกำย อุทำน  

ในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ตรัสเรียกนิพพำนว่ำ อายตนะ ซึ่งสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ 
ทรงตั้งข้อสังเกตว่ำ น่ำจะได้แก่ธัมมำยตนะ และทรงอำศัยใจควำมแห่งพระสูตรนี้สรุป
ลักษณะของนิพพำนไว้ ๖ ประเด็น คือ (๑) กำรท่ีตรัสว่ำดิน น้ ำ ไฟ ลมไม่มีในอำยตนะนั้น 
แสดงว่ำนิพพำนมิใช่รูปขันธ์  (๒) กำรท่ีตรัสว่ำอำกำสำนัญจำยตนะเป็นต้นไม่ใช่อำยตนะนั้น 
แสดงว่ำนิพพำนมิใช่นำมขันธ์ (๓) กำรท่ีตรัสว่ำโลกนี้ก็มิใช่ โลกอื่นก็มิใช่เป็นต้น แสดงว่ำ
นิพพำนมิใช่โลกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในทำงโหรำศำสตร์  (๔) กำรท่ีไม่ตรัสว่ำอำยตนะนั้นเป็น
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กำรมำเป็นกำรไปเป็นต้น แสดงว่ำนิพพำนไม่มีกำรติดต่อสัมพันธ์กับโลกอื่น (๕) กำรท่ีตรัสว่ำ
อำยตนะนั้นหำท่ีตั้งอำศัยมิได้เป็นต้น แสดงว่ำนิพพำนมิใช่เป็นโลกเองพร้อมท้ังสัตว์โลก   
(๖) กำรท่ีตรัสว่ำนั่นแลท่ีสุดแห่งทุกข์ แสดงว่ำนิพพำนเป็นปลำยสำยแห่งกองทุกข์ที่สิ้นสุดลง 

ภิกษุทั้งหลาย อายตนะอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยไม่กระทําแล้ว  
ไม่แต่งแล้ว มีอยู่. 
                                                           ปำฏลิคำมวิรรค : ขุททกนิกำย อุทำน  

 

บาลีแสดงนิพพานธาตุทั้ง ๒  
พระพุทธพจน์ท่ีแสดงนิพพำนธำตุทั้ง ๒ มีดังนี้ 
ธรรมชาตินั่นสงบแล้ว ธรรมชาตินั่นประณีต ธรรมชาติไรเล่าเป็นที่สงบแห่ง

สังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เป็นที่สิ้นกําหนัด เป็นที่ดับ 
คือนิพพาน. 
                                                             อังคุตตรนิกำย นวกนิบำต 

ค ำว่ำ อุปธิ เป็นชื่อของกิเลสก็มี โดยมีควำมหมำยว่ำเข้ำไปทรงคือเข้ำครอง ตรงกับ
ค ำว่ำ อุปธิวิเวโก เป็นชื่อของปัญจขันธ์ก็มี โดยมีควำมหมำยว่ำ เข้ำไปทรงคือหอบไว้ซึ่งทุกข์ 
ตรงกับข้อควำมว่ำ “ยัญท้ังหลำยย่อมกล่ำวยกย่องรูป เสียง รส กำม และสตรีท้ังหลำย 
ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำ นั่นมลทินในอุปธิท้ังหลำยแล้ว เหตุนั้น จึงไม่ยินดีแล้วในกำรเซ่น ไม่ยินดีแล้วใน
กำรบวงสรวง”  

อุปธิ ในท่ีนี้ ได้แก่ ปัญจขันธ์หรือขันธ์ ๕ ค ำว่ำ เป็นท่ีสงบแห่งสังขารท้ังปวง และ 
ค ำว่ำ เป็นท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง หมำยถึงอนุปำทิเสสนิพพำน  ส่วน ๓ ค ำหลังมีค ำว่ำ เป็นท่ีสิ้น
ตัณหา เป็นต้น หมำยถึงสอุปำทิเสสนิพพำน 

สรุปความ 
พระพุทธองค์ตรัสให้รีบรัดชําระทางไปพระนิพพาน เพรำะทางไปนิพพานนั้น 

ย่อมเป็นไปเพื่อควำมเข้ำไปสงบ เพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อนิพพำน ท่ีตรัสว่ำ นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยวดยิ่ง เพรำะนิพพำนเป็นควำมสุขสงบ เย็น เช่นน้ ำระงับดับกระหำย  ส ำหรับผู้ปฏิบัติ  
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กำรฝึกอบรมจิตไปตำมทำงแห่งนิพพำน เป็นกำรด ำเนินใกล้นิพพำนไปทุกขณะ ดังใน  
พระบำลีว่ำ “นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก : ย่อมปฏิบัติใกล้นิพพานเทียว”  

จิตอันเคยก ำหนัดในอำรมณ์อันชวนให้ก ำหนัด มัวเมำในอำรมณ์อันชวนให้เมำ 
ภำยหลังมำหน่ำยโดยโยนิโสมนสิกำรแล้ว ย่อมสิ้นก ำหนัด ย่อมหลุดพ้น ย่อมถึงควำมหมดจด
ผ่องใส ย่อมสงบ ย่อมเป็นจริมกจิต (จิตสุดท้ำย) ดับสนิทในอวสำน  นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ 
วิสุทธิ สันติ และนิพพาน เป็นธรรมเนื่องถึงกันด้วยประกำรฉะนี้ 

จบ ธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา 
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. 

. 

ธรรมวิจารณ์   
ส่วนสังสารวัฏ 

โดยบุคลาธษิฐาน 
 

คติ 
อุทเทส 

๑. จิตฺเต  สงฺกิลิฏเฐ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา.  
 เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันหวังได้. 

๒. จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเฐ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา. 
 เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้. 

                                         วัตถปูมสูตร : มัชฌิมนิกำย มูลปัณณำสก ์ 

พรรณนาความ 
สังสารวัฏ หมำยถึงการเวียนว่ายตายเกิด ได้แก่ล ำดับกำรสืบต่อท่ีเป็นไปไม่ขำดสำย

แห่งขันธ์ ธำตุ และอำยตนะท้ังหลำย หรือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่ในภพภูมิก ำเนิดต่ำงๆ  

คติ คือภูมิเป็นท่ีไป หรือเป็นท่ีถึงเบื้องหน้ำแต่ตำย มี ๒ อย่ำง คือ  (๑) ทุคติ  ภูมิ
เป็นท่ีไปข้างชั่ว ได้แก่ สถำนท่ีไปเกิดที่มีแต่ควำมทุกข์ร้อน (๒) สุคติ ภูมิเป็นท่ีไปข้างดี  ได้แก่ 
สถำนท่ีไปเกิดที่มีควำมสุขสบำย คติทั้ง ๒ นั้น มีท่ีมำในพระสูตรต่ำงๆ แห่งพระไตรปิฎกดังนี้ 

๑. ทุคติ 
ทุคติ ในบำงพระสูตรแจกเป็น ๒ คือ (๑) นิรยะ คือนรก โลกอันหำควำมเจริญมิได้ 

(๒) ติรัจฉานโยนิ ก ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำน (สัตว์เจริญโดยขวำงหรือไปตำมยำว)  บำงพระสูตร
เพิ่ม ปิตติวิสยะ แดนแห่งเปรต เข้ำไปเป็น ๓ ด้วยกัน อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ อบาย โลกอัน
ปรำศจำกควำมเจริญ ทุคติ ภูมิเป็นท่ีไปข้ำงชั่ว วินิบาต โลกท่ีท ำให้สัตว์ผู้ตกอยู่ไร้อ ำนำจ  ใน
พระสูตรโดยมำกเพิ่ม นิรยะ ไว้ตอนท้ำย จึงรวมเป็น ๔ 

ในคัมภีร์อรรถกถำพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมทุคติ  
ไว้ ๔ อย่ำง ดังนี้  
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อบาย หมำยถึงภูมิอันปรำศจำกควำมสุข ไร้ควำมเจริญ หรือสถำนท่ีปรำศจำกบุญ 
ท่ีเป็นเหตุให้ได้สมบัติ ๓ คือ มนุษย์ สวรรค์ นิพพำน  

ทุคติ หมำยถึงภูมิอันมีแต่ควำมทุกข์ หรือสถำนท่ีสัตว์ไปเกิดเพรำะผลกรรมชั่วอัน
เนื่องจำกควำมเป็นคนเจ้ำโทสะ  

วินิบาต หมำยถึงภูมิเป็นท่ีตกแห่งสัตว์ผู้ไร้อ ำนำจ หรือตกไปมีแต่ควำมพินำศ  
มีอวัยวะแตกกระจัดกระจำย  

นิรยะ หรือ นรก หมำยถึงภูมิอันไม่มีควำมเจริญ มีแต่ควำมเร่ำร้อนกระวนกระวำย  

ในคัมภีร์สุมังคลวิลำสินี ค ำว่ำ วินิบาต หมำยถึงสัตว์จ ำพวกท่ีไม่นับเข้ำในสัตว์ 
ผู้บังเกิดในอบำยภูมิ ๔ ได้แก่ พวกเวมานิกเปรต คือเปรตท่ีแม้จะมีวิมำนอยู่ แต่ไม่รุ่งเรือง
เหมือนเทพอื่นๆ ได้เสวยสุขเพียงชั่วครู่แล้วเสวยทุกข์ทรมำนต่ำงๆ เป็นช่วงๆ สลับกันไป 

 

 ๑) นิรยะ หรือนรก 
นรกในลัทธิศาสนาอื่นตามพระมติสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงประทำนควำมรู้เชิงวิเครำะห์วิจำรณ์เกี่ยวกับนรก 

ในลัทธิศำสนำอื่นไว้ว่ำ  
“นรกนั้นมิใช่มีเฉพำะของเรำ ลัทธิศำสนำอื่นท่ียอมรับกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ก็มี

นรกด้วยกันท้ังนั้น เช่น ของศำสนำพรำหมณ์ซึ่งคล้ำยกับนรกในพระพุทธศำสนำของเรำ  
นิรยะนั้นเป็นศัพท์ภำษำบำลี พวกพรำหมณ์เขำเรียกว่ำ นรกะ ตำมศัพท์สันสกฤต ในภำษำ
ของเรำเรียกว่ำ นรก ตำมอย่ำงเขำ อีกอย่ำงเขำเรียกว่ำ ปาตาละ เรำเรียกตำมเขำว่ำ บาดาล 
แต่เรำเข้ำใจไปว่ำนาคภพ นรกของเขำนั้นเป็นท่ีลงโทษอำตมัน ผู้ท ำบำปในเมื่อยังอยู่ในโลกนี้ 
แบ่งเป็นส่วนใหญ่ ๗ ส่วน ในหนังสือท่ีอ่ำนไม่ได้ระบุว่ำใครควรตกนรกขุมอะไรตำมบำปท่ีท ำ 
ทูตของพระยมคอยตรวจดูอยู่ตลอดโลก พอมีคนตำยลงก็น ำตัวไปแสดงแก่พระยม ทูตเหล่ำนี้
ไม่มีค ำเรียกในภำษำสันสกฤต แต่ของเรำเรียกว่ำ นิรยบาล ทำงไปนรกนั้นต้องผ่ำนแม่น้ ำเพลิง 
จึงมีธรรมเนียมว่ำ เมื่อคนเจ็บหนักจวนตำย ทำยำทย่อมจัดท ำโคทำน คือให้โคแก่พรำหมณ์
ตัวหนึ่ง เพื่อจะได้ใช้เป็นพำหนะข้ำมแม่น้ ำเพลิงนั้น เมื่อไปถึงแล้ว ไม่ปรำกฏว่ำพระยม 
ได้ซักถำมเอำค ำให้กำรของผู้นั้น มีรำยงำนไว้เสร็จแล้วว่ำ ผู้นั้นเมื่อยังอยู่ ณ โลกนี้ ได้ท ำ
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กรรมอย่ำงไรไว้บ้ำง เป็นแต่เปิดรำยงำนนั้นสอบดูแล้วพิพำกษำทีเดียว ถ้ำเป็นผู้ไม่ได้ท ำบำป
หรือท ำบ้ำง แต่ได้ท ำบุญไว้ อำจกลบลบกัน ย่อมถูกปล่อยตัวส่งไปขึ้นสวรรค์หรือไปเกิดใหม่
ในมนุษยโลก ถ้ำเป็นผู้ได้ท ำบำปไว้มำกหรือท ำบำปหนัก ย่อมลงโทษสมแก่ควำมผิด  
กำรลงโทษท่ีผู้นั้นจะได้รับในครำวตกนรก คือ ถูกขังในท่ีมืดตื้อหรือจมอยู่ในบ่อเต็มด้วย
ปัสสำวะสุนัขและน้ ำมูกของคน ถูกลงโทษด้วยไฟ เหล็กแดง ให้สัตว์มีพิษกัด ให้นกและสัตว์
ร้ำยท่ีกินเนื้อเป็นอำหำรจิกบ้ำงกัดบ้ำง ถูกสนตะพำยท่ีจมูกลำกไปบนมีดอันคมกริบ ถูกบังคับ
ให้ลอดรูเข็ม ถูกให้แร้งควักลูกตำ ถูกภูเขำสองข้ำงกระแทกกันบด แม้อย่ำงนั้นก็ยังไม่ตำย  
ทนไปได้กว่ำจะสิ้นกรรม ครั้นสิ้นกรรมแล้วย่อมพ้น ไม่ต้องติดเสมอไปเหมือนสัตว์นรก  
บำงลัทธิ แต่นั้นย่อมไปเกิดในก ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำนเลวๆ กว่ำจะพบช่องท ำควำมดี จึงจะได้คติ
ท่ีดี เรื่องท่ีเล่ำมำนี้ผู้แต่งอ้ำงว่ำปกรณ์ชื่อปัทมปุรำณะ ชะรอยนรกนี้จักชื่อปัทมนรก ตรงกับ
ของเรำว่ำปทุมนิรยะ” 

นรกในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
ในเทวทูตสูตร (พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๔) พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ำ มนุษย์ผู้ท ำบำป

ไว้ในโลกนี้ เมื่อตำยไปเกิดในนรก จะถูกพวกนำยนิรยบาล คือ ผู้คุมกฎนรกหรือผู้ท ำหน้ำท่ี
ลงโทษสัตว์นรก จับน ำไปพบพญายมราช ผู้ท ำหน้ำท่ีพิพำกษำตัดสินโทษสัตว์นรก โดยพญำ
ยมรำชจะถำมสัตว์นรกนั้นว่ำ เมื่ออยู่ในโลกมนุษย์เคยเห็นเทวทูตทั้ง ๕ นี้หรือไม่ เมื่อเห็นแล้ว
ท าไมถึงยังประมาทอยู ่เป็นต้น  

ค ำว่ำ เทวทูต หมำยถึง ทูตของพญำยมรำชท่ีส่งสัญญำณตักเตือนมนุษย์ในโลกให้รู้
ธรรมดำของชีวิต เพื่อมิให้ประมำทมัวเมำในชีวิต มี ๕ อย่ำง คือ (๑) เด็กแรกคลอด  (๒) คนแก่  
(๓) คนเจ็บ (๔) คนถูกลงราชทัณฑ์ (๕) คนตาย  มีอธิบำยดังนี ้

นำยนิรยบำลจะจับสัตว์นรกนั้นท่ีแขนท้ังสองข้ำงแสดงแก่พญำยมรำชว่ำ คนผู้นี้ 
ไม่ปรนนิบัติบิดำมำรดำเลย ไม่บ ำรุงสมณพรำหมณ์ ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ขอจง  
ลงอำญำแก่คนผู้นี้เถิด ก่อนจะลงอำญำโทษ พญำยมรำชก็จะสอบสวนซักไซ้ไต่ถำมถึงเทวทูต
ต่ำงๆ ว่ำ เจ้ำไม่เคยเห็นเด็กแดงๆ ท่ียังอ่อนนอนหงำย เปื้อนมูตรคูถของตนอยู่ในแดนมนุษย์
บ้ำงหรือ…ไม่เคยเห็นหญิงหรือชำยท่ีมีอำยุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี ผู้แก่หง่อม มีซี่โครงคด 
หลังงอ ถือไม้เท้ำ เดินงกๆ เงิ่นๆ โซเซ ฟันหัก ผมหงอก หนังเหี่ยวย่น ตัวตกกระ ศีรษะล้ำน 
ในแดนมนุษย์บ้ำงหรือ….ไม่เคยเห็นหญิงหรือชำยผู้ป่วยเป็นไข้หนักทุกข์ทรมำน นอนเปื้อน
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มูตรคูถของตน ต้องมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดิน ในแดนมนุษย์บ้ำงหรือ….ไม่เคยเห็น
พระรำชำท้ังหลำยในแดนมนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมำแล้ว สั่งลงรำชทัณฑ์วิธีต่ำงๆ เป็นต้น
ว่ำลงโทษแบบโบยด้วยแส้ โบยด้วยหวำย ตีด้วยตะบองสั้น ตัดมือ ตัดเท้ำ ตัดท้ังมือท้ังเท้ำ
บ้ำงหรือ….ไม่เคยเห็นหญิงหรือชำยท่ีตำยแล้วหนึ่งวัน สองวัน หรือสำมวัน ขึ้นพองอืด  
เขียวช้ ำ มีน้ ำเหลืองไหลเยิ้ม ในแดนมนุษย์บ้ำงหรือ  

เมื่อสัตว์นรกนั้นตอบว่ำ เคยเห็น พญำยมรำชจึงส ำทับว่ำ เมื่อเจ้ำรู้เดียงสำเป็น 
ผู้ใหญ่ขึ้น มิได้มีควำมคิดบ้ำงหรือว่ำ แม้เรำเองก็มีควำมเกิดเป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมเกิด
ไปได้... แม้เรำเองก็มีควำมแก่เป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมแก่ไปได้...แม้เรำเองก็มีควำม
เจ็บป่วยเป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมเจ็บป่วยไปได้... สัตว์ท่ีท ำบำปกรรมไว้นั้นๆ ย่อมถูก
ลงโทษด้วยวิธีต่ำงๆ ในปัจจุบัน จะป่วยกล่ำวไปไยถึงชำติหน้ำเล่ำ.... แม้เรำเองก็มีควำมตำย
เป็นธรรมดำ ไม่ล่วงพ้นควำมตำยไปได้ ควรท่ีจะท ำควำมดีทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจไว้ 

สัตว์นรกนั้นกลับตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่อำจคิดเช่นนั้นได้เพรำะมัวประมำท” 
พญำยมรำชจึงตัดสินลงโทษโดยกล่ำวว่ำ “เจ้ำไม่ได้ท ำควำมดีทำงกำย ทำงวำจำ 

และทำงใจไว้เพรำะมัวประมำทเสีย ดังนั้น นำยนิรยบำลจักลงโทษเจ้ำในฐำนเป็นผู้ประมำท 
บำปกรรมนี้ไม่ใช่มำรดำบิดำ ไม่ใช่พี่น้องชำยหรือพี่น้องหญิง ไม่ใช่มิตรสหำย ไม่ใช่ญำติ
สำโลหิต ไม่ใช่สมณะและพรำหมณ์ ไม่ใช่เทวดำท ำให้เจ้ำ ตัวเจ้ำเองนั่ นแหละท ำเข้ำไว้  
เจ้ำเท่ำนั้นจักเสวยวิบำกกรรมนี ้

วิธีการลงโทษในนรก 
ล ำดับนั้น นำยนิรยบำลจะลงโทษสัตว์นรกด้วยเครื่องพันธนำกำร ๕ แห่ง  

(ปัญจพิธพันธนะ) คือ ตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือ ๒ ข้ำง ท่ีเท้ำ ๒ ข้ำง และท่ีกลำงอก ถำกด้วยผึ่ง 
จับตัวเอำหัวห้อยเท้ำชี้ฟ้ำ ถำกด้วยพร้ำ จับตัวเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมำบนพื้นอันร้อน
โชน บังคับให้ปีนขึ้นลงภูเขำถ่ำนเพลิงลูกใหญ่ท่ีร้อนโชน ผลักพุ่งลงไปในหม้อทองแดงท่ีร้อน
โชน เขำถูกเคี่ยวจนเดือดผุดเป็นฟอง  บำงครำวผุดขึ้นข้ำงบน บำงครำวจมลงข้ำงล่ำง  
บำงครำวแล่นขวำง  สัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนำอันแรงกล้ำ แต่ก็ไม่ตำย แล้วนำยนิรยบำล
น ำสัตว์นรกไปขังไว้ในมหำนรก 
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ลักษณะมหานรกและนรกขุมต่างๆ 
มหำนรกนั้นมีสัณฐำนเป็นสี่เหลี่ยม มีประตูด้ำนละหนึ่ง (สี่มุมสี่ประตู) มีก ำแพง

เหล็กล้อม มีแผ่นเหล็กครอบไว้ข้ำงบน พื้นแห่งนรกนั้นเป็นเหล็กร้อนโชนเป็นเปลวแผ่ไป
ตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ทุกเมื่อ บำงครำว ประตูแต่ละด้ำนของมหำนรกเปิดออก 
เขำจะวิ่งไปท่ีประตูนั้นโดยเร็ว ถูกไฟไหม้ผิวหนัง เนื้อ เอ็น หรือแม้กระดูกก็มอดไหม้เป็น  
ควันตลบ แต่อวัยวะท่ีถูกไหม้ไปแล้วจะกลับเป็นรูปเดิม และในขณะท่ีเขำใกล้จะถึงประตู 
ประตูนั้นก็จะพลันปดิสนิท สัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนำอย่ำงแสนสำหัสอยู่ในมหำนรกนั้น 
และไม่ตำย ตรำบเท่ำท่ีบำปกรรมยังไม่สิ้นสุด 

ในท้ำยพระสูตร แม้พญำยมรำชก็มีควำมรู้สึกว่ำ สัตว์ท่ีท ำบำปกรรมไว้ในโลก  
ย่อมถูกนำยนิรยบำลลงโทษแบบต่ำงๆ เห็นปำนนี้  โอหนอ ขอเรำพึงได้ควำมเป็นมนุษย์  
ขอพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำพึงเสด็จอุบัติในโลก ขอเรำพึงได้นั่งใกล้พระองค์ ขอพระองค์พึงทรง
แสดงธรรมแก่เรำ และขอเรำพึงรู้ท่ัวถึงธรรมของพระองค์นั้นเถิด  

เรื่องนรกนี้ พระพุทธองค์มิได้ทรงสดับมำจำกสมณะหรือพรำหมณ์อื่นๆ แต่เป็น 
เร่ืองจริงท่ีทรงรู้เห็นประจักษ์ตำมกรรมของสัตว์ท่ีปรำกฏเองท้ังนั้น 

ในเทวทูตสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงระบุชื่อนรกรอบๆ มหำนรกไว้ ๕ ชื่อ คือ (๑) คูถนรก 
นรกท่ีเต็มด้วยคูถ (๒) กุกกุลนรก นรกท่ีเต็มด้วยเถ้ำรึง (๓) สิมพลีวันนรก นรกป่ำงิ้ว  
(๔) อสิปัตตวันนรก นรกป่ำไม้ใบเป็นดำบ (๕) ขาโรทกนทีนรก นรกแม่น้ ำด่ำง  

ชื่อนรกในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ : ในสังกิจจชำดก ขุททกนิกำย ชำดก สัฏฐินิบำต 
(พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๘) ได้ระบุถึงชื่อของ มหานรก นรกขนาดใหญ่ไว้ ๘ ขุม คือ  

  ๑) สัญชีวนรก  ๒) กำฬสุตตนรก 
  ๓) สังฆำฏนรก  ๔) โรรุวนรก 
  ๕) มหำโรรุวนรก  ๖) อเวจีมหำนรก  
  ๗) ตำปนนรก ๘) มหำตำปนนรก  
พระอรรถกถำจำรย์กล่ำวว่ำมหำนรกท้ัง ๘ ขุมนี้ล้วนพ้นได้ยำก แออัดไปด้วยสัตว์

นรกผู้ท ำกรรมหยำบช้ำ แต่ละขุมมี อุสสทนรก ซึ่งเป็นนรกเล็กๆ ตั้งอยู่มุมประตูท้ังสี่ด้ำน 
ด้ำนละสี่ขุม ดังนั้น มหำนรก ๘ ขุมจึงมีอุสสทนรกเป็นบริวำร ๑๖ ขุม และเมื่อนับจ ำนวน
ท้ังหมด จึงมีอุสสทนรก ๘ x ๑๖ = ๑๒๘ ขุม เมื่อรวมเข้ำกับมหำนรก ๘ ขุม จึงได้จํานวน
นรกทั้งหมด ๑๓๖ ขุม 
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พระมติวิจารณ์เรื่องนรกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ : เรื่องนรกของพรำหมณ์
กับของเรำ เทียบกันแล้วย่อมมีเค้ำเป็นอันเดียวกัน เข้ำใจว่ำน่ำจะมำจำกต้นเดิมเดียวกันหรือ
ลอกเลียนแบบกันมำแล้วยักเย้ืองดัดแปลงให้เหมำะกับหลักค ำสอนของตน เช่น เรำปรำรถนำ
จะแปลเทวทูตเป็นควำมเสื่อมสิ้นหรือควำมทุกข์โดยธรรมดำ เรำก็ท ำให้ยมรำชซักถำม เรำ
เสียวไส้กลัวกำรลงโทษ เรำก็ท ำให้ยมรำชถำมแล้วนิ่งเสีย ให้นำยนิรยบำลรู้เอำเอง เรำนับถือ
พระศำสนำของเรำ เรำก็ท ำให้ยมรำชเลื่อมใส ของเขำก็เป็นเช่นเดียวกัน เช่น เขำต้องกำรให้
มีอ ำนำจแก้ได้ เพื่อล่อให้คนท ำบำปนับถือพระเจ้ำของเขำเป็นสรณะ เขำก็กล่ำวถึงพระวิษณุ
และพระศิวะว่ำมีอ ำนำจใช้เทวทูตไปแย่งอำตมันของผู้นับถือพระองค์จำกเทวทูตพระยม ไปสู่
เทวโลกของพระองค์ เป็นอันพ้นจำกกำรตกนรก และพระวิษณุมีพระกรุณำปล่อยสัตว์นรก 
ก็ได้ และเรื่องของเขำเชื่อว่ำมีตัวอย่ำงท่ีเห็นได้ในมนุษย์สมัยนั้นด้วย เช่นนี้ ทำงท่ีจะพึง
วิจำรณ์มีดังนี้ 

๑. พระพุทธศำสนำรับรองมติในเรื่องนิรยะเพียงใด รับรองเท่ำท่ีกล่ำวสักว่ำชื่อใน
บำลีนั้นๆ ดังกล่ำวมำแล้ว หรือรับรองตลอดถึงเรื่องพิสดำรดังแสดงในเทวทูตสูตรด้วย 

๒. ถ้ำไม่รับรองเรื่องนรกในเทวทูตสูตร จะพึงท ำควำมเข้ำใจว่ำ สมเด็จพระบรม
ศำสดำน ำมำตรัสเพื่อแสดงนรก ในมนุษย์โดยนัย แต่เรื่องถูกเติมหรือดัดแปลงให้เป็นจริงไป 
หรือเป็นสิ่งแปลกปลอมท่ีแต่งขึ้นทีหลัง 

๓. กำรวิจำรณ์สองข้อข้ำงต้นนั้นอำจเป็นเหตุให้เข้ำใจว่ำ พระพุทธศำสนำรับรอง
เรื่องเล่ำปรัมปรำท่ีเคยเชื่อถือกันมำ ด้วยยังมิได้ปรำกฏแก่ญำณ เป็น “สันทิฏฐิโก” คือ เห็นเอง 
(ยังไม่มีกำรพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดด้วยปัญญำ) หรือนอกจำกเห็นเองแล้วไม่รับรองเรื่องท่ียัง 
ไม่มีจริง 

ถ้ำคนท่ีนับถือศำสนำอื่นมีควำมเป็นธรรม จะพึงวิจำรณ์ เขำคงไม่ตีค่ำพระศำสนำ
ของเรำสูงเกินไป เขำอำจลงควำมเห็นว่ำ ศำสนำของเรำรับรองมติปรัมปรำอันยังไม่อำจ  
ช ำแรกด้วยญำณ (ยังไม่ได้รับกำรพิสูจน์ด้วยปัญญำ) เช่นนี้ เขำจักไม่รังเกียจเรื่องเช่นนี้ท่ี
ปรำกฏในคัมภีร์ศำสนำของเรำ ส่วนเรำย่อมตีค่ำพระศำสนำของเรำสู งโดยธรรมดำ มำพบ
เรื่องเช่นนี้เข้ำในคัมภีร์ของเรำย่อมตะขิดตะขวง จะรับรองก็อำย จะปฏิเสธก็ไม่ถนัดปำก 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นกำรยำกท่ีจะสันนิษฐำนลงควำมเห็น (ว่ำนรกมีลักษณะอย่ำงไร) 



๖๕ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 ๒) ติรัจฉานโยนิ กําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
ติรัจฉานโยนิ กําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หมำยถึงภพภูมิท่ีไปเกิดของเหล่ำสัตว์ท่ีมี 

กำรเคลื่อนไหวอิริยำบถในลักษณะขวำงหรือกระเสือกกระสนคลำนไป ดังท่ีพระพุทธองค์  
ทรงแสดงผลกรรมของผู้ตำยจำกโลกมนุษย์แล้วไปบังเกิดในก ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำนไว้ใน  
สังสัปปติปริยายสูตร อังคุตตรนิกำย ทสกนิบำต (พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๔) ว่ำ 

“บำงคนในโลกนี้มักฆ่ำสัตว์ คือ เป็นคนหยำบช้ำ มีฝ่ำมือเปื้อนเลือด ชอบทุบตีและ
ฆ่ำผู้อื่น ไม่มีควำมกรุณำในสัตว์ท้ังหลำย เขำกระเสือกกระสนเพื่อท ำชั่ว ด้วยกำย วำจำ ใจ 
กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรมของเขำย่อมคด คติของเขำก็คด  เรำกล่ำวคติของเขำว่ำ  
มี ๒ อย่ำง คือ นรกซึ่งมีทุกข์โดยส่วนเดียว และก ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำนซึ่งมีปกติกระเสือกกระสน 
เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้าแมว หรือสัตว์ดิรัจฉำนเหล่ำใดเหล่ำหนึ่ง  
ท่ีเห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสนไป”  ในพระสูตรนี้  จัดสัตว์ดิรัจฉำนประเภท 
เล้ือยคลำนไว้ ๗ ชนิด คือ (๑) งู (๒) แมงป่อง (๓) ตะขาบ (๔) พังพอน (๕) แมว (๖) หนู 
(๗) นกเค้าแมว  

ในพาลปัณฑิตสูตร  มัชฌิมนิกำย อุปริปัณณำสก์ (พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๔) 
แสดงสัตว์ดิรัจฉำนไว้ ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑) จ ำพวกกินหญ้ำเป็นอำหำร (ติณภักขำ) ได้แก่ ม้ำ โค กระบือ ลำ แพะ มฤค หรือ
แม้จ ำพวกสัตว์อื่นๆ ที่มีหญ้ำเป็นอำหำร   

๒) จ ำพวกมีคูถเป็นภักษำ (คูถภักขำ) ได้แก่ ไก่ สุกร สุนัขบ้ำน สุนัขป่ำ หรือแม้
จ ำพวกสัตว์อื่นๆ ที่มีคูถเป็นภักษำ  

๓) จ ำพวกเกิดแก่ตำยในท่ีมืด ได้แก่ ตั๊กแตน บุ้ง มอด ไส้เดือน หรือแม้จ ำพวกสัตว์
อื่นๆ ท่ีเกิดแก่ตำยในท่ีมืด  

๔) จ ำพวกเกิดแก่ตำยในน้ ำ ได้แก่ ปลำ เต่ำ หรือแม้จ ำพวกสัตว์อื่นๆ ท่ีเกิดแก่ตำย
ในน้ ำ 

๕) จ ำพวกเกิดแก่ตำยในของโสโครก ได้แก่ สัตว์จ ำพวกท่ีเกิดแก่ตำยในปลำเน่ำ 
 ในศพเน่ำ ในขนมบูด ในแอ่งน้ ำคร ำ ในหลุมโสโครก หรือแม้จ ำพวกอื่นๆ ท่ีเกิดแก่ตำย 
ในของโสโครก  
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 ๓) ปิตติวิสยะ แดนแห่งเปรต 
ปิตติวิสยะ หรือเปรตวิสัย  ในศาสนาพราหมณ์ มีธรรมเนียมเซ่นและท ำทักษิณำ

เพื่ออุทิศให้บุรพบิดรท่ีล่วงลับไป เรียกพิธีนี้ว่ำ ศราทธะ  ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์
ทรงอนุญำตกำรกระท ำเช่นนั้น และตรัสเรียกว่ำ ปุพพเปตพลี ดังมีปรำกฏในอาทิยสูตร 
อังคุตตรนิกำย ปัญจกนิบำต (พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๒) โดยทรงแสดงว่ำเป็นหน้ำท่ีของ 
พุทธบริษัทพึงกระท ำ 

อนึ่ง ค ำว่ำ เปตะ หรือเปรต มีควำมหมำย ๒ ประกำร คือ  
(๑) ความหมายท่ัวไป หมำยถึงผู้ละโลกนี้ไปแล้ว คือ ผู้ตำยจำกโลกนี้ไปแล้ว เช่น

กำรท ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปตชน ท่ีเรียกว่ำเปตพลี ดังนั้น แม้พวกท่ีตำยไปเกิดเป็นเทวดำ  
ก็เรียกว่ำเปตะหรือเปรตได้ในควำมหมำยนี้  

(๒) ความหมายโดยเฉพาะ หมำยถึงสัตว์จ ำพวกหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในอบำยชั้นท่ีเรียกว่ำ 
ปิตติวิสัย หรือ เปรตวิสัย ซึ่งแปลว่ำ แดนเปรต เป็นสัตว์ท่ีได้รับทุกขเวทนำต่ำงๆ ตำมผล
แห่งกรรมชั่วท่ีได้ท ำไว้ เช่น อดอยำก ผอมโซเพรำะไม่มีอำหำรจะกิน แม้เมื่อมี ก็กินไม่ได้ 
หรือกินได้ ก็กินอย่ำงยำกล ำบำก เพรำะปำกเท่ำรูเข็ม หรือกินเข้ำไปได้แต่ก็กลำยเป็นเลือด 
เป็นหนอง เป็นมูตร เป็นคูถ และยังหมำยถึงเปรตอีกพวกหนึ่งซึ่งเสวยผลแห่งกรรมดีและ
กรรมชั่วในอัตภำพเดียวสลับกันไป โดยเรียกว่ำ เวมานิกเปรต คือเปรตท่ีมีวิมำนอยู่เป็น 
ของตนเอง มีควำมสุขเหมือนพวกเทวดำในเวลำหนึ่ง แต่อีกเวลำหนึ่งก็ได้รับทุกขเวทนำ 
แสนสำหัสเหมือนเปรตพวกอื่นและสัตว์นรกทั่วไป 

รูปลักษณ์ของสัตว์ผู้เกิดในปิตติวิสยะ  

สัตว์ท่ีเกิดเป็นเปรตมีรูปร่ำงต่ำงกัน ๔ ชนิด ดังนี้  
(๑) ชนิดมีรูปร่ำงไม่สมประกอบ ซูบผอม อดโซ  
(๒) ชนิดมีรูปร่ำงวิกำร คือกำยเป็นอย่ำงมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่ำงสัตว์ดิรัจฉำน เช่น 

เป็นกำ เป็นสุกร หรือเป็นงู  
(๓) ชนิดมีรูปร่ำงพิกล ได้รับกำรลงโทษอยู่ตำมล ำพัง ด้วยอ ำนำจบำปกรรม  
(๔) ชนิดมีรูปร่ำงอย่ำงมนุษย์ปกติ ท่ีสวยงำมก็มี โดยมีวิมำนเป็นท่ีอยู่ เรียกว่ำ  

เวมานิกเปรต 
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 ๔) อสุรกาย พวกอสูร 
อรุสกาย พวกอสูร มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) สัตว์เกิดในอบำยจ ำพวกหนึ่งซึ่งสะดุ้งหวำดหวั่น ไร้ควำมสุข เช่น หมู่อสูร 

ชื่อกำลกัญชิกำ คืออสูรหมู่หนึ่งซึ่งมีอัตภำพยำว ๓ คำวุต (เกือบ ๑ โยชน์ ๔ คำวุตเท่ำกับ 
๑ โยชน์) มีเลือดเนื้อน้อย คล้ำยใบไม้เหี่ยว มีนัยน์ตำทะลักออกมำอยู่บนหัวคล้ำยตำปู ปำก
เท่ำรูเข็มอยู่บนหัวเหมือนกัน ต้องก้มกลืนกินอำหำรอย่ำงยำกล ำบำก ในอรรถกถาทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค จัดพวกอสูรในอบำยภูมิ เปรียบกับคนในโลกนี้ก็เหมือนคนอดอยำก เท่ียวก่อ
โจรกรรมในเวลำค่ ำคืน หลอกหลวงฉกชิงเอำทรัพย์ของผู้อื่น 

(๒) เทพชั้นต่ ำพวกหนึ่งซึ่งมีท้ำวเวปจิตติและท้ำวปหำรำทะเป็นต้น เป็นหัวหน้ำ
ปกครอง มีภพอยู่ภำยใต้เขำพระสุเมรุ ชื่อว่ำ อสูร เพรำะไม่มีควำมอำจหำญ ไม่เป็นอิสระ 
และไม่รุ่งเรืองเฉกเช่นพวกเทพท่ัวไป  

๒. สุคติ 
สุคต ิคือ ภูมิอันเป็นท่ีเกิดของผู้ประกอบกุศลกรรม มี ๒ อย่ำง คือ 
๑) มนุษยโลก โลกของมนุษย์ หมำยถึงภูมิท่ีอยู่ของสัตว์ท่ีมีจิตใจสูง เป็นผู้รู้จักใช้

เหตุผล  
๒) เทวโลก โลกของเทวดาและพรหม หมำยถึงภูมิท่ีอยู่ของเทวดำในสวรรค์ชั้น

กำมำพจร ๖ และพรหมผู้สถิตอยู่ในพรหมโลก 
สวรรค์ชั้นกามาพจร ได้แก่โลกสวรรค์อันเป็นท่ีอยู่ของเทวดำท่ียังข้องอยู่ในกำมคุณ ๕ 

เป็นภูมิที่มีแต่ควำมสุขสบำย สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ หรือเรียกว่ำ สุคติโลกสวรรค ์มี ๖ ชั้น คือ  
(๑) จาตุมหาราชิกา  สวรรค์ท่ีท้ำวมหำรำชท้ัง ๔ คือ  ท้ำวธตรฐ  ท้ำววิรุฬหก  

ท้ำววิรูปักษ์ ท้ำวกุเวร เป็นผู้ปกครอง  
(๒) ดาวดึงส์ สวรรค์เป็นท่ีอยู่ของเทวดำสหำย ๓๓ องค์ มีท้ำวสักกเทวรำชเป็น

ผู้ปกครอง 
(๓) ยามา สวรรค์เป็นท่ีอยู่ของเทวดำผู้ปรำศจำกทุกข์  
(๔) ดุสิต สวรรค์เป็นท่ีอยู่ของเทวดำผู้เอิบอิ่มด้วยทิพยสมบัติอันเป็นของเฉพำะตน  
(๕) นิมมานรดี สวรรค์เป็นท่ีอยู่ของเทวดำผู้ยินดีในกำมสุขท่ีตนเนรมิตขึ้น  
(๖) ปรนิมมิตวสวัตด ีสวรรค์เป็นท่ีอยู่ของเทวดำผู้ยินดีในกำมสุขที่ผู้อื่นเนรมิตให้ 
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พรหมโลก ได้แก่ภูมิอันที่อยู่ของพรหมผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์ คือผู้บ ำเพ็ญสมำธิจิต
แน่วแน่จนได้บรรลุฌำนสมำบัติหรือส ำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นอนำคำมีในโลกมนุษย์ เมื่อสิ้นชีวิต 
จึงไปบังเกิดในพรหมโลกตำมล ำดับชั้นแห่งคุณธรรมท่ีได้บรรลุ 

พรหมโลกมี ๒๐ ชั้น จัดเป็น ๒ อย่ำง คือ  
 ๑. รูปพรหม หรือรูปภูมิ ได้แก่พรหมท่ีมีรูปขันธ์หรือพรหมผู้ได้รูปฌำน แบ่งเป็น 
๑๖ ชั้น คือ ปฐมฌำนภูมิ ๓ ชั้น ทุติยฌำนภูมิ ๓ ชั้น ตติยฌำนภูมิ ๓ ชั้น และจตุตถฌำนภูมิ 
๗ ชั้น มีดังนี้ 

  ๑) ปฐมฌานภูมิ ได้แก่ผู้ได้บรรลุปฐมฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก 
๓ ชั้น คือ (๑) พรหมปาริสัชชา (๒) พรหมปุโรหิตา (๓) มหาพรหมา  

   ๒) ทุติยฌานภูมิ  ผู้ได้บรรลุทุติยฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก ๓ ชั้น 
คือ (๔) ปริตตาภา (๕) อัปปมาณาภา (๖) อาภัสสรา  

   ๓) ตติยฌานภูมิ  ได้แก่ ผู้ได้บรรลุตติยฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก 
๓ ชั้น คือ (๗) ปริตตสุภา (๘) อัปปมาณสุภา (๙) สุภกิณหกา  

   ๔) จตุตถฌานภูมิ ได้แก่ ผู้ได้บรรลุจตุตถฌำนแล้วสิ้นชีวิตไปเกิดในพรหมโลก 
๗ ชั้น คือ(๑๐) เวหัปผลา (๑๑) อสัญญีสัตตา (๑๒) อวิหา (๑๓) อตัปปา (๑๔) สุทัสสา 
(๑๕) สุทัสสี (๑๖) อกนิฏฐกา  

พรหมโลก ๕ ชั้น ตั้งแต่ชั้นอวิหำถึงชั้นอกนิฏฐกำ เรียกว่ำ ชั้นสุทธาวาส หมำยถึง
ภูมิเป็นท่ีอยู่หรือท่ีเกิดของท่ำนผู้บริสุทธิ์คือพระอนำคำมี ซึ่งเป็นผู้ไม่กลับมำเกิดในโลกมนุษย์
อีก แต่จะนิพพำนในพรหมโลกชั้นสุทธำวำสนี้  
 ๒. อรูปพรหม หรืออรูปภูมิ ได้แก่พรหมท่ีไม่มีรูปขันธ์ หรือพรหมผู้ได้อรูปฌำน 
แบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ  
 ๑) อากาสานัญจายตนภูมิ  ชั้นท่ีเข้ำถึงภำวะมีอำกำศไม่มีที่สุด  

 ๒) วิญญาณัญจายตนภูมิ  ชั้นท่ีเข้ำถึงภำวะมีวิญญำณไม่มีที่สุด  
 ๓) อากิญจัญญายตนภูมิ  ชั้นท่ีเข้ำถึงภำวะไม่มีอะไร  
 ๔) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  ชั้นท่ีเข้ำถึงภำวะท่ีกล่ำวไม่ได้ว่ำมีสัญญำ

หรือไม่มี 
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สรุปความ 
สังสารวัฎ คือกำรเวียนว่ำยตำยเกิดในภพภูมิก ำเนิดต่ำงๆ ทั้งทุคติและสุคติ ในเทวทูตสูตร 

พระพุทธองค์ทรงแสดงกรรมท่ีเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติและทุคติไว้ว่ำ “ภิกษุท้ังหลายเราย่อม
มองเห็นหมู่สัตว์ผู้ก าลังจุติ ก าลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุวิสัยของมนุษย์ได้ว่า หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต 
วจีสุจิต มโนสุจริต ไม่ว่าร้ายพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระท าด้วยอ านาจสัมมาทิฏฐิ 
หมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ...หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่าร้ายพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท าด้วยอ านาจ
มิจฉาทิฏฐิ หมูส่ัตว์เหล่านั้น หลังจากตายไปจึงเข้าถึงเปรตวิสัย ... ก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก” 

 

จบ ธรรมวิจารณ ์: ส่วนสังสารวัฏ 
จบ ธรรมวิจารณ ์
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 กรรม ๑๒ 
อุทเทส 

หมวดที่ ๑ ให้ผลตามคราว 

 ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  กรรมให้ผลในภพนี้ 
 ๒. อุปปัชชเวทนียกรรม   กรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า 
 ๓. อปราปรเวทนียกรรม  กรรมให้ผลในภพสืบๆ  
 ๔. อโหสิกรรม    กรรมให้ผลสําเร็จแล้ว 
 

หมวดที่ ๒ ให้ผลตามกจิ 

๕. ชนกกรรม  กรรมแต่งให้เกิด 
๖. อุปัตถัมภกกรรม  กรรมสนับสนุน 
๗. อุปปีฬกกรรม  กรรมบีบคั้น 
๘. อุปฆาตกกรรม  กรรมตัดรอน 

 

หมวดที่ ๓ ให้ผลตามลาํดับ 

๙. ครุกรรม  กรรมหนัก 
๑๐. พหุลกรรม  กรรมชิน 
๑๑. อาสันนกรรม  กรรมเมื่อจวนเจียน 
๑๒. กตัตตากรรม  กรรมสักว่าทํา 

พรรณนาความ 

กรรม แปลว่ำ การกระท า ค ำว่ำ กรรม เป็นค ำกลำงๆ ถ้ำเป็นส่วนดี เรียกว่ำ  
กุศลกรรม ส่วนไม่ดี เรียกว่ำ อกุศลกรรม  กรรม เมื่อจ ำแนกตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
กำรให้ผลท้ังฝ่ำยกุศลและอกุศล พระอรรถกถำจำรย์ได้แสดงไว้เป็น ๓ หมวด หมวดละ  
๔ ประเภท รวมเรียกว่ำ กรรม ๑๒   
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หมวดที่ ๑ จําแนกโดยให้ผลตามคราว (เวลาที่ให้ผล) มี ๔ อย่าง คือ 

๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพนี้ หมำยถึงกรรมให้ผลในชำติปัจจุบัน
นี้ เป็นกรรมแรง ให้ผลทันตำเห็น คือให้ผลก่อนกรรมอื่นท้ังหมด โดยผู้ท ำย่อมเสวยผลกรรม 
ท่ีตนท ำในชำตินี้นั่นเอง  

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า หมำยถึงกรรม
ให้ผลในภพต่อไป หรือเสวยผลกรรมในชำติหน้ำ กรรมนี้จัดว่ำเป็นกรรมท่ีเบำกว่ำกรรมท่ี ๑ 
คือผู้นั้นไม่ได้รับผลของกรรมนี้ในทันทีทันใด ต่อเมื่อล่วงลับไปแล้วเกิดในภพใหม่ กรรมนี้ 
จึงจะให้ผล  

๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมให้ผลต่อเมื่อพ้นภพหน้าไปแล้ว หมำยถึงกรรม
ให้ผลในภพต่อๆ ไป ได้โอกำสเมื่อใด ให้ผลเมื่อนั้นจนกว่ำจะเลิกให้ผล กรรมนี้เป็นกรรม 
ท่ีเบำกว่ำกรรมท่ี ๒ จะให้ผลก็ต่อเมื่อพ้นภพหน้ำไปแล้ว จะเป็นภพใดภพหนึ่งนั้นก ำหนด 
แน่ไม่ได้ เปรียบเหมือนสุนัขล่ำสัตว์ ตำมทันสัตว์ในท่ีใด ก็กัดเอำได้ในท่ีนั้น  

๔. อโหสิกรรม กรรมให้ผลสําเร็จแล้ว หมำยถึงกรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก  
หมดโอกำสท่ีจะให้ผลต่อไป เปรียบเหมือนพืชสิ้นยำงแล้วเพำะปลูกไม่ขึ้น  

หมวดที่ ๒ จําแนกโดยให้ผลตามกิจ (หน้าที่) มี ๔ อย่าง คือ 
๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด หมำยถึงกรรมท่ีเป็นตัวน ำไปเกิด ท ำหน้ำท่ีให้ผล 

แก่ผู้ท ำกรรมท่ีตำยจำกภพหนึ่งแล้วไปถือปฏิสนธิในภพหนึ่ง ถ้ำเป็นกรรมดีก็น ำไปเกิดในสุคติ 
ถ้ำเป็นกรรมชั่วก็น ำไปเกิดในทุคติ ตำมควำมหนักเบำของกรรมท่ีท ำ กรรมนี้ในท่ีอื่น เรียกว่ำ 
กมฺมโยนิ (กรรมเป็นก าเนิด) ท ำหน้ำท่ีเพียงให้ปฏิสนธิ ต่อจำกนั้นก็เป็นอันหมดหน้ำท่ี เปรียบ
เหมือนบิดำมำรดำเพียงเป็นผู้ให้ก ำเนิดบุตร  

๖. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน หมำยถึงกรรมไม่สำมำรถให้ปฏิสนธิได้เอง 
ต่อเมื่อชนกกรรมให้ปฏิสนธิแล้วจึงเข้ำสนับสนุนส่งเสริมให้ดีขึ้นบ้ำง ให้เลวลงบ้ำง ตำม
อ ำนำจของกรรมดีหรือกรรมชั่ว เปรียบเหมือนแม่นมผู้เลี้ยงทำรกที่คนอื่นให้เกิดแล้ว  

กรรมนี้สอดคล้องกับชนกกรรม ถ้ำชนกกรรมเป็นกุศลให้ปฏิสนธิฝ่ำยดี (เกิดใน
ตระกูลสูงหรือถิ่นท่ีดี) ย่อมเข้ำสนับสนุนทำรกผู้เกิดแล้วให้ได้รับควำมสุขควำมเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป ตรงกับบำลีท่ีว่ำ โชติ โชติปรายโน รุ่งเรืองมาแล้ว รุ่งเรืองไปภายหน้า  ถ้ำชนกกรรม
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เป็นอกุศลให้ปฏิสนธิฝ่ำยเลว (เกิดในตระกูลต่ ำหรือถิ่นท่ีไม่ดี) กรรมนี้ย่อมกระหน่ ำซ้ ำเติม
ทำรกผู้เกิดแล้วให้ชีวิตตกต่ ำลง ตรงกับบำลีว่ำ ตโม ตมปรายโน มืดมาแล้ว มืดไปภายหน้า  

๗. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น กรรมนี้ขัดแย้ง หรือตรงกันข้ำมกับชนกกรรม  
คอยเข้ำบีบคั้นเบียดเบียนชนกกรรมไม่ให้เผล็ดผลเต็มท่ี ถ้ำชนกกรรมเป็นกุศลให้ปฏิสนธิ 
ฝ่ำยดี ย่อมเข้ำขัดขวำงให้เสื่อมลง ตรงกับบำลีว่ำ โชติ ตมปรายโน รุ่งเรืองมาแล้วมืดไป 
ภายหน้า  ถ้ำชนกกรรมเป็นอกุศลให้ปฏิสนธิฝ่ำยเลว คือให้เกิดในทุคติภูมิ เกิดในตระกูลต่ ำ 
หรือในถิ่นท่ีไม่เจริญ ย่อมเข้ำบั่นทอนวิบำกของอกุศลกรรมให้ทุเลำลง ตรงกับบำลีว่ำ  
ตโม โชติปรายโน มืดมาแล้วรุ่งเรืองไปภายหน้า 

๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน กรรมนี้เหมือนกับอุปปีฬกกรรม แต่ให้ผลที่รุนแรงกว่ำ 
สำมำรถท่ีจะตัดรอนผลแห่งชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมท้ังฝ่ำยดีและไม่ดีให้ขำดลง  
แล้วเข้ำไปให้ผลแทนท่ี กรรมนี้จึงตรงกันข้ำมกับชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรม  

หมวดที่ ๓ จําแนกโดยการให้ผลตามลําดับ มี ๔ อย่าง คือ 
๙. ครุกรรม กรรมหนัก หมำยถึงกรรมหนักท่ีสุดกว่ำกรรมอื่นในล ำดับแห่ง 

กำรให้ผล ในฝ่ำยอกุศล ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ ส่วนในฝ่ำยกุศล ได้แก่ สมาบัติ ๘  ครุกรรมนี้
ย่อมให้ผลก่อนกว่ำกรรมอื่นๆ เปรียบเหมือนบุคคลท้ิงสิ่งของต่ำงๆ เช่น เหล็ก ศิลำ หญ้ำ  
ขนนก เป็นต้น จำกท่ีสูงลงมำพร้อมกัน สิ่งใดหนักกว่ำ สิ่งนั้นย่อมตกถึงพื้นดินก่อน สิ่งอื่นๆ 
ย่อมตกถึงพื้นตำมล ำดับหนักเบำฉะนั้น 

๑๐. พหุลกรรม กรรมชิน หรือเรียกว่ำ อาจิณณกรรม หมำยถึงกรรมท่ีท ำบ่อยๆ
เป็นอำจิณ ให้ผลรองจำกครุกรรม เมื่อครุกรรมไม่มี กรรมนี้ย่อมให้ผลก่อนกรรมประเภทอื่น 
เปรียบเหมือนนักมวยปล้ ำ คนท่ีมีแรงมำกหรือว่องไวกว่ำ ย่อมเอำชนะได้เป็นธรรมดำ หรือ
เปรียบเหมือนโจรท่ีท ำกำรปล้นฆ่ำเป็นอำจิณ แต่ไม่ได้ท ำอนันตริยกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
กรรมท่ีเกิดจำกกำรปล้นฆ่ำ ย่อมให้ผลทันทีท่ีเขำตำย  

๑๑. อาสันนกรรม กรรมเมื่อจวนเจียน หมำยถึงกรรมท่ีท ำในขณะใกล้จะสิ้นใจ
ตำย กรรมนี้แม้จะมีก ำลังอ่อน ถ้ำไม่มีครุกรรมและพหุลกรรม ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นๆ 
เปรียบเหมือนโคท่ีถูกขังแออัดในคอก พอคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอก โคตัวใดท่ีอยู่ริมประตู  
ถึงจะเป็นโคแก่มีก ำลังน้อย โคตัวนั้นย่อมออกได้ก่อนโคตัวอื่นที่มีก ำลังมำกกว่ำ  
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๑๒. กตัตตากรรม กรรมสักว่าทํา หมำยถึงกรรมท่ีท ำโดยไม่มีเจตนำ เช่น คนเดิน
เหยียบมดตำยโดยไม่ตั้งใจ โดยไม่รู้ว่ำเป็นบุญหรือเป็นบำป ต่อเมื่อกรรมอื่นไม่มี กรรมนี้จึงถึง
ครำวให้ผล เปรียบเหมือนลูกศรท่ีคนยิงไปโดยไม่มีเป้ำหมำยแน่นอน ถูกบ้ำง ผิดบ้ำง  
หนักบ้ำง เบำบ้ำง เพรำะคนยิงไม่มีควำมตั้งใจ  
 
สรุปความ 

กรรม ๑๒ นี้ แสดงให้รู้ว่ำ คนบำงคนท ำกรรมชั่ว แต่ยังคงได้รับควำมสุขควำมเจริญ
อยู่ในปัจจุบัน ก็เพรำะกรรมดีท่ีเคยท ำไว้ในอดีตก ำลังให้ผล หรือเพรำะกรรมชั่วท่ีท ำใน
ปัจจุบันยังไม่ได้โอกำสให้ผล อนึ่ง พึงทรำบว่ำกรรม ๑๒ นี้ ไม่มีปรำกฏในพระไตรปิฎก แต่
พระอรรถกถำจำรย์ มีพระพุทธโฆสำจำรย์เป็นต้น ได้จัดรวบรวมไว้ในภำยหลัง ดังท่ีปรำกฏใน 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทท่ี ๕ 

 

จบ กรรม ๑๒ 
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หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 
อุทเทส 

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ,  สมาหิโต ยถาภูต ํปชานาติ. 
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงยังสมาธิให้เกิด ชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง. 

                                                       สังยุตตนิกำย สฬำยตนวรรค 

 

พรรณนาความ 
 อำกำรของกำยและวำจำจะเป็นอย่ำงไร ย่อมส ำเร็จมำจำกใจเป็นผู้บัญชำ ถ้ำใจ
ได้รับกำรอบรมดี ก็บังคับบัญชำกำยและวำจำให้ดีไปด้วย ถ้ำใจชั่ว ก็บังคับบัญชำให้กำยและ
วำจำชั่วไปด้วย ดังนั้น  พระพุทธองค์จึงทรงสอนภิกษุท ำใจให้เป็นสมำธิ เมื่อใจเป็นสมำธิ  
แม้จะน ำไปใช้นึกคิดอะไรก็ละเอียดสุขุม ย่อมรู้จักควำมเป็นจริงได้ดีกว่ำผู้มีใจไม่เป็นสมำธิ  
ใจท่ีไม่เป็นสมำธิ บำงครำวอำจท ำให้เป็นคนเสียสติ เพรำะไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองควบคุม  

กัมมัฏฐาน  

 ค ำว่ำ กัมมัฏฐาน แปลว่ำ ท่ีตั้งแห่งการงาน หมำยถึงอำรมณ์อันเป็นท่ีตั้งแห่งกำร
งำน หรือเรียกว่ำ ภาวนา แปลว่ำ ท าให้มีให้เป็นขึ้น แบ่งเป็น ๒ อย่ำง คือ 

 ๑. สมถกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ หมำยถึงกัมมัฏฐำนท่ีเนื่องด้วย
บริกรรมอย่ำงเดียว เป็นกำรบ ำเพ็ญเพียรทำงจิตโดยใช้สติเป็นหลัก เป็นอุบำยท ำให้นิวรณ
ธรรมระงับไป ไม่เกี่ยวกับกำรใช้ปัญญำ  

 ๒. วิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา หมำยถึงกัมมัฏฐำน 
ท่ีใช้ปัญญำพิจำรณำอย่ำงเดียว โดยกำรพิจำรณำปรำรภสภำวธรรม คือ ขันธ์ ๕ อำยตนะ ๑๒ 
ธำตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ แยกออกพิจำรณำให้รู้ตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์
หรือสำมัญญลักษณะว่ำ เป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตำ  

หัวใจสมถกัมมัฏฐาน 
 หัวใจสมถกัมมัฏฐานนี้ หมำยถึง กัมมัฏฐำนหลักส ำคัญ ท่ีเป็นอุบำยเครื่องอบรม
จิตให้เป็นสมำธิ มี ๕ อย่ำง คือ  
 ๑. กำยคตำสติ   
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 ๒. เมตตำ   
 ๓. พุทธำนุสสติ   
 ๔. กสิณ   
 ๕. จตุธำตุววัตถำน  

๑. กายคตาสติ สติอันไปในกาย 
 กายคตาสติ หมำยถึงกำรใช้สติก ำหนดพิจำรณำกำยว่ำ เป็นของไม่สวยงำม คือ
ก ำหนดพิจำรณำแต่ปลำยผมลงมำถึงปลำยเท้ำ อันประกอบด้วยผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  
เป็นต้น ก ำหนดพิจำรณำสี สัณฐำน กลิ่น ท่ีเกิด ท่ีอยู่ของส่วนต่ำงๆ เหล่ำนั้น ซึ่งเรียกว่ำ 
อาการ ๓๒ จนเห็นว่ำ แต่ละอย่ำงล้วนเป็นสิ่งปฏิกูลน่ำเกลียด เหมือนหม้อใส่อุจจำระและ 
สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ภำยนอกอำจดูสวยงำม แต่ภำยในเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกนำนัปกำร  
  

๒. เมตตา 
 เมตตา หมำยถึง ควำมปรำรถนำจะให้ผู้อื่นเป็นสุข คือควำมมีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดท ำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ท่ัวหน้ำ  ผู้เจริญเมตตำกัมมัฏฐำนนี้ เบ้ืองต้นควรนึกถึง
คนอื่นเทียบกับตนว่ำ “เรารักสุข เกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้น สิ่งท่ี
ชอบใจของเรา ย่อมเป็นของท่ีชอบใจของคนอื่น สิ่งท่ีไม่เป็นท่ีชอบใจของเรา ย่อมไม่เป็นท่ี
ชอบใจของคนอื่นด้วยเหมือนกัน”  

 ผู้เจริญเมตตำ พึงแผ่โดยเจาะจงก่อน เริ่มต้นแต่คนท่ีใกล้ชิดสนิทกัน เช่น 
มำรดำบิดำ สำมีภรรยำ บุตรธิดำ ครูอำจำรย์เป็นต้น หลังจำกนั้น พึงแผ่โดยไม่เจาะจง คือ
สร้ำงควำมปรำรถนำดีในคนท่ัวไป หรือเพื่อนมนุษย์ท่ัวโลก ตลอดถึงสรรพสัตว์ การแผ่
เมตตาโดยเจาะจง ท ำให้จิตมีพลังแรง แต่ขอบเขตแห่งควำมไม่มีภัยไม่มีเวรและควำมส ำเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นไปในวงแคบ ส่วนการแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจง แม้ว่ำจิตจะมีพลังอ่อน 
แต่เป็นไปในวงกว้ำง สำมำรถท ำให้คนในสังคมมีควำมรักใคร่ปรองดองช่วยเหลือกัน และได้สุข
โดยท่ัวถึงกัน ในกำรเจริญเมตตำกัมมัฏฐำนนิยมบริกรรมตำมบทบำลีว่ำ “สพฺเพ สตฺตา อเวรา 
อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” แปลว่ำ “ขอสัตว์ท้ังหลายท้ังปวง เป็นผู้ไม่มีเวร 
ไม่มีความล าบาก ไม่มีทุกข์ จงมีสุข รักษาตนเถิด”  
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 บุคคลท่ีเจริญเมตตำย่อมได้รับอำนิสงส์ ๑๑ อย่ำง คือ (๑) หลับเป็นสุข (๒) ตื่น
เป็นสุข (๓) ไม่ฝันร้าย (๔) เป็นท่ีรักของมนุษย์ (๕) เป็นท่ีรักของอมนุษย์ (๖) เทวดารักษา 
(๗) ไฟ ยาพิษ ศัสตราวุธ ไม่กล้ ากราย (๘) จิตสงบเป็นสมาธิได้เร็ว (๙) สีหน้าผ่องใส (๑๐) 
ตายอย่างมีสติ (๑๑) เมื่อยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก   

๓. พุทธานุสสต ิ
 พุทธานุสสติ แปลว่ำ ความระลึกถึงพระพุทธเจ้า หมำยถึงกำรระลึกถึงพระพุทธองค์ 
โดยปรำรภถึงพระคุณควำมดีของพระองค์ ไม่ใช่ระลึกถึงเพรำะต้องกำรจะกล่ำวโทษ  
โดยประกำรต่ำงๆ  

 ผู้ เจริญพุทธำนุสสติ พึงบริกรรมระลึกถึงพระพุทธคุณ ๙ บท คือ อรหํ,  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา  
เทวมนุสฺสานํ, พุทฺโธ, ภควา โดยล ำดับ หรือจะก ำหนดเฉพำะพระคุณบทใดบทหนึ่งก็ได้  
เช่น บทท่ีนิยมกันมำกคือบทว่ำ “อรห”ํ หรือ “พุทฺโธ”   
 

๔. กสิณ 
 กสิณ แปลว่ำ วัตถุอันจูงใจ หมำยถึงวัตถุอันจูงใจให้เข้ำไปผูกอยู่ส ำหรับเพ่ง
เพื่อให้จิตเป็นสมำธิ โดยก ำหนดเอำวัตถุจูงใจ ๑๐ อย่ำงมำเพ่งเป็นอำรมณ์ คือ (๑) ปฐวี ดิน 
(๒) อาโป น้ ำ (๓) เตโช ไฟ (๔) วาโย ลม (๕) นีลํ สีเขียว (๖) ปีตํ สีเหลือง (๗) โลหิตํ สีแดง 
(๘) โอทาตํ สีขำว (๙) อาโลโก แสงสว่ำง (๑๐) อากาโส ท่ีว่ำง   

 ข้อ ๑ – ๔ เรียกรวมกันว่ำ ภูตกสิณ  กสิณมหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ และลม 
ส่วนข้อ ๕ – ๘ เรียกรวมกันว่ำ วัณณกสิณ กสิณสี ๔ คือ สีเขียว เหลือง แดง และขำว   
 
๕. จตุธาตุววัตถาน 
 จตุธาตุววัตถาน แปลว่ำ การก าหนดธาตุ ๔ หมำยถึงกัมมัฏฐำนท่ีก ำหนด
พิจำรณำให้เห็นว่ำ ร่ำงกำยของคนเรำ เป็นแต่เพียงธำตุ ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม มำประชุม
รวมกันเท่ำนั้น ท้ังนี้เพื่อถ่ำยถอนควำมรู้สึกว่ำ เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำออกไปจำก
จิตใจเสียได้ เรียกอีกอย่ำงว่ำ ธาตุมนสิการ หรือ ธาตุกัมมัฏฐาน 
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 ท่ำนได้จัดหัวใจสมถกัมมัฏฐำนไว้ ๕ อย่ำง ก็เพื่อเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕ โดยตรง คือ 
 ๑. กายคตาสติ เป็นคู่ปรับกับ กามฉันทะ  
 ๒. เมตตา  ” พยาบาท 
 ๓. พุทธานุสสติ  ” ถีนมิทธะ 
 ๔. กสิณ  ”  อุทธัจจกุกกุจจะ 
 ๕. จตุธาตุววัตถาน ” วิจิกิจฉา  

นิวรณ์ ๕ 
 นิวรณ์ แปลว่ำ เครื่องกีดกั้น เครื่องขัดขวาง  หมำยควำมว่ำ สิ่ง ท่ีกีดกั้น 
การท างานของจิต สิ่งท่ีขัดขวางความดีความงามของจิต สิ่งท่ีทอนก าลังปัญญา หรือสิ่งท่ีกั้น
จิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลธรรม อันเป็นสนิมกัดกร่อนใจของคน มี ๕ อย่ำง คือ 

 ๑. กามฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในกาม หมำยถึงควำมท่ีจิตยินดีลุ่มหลงใน 
กำมคุณ ๕ อย่ำง คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่ำปรำรถนำน่ำพอใจ กำมฉันทะมีเหตุ
เกิดมำจำก สุภสัญญา คือควำมก ำหนดหมำยว่ำสวยงำม 

 ๒. พยาบาท ความคิดปองร้ายผู้อื่น หมำยถึงควำมท่ีจิตพยำบำทอำฆำตคิดแค้น
ผู้อื่น ได้แก่ ควำมขัดใจ แค้นเคือง เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ มองในแง่ร้ำยคิดร้ำย เป็นต้น 
พยำบำทนี้มีเหตุเกิดมำจำก ปฎิฆะ คือควำมกระทบกระทั่งแห่งจิต หรือควำมหงุดหงิดใจ 

 ๓. ถีนมิทธะ ความท้อแท้ง่วงเหงา หมำยถึงควำมท่ีจิตท้อแท้เซื่องซึม แยก
อธิบำยเป็น ๒ ค ำ คือ ถีนะ แปลว่ำ ความท้อแท้ ได้แก่ ควำมหดหู่ห่อเหี่ยว ซบเซำ เหงำหงอย
แห่งจิต และ มิทธะ แปลว่ำ ความง่วงเหงา ได้แก่ ควำมง่วงเหงำหำวนอน หรืออำกำรซึมเซำ
แห่งกำย  ถีนมิทธะนี้มีเหตุเกิดมำจำก อรต ิคือควำมไม่เพลิดเพลิน หรือควำมไม่ยินดี  

 ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร าคาญ หมำยถึงควำมท่ีจิตกลัดกลุ้มเดือดร้อน 
แยกอธิบำยเป็น ๒ ค ำ คือ อุทธัจจะ แปลว่ำ ความฟุ้งซ่าน ได้แก่ ควำมท่ีจิตคิดพล่ำนไปไม่สงบ 
กระสับกระส่ำยไปในอำรมณ์ต่ำงๆ และ กุกกุจจะ แปลว่ำ ความร าคาญ ได้แก่ ควำมวุ่นวำยใจ 
ควำมเดือดร้อนใจ ควำมกลัดกลุ้มใจ อุทธัจจกุกกุจจะนี้มีเหตุเกิดมำจำก เจตโสอวูปสมะ  
คือควำมไม่สงบแห่งจิต 
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 ๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย หมำยถึงควำมท่ีจิตเคลือบแคลง ไม่แน่ใจ  
เช่น มีควำมสงสัยเกี่ยวกับพระรัตนตรัย ไม่เชื่อผลของบุญและบำป เป็นต้น วิจิกิจฉำนี้มีเหตุ
เกิดมำจำก อโยนิโสมนสิการ ความท าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย คือ ควำมคิดท่ีไม่ฉลำด
รอบคอบ ควำมคิดที่ไม่ถูกทำง 

องค์ฌานท่ีเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์  

 ฌาน แปลว่ำ ความเพ่ง หรือ คุณธรรมเครื่องเผากิเลส เป็นชื่อของคุณวิเศษ 
ท่ีเกิดจำกกำรฝึกอบรมจิตให้เป็นสมำธิ มี ๒ ประเภท คือ รูปฌำนและอรูปฌำน 

 ๑. รูปฌาน ฌานท่ีมีอารมณ์กัมมัฏฐานเป็นรูปธรรม มี ๔ ขั้น คือ 
  ๑) ปฐมฌาน ฌานขั้นท่ี ๑  มีองค์ธรรม ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ
เอกัคคตา 
  ๒) ทุติยฌาน ฌานขั้นท่ี ๒ มีองค์ธรรม ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา 
  ๓) ตติยฌาน ฌานขั้นท่ี ๓ มีองค์ธรรม ๒ คือ สุข และเอกัคคตา 
  ๔) จตุตถฌาน ฌานขั้นท่ี ๔  มีองค์ธรรม ๒ คือ เอกัคคตา และอุเบกขา 

 ๒. อรูปฌาน ฌานท่ีมีอารมณ์กัมมัฏฐานเป็นอรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งผู้ส ำเร็จ
ฌำนประเภทนี้ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะมีคติท่ีแน่นอน คือไปบังเกิดเป็นพรหมอยู่ในอรูปภพ หรือ
อรูปพรหม ๔ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่ง 

องค์ฌานเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕  

 ๑) เอกัคคตา เป็นคู่ปรับกับ กามฉันทะ 
 ๒) ปีติ   ”  พยาบาท 
 ๓) วิตก   ”  ถีนมิทธะ 
 ๔) สุข   ”  อุทธัจจกุกกุจจะ 
 ๕) วิจาร   ”  วิจิกิจฉา 

 อุเบกขำนั้นประกอบร่วมในทุกองค์ฌำน ท่ำนจึงไม่น ำมำจับคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕   
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สรุปความ  
 กำรฝึกจิตให้เป็นสมำธินั้น ท่ำนก ำหนดสมถกัมมัฎฐำนท่ีเป็นหัวใจ เพื่อเป็ น
พื้นฐำนแห่งกำรศึกษำในเบื้องต้น ๕ อย่ำง คือ กายคตาสติ เมตตา พุทธานุสสติ กสิณ และ
จตุธาตุววัตถาน และก ำหนดนิวรณ์ท่ีเป็นคู่ปรับกันไว้ ๕ อย่ำง คือ กามฉันทะ พยาบาท  
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา  
 กำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน เมื่อฝึกจนจิตเป็นสมำธิแน่วแน่และสำมำรถข่มกิเลส 
คือนิวรณ์ ๕ ได้ เรียกว่ำ บรรลุฌาน อันจัดเป็นผลสูงสุดของกำรเจริญสมถกัมมัฏฐำน  
 ฌำนมี ๒ ประเภท คือ รูปฌำนกับอรูปฌำน รูปฌำนมี ๔ ขั้น แต่ละขั้นมีองค์ธรรม
ท่ีเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ ๕ เรียกว่ำ องค์ฌาน ๕ คือ (๑) เอกัคคตา ภำวะท่ีจิตมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง 
หรือตัวสมำธิ เป็นคู่ปรับกับกามฉันทะ (๒) ปีติ ควำมอิ่มใจ เป็นคู่ปรับกับพยำบำท (๓) วิตก 
ควำมตรึกอำรมณ์ เป็นคู่ปรับกับถีนมิทธะ (๔) สุข ควำมสบำยใจ เป็นคู่ปรับกับอุทธัจจกุกกุจจะ 
(๕) วิจาร ควำมตรองอำรมณ์ เป็นคู่ปรับกับวิจิกิจฉา โดยมีองค์ธรรม คืออุเบกขา ควำมวำงเฉย 
ประกอบร่วมในทุกองค์ฌำน  
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สมถกัมมัฏฐาน 
อุทเทส 

  ๑. กุลบุตรมีศรัทธำมำเจริญสมถะ ท ำให้เกิดขึ้นด้วยเจตนำอันใด เจตนำอันนั้น
ชื่อว่ำ สมถภาวนา  
 ๒. กุลบุตรผู้มีศรัทธำยังสมถะอันเป็นอุบำยเครื่องสงบระงับของจิตให้เกิดมีขึ้น 
ชื่อว่ำ สมถภาวนา  
 ๓. เจตนำอันเป็นไปในสมถกัมมัฏฐำนท้ังหมดทั้งส้ิน ชื่อว่ำ สมถภาวนา 

พรรณนาความ 

 สมถกัมมัฏฐาน หมำยถึงหลักกำรเจริญสมถะ เป็นอุบำยเครื่องปิดกั้นนิวรณ์
กิเลสมิให้ครอบง ำจิตสันดำนได้ เปรียบเหมือนบุคคลสร้ำงท ำนบกั้นน้ ำมิให้ไหลไป ท้ังยังเป็น
อุบำยข่มจิตมิให้ฟุ้งซ่ำน เปรียบเหมือนนำยสำรถีฝึกม้ำให้พร้อมใช้งำนเป็นรำชพำหนะได้ 

 ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานตามนัยพระบาลี 

 ธรรมท่ีนิยมน ำมำก ำหนดเพื่อให้จิตสงบเป็นสมำธิ กล่ำวตำมพระบำลี 
(พระไตรปิฎก) มี ๒ คือ อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ และ สติปัฏฐาน ๔ มีอธิบำยดังนี้ 
 ๑. อภิณหปัจจเวกขณะ  หมำยถึงหลักธรรมส ำหรับก ำหนดพิจำรณำ 
ในชีวิตประจ ำวัน หรือหัวข้อธรรมท่ีควรพิจำรณำทุกๆ วัน มี ๕ อย่ำง คือ  
 ๑) ชราธัมมตา กำรพิจำรณำถึงควำมแก่เนืองๆ เป็นอุบำยบรรเทำควำม
ประมำทในวัย  
 ๒) พยาธิธัมมตา กำรพิจำรณำถึงควำมเจ็บป่วยเนืองๆ เป็นอุบำยบรรเทำควำม
ประมำทในควำมไม่มีโรค  
 ๓) มรณธัมมตา กำรพิจำรณำถึงควำมตำยเนืองๆ เป็นอุบำยบรรเทำควำม
ประมำทในชีวิต  
 ๔) ปิยวินาภาวตา กำรพิจำรณำถึงควำมพลัดพรำกจำกสิ่งท่ีรักเนืองๆ เป็นอุบำย
บรรเทำควำมเศร้ำโศกเสียใจ ควำมคับแค้นใจ  
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 ๕) กัมมัสสกตา กำรพิจำรณำว่ำตนมีกรรมเป็นของตนเนืองๆ เป็นอุบำยเตือนใจ
ให้รู้ว่ำทุกคนมีกรรมเป็นของตน ท ำดีได้ดี ท ำชั่วได้ชั่ว 

 ๒. สติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำสิ่งท้ังหลำยให้รู้เห็นตำมควำม
เป็นจริง โดยก ำหนดพิจำรณำสิ่งส ำคัญในชีวิต มี ๔ อย่ำง คือ  
 ๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  หมำยถึงกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำกำยให้รู้เห็น
ตำมควำมจริง ซึ่งแบ่งเป็น ๖ บรรพ (หมวด) คือ  
  (๑) อานาปานบรรพ หมวดก ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำ-ออกยำว สั้น หยำบ 
ละเอียดเป็นต้น  
  (๒) อิริยาปถบรรพ หมวดก ำหนดรู้อิริยำบถใหญ่ของคนเรำ ๔ อิริยำบถ คือ 
เดิน ยืน นั่ง นอน ว่ำส ำเร็จเป็นไปได้เพรำะลมและจิตท่ีคิด  
  (๓) สัมปชัญญบรรพ หมวดก ำหนดรู้รอบคอบในกำรเคลื่อนไหวของกำย  
มีก้ำวไปข้ำงหน้ำและถอยกลับมำข้ำงหลังเป็นต้น มิให้หลงลืมพลั้งเผลอสติทุกขณะของ 
กำรเคลื่อนไหวไปมำใดๆ  
  (๔) ปฏิกูลบรรพ หมวดก ำหนดพิจำรณำอวัยวะหรือส่วนต่ำงๆ ภำยในกำยตน 
มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้นและเปรียบเทียบกับกำยผู้อื่นให้เห็นเป็นของปฏิกูลคือไม่งำม 
ไม่สะอำด เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลโสโครกน่ำเกลียด  
  (๕) ธาตุบรรพ หมวดก ำหนดพิจำรณำกำยตนและกำยผู้อื่นโดยเป็นสักแต่ว่ำ
ธำตุ ๔ มำประชุมรวมกัน คือ สิ่งท่ีแข็งท่ีกระด้ำง ก ำหนดว่ำเป็นธำตุดิน สิ่งท่ีอ่อนท่ีเหลว 
ซึมซำบไปในดิน ท ำดินให้เหนียวเป็นก้อนอยู่ได้ ก ำหนดว่ำเป็นธำตุน้ ำ สิ่งท่ีท ำดินและน้ ำให้ 
อุ่นให้ร้อนให้แห้งเกรียมไป ก ำหนดว่ำเป็นธำตุไฟ สิ่งท่ีอุปถัมภ์อุดหนุนพยุงดินและน้ ำไว้และ
ท ำให้ไหวติงไปมำและรักษำไฟไว้มิให้ดับไปได้ ก ำหนดว่ำเป็นธำตุลม  
  (๖) นวสีวถิกาบรรพ หมวดก ำหนดพิจำรณำกำยท่ีเป็นซำกศพซึ่งเขำท้ิงไว้ 
ในป่ำช้ำเป็นต้นอันกลำยเป็นอสุภะเปลี่ยนสภำพไปตำมระยะกำลท่ีถูกท้ิงไว้ ๙ ระยะกำล  
เริ่มตั้งแต่ซำกศพท่ีเขำท้ิงไว้หนึ่งวัน สองหรือสำมวัน จนกลำยเป็นอสุภะขึ้นอืดพองมีสีเขียว 
มีหนองไหลเยิ้มออก เป็นต้นไปจนถึงซำกศพท่ีเขำท้ิงไว้นำนจนกลำยเป็นกระดูกผุยย่อย 
ป่นละเอียดเป็นจุณไป  
 เมื่อตั้งสติก ำหนดพิจำรณำกำย ๖ หมวด หมวดใดหมวดหนึ่งดังกล่ำวมำนี้  
จนภำวะจิตสงบแน่วแน่เป็นสมำธิสำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้ เรียกว่ำ สมถกัมมัฏฐาน  
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 ๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมำยถึงกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำเวทนำคือ
ควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ (เป็นกลำงๆ) เมื่อเสวยสุขเวทนำ ก็มีสติก ำหนด
รู้ว่ำเสวยสุขเวทนำเป็นต้น จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมำธิสำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้   
 ๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  หมำยถึงกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำจิตของตน
ตำมเป็นจริง คือ จิตมีรำคะ ก็รู้ว่ำจิตมีรำคะ จิตปรำศจำกรำคะ ก็รู้ว่ำจิตปรำศจำกรำคะ  
เป็นต้น จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมำธิสำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้  
 ๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  หมำยถึงกำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำสภำวธรรม
ต่ำงๆ ท้ังท่ีเป็นกุศล อกุศล อัพยำกฤต ท่ีมีอยู่ในจิตสันดำน เช่น กำมฉันทะมีอยู่ภำยในจิต  
ก็รู้ว่ำมีอยู่ หรือกำมฉันทะไม่มีอยู่ภำยในจิต ก็รู้ว่ำไม่มีอยู่ เป็นต้น จนกระท่ังจิตสงบเป็นสมำธิ
สำมำรถละนิวรณ์กิเลสได้  
 แม้ธรรมท่ีเป็นอำรมณ์ของสมถกัมมัฏฐำนจะมีหลำยประกำร ถึงกระนั้น ก็ควร
ก ำหนดว่ำ ธรรมท่ีเป็นอำรมณ์ ซึ่งสำมำรถท ำให้จิตสงบระงับนิวรณ์กิเลสได้ จัดเป็นอำรมณ์
ของสมถกัมมัฏฐำนได้ทั้งสิ้น 

 ธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานตามนัยอรรถกถา 
 ในคัมภีร์อรรถกถำและคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่ำนได้ประมวลหมวดธรรมอันเป็น
อำรมณ์กัมมัฏฐำนไว้ ๔๐ อย่ำง จัดเป็นหมวดธรรมได้ ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ กสิณ ๑๐ 
 ๑. ปฐวีกสิณ   กสิณมีดินเป็นอำรมณ์ 
 ๒. อาโปกสิณ   กสิณมีน้ ำเป็นอำรมณ์ 
 ๓. เตโชกสิณ   กสิณมีไฟเป็นอำรมณ์ 
 ๔. วาโยกสิณ   กสิณมีลมเป็นอำรมณ์ 
 ๕. นีลกสิณ   กสิณมีสีเขียวเป็นอำรมณ์ 
 ๖. ปีตกสิณ   กสิณมีสีเหลืองเป็นอำรมณ์ 
 ๗. โลหิตกสิณ   กสิณมีสีแดงเป็นอำรมณ์ 
 ๘. โอทาตกสิณ   กสิณมีสีขำวเป็นอำรมณ์ 
 ๙. อาโลกกสิณ   กสิณมีแสงสว่ำงเป็นอำรมณ์ 
 ๑๐. ปริจฉินนากาสกสิณ  กสิณมีอำกำศคือช่องว่ำงเป็นอำรมณ์ 



๘๓ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 กสิณ แปลว่ำ วัตถุอันจูงใจ หมำยถึงวัตถุส ำหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมำธิ  ๔ 
ข้อแรก เรียกว่ำ ภูตกสิณ (มหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม)  ๔ ข้อหลัง (ข้อ ๕–ข้อ ๘) 
เรียกว่ำ วัณณกสิณ (เขียว เหลอืง แดง ขำว)  

 การเจริญกสิณ มีปฐวีกสิณเป็นต้น ควรท ำดวงกสิณตำมประเภทของกสิณนั้นๆ 
ให้กว้ำงประมำณ ๑ คืบกับ ๔ นิ้วเป็นอย่ำงใหญ่ แต่ไม่ควรเล็กกว่ำปำกขันน้ ำ พึงก ำหนดจิต
บริกรรมว่ำ “ปฐวี ปฐวี ปฐวี” หรือ “ดิน ดิน ดิน” ด้วยกำรหลับตำบ้ำง ลืมตำบ้ำง ควำม
สงบแห่งจิตจะด ำเนินไปตำมล ำดับ เรียกว่านิมิต ในขณะท่ีเพ่งดูดวงกสิณพร้อมกับกำร
บริกรรมไปนั้น ท่ำนเรียกว่ำ บริกรรมนิมิต หรือ บริกรรมภาวนา เมื่อบริกรรมไปจนเกิดนิมิต
ติดตำ เรียกว่ำ อุคคหนิมิต ถึงจุดนี้แล้วนิวรณธรรม จะเริ่มสงบลงตำมล ำดับ จิตจะเป็น
อุปจารสมาธิ (สมาธิเฉียดใกล้ความสงบเข้าไปทุกที) จน ปฏิภาคนิมิต (นิมิตเทียบเคียง  
สามารถย่อหรือขยายนิมิตได้) ปรากฏขึ้น ดวงนิมิตจะปรำกฏสวยงำมผ่องใส จิตจะเข้ำสู่
ควำมสงบประณีตขึ้นไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิ (สมาธิอันแน่วแน่) ได้บรรลุฌำนในท่ีสุด  

หมวดที่ ๒ อสุภะ ๑๐ 

 ๑. อุทธุมาตกะ   ซำกศพที่เน่ำพองขึ้นอืด 
 ๒. วินีลกะ   ซำกศพที่มีสีเขียวคล้ ำคละด้วยสีต่ำงๆ 
 ๓. วิปุพพกะ   ซำกศพท่ีมีน้ ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตำมท่ีแตกปริออก 
 ๔. วิจฉิททกะ   ซำกศพที่ขำดจำกกันเป็นสองท่อน 
 ๕. วิกขายิตกะ   ซำกศพที่ถูกสัตว์ เช่น แร้ง กำ สุนัขจิกกัดกินแล้ว 
 ๖. วิกขิตตกะ   ซำกศพที่กระจุยกระจำย มีอวัยวะหลุดออกไปข้ำงๆ 
 ๗. หตวิกขิตตกะ   ซำกศพที่ถูกสับฟันบ่ันเป็นท่อนๆ กระจำยออกไป 
 ๘. โลหิตกะ   ซำกศพที่มีโลหิตไหลอำบเรี่ยรำดอยู่ 
 ๙. ปุฬุวกะ   ซำกศพทีมีหนอนคลำคล่ ำเต็มไปหมด 
  ๑๐. อัฏฐิกะ   ซำกศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่ำงกระดูกหรือกระดูกท่อน 

 อสุภะ แปลว่ำ สภาพอันไม่งาม หมำยถึงซำกศพในสภำพต่ำงๆ ซึ่งใช้เป็นอำรมณ์
ของสมถกัมมัฏฐำน โดยกำรพิจำรณำซำกศพในระยะเวลำต่ำงๆ กัน รวม ๑๐ ระยะ เริ่มแต่
ซำกศพขึ้นอืดไปจนถึงซำกศพท่ีเหลือแต่โครงกระดูก 
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 การเจริญอสุภะ : กำรเจริญอสุภกัมมัฏฐำนจ ำเป็นต้องอำศัยซำกศพในลักษณะ
ต่ำงๆ เมื่อจะพิจำรณำ อย่ำยืนเหนือลม ใต้ลม หรือใกล้-ไกลเกินไป แต่ให้ยืนในท่ีซึ่งอำจเห็น
ซำกศพได้ชัดเจนและไม่ถูกกลิ่นซำกศพรบกวน ให้ยืนตรงช่วงกลำงของซำกศพ โดยต้องเป็น
ซำกศพที่ยังคงรูปร่ำงสมบูรณ์อยู่ ไม่พึงพิจำรณำซำกศพของเพศตรงข้ำมกับตน (เพรำะจะท ำ
ให้เกิดรำคะได้) โดยก ำหนดพิจำรณำ ๖ ส่วน คือ  
 ๑) สีของซากศพ พิจำรณำดูว่ำเป็นสีด ำหรือขำวเป็นต้น  
 ๒) เพศหรือวัยของซากศพ พิจำรณำให้รู้ว่ำอยู่ในปฐมวัยหรือมัชฌิมวัย แต่ห้ำม
ก ำหนดว่ำเป็นเพศหญิงหรือเพศชำย  
 ๓) สัณฐานของซากศพ พิจำรณำดูว่ำเป็นอวัยวะส่วนไหนของซำกศพ  
 ๔) ทิศที่อยู่ของซากศพ พิจำรณำดูว่ำอวัยวะต่ำงๆ ของซำกศพอยู่ในทิศใดบ้ำง  
 ๕) โอกาสท่ีตั้งของซากศพ พิจำรณำดูว่ำอวัยวะต่ำงๆ ของซำกศพตั้งอยู่ใน 
ท่ีใดบ้ำง  
 ๖) ภาพรวมของซากศพ พิจำรณำดูโดยรวม ตั้งแต่ปลำยผมถึงปลำยเท้ำของ
ซำกศพนั้นว่ำประกอบด้วยอำกำร ๓๒ มี ผม ขน เล็บ เป็นต้น จนถึงมันสมองเป็นท่ีสุด เป็น
ของปฏิกูลน่ำเกลียดท้ังโดยสี กลิ่นเป็นต้น 

 เมื่อก ำหนดพิจำรณำอสุภะดังกล่ำวแล้ว นิมิตท้ัง ๓ คือ บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต 
และปฏิภำคนิมิต ย่อมปรำกฏขึ้นตำมล ำดับจนถึงบรรลุฌำน เช่นเดียวกับกำรเจริญกสิณ  

หมวดที่ ๓ อนุสสติ ๑๐ 

 ๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจำรณำคุณ 
  ของพระองค์  
 ๒. ธัมมานุสสติ  ระลึกถึงพระธรรม คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจำรณำคุณ 
  ของพระธรรม  
 ๓. สังฆานุสสติ  ระลึกถึงพระสงฆ์ คือน้อมจิตระลึกถึงและพิจำรณำคุณ 
  ของพระสงฆ ์
 ๔. สีลานุสสติ ระลึกถึงศีล คือน้อมจิตระลึกพิจำรณำศีลของตนท่ีบริสุทธิ ์
  ไม่ด่ำงพร้อย  
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 ๕. จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาค คือน้อมจิตระลึกถึงทำนท่ีตนได้บริจำค 
  แล้วและพิจำรณำคุณธรรมคือควำมเผื่อแผ่เสียสละท่ีมีในตน  
 ๖. เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทวดา คือน้อมจิตระลึกถึงเทวดำท้ังหลำยท่ีตนเคยรู้  
  และพิจำรณำคุณธรรมอันท ำบุคคลให้เป็นเทวดำ 
 ๗. อุปสมานุสสติ ระลึกถึงธรรมเป็นท่ีสงบ คือระลึกถึงและพิจำรณำคุณ 
  ของพระนิพพำนอันเป็นท่ีดับกิเลสและกองทุกข์ 
 ๘. มรณัสสติ ระลึกถึงความตาย คือระลึกถึงและพิจำรณำถึงควำมตำย 
  อันจะต้องมีมำถึงตนเป็นธรรมดำ เพื่อไม่ให้เกิดควำม 
  ประมำท  
 ๙. กายคตาสติ สติอันไปในกาย คือก ำหนดพิจำรณำกำยนี้ให้เห็นว่ำ 
  ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ อันไม่สะอำด ไม่งำม น่ำรังเกียจ  
 ๑๐. อานาปานัสสติ  สติก าหนดลมหายใจเข้า-ออก  

 อนุสสติ แปลว่ำ ความตามระลึก คือน้อมจิตระลึกนึกถึงอำรมณ์กัมมัฏฐำนอยู่
เนืองๆ  

 ๑.-๓. ให้ก ำหนดระลึกพิจำรณำถึงควำมส ำคัญของพระรัตนตรัย ตำมคุณบทท่ีว่ำ 
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ... สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ... สุปฏิปนฺโน ภควโต 
สาวกสงฺโฆ ... โดยมีวิธีกำรเจริญ ๓ อย่ำง คือ  
 (๑) สาธยาย คือกำรสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยตำมท่ีนิยมกัน จนจิตสงบ
ไม่ซัดส่ำยไปในอำรมณ์อื่นๆ  
 (๒) น้อมร าลึก คือกำรน้อมน ำเอำคุณของพระรัตนตรัยบทใดบทหนึ่งมำก ำหนด
บริกรรมว่ำ พุทโธ, ธัมโม, สังโฆ โดยตั้งสติระลึกตำมบทนั้นๆ ให้สัมพันธ์กับกำรหำยใจ  
เข้ำ-ออก เช่น หำยใจเข้ำว่ำ พุท หำยใจออกว่ำ โธ เป็นต้น 
 (๓) พิจารณา คือกำรยกคุณของพระรัตนตรัยแต่ละบทขึ้นพิจำรณำ เมื่อพิจำรณำ
เห็นชัดในบทใด ก็พิจำรณำอยู่ท่ีบทนั้น จนจิตสงบ  

                                                           


 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค จัดเรียง อุปสมานุสสติ ไว้ในล ำดับที่ ๑๐  
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 ๔. การเจริญสีลานุสสติ : ผู้เจริญสีลำนุสสติ พึงช ำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ อย่าให้
เป็นท่อน คืออย่ำให้ขำด อย่าให้ด่าง อย่าให้พร้อย เมื่อท ำศีลของตนให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้ว  
พึงเข้ำไปสู่ท่ีสงัดพิจำรณำศีลของตนว่ำ ศีลของเรำนี้ ไม่ขำด ไม่ด่ำง ไม่พร้อย เป็นศีลท่ีพระอริยะ
ชอบใจนักปรำชญ์สรรเสริญ เมื่อระลึกนึกถึงศีลของตนอยู่อย่ำงนี้ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อม
ตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยล ำดับ 

 ๕. การเจริญจาคานุสสติ : ผู้เจริญจำคำนุสสติ พึงท ำจิตให้ยินดีในกำรบริจำค
ทำน โดยตั้งใจว่ำ “ต่อแต่นี้ไป เมื่อมีผู้รับทำนอยู่ หำกเรำยังไม่ได้ให้ทำน เรำจะไม่บริโภคเลย
เป็นอันขำด” จำกนั้นพึงก ำหนดอำกำรท่ีตนบริจำคทำนด้วยเจตนำอันบริสุทธิ์ให้เป็นนิมิต
อำรมณ์ แล้วเข้ำไปสู่ท่ีอันสงัดพิจำรณำว่ำ “เป็นลำภของเรำแล้วหนอ เรำได้เกิดมำเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศำสนำ” เมื่อระลึกถึงทำนท่ีตนบริจำค นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่น
เป็นขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยล ำดับ  

 ๖. การเจริญเทวตานุสสติ : ผู้เจริญเทวตำนุสสติ พึงระลึกถึงคุณธรรมท่ีท ำ
บุคคลให้เป็นเทวดำ จำกนั้นแล้วพึงพิจำรณำว่ำ “เหล่ำเทวดำท่ีเกิดในสุคติ บริบูรณ์ด้วยสุข
สมบัติอันเป็นทิพย์ เพรำะเมื่อชำติก่อน เทวดำเหล่ำนั้นประกอบด้วยคุณธรรมคือ ศรัทธำ ศีล 
สุตะ จำคะ ปัญญำ แม้เรำก็มีคุณธรรมเช่นนั้นเหมือนกัน” เมื่อระลึกถึงอย่ำงนี้แล้ว ย่อมเกิด
ปีติปรำโมทย์ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยล ำดับ  

 ๗. การเจริญอุปสมานุสสติ : ผู้เจริญอุปสมำนุสสติ พึงเข้ำไปสู่ท่ีอันสงัด ระลึกถึง
คุณของนิพพำนเป็นอำรมณ์ว่ำ “พระนิพพานนี้ เป็นท่ีสิ้นตัณหา เป็นท่ีปราศจากกิเลสเครื่อง
ย้อมใจ เป็นท่ีดับราคะ โทสะ โมหะโดยไม่เหลือ เป็นท่ีดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์โดยสิ้นเชิง 
เป็นสุขอย่างยิ่ง”เมื่อระลึกอยู่อย่ำงนี้ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและ
อุปจำรสมำธิโดยล ำดับ  

 ๘. การเจริญมรณัสสติ : ผู้เจริญมรณัสสติ พึงไปยังท่ีสงัดแล้วบริกรรมว่ำ 
“ความตายจักมีแก่เรา เราจักต้องตาย ชีวิตของเราจะต้องขาดสิ้นลงแน่นอน เรามีความตาย
เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้” กำรระลึกถึงควำมตำยโดยอุบำยท่ีชอบ พึงประกอบด้วย
องค์ ๓ คือ (๑) สติ ระลึกถึงควำมตำยอยู่ (๒) ญำณ รู้ว่ำควำมตำยจะมีเป็นแน่ ตัวจะต้องตำย
เป็นแท้ (๓) เกิดสังเวชสลดใจ เมื่อระลึกอยู่อย่ำงนี้ นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็น 
ขณิกสมำธิและอุปจำรสมำธิโดยล ำดับ  
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 ๙. การเจริญกายคตาสติ : ผูเ้จริญกำยคตำสติ พึงตั้งสติก ำหนดพิจำรณำกำยอัน
เป็นท่ีประชุมแห่งส่วนปฏิกูลน่ำเกลียด ตั้งแต่ปลำยผมลงมำถึงปลำยเท้ำ มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ 
ให้เห็นว่ำเต็มไปด้วยของไม่สะอำดมีประกำรต่ำงๆ ซึ่งนับได้จ ำนวน ๓๒ ส่วน คือ ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง, เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้ำม, หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด, ไส้ใหญ่ ไส้น้อย 
อำหำรใหม่ อำหำรเก่ำ ดี, เสลด หนอง (น้ ำเหลือง) เลือด เหงื่อ มันข้น , น้ ำตำ มันเหลว 
น้ ำลำย น้ ำมูก ไขข้อ, น้ ำมูตร (น้ ำปัสสำวะ) มันสมอง พึงพิจำรณำโดยสี สัณฐำน กลิ่น ท่ีเกิด  
ท่ีอยู่ของส่วนต่ำงๆ เหล่ำนั้น จนเห็นว่ำ เป็นของไม่สวยไม่งำม เป็นของปฏิกูลน่ำเกลียด นิวรณ์
ก็จะสงบระงับ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิโดยล ำดับ 

 ๑๐. การเจริญอานาปานัสสติ : ผู้เจริญอำนำปำนัสสติ พึงเข้ำไปสู่ท่ีสงัด เช่น 
ป่ำไม้ เรือนว่ำง โรงศำลำ เป็นต้น ซึ่งเหมำะแก่กำรเจริญจิตตภำวนำ แล้วนั่งขัดสมำธิเท้ำขวำ
ทับเท้ำซ้ำย มือขวำทับมือซ้ำย ต้ังกำยให้ตรง ด ำรงสติให้มั่น ก ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำ ลมหำยใจออก 
อย่ำให้หลงลืม เมื่อหำยใจเข้ำพึงก ำหนดรู้ว่ำหำยใจเข้ำ เมื่อหำยใจออกพึงก ำหนดรู้ว่ำหำยใจออก 
เมื่อหำยใจเข้ำและออกยำวหรือสั้น ก็พึงมีสติก ำหนดรู้โดยประจักษ์ชัดทุกขณะไปโดยมิให้หลงลืม 
เพ่ือให้จิตตั้งมั่นเป็นสมำธิโดยเร็ว  

หมวดที่ ๔ พรหมวิหาร ๔ 

 ๑. เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
 ๒. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ได้แก่ ควำมใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง
ควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
 ๓. มุทิตา ความพลอยยินดี ได้แก่ ควำมเป็นผู้มีจิตแช่มชื่นเบิกบำน ในเมื่อเห็น
ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรือง และประสบควำมส ำเร็จย่ิงขึ้นไป 
 ๔. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางในสัตว์ท้ังหลาย ได้แก่ ควำมไม่เอนเอียงไป
ด้วยควำมชอบหรือควำมชัง เท่ียงตรงดุจตรำชั่ง โดยพิจำรณำเห็นว่ำ สัตว์ท้ังหลำยมีกรรม
เป็นของของตน ท ำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลกรรมนั้น  

 พรหมวิหาร หมำยถึง หลักควำมประพฤติอันประเสริฐ หรือหลักกำรด ำเนินชีวิตอัน
บริสุทธิ์หมดจด และหลักกำรปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ท้ังหลำยโดยชอบ พรหมวิหำรนี้ เรียก
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อีกอย่ำงว่ำ อัปปมัญญา เพรำะเป็นธรรมท่ีแผ่ไปในมนุษย์หรือสัตว์ท้ังหลำย โดยไม่เจำะจง  
ไม่มีประมำณ ไม่มีขอบเขต มีวิธีเจริญดังนี้  

 เมตตา : เมื่อเห็นโทษของโทสะและอำนิสงส์ของขันติ จึงแผ่เมตตำจิตไปในตนก่อน
ว่ำ “ขอเราจงเป็นสุข อย่าได้มีทุกข์ มีเวรมีภัยแก่ใครๆ เลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ  
จงเป็นสุขๆ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยท้ังสิ้นเถิด” โดยเปรียบเทียบว่ำ เรารักสุข เกลียดทุกข์ 
ฉันใด ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ ฉันนั้น  จำกนั้น พึงแผ่ไปในสรรพสัตว์ ไม่มี
ประมำณ ไม่มีขอบเขต โดยท ำนองเดียวกันว่ำ “ขอสัตว์ท้ังปวง อย่ามีเวร อย่ามีความ
พยาบาทต่อกันและกันเลย อย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงเป็นสุขๆ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์
ภัยท้ังสิ้นเถิด” 

 เมตตำนี้เป็นข้ำศึกแก่โทสะและพยำบำทโดยตรง เมื่อบุคคลเจริญเมตตำนี้ย่อม
ละโทสะและพยำบำทได้ จิตก็ตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิโดยล ำดับ 
บุคคลท่ีเจริญเมตตำย่อมได้รับอำนิสงส์ ๑๑ อย่ำง คือ (๑) หลับเป็นสุข (๒) ตื่นเป็นสุข  
(๓) ไม่ฝันร้ำย (๔) เป็นท่ีรักของมนุษย์ (๕) เป็นท่ีรักของอมนุษย์ (๖) เทวดำรักษำ (๗) ไฟ ยำพิษ 
ศัสตรำวุธ ไม่กล้ ำกรำย (๘) จิตสงบเป็นสมำธิได้เร็ว (๙) สีหน้ำผ่องใส (๑๐) ตำยอย่ำงมีสติ 
(๑๑) เมื่อยังไม่บรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้ำถึงพรหมโลก   

 กรุณา : เมื่อได้เห็นสรรพสัตว์ผู้ได้รับควำมทุกข์ยำกล ำบำกแล้วท ำให้เป็นอำรมณ์แผ่
กรุณำจิตไปว่ำ “ขอสัตว์ผู้ประสบทุกข์ จงพ้นจากทุกข์เถิด” เมื่อแผ่ไปอย่ำงนี้บ่อยๆ ก็จะก ำจัด
วิหิงสา ควำมเบียดเบียน  นิวรณ์ก็จะสงบระงับ จิตก็จะตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ 
และอัปปนำสมำธิโดยล ำดับ ส ำเร็จเป็นกำมำวจรกุศลและรูปำวจรกุศล 
 มุทิตา : เมื่อได้เห็นหรือได้ยินมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ ท่ีอยู่สุขสบำย ก็พึงท ำจิตให้ 
ชื่นชมยินดี แผ่มุทิตำจิตไปว่ำ “ขอสัตว์ท้ังหลาย อย่าได้เสื่อมจากสมบัติท่ีตนได้แล้วเลย” 
หรือ “ขอสัตว์เหล่านั้นยั่งยืนอยู่ในสุขสมบัติของตนๆ เถิด” เมื่อท ำบริกรรมนึกอยู่อย่ำงนี้ 
ย่อมละอรติ คือควำมไม่ยินดีในควำมสุขและสมบัติของผู้อื่นลงไปได้  จิตก็จะตั้งมั่นเป็น 
ขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ และอัปปนำสมำธิโดยล ำดับ 
 อุเบกขา : พึงแผ่ไปในสรรพสัตว์ โดยท ำจิตให้เป็นกลำงๆ อย่ำดีใจเสียใจในเหตุสุขทุกข์
ของสรรพสัตว์แล้วบริกรรมนึกไปว่ำ “สัตว์ท้ังหลายท้ังปวง มีกรรมเป็นของของตน เป็นอยู่
เช่นใด ก็จงเป็นอยู่เช่นนั้นเถิด” เมื่อนึกบริกรรมอย่ำงนี้เรื่อยไป จิตก็จะละรำคะและปฏิฆะ 
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คือควำมก ำหนัดขัดเคืองในสุขทุกข์ของผู้อื่นลงไปได้ อุเบกขำนี้มีอำนุภำพสำมำรถท ำให้ผู้
เจริญได้บรรลุฌำนขั้นสูงสุด 
 

หมวดที่ ๕ อาหาเรปฏกิูลสัญญา ๑ 

 อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความส าคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร หมำยถึงกำรพิจำรณำ
อำหำรให้เห็นเป็นของน่ำรังเกียจ เพื่อไม่ให้เกิดควำมติดใจในรสอำหำร  มีวิธีกำรพิจำรณำ
ควำมปฏิกูลในอำหำรโดยอำกำร ๑๐ อย่ำง คือ ๑) โดยการไป  ๒) โดยการแสวงหา 
๓) โดยการบริโภค  ๔) โดยท่ีอยู่  ๕) โดยการหมักหมม  ๖) โดยยังไม่ย่อย  ๗) โดยย่อยแล้ว  
๘) โดยผลจากการย่อย  ๙) โดยการหลั่งไหลขับถ่ายออก  ๑๐) โดยท าให้แปดเปื้อน แต่พระมติ
ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำฯ มี ๘ อย่ำง โดยตัดข้อ ๑ และข้อ ๒ ออก 

 เมื่อผู้เจริญอำหำเรปฏิกูลสัญญำพิจำรณำโดยอำกำรอย่ำงนี้ นิวรณ์ย่อมสงบระงับ 
จิตก็จะตั้งมั่นเป็นอุปจำรสมำธิ ให้ส ำเร็จกิจเป็นกำมำวจรกุศล และเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่ง
มรรคผลนิพพำนต่อไป 

หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถาน ๑ 

 จตุธาตุววัตถาน การก าหนดธาตุ ๔ หมำยถึงกำรก ำหนดพิจำรณำให้เห็นว่ำร่ำงกำย
เรำนั้นเป็นแต่เพียงธำตุ ๔ คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม มำประชุมกันเท่ำนั้น ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดควำม 
เบื่อหน่ำย ถอนควำมรู้สึกว่ำเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ ออกไปจำกจิต เรียกอีกอย่ำงว่ำ 
ธาตุมนสิการ หรือ ธาตุกัมมัฏฐาน  

 ในการก าหนดนั้น ผู้จะเจริญจตุธำตุววัตถำนนี้ พึงตัดควำมกังวลห่วงใยท้ังหมด เข้ำ
ไปสู่สถำนท่ีสงัด แล้วตั้งสติพิจำรณำร่ำงกำยนี้ โดยแยกส่วนต่ำงๆ ออกเป็นธำตุ ๔ คือ ดิน น้ ำ 
ไฟ ลม ดังนี้ 

 สิ่งท่ีแข็งกระด้ำง มีอยู่ในกำย เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น 
จัดเป็น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน  

 สิ่งท่ีเหลวเอิบอำบซำบซึมไป มีอยู่ในกำย เช่น น้ ำลำย น้ ำมูก น้ ำตำ มันเปลว เหงื่อ 
เลือด เป็นต้น จัดเป็น อาโปธาต ุธาตุน้ํา  
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 สิ่งท่ีท ำให้กำยอบอุ่น ท ำให้กำยทรุดโทรมเหี่ยวแห้ง ปรำศจำกควำมงำม ท ำให้กำย
เร่ำร้อนกระวนกระวำยจนทนไม่ได้ และท ำอำหำรในกำยให้ย่อยแปรปรวนไป จัดเป็น 
เตโชธาตุ ธาตุไฟ  

 สิ่งท่ีอุปถัมภ์ค้ ำชูกำยให้ส ำเร็จกิจมีสั่นไหว ลุก เดิน ยืน นั่ง นอนได้ เป็นต้น จัดเป็น 
วาโยธาตุ ธาตุลม  ธำตุลมนี้ มีอำกำร ๖ อย่ำง คือ (๑) ลมพัดขึ้นเบื้องบน (๒) ลมพัดลงเบื้องต่ ำ 
(๓) ลมในท้องนอกไส้ (๔) ลมในไส้ใหญ่ (๕) ลมซ่ำนไปท่ัวอวัยวะในร่ำงกำย และ  
(๖) ลมหำยใจเข้ำ-ออก   

 เมื่อก ำหนดพิจำรณำธำตุ ๔ เช่นนี้เรื่อยไป จิตก็จะตั้งมั่นเป็นขณิกสมำธิและอุปจำร
สมำธิโดยล ำดับ นิวรณ์ก็จะสงบระงับไป จิตย่อมหยั่งลงสู่สุญญตำรมณ์ คือเห็นว่ำร่ำงกำยนี้
ว่ำงเปล่ำจำกสัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ จำกนั้นจิตจะเพิกเฉยเป็นกลำงๆ ไม่ยินดียินร้ำย  
ในอิฏฐำรมณ์อนิฏฐำรมณ์ และอำจส ำเร็จมรรคผลนิพพำนไดใ้นท่ีสุด  

หมวดที่ ๗ อรูป ๔ 

 ๑. อากาสานัญจายตนะ   ฌำนท่ีก ำหนดอำกำศอันไม่มีท่ีสุดเป็นอำรมณ์ 
 ๒. วิญญาณัญจายตนะ  ฌำนท่ีก ำหนดวิญญำณอันไม่มีที่สุดเป็นอำรมณ์ 
 ๓. อากิญจัญญายตนะ  ฌำนท่ีก ำหนดภำวะไม่มีอะไรๆเป็นอำรมณ ์
 ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ฌำนท่ีก ำหนดภำวะมีสัญญำก็ไม่ใช่  
      ไม่มีสัญญำก็ไม่ใช่เป็นอำรมณ์ 

 อรูป หมำยถึง ฌำนท่ีมีอรูปธรรมเป็นอำรมณ์ ภพของสัตว์ผู้เข้ำถึงอรูปฌำน มีดังนี้ 

 ๑. อากาสานัญจายตนะ หมำยถึงฌำนท่ีเลิกเพ่งกสิณแล้วมำก ำหนดอำกำศ คือ 
ท่ีว่ำง หรือช่องว่ำงเป็นอำรมณ์ โดยพิจำรณำให้เห็นว่ำ อำกำศไม่มีท่ีสุดแล้วท ำบริกรรมว่ำ 
อนนฺโต อากาโส อากาศไม่มีท่ีสุดๆ ดังนี้เนืองๆ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นอุปจำรสมำธิ ตลอด
จนถึงอัปปนำสมำธิโดยล ำดับ 
 ๒. วิญญาณัญจายตนะ หมำยถึงฌำนท่ีเลิกเพ่งอำกำศหรือท่ีว่ำงนั้นแล้วมำก ำหนด
เพ่งดูวิญญำณ ควำมรับรู้เป็นอำรมณ์ โดยพิจำรณำให้เห็นว่ำวิญญำณไม่มีท่ีสุดแล้วท ำ
บริกรรมว่ำ อนนฺตํ วิญฺ าณํ วิญญาณไม่มีที่สุดๆ ดังนี้เนืองๆ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นอัปปนำสมำธิ  
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 ๓. อากิญจัญญายตนะ หมำยถึงฌำนท่ีเลิกก ำหนดเพ่งวิญญำณเป็นอำรมณ์ของ
อรูปฌำนท่ี ๒ แล้วมำยึดหน่วงเอำควำมไม่มีของอรูปฌำนท่ี ๑ เป็นอำรมณ์แล้วท ำบริกรรมว่ำ 
นตฺถิ กิญฺจิ อรูปวิญญาณท่ี ๑ นี้ นิดหนึ่งไม่มี มิได้เหลือติดอยู่ในอากาศ ดังนี้เนืองๆ จิตย่อม
ตั้งมั่นเป็นอัปปนำสมำธิ  
 ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ หมำยถึงฌำนท่ีเลิกก ำหนดคือปล่อยวำงอำรมณ์ของ
อรูปฌำนท่ี ๓ แล้วก ำหนดเอำแต่ภำวะท่ีละเอียดประณีตของอรูปฌำนท่ี ๔ เป็นอำรมณ์แล้ว
ท ำบริกรรมว่ำ สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ อรูปฌานนี้ละเอียดนัก ประณีตนัก จะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่
มีสัญญาก็ไม่ใช ่ดังนี้เนืองๆ จิตย่อมตั้งมั่นเป็นอัปปนำสมำธิ 

จริต ๖  
 กำรท่ีท่ำนจัดอำรมณ์กัมมัฏฐำนไว้ถึง ๔๐ อย่ำง เพรำะก ำหนดตำมควำมเหมำะแก่
จริตของบุคคล ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถเลือกตำมควำมเหมำะแก่จริตของตน  ถ้ำเลือก
อำรมณ์กัมมัฏฐำนได้ถูกต้องเหมำะสมกับจริต กำรปฏิบัติก็จะได้ผลดีและรวดเร็ว   
 ค ำว่ำ จริต แปลว่ำ ความประพฤติ หมำยถึงพื้นเพของจิต หรืออุปนิสัยท่ีหนักไป
ทำงใดทำงหนึ่ง อันเป็นปกติประจ ำอยู่ในสันดำน เรียกอีกอย่ำงว่ำ จริยา จริตของบุคคล 
ในโลก มี ๖ ประเภท คือ 
 ๑. ราคจริต หมำยถึง ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีราคะเป็นเจ้าเรือน 
คือมีลักษณะนิสัยรักสวยรักงำม ชอบเรื่องบันเทิงเจริญใจ เรียบร้อย ท ำงำนละเอียดประณีต 
เป็นคนเจ้ำเล่ห์ โอ้อวด ถือตัว มีควำมต้องกำรทำงกำมและเกียรติมำก และนิยมรสอำหำรท่ี
กลมกล่อม เป็นต้น 
 ๒. โทสจริต หมำยถึง ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีโทสะเป็นเจ้าเรือน 
คือมีลักษณะนิสัยใจร้อน หงุดหงิด รุนแรง ฉุนเฉียว โกรธง่ำย ชอบกำรต่อสู้เอำชนะผู้อื่น  
พรวดพรำด รีบร้อน กระด้ำง ท ำกำรงำนรวดเร็วแต่ไม่ค่อยเรียบร้อย ลบหลู่คุณท่ำน ตีตนเสมอ 
มักริษยำ และชอบบริโภคอำหำรรสจัด เป็นต้น 
 ๓. โมหจริต หมำยถึง ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีโมหะเป็นเจ้าเรือน 
คือมีลักษณะนิสัยโง่เขลำ ขี้หลงขี้ลืม เลื่อนลอย ขำดเหตุผล ชอบเรื่องไร้สำระ ท ำกำรงำน
หยำบขำดควำมเรียบร้อย มักมีควำมเห็นคล้อยตำมคนอื่นง่ำย  ใครว่ำอย่ำงไรก็ว่ำตำมเขำ  
ขี้เกียจ ขี้สงสัย เข้ำใจอะไรยำก เป็นต้น 
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 ๔. สัทธาจริต หมำยถึง ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีศรัทธาเป็น 
เจ้าเรือน คือมีลักษณะนิสัยเชื่อง่ำย ทุ่มเทใจให้ผู้อื่นได้ง่ำย เชื่อเรื่องไสยศำสตร์ ท ำกำรงำน
เรียบร้อย ชอบสวยงำมแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉำดโลดโผน มีจิตใจเบิกบำนในเรื่องบุญกุศล  
ไม่ชอบโอ้อวด เป็นต้น 

 ๕. พุทธิจริต หมำยถึงผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ หรือมีพุทธิปัญญาเป็น 
เจ้าเรือน คือมีลักษณะนิสัยชอบคิดพิจำรณำตำมควำมจริง มีปัญญำเฉียบแหลมว่องไว ได้ยิน
ได้ฟังอะไรมำมักจ ำได้เร็ว มักท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เรียบร้อย สวยงำม มีระเบียบ  
ชอบพินิจพิเครำะห์ เป็นต้น 

 ๖. วิตกจริต หมำยถึง ผู้มีความวิตกเป็นความประพฤติปกติ หรือ มีความวิตกเป็น
เจ้าเรือน คือมีลักษณะนิสัยคิดวกวน ฟุ้งซ่ำน ขำดควำมมั่นใจ วิตกกังวลในเรื่องไม่เป็นเรื่อง 
ท ำงำนจับจด มักเห็นคล้อยตำมคนหมู่มำก ประเภทพวกมำกลำกไป เป็นต้น 

อารมณ์กมัมัฏฐานที่เหมาะกับจริต ๖ 

 กัมมัฏฐาน ๑๑ อย่าง คือ อสุภะ ๑๐ และกำยคตำสติ ๑ เหมำะกับคนราคจริต  
 กัมมัฏฐาน ๘ อย่าง คือ วัณณกสิณ ๔ ได้แก่ นีลกสิณ ปีตกสิณ โลหิตกสิณ และ 
โอทำตกสิณ และพรหมวิหำร ๔ ได้แก่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ และอุเบกขำ เหมำะกับ 
คนโทสจริต  
 อานาปานัสสติกัมมัฏฐาน เหมำะกับคนโมหจริตและคนวิตกจริต  

 กัมมัฏฐาน ๖ อย่าง คือ อนุสสติ ๖ ได้แก่ พุทธำนุสสติ ธัมมำนุสสติ สังฆำนุสสติ  
สีลำนุสติ จำคำนุสสติ และเทวตำนุสติ เหมำะกับคนสัทธาจริต  

 กัมมัฏฐาน ๔ อย่าง คือ มรณัสสติ อุปสมำนุสสติ อำหำเรปฏิกูลสัญญำ และ 
จตุธำตุววัตถำน เหมำะกับคนพุทธิจริต  

 ภูตกสิณ ๔ และอรูป ๔ เหมำะกับคนทุกจริต  

นิมิต ๓  

 นิมิต หมำยถึง เครื่องหมำยส ำหรับให้จิตก ำหนดในกำรเจริญกัมมัฏฐำน มี ๓ อย่ำง คือ 
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 ๑. บริกรรมนิมิต นิมิตขั้นเริ่มต้น ได้แก่ สิ่งท่ีก ำหนดเป็นอำรมณ์ในกำรเจริญ
กัมมัฏฐำน เช่น ดวงกสิณท่ีเพ่งดู ลมหำยใจท่ีก ำหนด หรือพระพุทธคุณท่ีก ำหนดนึกเป็น
อำรมณ์ เป็นต้น 
 ๒. อุคคหนิมิต นิมิตติดตา ได้แก่ บริกรรมนิมิตท่ีเพ่งหรือก ำหนดจนเห็นเป็นภำพ
ติดตำติดใจ เช่น ดวงกสิณท่ีเพ่งจนติดตำ หลับตำแล้วยังเห็น เป็นต้น 
 ๓. ปฏิภาคนิมิต นิมิตเทียบเคียง ได้แก่ นิมิตท่ีเป็นภำพเหมือนของอุคคหนิมิต 
แต่ติดลึกเข้ำไปอีกจนเป็นภำพท่ีเกิดจำกสัญญำของผู้ท่ีได้สมำธิ จึงบริสุทธิ์จนปรำศจำกสี  
เป็นต้น และไม่มีมลทินใดๆ ท้ังสำมำรถนึกขยำยหรือย่อส่วนได้ตำมปรำรถนำ 

ภาวนา ๓ 
 ภาวนา หมำยถึง กำรเจริญกัมมัฏฐำนหรือฝึกสมำธิตำมล ำดับขั้น มี ๓ คือ 
 ๑. บริกรรมภาวนา การเจริญสมาธิขั้นเริ่มต้น ได้แก่ กำรก ำหนดเอำนิมิตในสิ่งท่ี
ก ำหนดเป็นอำรมณ์กัมมัฏฐำน  เช่น เพ่งดวงกสิณ ก ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออกท่ีกระทบ 
ปลำยจมูก หรือนึกถึงพุทธคุณเป็นอำรมณ์เป็นต้น คือกำรก ำหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง 
 ๒. อุปจารภาวนา การเจริญสมาธิขั้นอุปจาร ได้แก่ กำรเจริญกัมมัฏฐำนท่ีอำศัย
บริกรรมภำวนำโดยก ำหนดอุคคหนิมิตเรื่อยไปจนแนบสนิทในใจ เกิดเป็นปฏิภำคนิมิตขึ้น 
และนิวรณ์สงบระงับ จิตก็ตั้งมั่นเป็นอุปจำรสมำธิ  
 ๓. อัปปนาภาวนา การเจริญสมาธิขั้นอัปปนา ได้แก่ กำรเจริญกัมมัฏฐำนท่ี
อำศัยปฏิภำคนิมิตซึ่งเกิดขึ้นสม่ ำเสมอด้วยอุปจำรสมำธิ ในท่ีสุดก็เกิดอัปปนำสมำธิ คือสมำธิ
ท่ีแน่วแน่ถึงขั้นท่ีเรียกว่ำบรรลุปฐมฌำน  

ฌานสมาบัติ : คุณวิเศษของสมถกัมมัฏฐาน 

 สมาบัติ หมำยถึงคุณวิเศษท่ีผู้ปฏิบัติพึงเข้ำถึงบรรลุถึง ได้แก่ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔  
เรียกบุคคลผู้บรรลุว่ำ ฌานลาภีบุคคล (ผู้ได้บรรลุฌำน) ผู้ได้ฌำนต้องมีควำมช ำนำญ
คล่องแคล่วในฌำนสมำบัติท่ีได้บรรลุ เรียกว่ำ วสี จึงจะสำมำรถท ำให้ฌำนสมำบัติด ำรงอยู่
อย่ำงมั่นคง  มี ๕ อย่าง คือ  
 ๑. อาวัชชนวสี  ควำมช ำนำญในกำรนึกตรึกถึงองค์ฌำน  
 ๒. สมาปัชชนวสี  ควำมช ำนำญในกำรเข้ำฌำน  
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 ๓. อธิฏฐานวสี  ควำมช ำนำญในกำรรักษำฌำนไว้ตำมท่ีก ำหนด  
 ๔. วุฏฐานวสี  ควำมช ำนำญในกำรออกจำกฌำนตำมท่ีก ำหนด  
 ๕. ปัจจเวกขณวสี ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำองค์ฌำนท่ีได้บรรลุ 

 นักบวชนอกพระพุทธศำสนำสำมำรถบรรลุสมำบัติ ๘ ได้ แต่ไม่สำมำรถละกิเลสบรรลุ
พระนิพพำนได้ เพียงส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกเท่ำนั้น ดั งเช่น อำฬำรดำบสและ 
อุทกดำบส เป็นต้น 

 ในพระพุทธศำสนำ สมำบัติ ๘ จัดเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข
ในปัจจุบันของพระอริยบุคคล ย่อมเป็นไปเพื่อดับกิเลสท ำให้แจ้งพระนิพพำน มี ๒ ประเภท 
คือ (๑) ผลสมาบัติ การเข้าถึงผล ย่อมมีท่ัวไปแก่พระอริยบุคคลท่ีได้สมำบัติเท่ำนั้น 
(๒) นิโรธสมาบัติ มีได้เฉพำะพระอริยบุคคล ๒ จ ำพวก คือ พระอนำคำมี และพระอรหันต์ 
ท่ีได้สมำบัติ ๘ เท่ำนั้น 

 

 รูปฌำน ๔ อรูปฌำน ๔ และ สัญญำเวทยิตนิโรธ ๑ เรียกว่ำ อนุปุพพวิหาร ๙ คือ  
 ๑) ปฐมฌำน ๒) ทุติยฌำน 
 ๓) ตติยฌำน ๔) จตุตถฌำน 
 ๕) อำกำสำนัญจำยตนฌำน ๖) วิญญำณัญจำยตนฌำน 
 ๗) อำกิญจัญญำยตนฌำน ๘) เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำน 
 ๙) สัญญำเวทยิตนิโรธ 
 กำรท่ีท่ำนก ำหนดอำรมณ์สมถกัมมัฏฐำนไว้หลำยวิธี ก็เพื่อเหมำะแก่จริตบุคคล  
เพ่ือเป็นอุบำยระงับนิวรณ์ ๕  และเพ่ือให้บรรลุฌำนสมำบัติตำมล ำดับ  
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พุทธคุณกถา 
อุทเทส 

พุทธคุณ ๙ 
 

 ๑. อรห ํ  ผู้เป็นพระอรหันต์ 
 ๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ 
 ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ 
 ๔. สุคโต  ผู้เสด็จไปดีแล้ว 
 ๕. โลกวิทู  ผู้รู้แจ้งโลก 
 ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผู้เป็นสำรถีฝึกคนท่ีฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่ำ 
 ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน    ผู้เป็นพระศำสดำของเทวดำและมนุษย์ 
   ท้ังหลำย 
 ๘. พุทฺโธ  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนแล้ว 
 ๙. ภควา  ผู้ทรงจ ำแนกพระธรรม ผู้มีโชค 

พรรณนาความ 

 พุทธคุณ คือ พระคุณของพระพุทธเจ้ำ ท้ังท่ีเป็นพระคุณสมบัติส่วนพระองค์ 
และพระคุณท่ีทรงบ ำเพ็ญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น มี ๙ ประกำร ดังนี้  

 ๑. อรห ํผู้เป็นพระอรหันต์ หมำยถึง ผู้บริสุทธิ์ปรำศจำกกิเลสโดยสิ้นเชิง ในอรรถกถำ
และคัมภีรว์ิสุทธิมรรค ได้นิยำมควำมหมำยของค ำว่ำ อรห ํไว้ ๕ ประกำร  

 ๑) เป็นผู้ไกลกิเลส คือทรงด ำรงอยู่ไกลแสนไกลจำกกิเลสท้ังหลำย เพรำะทรง
ก ำจัดกิเลสท้ังหลำยพร้อมท้ังวำสนำด้วยอริยมรรคจนหมดสิ้น 

 ๒) เป็นผู้กําจัดอริทั้งหลาย คือทรงก ำจัดข้ำศึกคือกิเลสท้ังหลำยด้วยอริยมรรค 

 ๓) เป็นผู้หักกําแห่งสังสารจักร คือทรงหักกงล้อแห่งกำรเวียนว่ำยตำยเกิดใน 
ภพภูมิต่ำงๆ 
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 ๔) เป็นผู้ควรแก่ปัจจัย ๔ เป็นต้น คือทรงเป็นผู้ควรแก่กำรบูชำพิเศษ เพรำะ
พระองค์ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลชั้นยอด เทวดำและมนุษย์ท้ังหลำยต่ำงบูชำพระองค์ด้วยกำร
บูชำอย่ำงยิ่ง 

 ๕) เป็นผู้ไม่มีที่ลับในการทําบาป  คือไม่ทรงท ำบำปทุจริตท้ังในท่ีลับและ 
ในท่ีแจ้ง  
 ๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ หมำยถึงเป็นผู้ตรัสรู้สรรพสิ่งท่ีควรรู้ยิ่ง ท่ีควร
ก ำหนดรู้ ท่ีควรละ ท่ีควรท ำให้แจ้ง และท่ีควรเจริญให้เกิดมีได้อย่ำงถูกต้องโดยชอบด้วย
พระองค์เอง โดยไม่มีผู้ใดแนะน ำสั่งสอน  โดยสรุป คือ พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ด้วย 
พระองค์เอง 

 ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ หมำยถึงทรงเพียบพร้อม
ด้วยวิชชำ ๓ วิชชำ ๘ และจรณะ ๑๕   

 วิชชา ๓ คือ 
  ๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ญำณหยั่งรู้ระลึกชำติหนหลังได้ 
  ๒) จุตูปปาตญาณ  ญำณหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์ท้ังหลำย 
  ๓) อาสวักขยญาณ  ญำณหยั่งรู้ควำมสิ้นไปแห่งอำสวกิเลส 

 วิชชา ๘ คือ 
  ๑) วิปัสสนาญาณ ปัญญำท่ีพิจำรณำเห็น รูป นำม คือ ขันธ์ ๕ เป็นส่วนๆ 
ต่ำงอำศัยกัน 
  ๒) มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทำงใจ เช่น เนรมิตกำยได้หลำกหลำยอย่ำง เป็นต้น   
  ๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ เช่น เหำะเหินเดินอำกำศได้ เดินบนน้ ำด ำลงไปใน
แผ่นดินได้ เป็นต้น 
  ๔) ทิพพโสต หูทิพย์ คือฟังเสียงท่ีอยู่ไกลแสนไกลไดย้ิน 
  ๕) เจโตปริยญาณ ก ำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ เช่น รู้ควำมคิดคนอื่นว่ำคิดอย่ำงไร                                   
  ๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ญำณระลึกชำติหนหลังของตนได ้
  ๗) ทิพพจักขุ ตำทิพย์ เห็นกำรเกิดกำรตำยของเหล่ำสัตว์ 
  ๘) อาสวักขยญาณ รู้จักท ำอำสวะให้สิ้นไปไม่มีเหลือ 
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 จรณะ ๑๕  คือ 
 ๑)  สีลสังวร ควำมส ำรวมในศีล 
  ๒)  อินทรียสังวร ควำมส ำรวมอินทรีย์ 
  ๓)  โภชเน มัตตัญญุตา ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณในกำรบริโภค 
  ๔)  ชาคริยานุโยค ควำมหมั่นประกอบควำมเพียร 
  ๕)  สัทธา ควำมเชื่อกรรมและผลของกรรม 
  ๖)  หิริ ควำมละอำยต่อบำปทุจริต 
  ๗)  โอตตัปปะ ควำมสะดุ้งกลัวต่อบำปทุจริต 
  ๘)  พาหุสัจจะ ควำมเป็นผู้ได้สดับมำก 
    ๙)  วิริยารัมภะ กำรปรำรภควำมเพียร 
 ๑๐) สติ ควำมระลึกได้ 
 ๑๑) ปัญญา ควำมรอบรู้ตำมเป็นจริง 
 ๑๒) ปฐมฌาน ฌำนท่ี  ๑  
 ๑๓) ทุติยฌาน ฌำนท่ี  ๒  
 ๑๔) ตติยฌาน ฌำนท่ี  ๓  
 ๑๕) จตุตถฌาน ฌำนท่ี  ๔ 

 ๔. สุคโต ผู้เสด็จไปดีแล้ว หรือผู้กล่ำวดีแล้ว ในอรรถกถำนิยำมควำมหมำยไว้ ๔ ประกำร  
 ๑) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะมีกำรเสด็จด ำเนินไปอย่ำงบริสุทธิ์ หำโทษมิได้ 
ด้วยอริยมรรค  
 ๒) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะเสด็จไปสู่อมตสถำนคือพระนิพพำน 
 ๓) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะเสด็จไปโดยชอบ ไม่ทรงหวนกลับมำสู่กิเลส 
ท่ีละได้แล้ว 
 ๔) ทรงพระนำมว่ำ สุคโต เพรำะตรัสวำจำชอบ ตรัสค ำจริง ประกอบด้วย
ประโยชน์  

 ๕.  โลกวิท ูผู้ทรงรู้แจ้งโลก มีควำมหมำย ๒ ประกำร ดังนี้ 
 ๑) ทรงพระนำมว่ำ โลกวิทู เพรำะทรงรู้แจ้งโลกภำยในคือร่ำงกำย ซึ่งมีสัญญำ 
มีใจครองนี้ โดยทรงรู้ถึงสภำวะ เหตุเกิดขึ้น ควำมดับ และวิธีปฏิบัติให้ลุถึงควำมดับอย่ำง  
ถ่องแท้ 
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 ๒) ทรงพระนำมว่ำ โลกวิทู เพรำะทรงรู้แจ้งโลกภำยนอก ๓ คือ (๑) สังขารโลก 
โลกคือสังขำรท่ีมีกำรปรุงแต่งตำมเหตุปัจจัย เช่น สรรพสัตว์ ด ำรงอยู่ได้เพรำะอำหำร  
(๒) สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ซึ่งแยกเป็นมนุษย์ เทวดำ พรหม (๓) โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน 
หรือโลกต่ำงๆ ท่ีมีในจักรวำล  
 ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผู้เป็นสารถีฝึกคนท่ีฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า คือทรงท ำ
หน้ำท่ีดุจสำรถี ฝึกเทวดำ มนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉำนท่ีสมควรฝึกได้ ด้วยอุบำยวิธี
ต่ำงๆ ตำมสมควรแก่อัธยำศัยของแต่ละบุคคลได้อย่ำงไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่ำ  
 ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ผู้เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย คือทรงเป็น
บรมครูสั่งสอนบุคคลทุกระดับชั้น ด้วยพระมหำกรุณำ โดยมุ่งประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ 
ในโลกหน้ำ และประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพำน  

  ๘. พุทฺโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว คือทรงเป็นพระพุทธเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ เพรำะตรัสรู้
สรรพสิ่งท่ีควรรู้ และทรงสอนผู้อื่นให้รู้ตำม พระองค์ทรงตื่นเองจำกควำมเชื่อถือและ  
ข้อปฏิบัติท้ังหลำยท่ีนับถือกันมำผิดๆ และทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นจำกควำมหลงงมงำย ทรงมี
พระหฤทัยเบิกบำนบ ำเพ็ญพุทธกิจ ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์  

 ๙. ภควา ผู้ทรงจ าแนกพระธรรม ผู้มีโชค ในอรรถกถำและคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
ให้นิยำมควำมหมำยไว้ ๖ ประกำร ดังนี้ 
 ๑) ทรงเป็นผู้มีโชค คือทรงหวังพระโพธิญำณก็ได้สมหวัง ซึ่ งเป็นผลจำก 
พระบำรมีท่ีทรงบ ำเพ็ญมำนำนถึง ๔ อสงไขย ๑ แสนกัป  
 ๒) ทรงเป็นผู้ทําลายกิเลสและหมู่มารทั้งมวลได้อย่างราบคาบ  คือทรงชนะ
กิเลสท้ังปวงและหมู่มำรได้หมดสิ้น 
 ๓) ทรงมีภคธรรม ๖ ประการ คือ (๑) ควำมมีอ ำนำจเหนือจิต (๒) โลกุตตรธรรม 
(๓) พระเกียรติยศท่ีปรำกฏท่ัวในโลก ๓ (๔) พระสิริรูปสง่ำงำมครบทุกส่วน (๕) ควำมส ำเร็จ
ประโยชน์ตำมท่ีทรงมุ่งหวัง (๖) ควำมเพียรชอบเป็นเหตุให้ได้รับควำมเคำรพจำกชำวโลก 
 ๔) ทรงจําแนกแจกธรรม คือ ทรงเป็นวิภัชชวาทีในกำรแสดงธรรม โดยทรง
แยกแยะจ ำแนกแจกแจงประเภทแห่งธรรมออกไปอย่ำงละเอียดวิจิตรพิสดำร 
 ๕) ทรงเสพอริยธรรม คือทรงยินดีในอริยวิหำรธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของ
พระอริยเจ้ำ) วิเวก (ควำมสงัดกำยและจิต) วิโมกข์ (ควำมหลุดพ้นจำกกิเลส) และอุตตริ - 
มนุสสธรรม (ธรรมของมนุษย์อันยวดยิ่ง มีฌำนสมำบัติเป็นต้น)  
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 ๖) ทรงสลัดตัณหาในภพ ๓ ได้แล้ว คือทรงปรำศจำกกิเลสตัณหำอันท ำให้เวียน
ว่ำยตำยเกิดในภพ ๓ คือ กำมภพ รูปภพ และอรูปภพ  

สรุปพระพุทธคุณ 
 พระพุทธคุณ ๙ ตั้งแต่ อรหํ ถึง ภควา เป็นเนมิตกนาม เกิดโดยนิมิตคืออรหัตตคุณ
และอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ ไม่มีผู้ใดในมนุษยโลกและเทวโลกแต่งตั้งถวำย  

 พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ  ทรงจัดพระพุทธคุณ ๙ ไว้ โดยย่อ  
๒ ประกำร คือ พระปัญญาคุณ กับ พระกรุณาคุณ  พระฎีกำจำรย์ ท้ังหลำยจัดไว้  
๓ ประกำร คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ ในพระคุณท้ัง ๓ นี้ ข้อท่ี
เป็นหลักและกล่ำวถึงท่ัวไปในคัมภีร์ต่ำงๆ มี ๓ คือ ปัญญำและกรุณำ ส่วนวิสุทธิ เป็นพระคุณ
เนื่องอยู่ในพระปัญญำอยู่แล้ว เพรำะเป็นผลเกิดเองจำกกำรตรัสรู้ จึงไม่แยกไว้เป็นข้อหนึ่ง
ต่ำงหำก 

 พระพุทธคุณ บทว่ำ อรห , สมฺมำสมฺพุทฺโธ, วิชฺชำจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู จัดเข้ำ
ในพระปัญญาคุณ, บทว่ำ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสำรถิ และ สตฺถำ เทวมนุสฺสำน  จัดเข้ำใน 
พระกรุณาคุณ, บทว่ำ พุทฺโธ และ ภควำ จัดเข้ำได้ทั้งในพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณ  

 อีกอย่ำงหนึ่ง บทว่ำ อรห , สมฺมำสมฺพุทฺโธ, วิชฺชำจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู แสดง
คุณสมบัติส่วนพระองค์ เรียกว่ำ อัตตหิตคุณ, บทว่ำ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสำรถิ และ สตฺถำ 
เทวมนุสฺสำน  แสดงคุณสมบัติเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เรียกว่ำ ปรหิตคุณ, บทว่ำ พุทฺโธ และ 
ภควำ แสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เรียกว่ำ อัตตปรหิตคุณ  
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วิปัสสนากัมมัฏฐาน  
อุทเทส 

 สาธุชนมาทําวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้งชัดในอารมณ์ให้เกิดมีขึ้นในจิตด้วย
เจตนาอันใด เจตนาอันนั้นชื่อว่า วิปัสสนาภาวนา 

พรรณนาความ  
 วิปัสสนากัมมัฏฐาน (วิปัสสนาภาวนา) หมำยถึงกัมมัฏฐำนเป็นอุบำยท ำให้เกิด
ปัญญำรู้เห็นสภำวธรรมตำมเป็นจริง โดยควำมเป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตำ  

ธรรมเป็นอารมณ์เป็นภูมิของวิปัสสนา 
 ในกำรเจริญวิปัสสนำกัมมัฏฐำน ต้องรู้จักอำรมณ์ของวิปัสสนำ อุปมำเหมือนกำรปลูก
พืชพันธุ์ธัญญำหำรต้องมีพื้นท่ี ถ้ำไม่มีพื้นท่ีส ำหรับปลูกแล้ว พืชก็เกิดไม่ได้ ธรรมอันเป็น
อำรมณ์เป็นภูมิของวิปัสสนำ คือสิ่งท่ียึดหน่วงจิตให้เกิดวิปัสสนำปัญญำ มีอยู่ ๖ หมวด  
คือ ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒  
ธรรมท้ัง ๖ หมวดนี้ ย่อเป็น รูปและนาม  

 ๑. ขันธ์ ๕ คือ  รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร และ วิญญำณ  อธิบำยดังนี้ 

 ๑) รูป คือร่ำงกำยอันสงเครำะห์ด้วยธำตุ ๔  คือ ดิน น้ ำ ไฟ ลม 

 ๒) เวทนา คือ ควำมเสวยอำรมณ์สุข ทุกข์ อุเบกขำ 

 ๓) สัญญา คือ ควำมจ ำได้หมำยรู้อำรมณ์หรือสิ่งท่ีมำกระทบกับอำยตนะภำยใน
คือตำ หู จมูก ล้ิน กำย และใจ 

 ๔) สังขาร คืออำรมณ์อันเกิดกับจิต เจตนำควำมคิดอ่ำนท่ีปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่ว 
หรือเป็นกลำงๆ  

 ๕) วิญญาณ คือควำมรู้แจ้งอำรมณ์ทำงทวำร ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย และใจ  

 ๒. อายตนะ ๑๒ ค ำว่ำ อำยตนะ แปลว่ำ ท่ีต่อ เครื่องต่อ หมำยถึงเครื่องรับรู้อำรมณ์
ของจิต แบ่งเป็นอำยตนะภำยใน ๖ และอำยตนะภำยนอก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ 
ตำ หู จมูก ล้ิน กำย ใจ อายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ ์
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 ๓. ธาตุ ๑๘ ค ำว่ำ ธาตุ แปลว่ำ สภาพทรงไว้ หมำยถึงสิ่งท่ีทรงสภำวะของตนอยู่เอง
ตำมท่ีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นไปตำมธรรมดำ ไม่มีผู้สร้ำง ไม่มีผู้บันดำล มี ๑๘ อย่ำง คือ 
 ๑) จักขุธาตุ ธาตุคือจักขุประสาท (ตา) 
 ๒) รูปธาตุ ธาตุคือรูป 
 ๓) จักขุวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะท่ีรับรู้รูปทางตา 
 ๔) โสตธาตุ ธาตุคือโสตประสาท (หู) 
 ๕) สัททธาตุ ธาตุคือเสียง 
 ๖) โสตวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะท่ีรับรู้เสียงทางหู 
 ๗) ฆานธาตุ ธาตุคือฆานประสาท (จมูก) 
 ๘) คันธธาตุ ธาตุคือกลิ่น 
 ๙) ฆานวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะท่ีรับรู้กลิ่นทางจมูก 
 ๑๐) ชิวหาธาตุ ธาตุคือชิวหาประสาท (ลิ้น) 
 ๑๑) รสธาตุ ธาตุคือรส 
 ๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะท่ีรับรู้รสทางลิ้น 
 ๑๓) กายธาตุ ธาตุคือกายประสาท 
 ๑๔) โผฏฐัพพธาตุ ธาตุคือโผฏฐัพพะ (สิ่งสัมผัส) 
 ๑๕) กายวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะท่ีรับรู้สัมผัสทางกาย 
 ๑๖) มโนธาตุ ธาตุคือมโน (จิต) 
 ๑๗) ธัมมธาตุ ธาตุคือธัมมะ (สิ่งท่ีใจนึกคิด,อารมณ์) 
 ๑๘) มโนวิญญาณธาตุ ธาตุคือสภาวะท่ีรับรู้อารมณ์ทางจิต 

 ๔. อินทรีย์ ๒๒ ค ำว่ำ อินทรีย์ แปลว่ำ สิ่งท่ีเป็นใหญ่ หมำยถึงอำยตนะท่ีเป็นใหญ่ 
ในกำรท ำกิจของตน เช่น ตำเป็นใหญ่ในกำรเห็น เป็นต้น มี ๒๒ อย่ำง คือ 
 ๑) จักขุนทรีย์ อินทรีย์คือจักษุประสาท (ตา) 
 ๒) โสตินทรีย์ อินทรีย์คือโสตประสาท (หู) 
 ๓) ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือฆานประสาท (จมูก) 
 ๔) ชิวหินทรีย์ อินทรีย์คือชิวหาประสาท (ลิ้น) 
 ๕) กายินทรีย์ อินทรีย์คือกายประสาท (กาย) 
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 ๖) มนินทรีย์ อินทรีย์คือมโน (จิต ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง) 
 ๗) อิตถินทรีย์ อินทรีย์คืออิตถีภาวะ (ความเป็นหญิง) 
 ๘) ปุริสินทรีย์ อินทรีย์คือปุริสภาวะ (ความเป็นชาย) 
 ๙) ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต 
 ๑๐) สุขินทรีย์ อินทรีย์คือสุขเวทนา (ความรู้สึกเป็นสุข) 
 ๑๑) ทุกขินทรีย์ อินทรีย์คือทุกขเวทนา (ความรู้สึกเป็นทุกข์) 
 ๑๒) โสมนัสสินทรีย์ อินทรีย์คือโสมนัสสเวทนา (ความรู้สึกดีใจ) 
 ๑๓) โทมนัสสินทรีย์ อินทรีย์คือโทมนัสสเวทนา (ความรู้สึกเสียใจ) 
 ๑๔) อุเปกขินทรีย์ อินทรีย์คืออุเบกขาเวทนา (ความรู้สึกเป็นกลาง) 
 ๑๕) สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธา มีหน้าท่ีเด่นด้านความเชื่อ 
 ๑๖) วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ มีหน้าท่ีเด่นด้านความเพียร 
 ๑๗) สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ มีหน้าท่ีเด่นด้านความระลึกชอบ 
 ๑๘) สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ มีหน้าท่ีเด่นด้านความตั้งใจมั่น 
 ๑๙) ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา มีหน้าท่ีเด่นด้านความรู้ชัด 
 ๒๐) อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งโสดาปัตติมัคคญาณ 
 ๒๑) อัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญาอันรู้ท่ัวถึงโสดาปัตติผลญาณถึงอรหัตต-
มัคคญาณ 
 ๒๒) อัญญาตาวินทรีย์ อินทรีย์แห่งท่านผู้รู้ท่ัวถึงอรหัตตผลญาณ 

 ๕. อริยสัจ ๔ ค ำว่ำ อริยสัจ แปลว่ำ ควำมจริงอันประเสริฐ ควำมจริงท่ีท ำให้เข้ำถึง
ควำมเป็นพระอริยะ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  

 ๖. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ค ำว่ำ ปฏิจจสมุปบาท แปลว่ำ ธรรมท่ีอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกอีกอย่ำงว่ำ ปัจจยาการ คืออำกำรท่ีเป็นปัจจัยแก่กันและกัน ได้แก่ 
อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  
ชาติ  ชรามรณะ  
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ธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น ตั้งอยู่แห่งวิปัสสนา 

 ในวิสุทธิ ๗ ธรรมท่ีเป็นเหตุเกิดขึ้น ตั้งอยู่ของวิปัสสนำ ได้แก่ วิสุทธิ ๒ ข้อ
ข้ำงต้น คือ  
 ๑) สีลวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งศีล  
 ๒) จิตตวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งจิต  
 ผู้ท่ีเจริญวิปัสสนำเบื้องต้น ต้องปฏิบัติตนให้มีศีลบริสุทธิ์และมีจิตบริสุทธิ์ก่อน 
จึงจะเจริญวิปัสสนำต่อไปได้ ถ้ำเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ ยังมีจิตฟุ้งซ่ำน ไม่เป็นสมำธิ ก็ไม่ควร  
ท่ีจะเจริญวิปัสสนำ 

ธรรมที่เป็นตัววิปัสสนา 

 ในวิสุทธิ ๗ ธรรมท่ีเป็นตัววิปัสสนำ ไดแ้ก่ วิสุทธิ ๕ ข้อข้างท้าย คือ 
 ๑) ทิฏฐิวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งทิฏฐ ิ
 ๒) กังขาวิตรณวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเครื่องข้ำมพ้นควำมสงสัย 
 ๓) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเครื่องเห็นว่ำทำง
หรือมิใช่ทำง 
 ๔) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณเป็นเคร่ืองเห็นทำงปฏิบัติ 
 ๕) ญาณทัสสนวิสุทธิ ควำมหมดจดแห่งญำณทัสสนะ คืออริยมรรค ๔  

อีกนัยหนึ่ง ธรรมที่เป็นตัววิปัสสนา ได้แก่ ไตรลักษณ์ หรือสำมัญญลักษณะ ๓  คือ  
 ๑) อนิจจตา   ความเป็นของไม่เท่ียง  
 ๒) ทุกขตา     ความเป็นทุกข์  
 ๓) อนัตตตา  ความเป็นของมิใช่ตัวตน  

ลักษณะ กิจ ผล และเหตุของวิปัสสนา 
 ลักษณะ คือ เครื่องหมำยของวิปัสสนำ ได้แก่ควำมรู้ควำมเห็นว่ำสังขำรเป็น
ของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ อย่ำงแจ้งชัดตำมควำมเป็นจริง  
 กิจ คือ หน้ำท่ีของวิปัสสนำ ได้แก่ควำมขจัดมืดคือโมหะอันปิดบังปัญญำไว้
ไม่ให้เห็นตำมควำมเป็นจริงของสังขำรว่ำ เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ 
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 ผล คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเจริญวิปัสสนำ ได้แก่ควำมรู้แจ้งเห็นจริงใน
สังขำรว่ำ เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ ปรำกฏเฉพำะหน้ำ ดุจประทีปส่องสว่ำงอยู่
ฉะนั้น 
 เหตุ คือ สิ่งท่ีสนับสนุนให้วิปัสสนำเกิดขึ้นและด ำรงอยู่ ได้แก่ควำมท่ีจิตไม่
ฟุ้งซ่ำน ตั้งมั่นเป็นสมำธิ  

วิภาคของวิปัสสนา 
 วิภาค หมำยถึงกำรแยกส่วนพิจำรณำอำรมณ์วิปัสสนำ ๖ ส่วน คือ  
 ๑) อนิจฺจํ ส่วนท่ีไม่เท่ียง คือสังขำรท่ีปัจจัยปรุงแต่งสร้ำงขึ้น เป็นของไม่เท่ียง 
เพรำะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนเป็นอย่ำงอื่นไป ไม่คงอยู่อย่ำงเดิม 
 ๒) อนิจฺจลกฺขณํ ส่วนท่ีเป็นลักษณะของความไม่เท่ียง คือเครื่องหมำย
ก ำหนดให้รู้ว่ำสังขำรเป็นของไม่เท่ียง มีควำมเกิดขึ้นแล้ว แปรปรวนเป็นอย่ำงอื่นไป ไม่คงอยู่
อย่ำงเดิม 
 ๓) ทุกฺขํ ส่วนท่ีเป็นทุกข์ คือสังขำรท่ีเป็นตัวทุกข์ เพรำะมีควำมเกิด-ดับ และมี
ควำมเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นด้วยทุกข์ที่เกิดจำกชรำ พยำธิ มรณะอยู่เป็นนิตย์ 
 ๔) ทุกฺขลกฺขณํ ส่วนท่ีเป็นลักษณะของความทุกข์ คือเครื่องหมำยก ำหนดให้รู้
ว่ำสังขำรเป็นทุกข์ เพรำะถูกชรำ พยำธิ มรณะ บีบคั้นเบียดเบียนเผำผลำญท ำลำยให้เป็น
ทุกข์อยู่เป็นนิตย์ 
 ๕) อนตฺตา ส่วนท่ีเป็นอนัตตา คือควำมท่ีสังขำรและวิสังขำรเป็นอนัตตำ เป็น
สภำพว่ำงจำกตัวตน มิใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ  
 ๖) อนตฺตลกฺขณํ ส่วนท่ีเป็นลักษณะของอนัตตา คือเครื่องหมำยก ำหนดให้รู้ว่ำ
สังขำรและวิสังขำรเป็นสภำพท่ีไม่มีตัวตน มิใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรำเขำ  
 
ผู้เจริญวิปัสสนามี ๒ ประเภท  

 ๑) สมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นยาน หมำยถึงผู้เจริญสมถะจนได้บรรลุฌำนสมำบัติ
แล้วจึงอำศัยสมถะนั้นเป็นพื้นฐำนเจริญวิปัสสนำต่อไป เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้มี
คุณวิเศษต่ำงๆ เช่นสำมำรถแสดงฤทธิ์ได้ เป็นต้น 
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 ๒) วิปัสสนายานิก ผู้มีวิปัสสนาเป็นยาน หมำยถึงผู้เจริญวิปัสสนำอย่ำงเดียวไป
จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ โดยมิได้เจริญสมถะ ไม่ได้ฌำนสมำบัติมำก่อน เมื่อเจริญวิปัสสนำก็
ก ำหนดนำมรูปเป็นอำรมณ์ ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สำมำรถ
แสดงฤทธ์ิได้ เรียกว่ำสุกขวิปัสสกะ (ผู้เจริญวิปัสสนำล้วน) 

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง 

 ผู้เจริญวิปัสสนำ อำจมีสิ่งท่ีมำท ำให้จิตเศร้ำหมองในระหว่ำงเจริญวิปัสสนำ 
เรียกว่ำ วิปัสสนูปกิเลส เคร่ืองเศร้าหมองแห่งวิปัสสนา คือ ธรรมำรมณ์ท่ีเกิดแก่ผู้ได้วิปัสสนำ
อ่อนๆ จนท ำให้ส ำคัญว่ำตนบรรลุมรรคผลแล้ว เป็นเหตุขัดขวำงให้ไม่ก้ำวหน้ำต่อไปใน
วิปัสสนำญำณ มี ๑๐ อย่ำง คือ 
 ๑) โอภาส แสงสว่ำงเกิดแต่วิปัสสนำจิต ซ่ำนออกจำกสรีระ 
 ๒) ญาณ ควำมหยั่งรู้ หรือวิปัสสนำญำณท่ีเห็นนำมรูปแจ้งชัด 
 ๓) ปีติ ควำมอิ่มใจท่ีแผ่ซ่ำนไปท่ัวร่ำงกำย 
 ๔) ปัสสัทธิ ควำมสงบกำยและจิต ระงับควำมกระวนกระวำยได้ 
 ๕) สุข ควำมสุขกำยและจิตท่ีเย็นประณีต 
 ๖) อธิโมกข์ ควำมน้อมใจเชื่อ มีศรัทธำกล้ำเป็นท่ีผ่องใสของจิตและเจตสิก 
 ๗) ปัคคาหะ ควำมเพียรสม่ ำเสมอประคองจิตไว้ด้วยดีในอำรมณ์ 
 ๘) อุปัฏฐาน ควำมท่ีสติตั้งมั่นปรำกฏชัด ควำมมีสติแก่กล้ำ 
 ๙) อุเบกขา ควำมมีจิตเป็นกลำงในสังขำรท้ังสิ้นอย่ำงแรงกล้ำ 
 ๑๐) นิกันติ ควำมพอใจอำลัยในวิปัสสนำท่ีสุขุมละเอียด 

 ผู้เจริญวิปัสสนำ เมื่อวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น พึงพิจำรณำ
รู้เท่ำทันว่ำ “ธรรมดังกล่าวไม่ใช่วิปัสสนา หากแต่เป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสสนา ไม่ใช่ทางมรรคผล” 
แล้วไม่ยินดี ไม่หลงในธรรมท่ีเป็นอุปกิเลสนั้น โดยไม่หยุดควำมเพียรในกำรเจริญวิปัสสนำ  
ก็จะสำมำรถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนำญำณขั้นสูงได้  
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สรุปความ 
 ผู้เจริญวิปัสสนำจนได้วิปัสสนำญำณ ย่อมเห็นนำมรูปโดยควำมเป็นไตรลักษณ์ 
คือ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ ตำมควำมเป็นจริง จะได้รับอำนิสงส์มำกกว่ำกำรบ ำเพ็ญ
ทำน และกำรรักษำศีล โดยมีอานิสงส์ ๔ อย่าง ดังนี้ 
 (๑) มีสติมั่นคง ไม่หลงตำย (ตำยอย่ำงมีสติ)  
 (๒) เกิดในสุคติภพ คือ โลกมนุษย์และโลกสวรรค์  
 (๓) เป็นอุปนิสัยแห่งมรรค ผล นิพพำน ต่อไปในเบ้ืองหน้ำ  
 (๔) ถ้ำมีอุปนิสัยแห่งมรรค ผล นิพพำน ก็สำมำรถบรรลุได้ในชำตินี้ 

 การ เจริญวิปั สสนา  จั ด ว่ ำ เป็ นปฏิ บั ติ บู ช ำอั น เลิ ศ  อันประ เสริ ฐ ท่ี สุ ด 
ในพระพุทธศำสนำ เพรำะสำมำรถท ำให้พ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ ปิดประตูอบำยภูมิได้ 
ฉะนั้น พุทธศำสนิกชนไม่พึงประมำท ควรหำโอกำสบ ำเพ็ญวิปัสสนำโดยถ้วนท่ัวกันเถิด 

 

จบ วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก 
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วิชาพุทธานุพทุธประวัติ  
ธรรมศึกษา ชั้นเอก 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก 
 

 

ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 
จุติลงสู่พระครรภ ์

 พระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์   
ทรงพระนามว่า สิทธัตถะ หมายถึง ผู้มีความต้องการส าเร็จ ไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์
ใน ๓ ภพ เป็นท่ีเคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ทรงพระคุณอย่างประเสริฐ ตรัสรู้
ธรรมวิเศษ พระองค์เป็นผู้สัง่สอนชี้ทางพระนิพพาน ก่อนจะเสด็จอุบัติมาเพื่อโปรดมนุษยโลก
ท้ังหลายนั้น มีเร่ืองราวดังต่อไปนี้ 
 พระบรมโพธิสัตว์ ได้บ าเพ็ญบารมีท้ัง ๓๐ ประการบริบูรณ์ในชาติท่ีเป็นพระเวสสันดร 
ครั้นทิวงคตแล้ว ได้อุบัติเป็นสันดุสิตเทวราช เสวยทิพยสมบัติอยู่ในดุสิตเทวโลก บรรลุถึงกาล
แก่กล้าแห่งพระบารมีเพื่อท่ีจะส าเร็จพระโพธิญาณแล้ว จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญจบุพนิมิต  
เหตุที่ท าให้เทวดาจุติจากเทวโลก ๕ ประการ คือ 

  ๑. ทิพยบุปผาที่ประดับพระวรกายเหี่ยวแห้ง 
  ๒. ทิพยภูษาท่ีทรงเศร้าหมอง 
  ๓. พระเสโท (เหงื่อ) บังเกิดไหลออกทางช่องพระกัจฉะ (รักแร้) 
  ๔. พระสรีระมีอาการเศร้าหมองปรากฏ 
  ๕. มีพระทัยกระสันเป็นทุกข์เบื่อหน่ายเทวโลก 

 เมื่อปัญจบุพนิมิตปรากฏดังนี้ เทวดาท้ังหลายก็รู้ประจักษ์ว่า สันดุสิตเทวราชองค์นี้ 
คือ องค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ในอนาคตกาลแน่นอน จึงพากันกราบทูลอาราธนาเพื่อให้จุติ 
ลงมาบังเกิดในมนุษยโลก 
 ล าดับนั้น พระบรมโพธิสัตว์ ยังมิได้รับอาราธนาของเหล่าเทวดา แต่ทรงพิจารณา  
ปัญจมหาวิโลกนะ ๕ ประการ คือ 
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 ๑. กาล พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก เฉพาะในกาลท่ีมนุษย์มีอายุระหว่าง ๑๐๐ ปี  
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ปี 

 ๒. ทวีป ในทวีปท้ัง ๔ จะอุบัติขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้น 

 ๓. ประเทศ จะอุบัติขึ้นเฉพาะในมัชฌิมประเทศเท่านั้น 

 ๔. สกุล ในระหว่างสกุลกษัตริย์กับสกุลพราหมณ์ในกาลใด ชาวโลกยกย่องสกุลใด
ว่าสูงสุด ก็จะอุบัติในสกุลนั้น 

 ๕. มารดา ธรรมดาสตรีท่ีจะเป็นพุทธมารดานั้น ตั้งแต่เกิดมารักษาเบญจศีลเป็น
ประจ าและบ าเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัป  

 ก่อนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก ท้าวมหาพรหมท้ังหลายในชั้นสุทธาวาส   
ท้ัง ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสีและอกนิษฐา ลงมาเท่ียวโฆษณาท่ัวหมื่นโลกธาตุ  
อันเป็นเหตุแห่งพุทธโกลาหลว่า ต่อไปนี้อีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะบังเกิดขึ้นในโลก 
ถ้าผู้ใดปรารถนาจะพบเห็น จงบ าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ  
ให้ถึงพร้อม ก็พุทธโกลาหลนั้น เป็นโกลาหลข้อหนึ่งในโกลาหลท้ัง ๕ เหตุที่ท าให้พรหมโลก
เกิดโกลาหลคือ 

  ๑. พุทธโกลาหล เกิดก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติ ๑๐๐,๐๐๐ ปี 

  ๒. กัปปโกลาหล เกิดก่อนกัปพินาศ ๑๐,๐๐๐ ปี 

  ๓. จักกวัตติโกลาหล เกิดก่อนพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติ ๑๐๐ ปี 

  ๔. มงคลโกลาหล เกิดก่อนพระพุทธองค์แสดงมงคล ๑๒ ปี 

  ๕. โมเนยยโกลาหล เกิดก่อนคนทูลถามถึงโมเนยยปฏิบัติ ๗ ปี 

 ครั้นทรงพิจารณาเห็นบริบูรณ์ จึงรับอาราธนาแล้วจุติลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์แห่ง
พระนางสิริมหามายาเทวี อัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ์มหานคร 

ประวัติชมพูทวีปและประชาชน 

   ชมพูทวีปหรือดินแดนประเทศอินเดียในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ในทิศพายัพ (ทิศตะวันตก-
เฉียงเหนือ) ของประเทศไทย เป็นประเทศท่ีเจริญสมบูรณ์กว่าประเทศอื่น ๆ มีพระเจ้าแผ่นดิน
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เป็นผู้ปกครองอาณาเขตเป็นสัดส่วน ไม่ได้รวมอยู่ในความปกครองอันเดียวกัน เช่น แคว้น
โกศลและแคว้นมคธ เป็นต้น ล้วนเป็นเอกราชด้วยกันท้ังสิ้น  

 ชมพูทวีปนั้น แบ่งเรียกชื่อเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ต้ังอยู่ในท่ามกลาง เรียกว่า มัชฌิมประเทศ
หรือมัธยมประเทศ ส่วนท่ีตั้งอยู่ภายนอกขอบเขต เรียกว่า ปัจจันตประเทศ  

ความเชื่อของคนในยุคนั้น  

 มัชฌิมประเทศหรือเขตท่ามกลางนั้น เป็นท่ีนิยมของคนในครั้งนั้น เพราะเป็นท่ามกลาง 
เป็นท่ีตั้งแห่งพระนครใหญ่ ๆ และเป็นท่ีชุมนุมแห่งนักปราชญ์ผู้มีความรู้ คนในชมพูทวีปนั้น
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ เป็นคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้า รังเกียจกันด้วยเชื้อชาติและ
โคตรเป็นอย่างยิ่ง  

 ส่วนทิฏฐิ คือ ความเห็นของคนเหล่านั้น ท่ีปรารภความตาย ความเกิด และสุขทุกข์ 
ก็เป็นต่าง ๆ กัน แต่ย่นลงก็คงเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มท่ีเชื่อถือศาสนาพราหมณ์ และคนบางกลุ่ม 
ถือว่าตายแล้วเกิด บางกลุ่มท่ีไม่ถืออย่างนั้นก็ถือว่าตายแล้วสูญ ในกลุ่มท่ีมีความเห็นต่างกัน
เป็น ๒ อย่างนั้น กลุ่มท่ีเห็นว่าตายแล้วเกิด บางกลุ่มเห็นว่า เกิดแล้วเป็นอะไร ก็เป็นอยู่ 
อย่างนั้น ไม่จุติแปรผันต่อไป บางกลุ่มเห็นว่าเกิดแล้ว จุติแปรผันได้ต่อไป 

 ส่วนมานะ คือ ความถือตัวของคนเหล่านั้นแรงกล้าเป็นอย่างยิ่ง คนเหล่านั้นถือ 
หมู่และชาติโคตรของตน ๆ ในหมู่คนท่ีเขานิยมว่าสูง เช่น หมู่อริยกะ ก็รังเกียจคนในหมู่ท่ีเขา
ไม่นิยม เช่น หมู่มิลักขะ แม้ในหมู่เดียวกัน คนมีชาติสูง เช่น กษัตริย์และพราหมณ์ ก็รังเกียจ
คนมีชาติต่ า เช่น จัณาาล ศูทร ปุกกุสะ แม้ในหมู่ท่ีมีชาติเดียวกัน คนมีโคตรท่ีเขานับถือ  
เช่น โคตมโคตร ก็รังเกียจคนมีโคตรท่ีเขาไม่นับถือ เช่น ภารทวาชโคตร โกสิยโคตร มานะ
ความถือตัวของคนเหล่านั้นเป็นอย่างนี้ 

การสร้างเมอืงกบิลพัสดุ์และตั้งศากยวงศ์ 

 พระเจ้าโอกกากราช ด ารงราชสมบัติในพระมหานครแห่งหนึ่ง พระองค์มีพระราชบุตร 
๔ พระองค์ พระราชบุตรี ๕ พระองค์ ซึ่งประสูติจากพระครรภ์พระมเหสีท่ีเป็นพระราชภคินี
ของพระองค์ ครั้นพระมเหสีนั้นทิวงคตแล้ว พระเจ้าโอกกากราชได้พระมเหสีใหม่ พระมเหสี
ใหม่นั้น ประสูติพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง พระเจ้าโอกกากราชทรงพระปราโมทย์พลั้ง
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พระราชทานพรให้พระนางเลือกสิ่งท่ีต้องประสงค์ พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระโอรส
ของพระองค์ พระเจ้าโอกกากราชตรัสห้าม หากจะไม่พระราชทานก็จะเสียสัตย์ จึงตรัสสั่ง
พระราชบุตร ๔ พระองค์ ซึ่งประสูติจากพระครรภ์พระมเหสีเก่าให้พาพระภคินีซึ่งร่วม 
พระมารดาเดียวกัน ๕ พระองค์นั้น ไปสร้างพระนครอยู่ใหม่ พระราชบุตรท้ัง ๔ พระองค์นั้น 
ก็ถวายบังคมลา พาพระภคินี ๕ พระองค์นั้น ยกจตุรงคเสนาออกจากพระนคร ไปสร้าง 
พระนครใกล้เขาหิมวันต์ ซึ่งเป็นภายในมัชฌิมประเทศ ในท่ีอยู่แห่งกบิลดาบส จึงให้นาม 
พระนครท่ีสร้างใหม่ ให้ต้องกับท่ีอยู่ของกบิลดาบสนั้นว่า กบิลพัสดุ์ 

ล าดับพระวงศ ์

 ครั้นการสถาปนาพระนครเสร็จแล้ว อ ามาตย์ท้ังหลายปรึกษากันคิดจะท าอาวาหะ 
วิวาหะแก่พระราชบุตรท้ัง ๔ แต่พระองค์ทรงเกรงว่า ถ้าจะท าอาวาหะวิวาหะด้วยสตรีอื่น
จากพระภคินีของพระองค์ พระโอรสพระธิดาท่ีประสูติในภายหลังจะไม่บริสุทธิ์ ทางฝ่าย 
พระมารดาจะมีพระชาติเจือคละกัน จึงแสดงพระอัธยาศัยใคร่จะท าอาวาหะวิวาหะ 
ด้วยพระภคินีของพระองค์เอง อ ามาตย์ท้ังหลายก็อนุมัติตาม พระราชบุตรท้ัง ๔ นั้น จึงทรง
ท าอาวาหะวิวาหะกับพระภคินีเป็นคู่ ๆ ตั้งศากยวงศ์สืบมา เว้นไว้แต่พระเชฏฐภคินี 
พระองค์เดียว ภายหลังมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์กับพระเจ้าเมืองเทวทหะ ได้ท าอาวาหะวิวาหะ
ด้วยกันแล้ว ตั้งโกลิยวงศ์สืบมา กษัตริย์สองพระวงศ์นั้น จึงนับว่าเป็นพระญาติเกี่ยวเนื่องกัน 
ตั้งแต่กาลนั้น กษัตริย์ในวงศ์ศากยะ ได้เป็นใหญ่ปกครองสักกชนบท ด ารงวงศ์สืบมา 
โดยล าดับ จนถึงพระเจ้าชยเสนะ พระองค์มีพระราชบุตร พระราชบุตรีท่ีปรากฏพระนาม  
๒ พระองค์ คือ พระราชบุตร มีพระนามว่า สีหหนุ พระราชบุตรี มีพระนามว่ายโสธรา  
ครั้นพระเจ้าชยเสนะทิวงคตแล้ว สีหหนุราชกุมารได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์ พระเจ้าสีหหนุมี
พระมเหสีพระนามว่ากัญจนา ซึ่งเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าอัญชนะในเมืองเทวทหะ  
มีพระราชบุตร พระราชบุตรีประสูติแต่พระมเหสีนั้นรวม ๗ พระองค์ คือ พระราชบุตร  
๕ พระองค์ ได้แก่ สุทโธทนะ สุกโกทนะ อมิโตทนะ โธโตธนะ และฆนิโตทนะ พระราชบุตรี  
๒ พระองค์ ได้แก่ ปมิตา และอมิตา ส่วนพระนางยโสธรา ซึ่งเป็นพระราชบุตรีของพระเจ้า -
ชยเสนะนั้น ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอัญชนะในเมืองเทวทหะ มีพระราชบุตร พระราชบุตรี
รวม ๔ พระองค์ คือ พระราชบุตร ๒ พระองค์ ได้แก่ สุปปพุทธะและทัณาปาณิ พระราชบุตรี 
๒ พระองค์ ได้แก่ มายา  และปชาบดี (อีกอย่างหนึ่งเรียกโคตมี) 
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 เมื่อสุทโธทนราชกุมารมีพระชนมายุเจริญวัย ควรจะมีพระมเหสีได้แล้ว พระเจ้าสีหหนุ
จึงได้ส่งพราหมณ์ ๘ คน ไปสู่ขอพระนางสิริมหามายา พระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะกับ
พระนางยโสธราแห่งเมืองเทวทหะ ผู้เป็นเบญจกัลยาณี  ประกอบด้วยความงาม ๕ ประการ 
คือ ๑ เกสกัลยาณัง ผมงาม ๒ ฉวิกัลยาณัง ผิวงาม ๓ มังสกัลยาณัง เนื้องาม ๔ อัฐิกัลยาณัง 
ฟันงาม(กระดูก) ๕ วยกัลยาณัง วัยงาม พระเจ้าอัญชนะก็ทรงยกให้เพื่ออภิเษกสมรสกับ   
พระเจ้าสุทโธทนะ ครั้นได้ศุภวารฤกษ์ เจ้าเมืองท้ัง ๒ ก็ได้ท าอาวาหะวิวาหมงคลแก่พระราช
บุตรและพระราชบุตรีท่ีเมืองเทวทหะแล้วเสด็จกลับมาอยู่เมืองกบิลพัสดุ์ พระเจ้าสุทโธทนะ
ได้ครองราชสมบัติสืบมา 

พระมารดาทรงพระสุบนินิมิต 

 หลังจากอภิเษกสมรสแล้ว พระนางสิริมหามายาก าลังบรรทมอยู่ ได้ทรงพระสุบินนิมิต
แปลกประหลาดอย่างหนึ่งว่า มีดวงดาวลอยเด่นเปล่งปลั่งอยู่กลางเวหาดวงหนึ่ง มีรัศมี  
๖ อย่าง ดุจไข่มุกสีดอกกุหลาบ ณ เบื้องบนรัศมีอันวิจิตรนั้น ปรากฏว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่ง 
มีงา ๖ งา ค่อย ๆ เลื่อนเคลื่อนจากอากาศต่ ามาทุกที ก็ยุรยาตรเข้าสู่พระครรภ์เบื้องขวาของ
พระนาง เมื่อพระนางตื่นบรรทม ให้เกิดความปรีดาปราโมทย์อย่างเหลือล้น พอดวงอาทิตย์
อุทัยไขแสงขึ้น รัศมีแจ่มจรัสรุ่งโรจน์ไปครึ่งหนึ่งของพิภพ พระราชเทวีจึงกราบทูลพระสุบิน
นิมิตให้พระราชสวามีทรงทราบ พระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสให้หาพราหมณ์โหราจารย์มา
ท านายได้รับค าพยากรณ์ว่า พระราชโอรสในพระครรภ์นั้นจะเป็นอัครบุรุษ มีอานุภาพมาก 
ถ้าด ารงอยู่ในฆราวาสวิสัยจะได้เป็นพระบรมจักรพรรดิ์ ถ้าออกบรรพชาจะได้ตรัสรู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ 

พระโพธิสัตว์ประสูต ิ

   ครั้นถึงเวลาพระโพธิสัตว์จะเสด็จสมภพ เกิดนิมิตดังนี้ คือ เวลาบ่ายแห่งวันประสูติ 
พระนางสิริมหามายาเสด็จประพาสพระอุทยาน ประทับอยู่ภายใต้ต้นสาละ มีกิ่งสาขา 
อุดมดกดื่นไปด้วยใบอันสดใสและดอกอันมีกลิ่นหอม เมื่อจวนจะถึงกาลประสูติ ต้นสาละ 
ก็น้อมกิ่งสาขานั้นมาปกป้องเหนือพระนาง ท่ีพื้นธรณี มีบุปผชาติงอกขึ้นรองรับ ธาราอันใส 
ดุจแก้วเจียระไนหลั่งออกมาเพื่อสระสรง ในท่ีสุด พระนางก็ประสูติพระโอรสซึ่งประกอบด้วย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการและอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ 
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มหาปุริสลักษณะ ๓๒  

  มหาปุริสลักษณะ หมายถึง ลักษณะของมหาบุรุษ ได้แก่ ลักษณะของผู้มีบุญญาธิการ  
เกิดจากการรักษาศีลและสั่งสมบารมีมาช้านาน มี ๓๒ ประการ คือ 

๑. พระบาทประดิษฐานตั้งลงด้วยดี เมื่อทรงเหยียบพระบาทจรดพื้น 
ฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกัน เมื่อทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกัน 

๒. ใต้ฝ่าพระบาทท้ังสองมีลายจักร ประกอบด้วยมงคล ๑๐๘ ประการ 

๓. ส้นพระบาทยาว พระบาทแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ปลายพระบาทสองส่วน   
ล าพระชงฆ์ (แข้ง) ตั้งในส่วนท่ีสามและสี่ ส้นพระบาทนั้นสีแดงงาม 

๔. นิ้วพระหัตถ์ นิ้วพระบาท กลมงามเรียวยาวเสมอกัน  

๕. ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่าพระบาท อ่อนนุ่มเป็นนิตย์ 

๖. ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่าพระบาทมีลายดังตาข่าย  

๗. หลังพระบาทนูนดุจสังข์คว่ าและมีข้อพระบาทอยู่เบ้ืองบน  

๘. พระชงฆ์เรียวดังแข้งเนื้อทราย 

๙. ขณะประทับยืนพระวรกายตั้งตรงพระหัตถ์ยาวจรดพระชานุโดยไม่ต้องน้อม
พระวรกายลง 

๑๐. พระคุยหะ เร้นอยู่ในฝัก คือ องค์ก าเนิดหดเร้นเข้าข้างใน  

๑๑. พระวรรณะ เหลืองงามดังทองค า 

๑๒. พระฉวีวรรณละเอียด ธุลีละอองมิติดต้องพระวรกายได้ 

๑๓. พระโลมชาติ (ขน) มีขุมละเส้น ๆ  

๑๔. พระโลมชาติ มีสีเขียวสนิทขดเป็นทักษิณาวัฏ (เวียนขวา) ๓ รอบและมีปลาย
ช้อนขึ้น 

๑๕. พระวรกายตรงดุจกายพรหม สง่างาม สมบูรณ์ สมส่วน  

๑๖. พระมังสะ (เนื้อ) เต็มในท่ี ๗ แห่ง ได้แก่ หลังพระหัตถ์ท้ังสอง หลังพระบาท 

ท้ังสอง พระอังสา (บ่า) ท้ังสอง ล าพระศอ (คอ) มิได้เห็นเส้นปรากฏออกมา
ภายนอก  
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๑๗. พระวรกายส่วนหน้าสมส่วนบริบูรณ์ สง่างามดุจราชสีห์  

๑๘. พระปฤษฎางค์ (หลัง) เต็มเสมอกันตั้งแต่บั้นพระองค์ (เอว)  

ขึ้นไปถึงต้นพระศอ (คอ) 

๑๙. พระวรกายกับวาของพระองค์เท่ากัน เหมือนมณาลต้นนิโครธ  

๒๐. ล าพระศอกลมเสมอกัน 

๒๑. เส้นประสาทส าหรับรับรสอาหารดีเลิศ 

๒๒. พระหนุ (คาง) ดุจคางราชสีห์ 

๒๓. พระทนต์มี ๔๐ ซี่ เบื้องบน ๒๐ ซี่ เบื้องล่าง ๒๐ ซี่ 

๒๔. พระทนต์เรียงเรียบเสมอกัน 

๒๕. พระทนต์สนิทกันดี มิได้ห่าง 

๒๖. พระทาฐะ (เขี้ยว) ท้ัง ๔ ซี่ ขาวงามบริสุทธิ์ 

๒๗. พระชิวหาอ่อน กว้าง ยาวกว่าชนท้ังปวง 

๒๘. พระสุรเสียงก้องกังวาลดุจเสียงท้าวมหาพรหม และไพเราะดุจเสียง 

นกการเวก  

๒๙. พระเนตรเขียวสนิท  

๓๐. ดวงพระเนตรสดใสดังตาโค 

๓๑. พระอุณาโลมสีขาวนวลเหมือนปุยฝ้าย บังเกิดระหว่างพระโขนง (คิ้ว)  

๓๒. พระเศียรกลมงาม พระพักตร์มีอุณหิส คือ ลักษณะเหมือนมีกรอบหน้า 

อนุพยัญชนะ ๘๐ 

 อนุพยัญชนะ หมายถึง ลักษณะข้อปลีกย่อย หรือส่วนประกอบเสริมของพระมหาบุรุษ
ลักษณะ มี ๘๐ ประการ คือ 

๑. มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเหลืองงาม 

๒. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล าดับแต่ต้นจนปลาย 

๓. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงไว้อย่างดี  



๑๑๖ 
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๔. พระนขา ท้ัง ๒๐ มีสีแดง  

๕. พระนขา ท้ัง ๒๐ นั้น งอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้ค้อมลงเบื้องต่ า 

๖. พระนขา เกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นร้ิวรอย 

๗. ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาท ซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้สูงขึ้นออกมาภายนอก  

๘. พระบาทท้ังสองเสมอกัน มิได้เล็กหรือใหญ่กว่ากัน 

๙. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งช้าง 

๑๐. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งสีหราช 

๑๑. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งหงส์  

๑๒. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งโคอุสภราช  

๑๓. ขณะยืนจะย่างพระบาทนั้น ยกพระบาทเบ้ืองขวาย่างไปก่อน พระกายเย้ือง
ไปเบ้ืองขวาก่อน 

๑๔. พระชานุมณาลเกล้ียงกลมงามบริบูรณ์ มิได้เห็นอัฐิสะบ้าปรากฏออกมา
ภายนอก  

๑๕. มีกิริยาของบุรุษบริบูรณ์ คือ มิได้มีกิริยามารยาทคล้ายสตรี  

๑๖. พระนาภีมิได้บกพร่อง กลมงาม มิได้ผิดปกติในท่ีใดท่ีหนึ่ง 

๑๗. พระอุทรมีสัณฐานอันลึก 

๑๘. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็นทักขิณาวัฏ 

๑๙. ล าพระเพลาท้ังสองกลมงามดุจล าสุวรรณกัททลี  

๒๐. ล าพระกรท้ังสองงามดุจงวงแห่งช้างเอราวัณ 

๒๑. พระอังคาพยพใหญ่น้อยท้ังปวงจ าแนกเป็นอันดี คือ งามพร้อมทุกสิ่ง 

หาท่ีต าหนิมิได้ 

๒๒. พระมังสะที่ควรจะหนาก็หนา ท่ีควรจะบางก็บางท่ัวท้ังพระวรกาย 

๒๓. พระมังสะมิได้เหี่ยวย่นในท่ีใดท่ีหนึ่ง 

๒๔. พระวรกายทั้งปวงปราศจากต่อม ไฝปาน และมูลแมลงวัน  



๑๑๗ 
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๒๕. พระวรกายงามบริสุทธิ์ เสมอกันท้ังส่วนบนและส่วนล่าง  

๒๖. พระวรกายงามบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินท้ังปวง  

๒๗. ทรงพระก าลังมาก เท่ากับก าลังช้างพันโกฏิ 

๒๘. มีพระนาสิกโด่ง  

๒๙. สัณฐานพระนาสิกงามแฉล้ม  

๓๐. มีพระโอษฐ์ท้ังสองส่วนเสมอกัน มีสีแดงงามดุจผลต าลึงสุก  

๓๑. พระทนต์บริสุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน 

๓๒. พระทนต์ขาวดุจดังสีสังข์ 

๓๓. พระทนต์เกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย  

๓๔. พระอินทรีย์ท้ัง ๕ งามบริสุทธิ์ 

๓๕. พระเขี้ยวท้ัง ๔ กลมบริบูรณ ์

๓๖. ดวงพระพักตร์มีสัณฐานยาวสวย  

๓๗. พระปรางท้ังสองดูเปล่งงามเสมอกัน 

๓๘. กระพุ้งพระปรางท้ังสองเต็มบริบูรณ์  

๓๙. ลายพระหัตถ์มีรอยอันลึก  

๔๐. ลายพระหัตถ์มีรอยอันยาว 

๔๑. ลายพระหัตถ์มีรอยตรง 

๔๒. ลายพระหัตถ์มีรอยสีแดงสดใส 

๔๓. รัศมีพระวรกายเป็นปริมณาลโดยรอบ  

๔๔. กระบอกพระเนตรกว้างและยาวงามสมกัน 

๔๕. ดวงพระเนตรประกอบด้วยประสาทท้ัง ๕ ผ่องใสบริสุทธิ์ 

๔๖. ปลายเส้นพระโลมชาติทั้งหลายเหยียดตรง 

๔๗. พระชิวหามีสัณฐานงาม  

๔๘. พระชิวหาอ่อนมิได้กระด้าง มีสีแดงเข้ม  



๑๑๘ 
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๔๙. พระกรรณท้ังสองมีสัณฐานยาวดุจกลีบปทุมชาติ 

๕๐. ช่องพระกรรณมีสัณฐานกลมงาม  

๕๑. พระเส้นเอ็นท้ังปวง เป็นระเบียบสละสลวย 

๕๒. แถวพระเส้นเอ็นท้ังหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะ มิได้นูนขึ้น  

๕๓. พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว  

๕๔. ปริมณาลพระนลาฎโดยกว้างยาวสมกัน  

๕๕. พระนลาฎมีสัณฐานงาม  

๕๖. พระโขนงมีสัณฐานงาม ดุจคันธนูที่โก่งไว้  

๕๗. พระโลมชาติที่พระโขนงมีเส้นละเอียด  

๕๘. เส้นพระโลมชาติที่พระโขนงล้มราบไปทางเดียวกัน  

๕๙. พระโขนงใหญ ่ 

๖๐. พระโขนงยาวสุดหางพระเนตร  

๖๑. ผิวพระมังสะละเอียดทั่วทั้งพระวรกาย 

๖๒. พระวรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ  

๖๓. พระวรกายไม่มัวหมอง ผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ 

๖๔. พระวรกายสดชื่น ดุจดวงดอกปทุมชาติ  

๖๕. พระวรกายมีสัมผัสอ่อนนุ่มสนิทไม่กระด้าง  

๖๖. กลิ่นพระวรกายหอมฟุ้ง ดุจกลิ่นกฤษณา  

๖๗. พระโลมชาติมีเส้นเสมอกัน  

๖๘. พระโลมชาติมีเส้นละเอียด 

๖๙. ลมอัสสาสะปัสสาสะ เดินละเอียด  

๗๐. พระโอษฐ์มีสัณฐานงามดุจแย้ม  

๗๑. กลิ่นพระโอษฐ์หอม ดุจกลิ่นอุบล  

๗๒. พระเกศาด าเป็นแสง  



๑๑๙ 
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. . 

๗๓. กลิน่พระเกศาหอมฟุ้งขจรตลบ  

๗๔. กลิ่นพระเกศาหอม ดุจกลิ่นโกมล  

๗๕. พระเกศาทุกเส้นมีสัณฐานกลมสลวย  

๗๖. พระเกศาด าสนิท  

๗๗. พระเกศามีเส้นละเอียด  

๗๘. เส้นพระเกศาไม่ยุ่งเหยิง  

๗๙. เส้นพระเกศาเวียนเป็นทักขิณาวัฏ 

๘๐. พระเกตุมาลาเป็นระเบียบขึ้น ณ ส่วนบนพระเศียร ฯ 

อาสภิวาจา ด ารัสอย่างอาจหาญ 

  พระบรมโพธิสัตว์ เมื่อประสูติแล้ว ทรงทอดพระเนตรทิศท้ัง ๑๐ มิทรงเห็นผู้ใด 
จะเสมอเหมือนพระองค์ จึงบ่ายพระพักตร์สู่ทิศอุดร เสด็จด าเนินไป ๗ ก้าว ทรงเปล่ง 
พระสุรเสียงดุจเสียงท้าวมหาพรหมว่า “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโฐหมสฺมิ 
โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว แปลว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็น  
ผู้เจริญแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ไป ไม่มีการเกิด
อีก ดังนี้” ขณะนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวเกิดโอภาสสว่างไปทั่ว 

 ธรรมดาว่า พระบรมโพธิสัตว์  พอประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแล้ว 
เปล่งสีหนาทวาจาได้นั้น มีอยู่ ๓ ชาติ คือ ๑ ชาติท่ีอุบัติเป็นพระมโหสถ ๒ ชาติท่ีอุบัติเป็น
พระเวสสันดร ๓ ชาติสุดท้ายท่ีอุบัติเป็นสิทธัตถกุมารนี้ พระอาสภิวาจานี้ประกอบด้วย 
องค์ ๘ ประการ คือ ๑ แจ่มใส ๒ ชัดถ้อยชัดค า ๓ หวานกล่อมใจ ๔ เสนาะโสต ๕ หยดย้อย 
๖ ไม่เครือไม่พร่าไม่แหบ ๗ ซึ้ง ๘ มีเสียงกังวาน  

สหชาติ สิ่งที่อุบัติในวันเดียวกับพระโพธิสัตว ์

 ในวันท่ีพระบรมโพธิสัตว์ประสูติ มีสหชาติท่ีบังเกิดขึ้นในวันเดียวกัน ๗ สิ่ง คือ                 
๑ พระนางพิมพา ๒ พระอานนท์ ๓ กาฬุทายีอ ามาตย์ ๔ นายฉันนะ ๕ ม้ากัณฐกะ  
๖ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗ ขุมทองท้ังสี่มุมเมือง 
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 พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวการประสูติ จึงตรัสสั่งให้เชิญเสด็จกลับพระราชวัง 
ฝ่ายอสิตดาบส เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กาฬเทวิลดาบส ผู้มีความผู้คุ้นเคยและเป็นท่ีนับถือของ
ราชสกุล อาศัยอยู่เชิงเขาหิมวันต์ ได้ทราบข่าวจึงเข้าไปเยี่ยม พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงเชิญให้
เข้าไปนั่ง ณ อาสนะ อภิวาท สนทนาตามสมควรแล้วทรงอุ้มพระราชโอรสออกมา เพื่อจะให้
นมัสการพระดาบส พระดาบสเห็นพระราชโอรสนั้นมีพระลักษณะต้องตามต ารับมหาบุรุษ
ลักษณพยากรณศาสตร์ จึงท านายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็น ๒ อย่างว่า ถ้าด ารงใน
ฆราวาสวิสัยจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ปราบปรามชนะท่ัวปฐพี มีมหาสมุทร ๔ เป็น
ขอบเขต ถ้าออกบรรพชา ประพฤติพรตพรหมจรรย์ จักเป็นศาสดาเอกในโลก ครั้นเห็น
อัศจรรย์อย่างนั้นแล้ว เกิดความเคารพนับถือในพระราชโอรสเป็นอย่างมาก จึงลุกขึ้นกราบ
ลงท่ีพระบาทท้ังสองของพระราชโอรสด้วยศีรษะของตน พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตร
เห็นดังนั้น จึงยกพระหัตถ์ขึ้นอภิวันทนาการ ฝ่ายพระดาบสถวายพระพรลากลับไปท่ีอยู่แห่งตน
และด าริว่า อาตมามีชีวิตอยู่ไม่ทันท่ีจะได้เห็นพระราชกุมารนี้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเจ้าแน่ 
นาลกะผู้เป็นหลานจะได้ทันเห็น จึงตรงไปยังบ้านน้องสาวแล้วเรียกนาลกะผู้เป็นหลานมา 
บอกเนื้อความให้ฟังทุกประการ แล้วแนะน าให้บวชอยู่คอยท่าตั้งแต่วันนั้น ฝ่ายนาลกะ ผู้ได้
สั่งสมกุศลบารมีมาเป็นอันมากก็เชื่อค าของลุง ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
อธิษฐานเพศบรรพชาว่า ท่านผู้ใดเป็นอุดมบุคคลในโลก ข้าพเจ้าขอบรรพชาเฉพาะส านัก
ท่านผู้นั้น แล้วบ่ายหน้าไปยังทิศอันเป็นท่ีสถิตแห่งพระบรมโพธิสัตว์ ถวายนมัสการด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ แล้วสะพายบาตรรออกจากเคหสถาน ไปเจริญสมณธรรมยังป่าหิมพานต์ 

 ฝ่ายราชสกุลเห็นดาบสซึ่งเป็นท่ีนับถือของตน กราบท่ีพระบาทของพระราชโอรส
แสดงความนับถือและได้ฟังพยากรณ์อย่างนั้น ก็มีจิตนับถือในพระราชโอรสนั้นยิ่งนัก  
ยอมถวายโอรสของตน ๆ เป็นบริวาร ตระกูลละคน ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะ ก็พระราชทาน
บริหารจัดพระพี่เล้ียงนางนมคอยระวังรักษาพระราชโอรสเป็นนิตย์ 

ขนานพระนาม 

 เมื่อประสูติได้ ๕ วัน  พระเจ้าสุทโธทนะ  โปรดให้ประชุมพระญาติวงศ์และ 
เสนามาตย์พร้อมกัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มาฉันโภชนาหารแล้ว ท ามงคลขนานพระนาม
ว่า “สิทธัตถราชกุมาร” แปลว่า สิ่งท่ีต้องการจะส าเร็จตามปรารถนา แต่ประชุมชนมักเรียก
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ตามพระโคตรว่า โคตมะ อีกประการหนึ่ง พระบรมโพธิสัตว์ มีพระรัศมีโอภาสจากพระสรีรกาย 
เหตุนั้น พราหมณ์ท้ังหลายจึงถวายพระนามว่า อังคีรสราชกุมาร 

พราหมณ์ ๘ คน ท านายพระลักษณะ 

 พราหมณาจารย์ ๑๐๘ คน ท่ีส าเร็จไตรเวท คือ ๑ ฤคเวท ๒ สามเวท ๓ ยชุรเวท 
บริโภคโภชนาหารแล้ว ได้คัดเลือกพราหมณ์ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับท านายลักษณะ ๘ คน  
คือ  ๑ รามพราหมณ์ ๒ ลักษณพราหมณ์ ๓ ยัญญพราหมณ์ ๔ ธุรพราหมณ์ ๕ โภชนพราหมณ์  
๖ สุทัตตพราหมณ์ ๗ สยามพราหมณ์ และ ๘ โกณาัญญพราหมณ์  เมื่อพราหมณ์ท้ัง ๗ คนแรก 
ได้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ กับอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการของพระโพธิสัตว์แล้ว  
ได้ยกนิ้วมือชูขึ้น ๒ นิ้ว ทูลท านายว่า พระราชกุมานี้ มีคติเป็น ๒ คือ ถ้าด ารงเพศฆราวาส  
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ถ้าเสด็จออกผนวช จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

 ส่วนโกณาัญญพราหมณ์ ผู้มีอายุน้อยกว่าพราหมณ์ท้ังหมด เมื่อพิจารณาโดย 
ถี่ถ้วนแล้ว จึงยกชูนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียว โดยท านายว่า พระราชกุมารจะสถิตอยู่ฆราวาส
วิสัยหามิได้ จะทรงออกผนวช ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแน่แท้ 

พระนางสิริมหามายาทิวงคต 

 ฝ่ายพระนางสิริมหามายาเทวี เมื่อประสูติพระโอรสได้ ๗ วัน ทิวงคตไปบังเกิดในดุสิต  
เทวโลก พระเจ้าสุทโธทนะจึงจัดพระพี่เลี้ยงนางนมมาให้คอยอภิบาลบ ารุงรักษา และทรงมอบ
พระราชกุมารนั้นให้พระนางปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระน้านาง  ภายหลัง พระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางปชาบดีโคตมี มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง พระนามว่า นันทกุมาร 
มีพระราชบุตรีพระองค์หนึ่ง พระนามว่า รูปนันทา  

   เมื่อสิทธัตถกุมารทรงพระเจริญขึ้นโดยล าดับ มีพระชนมายุได้ ๗ ปี พระราชบิดา
โปรดให้ขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน์ ๓ สระ ปลูกอุบลบัวเขียวสระหนึ่ง ปลูกปทุมบัวหลวง
สระหนึ่ง ปลูกบุณาริกบัวขาวสระหนึ่งแล้ว ตกแต่งให้เป็นท่ีเล่นส าราญพระหฤทัยและจัด
เคร่ืองทรง คือ จันทน์ส าหรับทา ผ้าโพกพระเศียร ฉลองพระองค์ ผ้าทรงสะพัก พระภูษาล้วน
เป็นของมาแต่แว่นแคว้นกาสี มีคนคอยอภิบาลกั้นเศวตฉัตร (พระกลดขาวซึ่งนับว่าเป็น 
ของสูง) ท้ังกลางวันกลางคืน เพื่อจะมิให้เย็นร้อนธุลีละอองแดดน้ าค้างมาถูกต้องพระกายได้  



๑๒๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ครั้นพระราชกุมารมีพระชนม์เจริญ ควรจะศึกษาศิลปศาสตร์วิทยาได้ พระราชบิดาจึงทรงพา
ไปมอบไว้ในส านักครูวิศวามิตร พระราชกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้อาจารย์ 

พระราชพิธีวัปปมงคล 

 สมัยหนึ่ง ในวันท าพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญ พระเจ้าสุทโธทนะ ตรัสให้ประดับ
ตกแต่งพระนคร พระองค์มีหมู่อ ามาตย์ พราหมณ์ คฤหบดีแวดล้อม เสด็จสู่สถานท่ีกระท า
การแรกนาขวัญ ตรัสให้เชิญพระโพธิสัตว์เสด็จไป ณ ท่ีนั้นด้วย และให้ประทับอยู่ภายใต้ต้นหว้า
ต้นหนึ่ง ส่วนพระองค์พร้อมด้วยมุขมนตรี ทรงแรกนาขวัญด้วยพระองค์เอง ขณะนั้นพวก 
พี่เลี้ยงนางนมท้ังหลายละท้ิงพระโพธิสัตว์ไว้แต่ล าพังพระองค์เดียว ชวนกันมาดูการแรกนาขวัญ        
พระโพธิสัตว์ก็เสด็จลุกขึ้นขัดบัลลังก์นั่งสมาธิเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน ท าปฐมฌาน 
ให้เกิดขึ้น เวลานั้นเป็นเวลาบ่าย เงาร่มไม้ท้ังหลายก็ชายไปตามตะวันท้ังสิ้น แต่เงาไม้หว้านั้น
ปรากฏเป็นปริมณาลตรงอยู่ดุจเวลาเท่ียงวัน พ่ีเล้ียงนางนมท้ังหลายกลับมาเห็นปรากฏการณ์
เช่นนั้น จึงไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบ พระองค์รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็น
ความมหัศจรรย์เช่นนั้น ก็ยกหัตถ์นมัสการและด ารัสว่า กาลเมื่อประสูติใหม่ ๆ ใคร่จะให้
ถวายนมัสการพระดาบส กลับกระท าปาฏิหาริย์ขึ้นไปยืนบนชฎา เราก็ประณตไหว้เป็นครั้งแรก 
และครั้งนี้ก็อัญชลีเป็นค ารบสองแล้วให้เชิญเสด็จกลับพระนคร 

ทรงอภิเษกสมรส 

 เมื่อพระราชกุมารทรงพระเจริญวัย มีพระชนมายุได้ ๑๖ ปี ควรมีพระเทวีได้แล้ว 
พระราชบิดาจึงตรัสสั่งให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพ่ือเป็นท่ีเสด็จอยู่แห่งพระราชโอรสใน ๓ ฤดู 
คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ตกแต่งปราสาท ๓ หลังนั้น ตามสมควรเป็นท่ีสบายในฤดู 
นั้น ๆ แล้ว ส่งทูตเชิญพระราชสาส์นไปขอพระนางยโสธรา (บางแห่งเรียกนางพิมพา) ซึ่งเป็น 
พระราชบุตรีพระเจ้าสุปปพุทธะในกรุงเทวทหะ อันประสูติแต่พระนางอมิตา ซึ่งเป็น 
พระกนิฏฐภคินีของพระองค์ มาอภิเษกเป็นพระเทวี สิทธัตถราชกุมารนั้นเสด็จอยู่บน
ปราสาทท้ัง ๓ นั้นตามฤดูกาล บ าเรอด้วยดนตรีผู้ประโคมดนตรีมีแต่สตรีล้วน ไม่มีบุรุษ 
เจือปน เสวยสุขสมบัติท้ังกลางวันกลางคืนจนมีพระชนมายุได้ ๒๙ ปี 
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ปริเฉทที่ ๒  บรรพชา 
ประพาสอุทยาน 

   สิทธัตถราชกุมาร บริบูรณ์ด้วยสุขตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนทรงพระเจริญวัย เป็น 
พระราชโอรสผู้สุขุมาลชาติ (ผู้ละเอียดอ่อน) ท้ังพระราชบิดาและพระราชวงศ์ ได้ทรงฟังค า
ท านายของอสิตดาบสว่า ท่านผู้มีลักษณะเห็นปานนี้ มีคติเป็น ๒ อย่าง คือ ถ้าอยู่ครองราช
สมบัติจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปราบปรามช านะท่ัวปฐพีมณาล ถ้าออกบรรพชาจักเป็น
ศาสดาเอกในโลก ไม่มีศาสดาอ่ืนจะยิ่งกว่า พระเจ้าสุทโธทนะ จึงทรงด าริท่ีจะให้สิทธัตถกุมาร
อยู่ครองราชสมบัติ มากกว่าท่ีจะยอมให้บรรพชา จึงต้องคิดรักษาผูกพันให้เพลิดเพลินอยู่ใน  
กามสุขอย่างนี้ พระมหาบุรุษเสด็จประพาสพระราชอุทยานถึง ๓ วาระ ได้พบคนแก่ชรา  
คนเจ็บป่วย และคนตายซึ่งเทวดาเนรมิต ในระหว่างทางก็เกิดความสังเวชสลดใจว่า ตัวเรานี้
ก็ไม่สามารถจะพ้นเสียจากสภาพเหล่านี้ไปได้ ก็เสด็จกลับพระราชวัง ยังมิทันถึงพระราชอุทยาน 
ในวาระท่ี ๔ ทอดพระเนตรเห็นบรรพชิต ทรงด าริว่าการประพฤติเป็นสมณเพศเป็นบุญพิธี 
อันประเสริฐ ควรท่ีเราจะถือเอาอุดมเพศอย่างนี้ ก็มีพระทัยพอใจในบรรพชา ในเวลานั้น 
เสด็จออกไปถึงพระอุทยาน ทรงส าราญอยู่ท้ังวัน พอเวลาเย็นก็เสด็จกลับ 

ราหุลประสตู ิ

ในขณะนั้น ราชบุรุษได้น าข่าวไปกราบทูลว่า บัดนี้ พระนางพิมพาเทวี  ประสูติ
พระโอรสแล้ว พระมหาบุรุษได้ทรงทราบจึงออกพระโอษฐ์ตรัสว่า “ราหุล  ชาต  พนฺธน  ชาต  
บ่วงเกิดแล้ว เครื่องพันธนาการเกิดแล้วแก่เรา” จ าเดิมแต่นั้น พระกุมารจึงได้พระนามว่า ราหุล 

กีสาโคตมีชมโฉม 

ขณะเสด็จกลับพระราชนิเวศน์นั้น นางขัตติยกัญญาองค์หนึ่ง พระนามว่า กีสาโคตมี 
เสด็จเยี่ยมสีหบัญชร ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษ ก็ทรงปีติโสมนัส จึงตรัสชมว่า   
พระราชกุมารนี้ เป็นบุตรของพระราชมารดาบิดาพระองค์ใด พระราชมารดาบิดาพระองค์นั้น 
ก็อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์  อนึ่ง ถ้าว่า เป็นภัสดาของนารีใด นารีนั้นก็อาจดับเสียได้ซึ่ง
หฤทัยทุกข์ พระโพธิสัตว์ทรงสดับถึงความดับทุกข์ ทรงพอพระทัยในการแสวงหาความ 
ดับทุกข์ จึงเปลื้องสร้อยพระศออันประดับด้วยแก้วมุกดามีราคาถึงแสนกหาปณะส่งให้ 
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ราชบุรุษน าไปถวายเพื่อบูชาจริยคุณของพระนาง พระนางกีสาโคตมี มีส าคัญว่าพระสิทธัตถกุมาร 
มีพระทัยปฏิพัทธ์เสน่หา จึงได้มอบสร้อยพระศอให้ก็เกิดโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

มูลเหตุให้เสด็จออกบรรพชา 

   วันหนึ่ง สิทธัตถราชกุมาร ทรงร าพึงว่า หมู่ชนท่ีเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บ
ความตายเป็นธรรมดา ทุกคนไม่มีใครไม่ล่วงความแก่ความเจ็บความตายไปได้ แม้เป็นอย่างนั้น 
เพราะโทษท่ีไม่ได้ฟังค าสั่งสอนของนักปราชญ์ เมื่อได้เห็นผู้อื่นแก่เจ็บตายก็เบื่อหน่ายเกลียด
ชัง ไม่คิดถึงตัวว่าจะต้องแก่เจ็บตายเหมือนอย่างนั้นบ้าง เมาอยู่ในวัย ในความไม่มีโรค และ
ในชีวิต เหมือนหนึ่งเป็นคนจะไม่ต้องแก่เจ็บตาย มัวขวนขวายแต่ในของท่ีมีความแก่เจ็บตาย
เหมือนกับตน ไม่คิดหาอุบายท่ีจะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเลย ถึงเราก็เป็น
เช่นนั้น ข้อนี้เป็นการไม่สมควรแก่เราเลย เมื่อเราได้รู้เห็นอย่างนี้แล้ว ควรท่ีจะแสวงหาอุบาย
ท่ีจะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้  เมื่อทรงด าริอย่างนี้ ก็ทรงบรรเทาความเมา  
๓ ประการและความเพลิดเพลินในกามสมบัติเสียได้ ทรงด าริต่อไปว่า ธรรมดาสภาพท้ังปวง 
ย่อมมีของแก้กัน เช่นมีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้ มีมืดแล้วก็มีสว่างแก้ บางทีจะมีอุบายท่ีจะแก้ทุกข์ 
๓ อย่างนี้ได้บ้างกระมัง ก็แต่ว่าการท่ีจะแสวงหาอุบายแก้ทุกข์ ๓ อย่างนั้น เป็นเรื่องท่ียาก
อย่างยิ่ง เรายังอยู่ในเพศฆราวาสเห็นจะแสวงหาไม่ได้ เพราะฆราวาสนี้เป็นท่ีคับแคบนัก และ
เป็นท่ีตั้งแห่งอารมณ์อันท าใจให้เศร้าหมอง เพราะเป็นท่ีก าหนัดรักใคร่ในอารมณ์ซึ่งเป็นท่ีตั้ง 
แห่งความก าหนัดรักใคร่ ขัดเคืองในอารมณ์ซึ่งเป็นท่ีตั้งแห่งความขัดเคือง หลงเพลิดเพลิน 
ในอารมณ์ซึ่งเป็นท่ีตั้งแห่งความหลง ดุจเป็นทางท่ีมาแห่งธุลี บรรพชาคือการบวชเว้นจาก
กิจการของคนมีเหย้าเรือน ประพฤติตนเป็นนักบวชเป็นช่องว่างพอท่ีจะแสวงหาอุบายนั้นได้ 
ทรงพระด าริอย่างนี้แล้ว ก็มีพระอัธยาศัยน้อมไปในบรรพชา ไม่ยินดีในฆราวาสสมบัติ 
ตั้งแต่นั้นมา 

เสด็จหอ้งพระนางพิมพา 

วันนั้น พระบรมโพธิสัตว์ มีพระทัยยินดียิ่งนักในการบรรพชา ปราศจากอาลัยใน 
เบญจกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มิได้ยินดีในการฟ้อนร าขับประโคมแห่ง
นางบ าเรอท้ังหลาย ก็หยั่งลงสู่ความหลับประมาณครู่หนึ่ง เมื่อตื่นบรรทมได้ทอดพระเนตร
อาการวิปริตแห่งนางบ าเรอท้ังหลายขณะหลับ มีพระทัยสังเวชยิ่งนัก เช่นเดียวกับเห็น
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ซากศพเกลื่อนกลาดในป่าช้า ภพท้ัง ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ปรากฏดุจเรือน 
ท่ีถูกไฟไหม้ จึงตรัสแก่นายฉันนะว่า นี่แนะฉันนะ เราจะออกบวชในคืนนี้ เจ้าจงไปผูกม้า 
ให้เราตัวหนึ่งโดยเร็ว แล้วจึงเสด็จไปยังห้องพิมพาราชเทวี ด้วยพระประสงค์จะทอดพระเนตร
พระพักตร์ของพระราหุลกุมาร แต่พระนางพิมพาทอดพระกายเหนือเศียรพระโอรส โดยมิรู้ว่า
พระองค์ทรงประทับยืนเหยียบบนธรณีพระทวาร ทรงด าริว่า ถ้าเราจะยกพระหัตถ์พิมพา  
อุ้มองค์โอรส พระนางก็จะตื่น ก็จะเป็นอันตรายต่อบรรพชา อย่าเลย ต่อเมื่อได้ส าเร็จ  
พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จึงจะกลับมาทัศนา จึงเสด็จลงจากปราสาท เสด็จขึ้นม้ากัณฐกะ 
มีนายฉันนะตามเสด็จออกจากพระนคร 

เสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ 

 ราตรีนั้น เป็นวันอาสาฬหปุณณมี เพ็ญเดือน ๘ ขณะนั้นพญาวัสสวดีมาร เห็น 
พระโพธิสัตว์จึงด าริว่า สิทธัตถกุมารปรารถนาจะหนีออกจากวิสัยของเรา ควรท่ีเราจะกระท า
อันตรายต่อบรรพชา จึงร้องห้ามว่า ดูก่อนกุมาร ท่านอย่าออกบรรพชาเลย อีก ๗ วัน  
จักรรัตนะอันเป็นทิพย์จะปรากฏแก่ท่าน ท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระโพธิสัตว์ 
จึงตรัสว่า ท่านจงไปเสียเถิด เราไม่ปรารถนาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ เราปรารถนาท่ีจะท า
หมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวในกาลได้พุทธรัตนสมบัติ แล้วเสด็จผ่านกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองสาวัตถี
และเมืองเวสาลี สิ้นหนทาง ๓๐ โยชน์ บรรลุถึงฝั่งแม่น้ าอโนมานที ณ พรหมแดนพระนคร 
ท้ัง ๓ ในเวลาใกล้รุ่ง เสด็จทรงม้าข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ทรงลงจากหลังม้า ประทับนั่งบน 
กองทราย ทรงเปลื้องพระภูษาอาภรณ์ห่อส่งให้นายฉันนะ ทรงตรัสว่า เจ้าจงน าเครื่องประดับ
กับม้ากัณฐกะกลับพระนคร เราจะบรรพชา ณ ท่ีนี้ ทรงตัดพระเกศโมฬีด้วยพระขรรค์ แล้วจับ
พระโมฬขีว้างไปในอากาศทรงอธิษฐานว่า ถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ขอจุฬาโมฬีนี้จงลอยอยู่ในอากาศ อย่าได้ตกลงมา ปรากฏว่า จุฬาโมฬีและผ้าโพกพระเศียร  
ก็ลอยอยู่ในอากาศ สมเด็จอมรินทราธิราชจึงน าผอบแก้วมารองรับและน าไปบรรจุไว้ใน  
พระจุฬามณีเจดีย์ ณ ดาวดึงส์เทวโลก เมื่อพระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้วจึงด ารัสให้ 
นายฉันนะน าม้ากัณฐกะกับเคร่ืองอาภรณ์และน าข่าวกลับไปบอกยังกรุงกบิลพัสดุ์ นายฉันนะ 
มีความอาลัยไม่อยากจะจากพระองค์ไป ส่วนม้ากัณฐกะพอพ้นทัศนวิสัยก็ท ากาลกิริยา 
ในระหว่างทาง ด้วยอานุภาพความสวามิภักดิ์ จึงไปอุบัติในดาวดึงส์เทวโลก ได้นามว่า  
กัณฐกเทพบุตร 
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ในเวลานั้น ท้าวมหาพรหมนามว่า ฆฏิการพรหม เคยเป็นสหายพระโพธิสัตว์ครั้งเสวย 
พระชาติเป็นโชติปามาณพ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้น าเครื่องอัฏฐบริขาร 
มาถวาย พระโพธิสัตว์ จึงทรงไตรจีวรกาสาวพัสตร์ อธิษฐานเพศบรรพชา และมอบพระภูษา 
ผ้าทรงท้ังคู่ให ้ท้าวเธอได้น าพระภูษาท้ังคู่ไปบรรจุไว้ทุสสเจดีย์ในพรหมโลก 

ทรงทดลองปฏิบัติตามลัทธิต่าง ๆ 
   เมื่อพระมหาบุรุษ ทรงละกามสุขออกบรรพชา เพื่อจะแสวงหาอุบายให้พ้นจากชรา 
ความแก่ พยาธิ ความเจ็บไข้  มรณะ ความตาย อย่างนี้แล้ว เพราะพระองค์ยังไม่เคยเสพ  
ลัทธินั้น ๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมนับถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง และเป็นเหตุให้ส าเร็จสิ่งท่ีประสงค์นั้น ๆ 
ซึ่งคณาจารย์สั่งสอนกันอยู่ในครั้นนั้น ก็จ าเป็นท่ีจะต้องทรงทดลองดูว่าลัทธิเหล่านั้น จะเป็น
อุบายท่ีจะท าให้ส าเร็จความประสงค์ได้บ้าง จึงเสด็จไปสู่ส านักแห่งอาฬารดาบส กาลามโคตร 
ศึกษาส าเร็จสมาบัติ ๗ หมดความรู้ของอาจารย์ จึงลาอาจารย์เสด็จไปสู่ส านักของอุทกดาบส 
รามบุตร ศึกษาส าเร็จสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ หมดความรู้ของอาจารย์  
จึงเรียนถามธรรมพิเศษท่ียิ่ง ๆ ขึ้นไป พระดาบสบอกไม่รู้แล้ว ท่านอาจารย์ท้ังสองสรรเสริญ
พระผู้มพีระภาคว่ามีความรู้เสมอตนแล้วชวนให้อยู่ช่วยกันสั่งสอนหมู่ศิษย์ต่อไป พระองค์ทรง
ด าริว่า ทางปฏิบัตินี้หาใช่ทางโพธิญาณไม่ มีพระประสงค์จะประกอบความเพียรด้วยพระองค์เอง 
จึงลาออกจากส านัก จาริกไปสู่อุรุเวลาเสนานิคม พิจารณาเห็นเป็นสถานท่ีรื่นรมย์เหมาะแก่
การบ าเพ็ญเพียรจึงยับยั้งอาศัย ณ ท่ีนั้น เสด็จจาริกไปในมคธชนบท บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม 
ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นท่ีราบรื่น แนวป่าเขียวสด เป็นท่ีเบิกบานใจ ใกล้แม่น้ าใสสะอาด  
ไหลไปมา มีท่าอันดี น่ารื่นรมย์ หมู่บ้านท่ีอาศัยเท่ียวภิกขาจาร คือบิณาบาต ก็ตั้งอยู่ใกล้
โดยรอบ ทรงพระด าริว่าสถานท่ีนั้น ควรเป็นสถานท่ีบ าเพ็ญเพียรของกุลบุตร ผู้มีความ
ต้องการความเพียรได้ จึงเสด็จประทับอยู่ ณ ท่ีนั้น (ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย) 
 พระโพธิสัตว์ ประทับอยู่พระองค์เดียว ณ บริเวณนั้น อันได้นามว่าอนุปิยอัมพวัน 
เว้นจากการเสวยพระกระยาหารตลอด ๗ วัน เอิบอิ่มไปด้วยบรรพชาสุข ครั้นวันท่ี ๘ เสด็จ
ออกจากไพรสณา์นั้น จาริกไปโดยล าดับสิ้นทาง ๓๐ โยชน์ ก็บรรลุถึงกรุงราชคฤห์ เสด็จเข้า
ไปบิณาบาต ประชาชนท้ังเมืองเห็นเข้า ต่างแตกตื่นโกลาหล คิดกันไปต่าง ๆ นานา  
ราชบุรุษท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงรับสั่งให้ติดตามดู  
เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกจากเมืองไปประทับเสวยพระกระยาหารท่ีเชิงเขาบัณาวะ  
จึงกราบทูลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ พระองค์จึงเสด็จไปสอบถาม ทราบว่าเคยเป็น  
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พระสหายท่ีไม่เคยพบหน้ากัน จึงเชื้อเชิญให้พระโพธิสัตว์อยู่โดยจะแบ่งสมบัติให้ครอง
ครึ่งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ตรัสขอบพระทัย และตรัสบอกความประสงค์ว่า ปรารถนาพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณจึงออกบรรพชา พระเจ้าพิมพิสารทรงอนุโมทนาและตรัสว่า ถ้าบรรลุ 
พระสัพพัญญุตญาณแล้วขอให้กลับมาโปรดโยมบ้างแล้วทูลลากลับ 

อุปมา ๓ ข้อ  
   ครั้งนั้นอุปมา ๓ ข้อ ท่ีพระผู้มีพระภาคไม่เคยได้ทรงสดับ ปรากฏแก่พระองค์ว่า  
          ๑. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ซึ่งมีกายไม่ได้หลีกออกจากกาม และมี
ความพอใจรักใคร่ในกาม ยังละให้สงบระงับด้วยดีในภายในไม่ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น แม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไม่ได้เสวยก็ดี  
ก็ไม่ควรจะตรัสรู้อุบายนั้นได้ เหมือนไม้สดท่ีชุ่มด้วยยาง บุคคลแช่ไว้ในน้ า บุรุษมีความต้องการ
ด้วยไฟ มาถือเอาไม้ส าหรับสีไฟเข้าด้วยหวังจะให้เกิดไฟ บุรุษนั้นไม่อาจให้ไฟเกิดขึ้นได้  
ต้องเหน็ดเหนื่อยล าบากเปล่า เพราะไม้นั้นยังสดมียางอยู่ท้ังบุคคลตั้งไว้ในน้ า ฉะนั้น 
 ๒. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง แม้มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ยังมี
ความพอใจรักใคร่ในกาม ยังละให้สงบระงับด้วยดีในภายในไม่ได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
แม้ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไม่ได้เสวยก็ดี ก็ไม่ควรจะตรัสรู้อุบาย
นั้นได้ เหมือนไม้สดท่ีชุ่มด้วยยาง แม้ห่างไกลจากน้ า บุคคลตั้งไว้บนบก บุรุษก็ไม่อาจจะสี  
ให้เกิดไฟได้ ถ้าสีเข้าก็ต้องเหน็ดเหนื่อยล าบากเปล่า เพราะไม้นั้น แม้ตั้งอยู่บนบกแล้ว ก็ยัง
เป็นของสดชุ่มด้วยยาง ฉะนั้น 
 ๓. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ซึ่งมีกายหลีกออกจากกามแล้วและ 
ละความพอใจรักใคร่ในกามได้ด้วยดีในภายในแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ได้เสวย
ทุกขเวทนาเช่นนั้นท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี แม้ไม่ได้เสวยเลยก็ดี ก็ควรจะตรัสรู้อุบายนั้นได้ 
เหมือนไม้แห้งท่ีไกลจากน้ า บุคคลตั้งไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ เพราะเป็นของแห้ง
และตั้งอยู่บนบกฉะนั้น  

ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ 
 ในเวลานั้นพระองค์ทรงคิดจะท าความเพียรเพื่อจะป้องกันจิตไม่ให้น้อมไปใน
กามารมณ์ได้ จึงทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา คือ ทรมานพระกายให้ล าบาก ซึ่งเป็นท่ีนิยมกัน 
ในคร้ังนั้น ว่าเป็นกุศลวัตรอันวิเศษ อาจจะท าให้ส่ิงท่ีปรารถนาส าเร็จได้  
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 วาระท่ี ๑ ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ (กัดฟัน) กดพระตาลุด้วยพระชิวหา 
(ใช้ลิ้นกดเพดาน) ไว้ให้แน่นจนพระเสโท (เหงื่อ) ไหลออกจากพระกัจฉะ (รักแร้) ในเวลานั้น
ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า เปรียบเหมือนบุรุษมีก าลังมากจับบุรุษท่ีมีก าลังน้อยท่ีศีรษะหรือ 
ท่ีคอไว้ บีบให้แน่น แม้พระกายกระวนกระวายไม่สงบระงับอย่างนี้ ทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจ
ครอบง าพระหฤทัยให้กระสับกระส่ายได้ พระองค์มีพระสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนปรารภความ
เพียรไม่ท้อถอย ครั้นทรงเห็นวา่การท าอย่างนี้ไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเปลี่ยนอย่างอื่น  
 วาระท่ี ๒ ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ (ลมหายใจเข้า หายใจออก) ไม่ให้เดินสะดวก
โดยช่องพระนาสิก (จมูก) และช่องพระโอษฐ์ (ปาก) ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกรรณ (หู) 
ท้ัง ๒ และปวดพระเศียร เสียดพระอุทรร้อนในพระกายเป็นก าลัง แม้จะประสบทุกขเวทนา
มากถึงเพียงนี้ ทุกขเวทนานั้นก็ไม่ได้ครอบง าพระทัยให้กระสับกระส่ายได้ มีพระสติตั้งมั่น  
ไม่ฟั่นเฟือนปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ครั้นทรงเห็นว่าการท าอย่างนี้ ไม่ใช่ทางตรัสรู้จึง
ทรงเปลี่ยนวิธีอย่างอื่นอีก 
         วาระท่ี ๓ พระโพธิสัตว์ด าริว่า เราจะกระท าทุกรกิริยาให้ถึงท่ีสุดแห่งความเพียร 
อย่างอุกฤษฏ์ จึงเสด็จเข้าไปบิณาบาต แล้วทรงปริวิตกว่า ถ้าเรายังกังวลอยู่กับแสวงหาอาหาร 
มิเป็นการสมควร ตั้งแต่นั้นไป เมื่อพระองค์ประทับนั่งใต้ต้นไม้ใด ก็เสวยผลท่ีหล่นจาก  
ต้นไม้นั้น ภายหลังไปบิณาบาต ได้อาหารมาก็ผ่อนเสวยให้ลดน้อยลง เสวยแต่วันละน้อย ๆ  
กระท่ังไม่เสวยเลย จนพระวรกายเหี่ยวแห้ง พระฉวี (ผิวพรรณ) เศร้าหมอง พระอัฐิ (กระดูก) 
ปรากฏท่ัวพระวรกาย เมื่อทรงลูบพระวรกาย เส้นพระโลมา (ขน) มีรากอันเน่าหลุดร่วงจาก 
ขุมพระโลมา พระก าลังน้อยถอยลง จะเสด็จไปทางไหนก็ซวนล้ม จ าเดิมแต่ตัดอาหาร 
เสียท้ังสิ้น มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ก็อันตรธานไปสิ้น 
พระมังสะ (เนื้อ) พระโลหิต (เลือด) ก็เหือดแห้งซูบผอมยิ่งนัก ยังแต่พระตจะ (หนัง) หุ้ม  
พระอัฐิ (กระดูก) จนชนท้ังหลายได้เห็นแล้วกล่าวทักว่า พระสมณโคดมด าไป บางพวกกล่าว
ว่าไม่ด าเป็นแต่คล้ าไป บางพวกกล่าวว่าไม่เป็นอย่างนั้น เป็นแต่พร้อยไป 

ปัญจวัคคีย์ออกบวชตาม 
 ฝ่ายโกณาัญญพราหมณ์ ได้สดับข่าวพระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา จึงไปหาบุตร
พราหมณ์ท้ัง ๗ คน ซึ่งท านายลักษณะด้วยกันกล่าวว่า บัดนี้ สิทธัตถราชกุมาร เสด็จออก
บรรพชาแล้ว พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ถ้าบิดาของท่านมีชีวิตอยู่จะออกบวช
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ด้วยกัน ถ้าว่าท่านท้ังหลายปรารถนาจะบวชก็จงมาบวชตามพร้อมกันเถิด บุตรพราหมณ์ ท้ัง 
๗ คน ยอมจะบวชเพียง ๔ คน โกณาัญญะจึงพามาณพท้ัง ๔ คือ วัปปะ ภัททิยะ   
มหานามะ อัสสชิ ออกบรรพชา รวมเป็น ๕ ด้วยกัน จึงมีชื่อว่า ปัญจวัคคีย์ แปลว่า พวกห้าคน 
ชวนกันสืบเสาะติดตามพระมหาบุรุษในคาม (หมู่บ้าน) นิคม (ต าบล) ต่าง ๆ มาพบพระองค์  
ณ อุรุเวลาประเทศ ได้เห็นพระองค์ก าลังกระท าความเพียรอยู่ด าริว่า คงจะได้ตรัสรู้แน่ จึงพา
กันท าวัตรปฏิบัตอิุปัฏฐากต่าง ๆ 
          พระผู้มีพระภาคทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา นับแต่การทรงผนวชมาได้ ๖ ปี อยู่มาวันหนึ่ง
ทรงประชวร บังเกิดพระกายอ่อนเพลียอิดโรยหิวโหย จนกระท่ังทรงวิสัญญีภาพ (สลบ)  
ล้มลงไป เมื่อทรงได้สัญญาฟื้นคืนสติ ทรงด าริว่า เรายังประกอบด้วยลมหายใจ นับว่ายังเป็น
ความพยายามท่ีหยาบอยู่ จึงทรงกลั้นลมหายใจ เมื่อลมหายใจมิอาจออกช่องนาสิก (จมูก) 
และพระโอษฐ์ (ปาก) ได้ ก็ดั้นด้นไปจะออกทางโสตทวาร (หู) เมื่อมิอาจออกได้ก็ตลบขึ้นไป
บนพระเศียร บังเกิดเวทนาอย่างแรงกล้า ทรงพระด าริว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่า
หนึ่ง ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงอันกล้าท่ีเกิดเพราะความเพียร ในกาลล่วงแล้วก็ดี จักได้
เสวยในกาลข้างหน้าก็ดี เสวยอยู่ในกาลบัดนี้ก็ดี ทุกขเวทนานั้นอย่างมากก็เพียงเท่านี้ ไม่เกิน
กว่านี้ไป ถึงอย่างนั้น เราก็ไม่สามารถจะตรัสรู้ด้วยทุกรกิริยาท่ียิ่งยวดนี้ได้ การปฏิบัติเช่นนี้
เห็นจะมิใช่ทางพระโพธิญาณ ชะรอยทางตรัสรู้อย่างอื่นจะพึงมีอยู่กระมัง ครั้นทรงพระด าริ
ฉะนี้แล้วด าริท่ีจะทรงละความเพียรทรมานพระวรกายให้ล าบากนั้น ท าความเพียรเป็นไปใน
จิตต่อไป ทรงเห็นว่า ความเพียรเป็นไปในจิตนั้น คนซูบผอมเช่นเรานี้ไม่สามารถให้เป็นไปได้ 
จ าท่ีเราจะต้องบริโภคอาหารหยาบ คือ ข้าวสุก ขนมกุมมาสให้มีก าลัง ครั้นทรงอธิษฐาน
อย่างนั้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็เสวยพระกระยาหารหยาบ ไม่ทรงอดพระกระยาหารต่อไปอีก  
        ในขณะนั้นสมเด็จอมรินทราช ทรงพิณ ๓ สายมาดีดถวาย พระโพธิสัตว์สดับแล้ว 
ทรงพิจารณาเห็นว่ามัชฌิมาปฏิบัติเป็นหนทางแห่งโพธิญาณ แต่ร่างกายท่ีทุรพลอ่อนก าลังเช่นนี้       
มิอาจจะเจริญสมาธิได้ ควรเสวยอาหารบ ารุงร่างกายเสียก่อน จึงทรงเสด็จบิณาบาตต่อไป 
        ฝ่ายปัญจวัคคีย์ เห็นเช่นนั้นจึงปรึกษากันว่า พระสิทธัตถกุมาร ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
ก็มิอาจจะตรัสรู้ได้ เดี๋ยวนี้ละความเพียรเสียแล้ว มาเสวยพระกระยาหารใหม่ ท่ีไหนเลยจะ
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ เราท้ังหลายจะมาเฝ้าอุปัฏฐากเพื่อประโยชน์อันใด  
จึงพากันละท้ิงพระโพธิสัตว์เดินทางไปสิ้นหนทาง ๑๕ โยชน์ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้
กรุงพาราณสี 
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นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส 

 กุลธิดาผู้หนึ่งนามว่า สุชาดา เป็นธิดาของเสนกุฏุมพี อยู่บ้านเสนานิคม แห่ง 
อุรุเวลาประเทศ เมื่อเจริญวัยนางได้กระท าการบนบานต่อเทวดาท่ีสิงสถิต ณ ต้นไทรต้นหนึ่ง
ใกล้บ้านว่า ถ้าข้าพเจ้าแต่งงานตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่นสาวกับชายท่ีมีทรัพย์สมบัติ มีชาติสกุล
เสมอกัน ๑ และมีบุตรคนแรกเป็นชาย ๑ ข้าพเจ้าจะท าการบวงสรวงแก้บนแก่พระองค์ด้วย
สิ่งของมีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ ต่อมานางได้ส าเร็จสมปรารถนาทุกอย่าง จึงปรารภท่ีจะท าพลี
กรรมบวงสรวงเทวดา จึงให้ทาสกรรมกรของนาง น าแม่วัวนมประมาณ ๑,๐๐๐ ตัวไปเลี้ยง 
ท่ีป่าชะเอม ให้กินเครือเถาชะเอมเพื่อหวังจะได้น้ านมท่ีหวาน แล้วจึงแบ่งแม่วัวออกเป็น  
๒ พวก พวกละ ๕๐๐ ตัว ให้รีดเอาน้ านมแห่งแม่วัว ๕๐๐ ฝ่ายหนึ่ง ไปให้แม่วัวนม ๕๐๐ อีก
ฝ่ายหนึ่งดื่มกิน แล้วให้น าแม่วัวท่ีดื่มน้ านมนั้นไปเลี้ยงในป่าชะเอม แล้วแบ่งออกเป็น ๒ พวก  
รีดน้ านมจากพวกหนึ่งไปให้อีกพวกหนึ่งดื่มกิน ท าอยู่โดยท านองนี้ จนกระท่ังเหลือแม่วัวนม
อยู่ ๘ ตัว ในวันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๖ ในเวลาใกล้รุ่ง นางให้คนไปจับแม่วัวนมท้ัง ๘ ผูกไว้แล้ว
รีดน้ านมใส่กระทะบนเตาไฟหุงข้าวมธุปายาส พอราตรีสว่างขึ้น ๑๕ ค่ า แห่งวิสาขปุณณมี 
พระบรมโพธิสัตว์ทรงช าระสรีรกายแล้วประทับนั่งท่ีโคนต้นไทร ฝ่ายนางสุชาดาใช้นางปุณณทาสี
ไปกวาดใต้ต้นไทร นางไปพบพระโพธิสัตว์เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่งคอยรับเครื่องพลีกรรม  
จึงรีบกลับมาบอกนางสุชาดา นางสุชาดาพร้อมด้วยบริวารน าข้าวมธุปายาสไปยังต้นไทร  
เห็นพระมหาบุรุษก็เกิดโสมนัสยินดี จึงน าข้าวมธุปายาสเข้าไปถวายพร้อมท้ั งถาดทอง 
ประณตไหว้แล้วกล่าวว่า มโนรถของข้าส าเร็จฉันใด ขอสิ่งท่ีพระองค์ประสงค์จงส าเร็จ ฉันนั้น 
แล้วทูลลากลับ 

พระสุบินนิมิต 

        ในคืนวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์บรรทมหลับไป ทรงสุบินนิมิต ๕ ประการ คือ 

 ๑. พระองค์ทรงบรรทมหงายบนพื้นดินมีภูเขาหิมวันต์เป็นเขนย พระพาหาซ้าย 
หยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศบูรพา พระพาหาขวาหยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศปัจจิม พระบาทท้ังคู่
หยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศทักษิณ 

 ๒. หญ้าแพรกงอกขึ้นแต่พระนาภี (สะดือ) สูงขึ้นไปถึงท้องฟ้า 

 ๓. หมู่หนอนตวัขาวหัวด าไต่ขึ้นมาจากพระบาทจนถึงพระชาณุ (เข่า) 
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 ๔. นก ๔ จ าพวก คือ สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีด า บินมาจากทิศท้ัง ๔ มาจับ
ฟุบลงแทบพระบาท แล้วกลับกลายเป็นสีขาวไปทั้งส้ิน 

 ๕. พระองค์เสด็จขึ้นไปจงกรมบนยอดเขาท่ีเปรอะเป้ือนไปด้วยมูตรคูถ แต่พระบาท
ของพระองค์มิได้เปรอะเปื้อน 

 พระองค์ทรงท านายด้วยพระองค์เองว่า 

 ข้อ ๑ เป็นนิมิตที่จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

 ข้อ ๒ เป็นนิมิตที่เทศนาอริยมรรค ๘ ประการ แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 

 ข้อ ๓ เป็นนิมิตท่ีหมู่คฤหัสถ์จะมาสู่ส านักของพระองค์เป็นอันมากและบรรลุ 
ไตรสรณคมน์ 

 ข้อ ๔ เป็นนิมิตว่าวรรณะท้ัง ๔ จะมาบวชในพระธรรมวินัยและตรัสรู้วิมุตติธรรม 

 ข้อ ๕ เป็นนิมิตว่าพระองค์จะได้ปัจจัย ๔ แต่ไม่ติดอยูใ่นปัจจัยเหล่านั้น 

ทรงลอยถาด 

พระโพธิสัตว์ทรงรับถาดข้าวมธุปายาสแล้วทรงถือถาดข้าว เสด็จมายังริมฝั่งแม่น้ า
เนรัญชรา เสด็จสรงช าระพระวรกายให้สะอาดแล้วขึ้นมาประทับนั่งปั้นข้าวมธุปายาสได้ ๔๙ ปั้น 
ทรงเสวยจนหมดแล้วถือถาดพลางอธิษฐานว่า ถ้าอาตมาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บรมโลกนาถ ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ าขึ้นไป จึงลอยถาดในแม่น้ า ขณะนั้นถาดก็ได้
ลอยทวนกระแสน้ าไปไกลประมาณ ๘๐ ศอกแล้วจมลง พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นนิมิต
ดังนั้น ก็ทรงโสมนัสเสด็จกลับป่าสาลวัน 

เสด็จสู่ต้นพระศรมีหาโพธิ์ 

พอตะวันบ่ายก็เสด็จจากป่ารัง ทรงรับหญ้าคา ๘ ก ามือ ท่ีโสตถิยพราหมณ์ถวาย 
ในระหว่างทาง เสด็จไปใกล้บริเวณต้นโพธิ์แล้วทรงปูลาดหญ้าคา อธิษฐานเป็นรัตนบัลลังก์
ประทับนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา พระปฤษฎางค์ไปทางล าต้นมหาโพธิ์ ขัดสมาธิตั้ง
พระกายตรงด ารงพระสติมั่นเจริญอานาปานสติภาวนาแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้ากมลสันดาน
ยังไม่พ้นอาสวะกิเลสตราบใด แม้พระมังสะ (เนื้อ) พระโลหิต (เลือด) จะเหือดแห้งไป เหลือแต่
พระตจะ (หนัง) นหารุ (เอ็น) พระอัฐิ (กระดูก) ก็ตามที อาตมาจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ 
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ทรงผจญวสวัตตมีาร 
ในกาลนั้น พญาวัสสวดีมาร   ผู้มีใจบาป ติดตามพระมหาบุรุษอยู่ทุกเมื่อ จึงด าริว่า 

พระสิทธัตถกุมารปรารถนาจะพ้นวิสัยแห่งเรา เราควรจะท าอันตราย อย่าให้พ้นวิสัยเราไปได้ 
แล้วประกาศให้พลเสนามารมาประชุมพร้อมกัน ให้เนรมิตกาย มีประการต่าง ๆ แล้วยาตราทัพ
ไปสู่ต้นมหาโพธิ์ กระท าการพุ่งรบมีประการต่าง ๆ ฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์ ทอดพระเนตรเห็น
พญามาร ทรงช้างคิรีเมขละพร้อมด้วยพลเสนามารเป็นจ านวนมากมีอาวุธครบมือ ทรงร าพึง
ในพระทัยว่า ข้าศึกเป็นจ านวนมาก จะกระท าการย่ ายีอาตมาเพียงผู้เดียว ในที่นี้ พระประยูรญาติ
พระราชบิดา และพี่น้องญาติมิตรผู้ท่ีจะเป็นท่ีพึ่งพ านักและช่วยรบปัจจามิตรก็ไม่มี เว้นเสียแต่ 
บารมีเท่านั้น ดังนั้น พระองค์จึงทรงระลึกถึงบารมี ๓๐ ประการ และบุรุษโยธา ๗ ประการ 
คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หิริ และโอตตัปปะ เข้าต่อสู่กับพญามาร จนพญามาร
พ่ายแพ้ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการกล่าวสรรเสริญแล้วกลับไป พระโพธิสัตว์ขจัดมารเสียได้ก่อนท่ี
พระอาทิตย์จะอัสดงคต 

บ าเพ็ญเพียรทางใจและได้ตรสัรู ้
   ฝ่ายพระผู้มีพระภาค ครั้นเสวยพระกระยาหารหยาบ ท าพระวรกายให้กลับมี 
พระก าลังขึ้นได้อย่างเก่าแล้วทรงเริ่มความเพียรเป็นไปในจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนเป็น
สมาธิ พระองค์ได้บรรลุฌานท่ี ๑ ฌานท่ี ๒ ฌานท่ี ๓ ฌานท่ี ๔ โดยล าดับ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็น
สมาธิบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง ไม่มีความพอใจรักใคร่ในกามเป็นต้นอย่างนี้แล้วทรง
ค านึงถึงอุบายท่ีจะให้พ้นจากชราพยาธิมรณะท่ีพระองค์ได้แสวงหาอยู่นั้นต่อไป ทรงพระด าริว่า 
ก็สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นต้องมีชรา พยาธิ มรณะ เป็นธรรมดา ใคร ๆ จะปรารถนา
อย่าให้ชรา พยาธิ มรณะ เลย ไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความสมประสงค์ได้ ความทุกข์หนักพระทัย 
เพราะชรา พยาธิ มรณะนั้น ย่อมมีเพราะความถือมั่นว่ามีแก่ตน ถ้าไม่ถือมั่นอย่างนั้นแล้ว 
ทุกข์นั้นก็ไม่ครอบง าจิตได้อย่างนี้แลเป็นอุบายท่ีจะให้พ้นจากชรา พยาธิ มรณะได้ ครั้นเมื่อ
พระผู้มีพระภาคทรงพระด าริฉะนี้แล้ว จึงทรงแสวงหาอุบายเป็นเหตุไม่ถือมั่นต่อไป ก็ความไม่
ถือมั่นนั้นจะมีได้ ก็เพราะพิจารณาแยกกายใจนี้ออกเป็นส่วน เป็นกอง พิจารณาเห็นแต่เพียง
เป็นส่วนเป็นกองท่ัวท้ังหมด พระผู้มีพระภาคได้ทรงก าหนดเห็นกายใจของพระองค์ ในกาล  
ท่ีล่วงไปแล้วก็ดี ท่ีมีอยู่ ณ บัดนี้ก็ดี เป็นส่วน ๆ เป็นกอง ๆ ท่ัวท้ังหมด ตามอย่างท่ีกล่าวแล้ว 
ข้อนี้เป็นวิชชาท่ี ๑  พระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยล าพังในยามต้นแห่งราตรีนั้น 
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 เมื่อวิชชาท่ี ๑ เกิดขึ้น ก าจัดอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้หลงมืดอยู่ในกายใจ 
อย่างนี้แล้ว พระองค์ทรงปรารภส่วนขันธ์ (กอง) ของเหล่าสัตว์ ซึ่งได้ก าหนดรู้แล้วนั้นซึ่งเรียก
โดยสมมติว่าสัตว์อันเกิดแล้วจุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมด แต่เหตุไฉน บางพวกจึงต่ าช้า 
เลวทราม บางพวกประณีต บางพวกมีผิวพรรณอันดี บางพวกมีผิวพรรณทราม บางพวกได้สุข 
บางพวกได้ทุกข์ ทรงเห็นด้วยพระญาณดังจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์ ล่วงญาณท่ีเป็นของมนุษย์
สามัญว่าส่วนขันธ์ (กอง) ท่ีเรียกตามสมมติว่าสัตว์นั้น ท่ีเกิดแล้วจุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมด 
แต่เป็นต่างกันดังนี้ เพราะเป็นไปตามกรรมท่ีตัวกระท า ข้อนี้เป็นวิชชาท่ี ๒ ในยามเป็นท่ามกลาง
แห่งราตรีนั้น 

     เมื่อวิชชาท่ี ๒ เกิดขึ้น ก าจัดอวิชชาความไม่รู้ ท่ีเป็นเหตุให้หลงมืดในความเป็น 
ต่าง ๆ แห่งส่วนแห่งขันธ์ (กอง) ท่ีเรียกตามสมมติว่า สัตว์อันเกิดขึ้นแล้วจุติเคลื่อนไปดังนี้แล้ว  
ก็ชื่อว่าได้ทรงเห็นลักษณะท้ัง ๒ คือ ปัจจัตตลักษณะ คือ ก าหนดโดยความเป็นส่วนเป็นขันธ์ 
(กอง)  และสามัญลักษณะ คือ ก าหนดโดยความเป็นสภาพเสมอกัน คือ ความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตน ครั้นทรงเห็นลักษณะท้ัง ๒ อย่างนี้แล้ว พระองค์ทรงก าหนด
เห็นส่วนขันธ์ (กอง) เหล่านั้นว่าเป็นเพียงทุกข์ คือ สิ่งอันสัตว์ถือมั่นว่าเป็นของตน แล้วก็อดทน
ได้ยาก ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นปัจจัยแห่งความถือมั่นนั้น เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิด 
ความดับแห่งทุกข์ที่เป็นผลนั้น ย่อมมีเพราะความดับแห่งตัณหาท่ีเป็นเหตุ ปัญญาอันเห็นชอบ 
ความด าริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจไว้ชอบ 
เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ และทรงก าหนดรู้อาสวะกิเลสท่ีหมักดองอยู่ในสันดาน เหตุให้เกิด
อาสวะ ความดับอาสวะและข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับอาสวะ แจ้งชัดตามเป็นจริงแล้ว
อย่างไร เมื่อพระองค์ทรงรู้เห็นอย่างนี้ จิตก็พ้นจากอาสวะท้ังปวงไม่ถือมั่น ข้อนี้เป็นวิชชาท่ี  
๓ พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วโดยล าพังพระองค์เอง ในยามเป็นท่ีสุดแห่งราตรีนั้น ก าจัดอวิชชา
ความไม่รู้แจ้งท่ีเหตุให้หลงมืดไม่รู้ในอริยสัจท้ัง ๔ เสียได้  

    วิชชาหรือญาณ ๓ อย่างนี้ พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในราตรีแห่งวิสาขบุรณมีดิถีเพ็ญ
พระจันทร์เต็มดวง ท่ีใต้ร่มไม้อัสสัตถพฤกษ์ (โพธิ์) เพราะตรัสรู้วิชชา ๓ อย่างนี้ได้ โดยล าพัง
พระองค์เองแล้ว ท าจิตให้พ้นจากกิเลสอาสวะได้สิ้นเชิง พระองค์จึงได้พระนามโดยคุณนิมิตว่า 
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลว่า ผู้ไกล ผู้ควร ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ ดังนั้น ใน ๓ ยามแห่ง
ราตรี จึงสรุปได้ ดังนี้ 
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ปฐมยาม 

 ในราตรีปฐมยาม พระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนายังสมาบัติ  ๘ ประการ  
ให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงบรรลุญาณท่ี ๑ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลึกชาติหนหลัง
ของพระองค์ได้ ด้วยก าลังอภิญญา โดยปฏิโลมตั้งแต่บัลลังก์อาสน์ หนึ่งชาติ สองชาติ 
จนกระทั่งหาประมาณมิได้ 

มัชฌิมยาม 

 ในมัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ หรือทิพยจักขุญาณ พระองค์ทรงมีทิพย์จักษุ 
ล่วงจักษุมนุษย์ เห็นเหล่าสัตว์ท่ีจุติและบังเกิด ท่ีต่ าช้าและประณีตมีผิวพรรณทรามและดีใน
ทุคติและสุคติ ตามสมควรแก่อกุศลและกุศลท่ีตนได้กระท าไว้ เหมือนบุรุษท่ีอยู่ในท่ีสูง ใกล้ทาง 
๔ แพร่ง สามารถเห็นเหล่าชนท่ีสัญจรไปมาจากที่นี้สู่ท่ีโน้นได้ 

ปัจฉิมยาม 

 ในปัจฉิมยาม สมัยใกล้รุ่ง ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ ทรงพิจารณาปัจจยาการ
ในปฏิจจสมุปบาทธรรม คือ อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร เป็นต้น อันเป็นปัจจัยอาศัย 
ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นล าดับ นับว่าเป็นท่ีเกิดแห่งกองทุกข์ท้ังปวง แล้วพิจารณาถึงการดับ
ทุกข์ทั้งมวลว่า เมื่ออวิชชาดับ สังขารก็พลอยดับตามไปด้วย เป็นต้น ทรงพิจารณาท้ังโดยส่วน
อนุโลมและปฏิโลม  

 พออรุณทอแสงขึ้นจับขอบฟ้า พระบรมโพธิสัตว์ก็ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณดับสิ้น
กิเลสาสวะเป็นสมุจเฉทปหานพร้อมด้วยความมหัศจรรย์ หมื่นโลกธาตุบันลือลั่นหวั่นไหว 
ท่ัวปฐพีดล พระทศพลจึงเปล่งสีหนาท เป็นปฐมอุทานเยาะเย้ยตัณหา ด้วยพระคาถาว่า 
อเนกชาติ ส สาร  เป็นต้น 
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ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน 
เสวยวิมุตติสุข  

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วิชชา ๓ ประการโดยชอบแล้ว ประทับอยู่ ณ ภายใต้ร่ม
พระศรีมหาโพธิ์นั้นซึ่งตั้งอยู่ท่ีริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม  แคว้นมคธ 
(ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย) 

 สัปดาห์ที่ ๑ ทรงเสวยวิมุตติสุข (สุขเกิดแต่ความพ้นจากกิเลสอาสวะ) สิ้นกาล ๗ วัน 
ครั้งนั้นทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท (สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น) ที่ทรงก าหนดรู้แล้วนั้นตามล าดับ
และถอยกลับท้ังข้างเกิด ท้ังข้างดับ ตลอดยามสามแห่งราตรีแล้ว เปล่งอุทาน (พระวาจาท่ี
เปล่งขึ้นโดยความเบิกบานพระหฤทัย) ในยามละครั้ง 

 อุทานในปฐมยาม (ยามต้น) ว่า เมื่อใด ธรรมท้ังหลาย คือ อริยสัจ ๔ ปรากฏชัดแก่
พราหมณ์ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมฉิบหายไป 
เพราะพราหมณ์นั้นรู้แจ้งธรรมคือกองทุกข์ทั้งสิ้นกับท้ังเหตุ 

 อุทานในมัชฌิมยาม (ยามท่ามกลาง) ว่า เมื่อใด ธรรมท้ังหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ 
ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะพราหมณ์
นั้นได้รู้ความส้ินแห่งปัจจัยท้ังหลาย  

 อุทานในปัจฉิมยาม (ยามท่ีสุด) ว่า เมื่อใด ธรรมท้ังหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ 
ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้นย่อมก าจัดมารและเสนามาร คือ ชรา พยาธิ มรณะ เสียได้  
ดุจพระอาทิตย์อุทัยก าจัดมืดท าอากาศให้สว่างฉะนั้น 

 สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จออกจากร่มภายใต้พระศรีมหาโพธิ์ไปทางทิศอีสานประทับยืน
ทอดพระเนตรโดยมิได้กระพริบ บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตลอด ๗ วัน สถานท่ีนั้น จึงได้นามว่า 

อนิมิสสเจดีย์ 

        สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จจากท่ีนั้นกลับมาหยุด ณ ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอนิมิสส
เจดีย์ อธิษฐานสถานท่ีจงกรม ทรงจงกรมกลับไปกลับมาตลอด ๗ วัน สถานท่ีนั้น จึงได้นาม
ว่ารัตนจงกรมเจดีย ์

 สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จไปสู่สถานท่ีซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นในทิศพายัพแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
ทรงพิจารณาพระอภิธรรม เมื่อทรงพิจารณาถึงมหาปัฏฐาน ซึ่งมีปัจจัย ๒๔ พระฉัพพรรณรังสี 
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คือ รัศมี ๖ ประการ ก็โอภาส แผ่ซ่านออกจากพระสรีรกายแวดล้อมไปโดยรอบประมาณ  
๑๒ ศอก สถานท่ีนั้น เรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ (เรือนแก้ว) 

 สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จออกจากภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ไปยังภายใต้ร่มไทร ซึ่งเป็น 
ท่ีพักแห่งคนเลี้ยงแพะ อันได้ชื่อว่า อชปาลนิโครธ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ขณะนั้น  
มีพราหมณ์คนหนึ่ง มีชาตินิสัยชอบตวาดคนอื่นว่า หึ หึ เดินมายังท่ีนั้น ทูลถามถึงพราหมณ์
และธรรมซึ่งท าบุคคลให้เป็นพราหมณ์ว่า บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรและ
ธรรมอะไรท าบุคคลให้เป็นพราหมณ์ พระองค์ตรัสตอบว่า พราหมณ์ ผู้ใดมีบาปธรรมอันลอย
เสียแล้ว ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่คนอื่นว่า หึ หึ เป็นค าหยาบ และไม่มีกิเลสย้อมจิตให้ติดแน่น
ดุจน้ าฝาด มีตนส ารวมจบเวท คือ วิชชาท้ัง ๓ แล้ว มีพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว ผู้นั้นไม่มีกิเลส
เคร่ืองฟูขึ้นในโลกแม้หน่อยหนึ่ง ควรกล่าวถ้อยค าว่า ตนเป็นพราหมณ์โดยธรรม 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสมณะและธรรมท่ีท าบุคคลให้เป็นสมณะว่า  เป็น
พราหมณ์ ในพระพุทธศาสนาด้วยพระวาจานี้ อธิบายว่า  พราหมณ์พวกหนึ่ง ถือตัวว่าเป็น
เหล่าก่อสืบเนื่องมาแต่พรหม จึงได้นามว่าพราหมณ์ แปลว่า เป็นวงศ์พรหม พราหมณ์นั้น
ระวังชาติของตนไม่ให้ปนคละด้วยชาติอื่น แม้จะหาสามีภริยาก็หาแต่พวกพราหมณ์เท่านั้น 
เพราะจะไม่ให้เจือปนด้วยชาติอื่น เขาถือว่าตัวเขาเป็นอุภโตสุชาต เกิดแล้วดีท้ัง ๒ ฝ่าย คือ
ท้ังฝ่ายมารดาบิดา เป็นสังสุทธคหณี มีครรภ์เป็นท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดี แม้ชาติอื่นท่ีนับว่าต่ า
กว่าชาติพราหมณ์ ก็นับถือพราหมณ์เหมือนคนนับถือพระพุทธศาสนา นับถือสมณะ 
พราหมณ์นั้นมีวัตรเครื่องทรมานกายให้ล าบากโดยอาการต่าง ๆ เรียกว่า พรหมจรรย์ ผู้ใด
ประพฤติวัตรนั้น ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ และเขามีวิธีลอยบาปหรือล้างบาป คือ ตั้งพิธี
อย่างหนึ่งเป็นงานประจ าปี ท่ีเรียกว่าศิวาราตรี ในพิธีนั้นเขาลงอาบน้ าในแม่น้ า สระเกล้า
ช าระกายให้หมดจดแล้ว ถือว่าได้ลอยบาปไปตามกระแสน้ าแล้ว เป็นสิ้นบาปกันคราวหนึ่ง 
ถึงปีก็ท าใหม่ เขามีเวท ๓ อย่าง ชื่ออิรุพเพท ๑ ยชุพเพท ๑ สามเพท ๑ ถ้าเติมอถัพเพท 
เข้าด้วย เป็น ๔  คือ คัมภีร์แสดงการบูชายัญ และกิจท่ีจะต้องท าในศาสนาของเขา ผู้ใดเรียน
จบเพท ท้ัง ๓ หรือ ท้ัง ๔ นั้นแล้ว ชื่อว่าถึงท่ีสุดเพท พราหมณ์ก็คือคนชาตินั้น ธรรมท่ีท าบุคคล
ให้เป็นพราหมณ์ ก็คือไตรเพท  

   สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จออกจากร่มไม้อชปาลนิโครธ ไปยังไม้จิกซึ่งมีชื่อว่ามุจลินท์ ทรงนั่ง
เสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ทรงเปล่งอุทาน ณ ท่ีนั้นว่า ความสงัดเป็นสุขของบุคคลมีธรรมอันได้
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สดับแล้วยินดีอยู่ในท่ีสงัด รู้เห็นสังขารท้ังปวง ตามเป็นจริงอย่างไร ความเป็นคนไม่มีความ
เบียดเบียน คือความส ารวมในสัตว์ท้ังหลาย และความเป็นคนไม่มีความก าหนัดในสันดานแล้ว 
คือความล่วงกามท้ังหลายเสียได้ด้วยประการท้ังปวง เป็นสุขในโลก ความน าอัสมิมานะ คือ
ความถือว่าตัวตนให้หมดได้นี้ เป็นสุขอย่างยิ่ง ในท่ีนั้นมีพญานาคตนหนึ่ง ชื่อมุจลินท์ บังเกิด
อยู่ในสระโบกขรณี อยู่ใกล้ต้นจิกเข้ามาวงขนดกาย ๗ รอบ วงรอบพระวรกายพระพุทธองค์
และแผ่พังพานป้องกันฝนมิให้ถูกพระวรกาย เมื่อฝนหายไปแล้ว จึงจ าแลงเพศเป็นมาณพ  
ยืนถวายสักการะเฉพาะพระพักตร์แล้วหลีกไป 

 สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินท์ไปยังไม้เกตซึ่งได้นามว่า ราชายตนะ ซึ่งมี
อยู่ทางทิศทักษิณแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน เวลานั้นมีพาณิชสองคน 
ชื่อตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางไกลมาจากอุกกลชนบทถึงท่ีนั้น ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทับอยู่ภายใต้ต้นไม้ราชายตนะ จึงน าสัตตุผงสัตตุก้อนซึ่งเป็นเสบียงส าหรับเดินทางเข้าไป
ถวายแล้ว ขณะนั้นบาตรของพระองค์ไม่มี ท้าวมหาราชท้ัง ๔ จึงได้น าบาตรศิลามาถวาย  
เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับแล้วท าภัตกิจเสร็จ พาณิช ๒ พี่น้องแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธ
กับพระธรรมเป็นสรณะท่ีพึ่ง ประเภทเทววาจิกอุบาสก (อ่านว่า ทะเววาจิกะอุบาสก) นับว่า
เป็นอุบาสกคนแรกในโลกแล้วขอสิ่งของที่ระลึก พระพุทธองค์ทรงประทานพระเกศา ๘ เส้น 

สหัมบดีพรหมอาราธนา 

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากร่มไม้ราชายตนะเสด็จกลับไปประทับภายใต้ร่ม
ไม้อชปาลนิโครธอีก พระองค์ด าริถึงธรรมท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่าธรรมท่ีตถาคตตรัสรู้นี้
ลึกซึ้งสุขุม ยากท่ีเหล่าสัตว์จะรู้ตามได้ ไม่ทรงเห็นใครท่ีเหมาะสม ขณะนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม 
ได้ทราบพุทธด าริแล้ว จึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์  
ทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ จึงพิจารณาดูว่า จะมีผู้รู้ท่ัวถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่ เมื่อทรง
ตรวจดูแล้วทรงด าริต่อไปว่า บุคคลท่ีมีกิเลสน้อยเบาบางก็มี กิเลสหนาก็มี มีอินทรีย์ คือ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาแก่กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี มีอาการอันดีก็มี มีอาการอันชั่ว
ก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี เป็นผู้สามารถจะรู้ได้ก็มี  
ไม่สามารจะรู้ได้ก็มี เปรียบด้วยในกออุบลหรือในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาว ดอกบัวท่ีเกิด
แล้วในน้ า เจริญแล้วในน้ า น้ าเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้ บางเหล่ายังจมอยู่ในน้ า บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ า 
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บางเหล่าตั้งขึ้นพ้นน้ า ในดอกบัว ๓ เหล่านั้น ดอกบัวท่ีตั้งขึ้นพ้นน้ าแล้วนั้น พอได้รับแสง 
พระอาทิตย์ก็จักบานในวันนี้ ดอกบัวท่ีตั้งอยู่เสมอน้ านั้นจักบานในวันรุ่งขึ้น ดอกบัวท่ียังจม
อยู่ในน้ า จักบานในวันต่อ ๆ ไป ดอกบัวท่ีจักบานมี ๓ อย่างฉันใด บุคคลท่ีสามารถจะรู้ธรรม
พิเศษได้ ก็เป็น ๓ จ าพวกฉันนั้น คือ อุคฆติตัญญู ๑ วิปจิตัญญู ๑ เนยยะ ๑ ในบุคคล  
๓ จ าพวกนั้น  

 บุคคลใด มีอุปนิสัยสามารถจะรู้จักธรรมพิเศษได้โดยพลัน พร้อมกับเวลาท่ีท่านผู้รู้
แสดงธรรมส่ังสอน บุคคลนั้นชื่อว่า อุคฆติตัญญู  

 บุคคลใดเมื่อฟังค าอธิบายความแห่งค าท่ีย่อให้พิสดารออกไปจึงจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้ 
บุคคลนั้นชื่อว่า วิปจิตัญญู  

 บุคคลใด เมื่อพากเพียร จ าอุทเทส ถามความ ใคร่ครวญโดยอุบายที่ชอบ คบกัลยาณมิตร
จึงจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้ บุคคลนั้นชื่อว่า เนยยะ  

 ส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่ง แม้ฟังธรรมแล้วจ าไว้ได้ บอกกล่าวธรรมนั้นแก่ผู้อื่นเป็น 
อันมาก ก็ไม่อาจรู้ธรรมพิเศษได้ บุคคลนั้นเป็นคนอาภัพ เปรียบด้วยบัวท่ีไม่มีโอกาสบานได้  
จักเป็นอาหารแห่งปลาและเต่า บุคคลนั้นชื่อว่า ปทปรมะ  
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ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา 

เสด็จโปรดฤษีปัญจวัคคีย์ 
   ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทราบด้วยพระปัญญาว่า บุคคลผู้ควรจะรู้ท่ัวถึง 
ได้มีอยู่ อย่างนี้แล้ว ทรงตั้งพระทัยในอันท่ีจะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน ทรงพระด าริหาคนท่ี
จะเป็นผู้รับเทศนาทีแรกว่า เราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนดีหนอ ใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน 
ขณะนั้น ทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส ซึ่งพระองค์เคยไปอาศัยศึกษาลัทธิในส านัก
ของท่านในกาลก่อนว่า ท่านท้ังสองเป็นคนฉลาด ท้ังมีกิเลสเบาบาง สามารถจะรู้ธรรมนี้ได้
ฉับพลัน แต่ท่านท้ังสองสิ้นชีพเสียแล้ว ต่อมาทรงนึกถึงฤษีปัญจวัคคีย์ว่า ปัญจวัคคีย์มีอุปการะ
แก่เรามาก ท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้อุปัฏฐากบ ารุงเราเมื่อครั้งบ าเพ็ญเพียร เราควรจะแสดงธรรม 
แก่ท่านเหล่านั้นก่อน จึงตัดสินพระทัยจะแสดงธรรมแก่ฤษีปัญจวัคคีย์ก่อนอย่างนี้แล้ว  
ทรงพระด าเนินไปโดยทางท่ีจะไปยังเมืองพาราณสี ครั้นถึงระหว่างแม่น้ าคยากับต้นพระศรี -
มหาโพธิ์พบอาชีวกคนหนึ่งชื่ออุปกะ เดินสวนทางมา อุปกาชีวกเห็นพระฉวีวรรณของพระองค์ 
ผุดผ่อง นึกประหลาดใจ จึงทูลถามว่า ใครเป็นศาสดาผู้สอนของท่าน  พระพุทธองค์ตรัสว่า 
เราเป็นสยัมภู ผู้เป็นเองในทางตรัสรู้  ไม่มีใครเป็นครูสั่งสอน อุปกาชีวก ไม่เช่ือ ส่ันศีรษะแล้ว
หลีกไป พระองค์เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ปัจจุบันเรียกว่า  
สารนาถ อินเดีย) ซึ่งเป็นท่ีอยู่แห่งฤษีปัญจวัคคีย์นั้น 
   ฝ่ายฤษีปัญจวัคคีย์ ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล จึงนัดหมายกันว่า 
พระสมณโคดมนี้ ได้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากเสด็จมาท่ีนี่ บรรดา
พวกเรา ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ควรไหว้ ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับเธอ ไม่พึงรับบาตรจีวรของเธอเลย ก็แต่
ว่าพวกเราควรตั้งอาสนะท่ีนั่งไว้ ถ้าเธอปรารถนา ก็จะนั่ง ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ  
เข้าไปถึง พวกฤษีปัญจวัคคีย์พูดกับพระองค์ด้วยโวหารไม่เคารพ คือ พูดออกพระนามและ  
ใช้ค าเรียกพระองค์ว่า อาวุโส พระองค์ตรัสห้ามแล้วตรัสบอกว่า เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรมโดย
ชอบเองแล้ว ท่านท้ังหลายคอยฟังเถิดเราจักสั่งสอน เมื่อท่านท้ังหลายปฏิบัติตามเราสั่งสอน
ไม่นานนัก ก็จักบรรลุอมฤตธรรมนั้น  

ทรงแสดงปฐมเทศนา 
   เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเตือนฤษีปัญจวัคคีย์ให้คอยฟังอย่างนี้แล้ว ฤษี 
ปัญจวัคคีย์กล่าวค้านล าเลิกเหตุในปางหลังว่า อาวุโส โคดม ด้วยความประพฤติอย่างนั้น  
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ท่านยังไม่บรรลุธรรมพิเศษได้ บัดนี้ ท่านมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมักมากแล้ว เหตุไฉน 
ท่านจักบรรลุธรรมพิเศษได้เล่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนฤษีปัญจวัคคีย์ พูดคัดค้าน
โต้ตอบกันอย่างนั้น ถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้งพระองค์จึงตรัสเตือนให้เธอตามระลึกในหนหลังว่า  
เธอท้ังหลายจ าได้หรือ วาจาเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่กาลนี้ ฤษีปัญจวัคคีย์ 
นึกขึ้นได้ว่า พระวาจาเช่นนี้ไม่เคยมีเลย จึงมีความส าคัญในอันจะฟังพระองค์ทรงแสดงธรรม
โดยเคารพพระองค์ทรงประกาศพระสัพพัญญุตญาณ โดยการยังวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปแก่
ชาวโลกทั้งปวง ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า แห่งอาสาฬหมาส (เดือน ๘)  

 ในวาระแรกทรงประกาศทาง ๒ สาย ท่ีไม่ควรด าเนิน คือ 
 ๑ กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นหาความสุขอยู่ในกาม 
 ๒ อัตตกิลมถานุโยค การกระท าความเพียรโดยการทรมานตนให้ล าบาก 
 ในวาระท่ี ๒ทรงประกาศทางสายกลางท่ีควรด าเนินคือ มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ 
มรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ ๑ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒ สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ๓ สัมมาวาจา 
เจรจาชอบ ๔ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ๕ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ๖ สัมมาวายามะ 
พยายามชอบ ๗ สัมมาสติ ระลึกชอบ ๘ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ 
 ในวาระท่ี ๓ ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคว่า  
๑ ทุกข์ เป็นสิ่งท่ีควรก าหนดรู้  ๒ สมุทัย เป็นสิ่งท่ีควรละ ๓ นิโรธ เป็นสิ่งท่ีควรท าให้แจ้ง  
๔ มรรค เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดมีขึ้น  
 ขณะท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่า ข้อนี้ทุกข์ และทุกข์นี้นั้นควรก าหนดรู้ด้วย
ปัญญา เราได้ก าหนดรู้แล้ว ข้อนี้เหตุให้ทุกข์เกิด เหตุให้ทุกข์เกิดนี้นั้นควรละเสีย เราได้ละแล้ว 
ข้อนี้เหตุให้ทุกข์ดับ เหตุให้ทุกข์ดับนี้นั้นควรท าให้แจ้งชัด เราได้ท าให้แจ้งชัดแล้ว ข้อนี้ข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์ ข้อปฏิบัตินี้นั้นควรท าให้เกิด เราได้ท าให้เกิดแล้ว และพระพุทธองค์ตรัสว่า 
ภิกษุท้ังหลาย ปัญญาอันรู้อันเห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในของจริงแห่งอริยบุคคลท้ัง  
๔ เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ ยังไม่หมดจดเพียงใด เรายังยืนยัน 
ตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกได้เลยเพียงนั้น เมื่อใด
ปัญญาอันรู้อันเห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในของจริงแห่งอริยบุคคลท้ัง ๔ เหล่านี้ของเรา
หมดจดดีแล้ว เมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่า
ในโลก อนึ่ง ปัญญาอันรู้อันเห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความพ้นพิเศษของเราไม่กลับก าเริบ 
ความเกิดอันนี้เป็นท่ีสุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก 
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โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 

   ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ดวงตาปราศจากธุลีมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ 
โกณาัญญฤษีว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับเป็นธรรมดา 
พระองค์ทรงทราบว่าโกณาัญญฤษีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว 

          เมื่อพระองค์ตรัสจบลง ก็บังเกิดมหัศจรรย์หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว ดวงตาเห็นธรรม 
ได้เกิดมีแก่พรหม ๑๘ โกฏิ มีโกณาัญญะเป็นต้น ดังนั้น พระองค์จึงเปล่งอุทานว่า อญฺ าสิ 
วต โภ โกณฺฑญฺโ   อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  แปลว่า โกณาัญญะ ได้รู้แล้วหนอ ๆ  
เหตุนั้น ท่านโกณาัญญะ จึงได้นามว่า อัญญาโกณาัญญะ ตั้งแต่นั้นมา นับว่าสังฆรัตนะ
เกิดขึ้นแล้วในโลก เป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ 

ทรงประทานการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

   ฝ่ายโกณาัญญฤษี ได้เห็นธรรมสิ้นความสงสัย ถึงความเป็นคนแกล้วกล้า ปราศจาก 
ความครั่นคร้ามในอันประพฤติตามค าสั่งสอนของพระศาสดา เป็นคนมีความเชื่อในพระศาสดา
ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อจากผู้อื่น จึงทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยว่า ขอข้าพระพุทธเจ้า 
พึงได้อุปสมบทในส านักของพระองค์เถิด พระศาสดาทรงอนุญาตให้โกณาัญญฤษีเป็นภิกษุ  
ในพระธรรมวินัยนี้ด้วยพระวาจาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าท่ีสุดทุกข์โดยชอบเถิด” พระวาจานั้นก็ให้ส าเร็จอุปสมบท 
แก่ท่าน เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ส่วนผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นภิกษุด้วยพระวาจาเช่นนี้ 
เรียกว่า เอหิภิกข ุพระศาสดาทรงอนุญาตให้โกณาัญญฤษี เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ด้วย
พระวาจาเช่นนั้นเป็นครั้งแรกในพุทธกาล จ าเดิมแต่กาลนั้นมา ทรงสั่งสอนท่านท้ัง ๔ ท่ีเหลือ
นั้นด้วยธรรมเทศนาตามสมควรแก่อัธยาศัย วัปปฤษี และภัททิยฤษี ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่าง
พระอัญญาโกณาัญญะแล้วทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ประทานอุปสมบทแก่ท่านทั้ง ๒ นั้น
เหมือนอย่างประทานแก่พระอัญญาโกณาัญญะ ครั้งนั้นสาวกท้ัง ๓ เท่ียวบิณาบาต น าอาหาร
มาเลี้ยงกันท้ัง ๖ องค์ ภายหลังมหานามฤษีและอัสสชิฤษี ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนท่าน ๓ 
องค์แล้วทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตอุปสมบทแก่ท่านท้ัง ๒ เหมือนอย่างทรง
อนุญาตแก่ท่านท้ัง ๓  
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ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 

    เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ตั้งอยู่ในท่ีแห่งสาวกแล้ว มีอินทรีย์แก่กล้า ควรเจริญวิปัสสนา
เพื่อวิมุตติ พระศาสดาตรัสธรรมเทศนาสั่งสอนว่า ภิกษุท้ังหลาย รูป คือ ร่างกาย เวทนา คือ 
ความรู้สุขทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์  สัญญา คือ ความจ าได้ สังขาร คือ สภาพท่ีเกิดกับใจ  
ปรุงใจให้ดีบ้างชั่วบ้าง  และวิญญาณ คือความรู้ท่ีเกิดจากผัสสะ  ๕ ขันธ์นี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตน 
ถ้าขันธ์ท้ัง ๕ นี้จักได้เป็นตนแล้ว ขันธ์ ๕ นี้ ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่อความล าบาก อนึ่งผู้ท่ีถือว่า 
เป็นเจ้าของก็จะพึงปรารถนาได้ในขันธ์ ๕ นี้ ตามใจหวังว่า จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าเป็นอย่าง
นั้นเลย เหตุใด ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่ตน เหตุนั้น ขันธ์ ๕ นี้ จึงเป็นไปเพื่อความล าบาก อนึ่ง ผู้ท่ี 
ถือว่าเป็นเจ้าของย่อมไม่ปรารถนาได้ในขันธ์ ๕ นี้ ตามใจหวังว่า  จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าเป็น
อย่างนั้นเลย   

 ทรงแสดงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา สอนภิกษุปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาแยกกายใจอันนี้
ออกเป็นขันธ์ ๕ ทางวิปัสสนาอย่างนี้แล้ว ตรัสถามความเห็นของเธอท้ัง ๕ ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เธอส าคัญความนั้นเป็นไฉน ขันธ์ ๕ นี้ เท่ียงหรือไม่เท่ียง ? ไม่เท่ียง  พระองค์  ก็ สิ่งใดไม่เท่ียง 
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า ? เป็นทุกข์  พระองค์ ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นตนของเรา 
ดังนี้ ไม่อย่างนั้น  
   พระศาสดาตรัสสอนเธอท้ัง ๕ ให้ละความถือมั่นในขันธ์ ๕ นั้นต่อจากพระธรรมเทศนา
ข้างต้นว่า ภิกษุท้ังหลาย เหตุนั้นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ล่วงไป
แล้วก็ดี ยังไม่มีมาก็ดี เกิดขึ้นจ าเพาะบัดนี้ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ทรามก็ดี ในท่ี
ไกลก็ดี ในท่ีใกล้ก็ดี ท้ังหมดก็เป็นแต่สักว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนนั้นท่าน
ท้ังหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงแล้วอย่างไร ดังนี้ว่า นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่
ของเรา นั่นไม่ใช่ตนของเราเถิด ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้ว เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อ
หน่ายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ครั้นเบื่อหน่าย ก็ปราศจากความก าหนัด รักใคร่ 
เพราะปราศจากความก าหนัดรักใคร่ จิตก็พ้นจากความถือมั่น เมื่อจิตพ้นแล้ว ก็มีญาณรู้ว่า 
พ้นแล้ว ดังนี้ อริยสาวกนั้นรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้ว กิจท่ีควร
ท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี 
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   เมื่อพระศาสดาตรัสธรรมเทศนาอยู่ จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ผู้พิจารณาภูมิธรรม ตาม
กระแสเทศนานั้น พ้นแล้วจากอาสวะ ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ครั้งนั้น  มีพระอรหันต์ 
ขึ้นในโลก ๖ องค์ คือ พระศาสดา ๑  พระสาวก ๕ องค ์

โปรดยสกุลบุตร 

 สมัยนั้น มีกุลบุตรผู้หนึ่ง เป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี ชื่อยสะ มีเรือน ๓ หลัง 
เป็นท่ีอยู่ใน ๓ ฤดู ครั้งนั้น เป็นฤดูฝน ยสกุลบุตรอยู่ในปราสาทท่ีอยู่ในฤดูฝน บ าเรอด้วย
ดนตรีล้วนแต่สตรีประโคม ไม่มีบุรุษเจือปน ค่ าวันหนึ่ง ยสกุลบุตรนอนหลับก่อน หมู่ชน
บริวารหลับต่อภายหลัง แสงไฟยังสว่างอยู่ ยสกุลบุตรตื่นขึ้นมา เห็นหมู่ชนบริวารนอนหลับ  
มีอาการพิกลต่าง ๆ ปรากฏแก่ยสกุลบุตรดุจซากศพท่ีท้ิงอยู่ในป่าช้า ครั้นได้เห็นแล้ว  
เกิดความสลดใจคิดเบื่อหน่าย จึงออกอุทาน (วาจาท่ีเปล่งด้วยอ านาจความสลดใจ) ว่า “ท่ีนี่
วุ่นวายหนอ ท่ีนี่ขัดข้องหนอ” แล้วสวมรองเท้าเดินออกจากประตูเรือนเข้าสู่ประตูเมือง  
ตรงไปทางท่ีจะไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ในเวลานั้นจวนใกล้รุ่ง พระศาสดาเสด็จจงกรมอยู่
ในท่ีแจ้ง ทรงได้ยินเสียงยสกุลบุตรออกอุทานนั้น เดินมายังท่ีใกล้ จึงตรัสเรียกว่า “ท่ีนี่ไม่
วุ่นวาย ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง ท่านมาท่ีนี่เถิด นั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน” ยสกุลบุตร ได้ยิน
อย่างนั้นแล้ว คิดว่า ได้ยินว่า ท่ีนี่ไม่วุ่นวาย ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง จึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปใกล้  
ไหว้แล้ว นั่ง ณ ข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา คือ ถ้อยค าท่ีกล่าวโดยล าดับ 
พรรณนาทานการให้ก่อนแล้ว พรรณนาศีลความรักษากายวาจาเรียบร้อยเป็นล าดับแห่งทาน 
พรรณนาสวรรค์ คือ กามคุณท่ีบุคคลใคร่ ซึ่งจะพึงได้พึงถึงด้วยกรรมอันดี คือทานและศีล 
เป็นล าดับแห่งศีล พรรณนาโทษคือความเป็นของไม่ยั่งยืน และประกอบด้วยความคับแค้น
แห่งกาม ซึ่งได้ชื่อว่าสวรรค์นั้น เป็นล าดับแห่งสวรรค์ พรรณนาอานิสงส์แห่งความออกไปจาก
กาม เป็นล าดับแห่งโทษของกาม ฟอกจิตของยสกุลบุตรให้ห่างไกลจากความยินดีในกาม  
ควรรับธรรมเทศนา ให้เกิดดวงตาเห็นธรรม เหมือนผ้าท่ีปราศจากมลทินควรรับน้ าย้อมได้
ฉะนั้น แล้วทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระองค์ยกขึ้นแสดงเอง คือ ของจริง ๔ อย่าง คือ 
ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิด เหตุให้ทุกข์ดับ และข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์  ยสกุลบุตร 
ได้เห็นธรรมพิเศษ ณ ท่ีนั่งนั้นแล้ว ภายหลังพิจารณาดูภูมิธรรมท่ีตนได้เห็นแล้ว จิตพ้นจาก  
อาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน 



๑๔๕ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ปฐมอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 

   ฝ่ายมารดาของยสกุลบุตร ตื่นนอนเวลาเข้า ขึ้นไปบนเรือนไม่เห็นลูกจึงบอกแก่
เศรษฐีผู้สามีให้ทราบ เศรษฐีใช้คนให้ไปตามหาใน ๔ ทิศ ส่วนตนเท่ียวออกหาด้วย เผอิญเดิน
ไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้เห็นรองเท้าของลูกตั้งอยู่ ณ ท่ีนั้น แต่ไม่เห็นลูกชาย จึงเดิน
เข้าไปใกล้สอบถามพระศาสดาถึงลูกชายของตน พระศาสดาตรัสให้เศรษฐีนั่งลงก่อนแล้ว
เทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ให้เศรษฐีได้เห็นธรรมแล้ว เศรษฐีทูลสรรเสริญธรรม
เทศนาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกว่า ข้าพเจ้าถึงพระองค์กับพระธรรม และภิกษุสงฆ์เป็น  
ท่ีระลึก ขอพระองค์จงจ าข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีระลึกจนตลอดชีวิต
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เศรษฐีนั้น ได้เป็นอุบาสก มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท้ัง ๓ เป็น
สรณะก่อนกว่าคนท้ังปวงในโลก เรียกว่าเป็นอุบาสกคนแรกประเภท เตวาจิกอุบาสก 
 เศรษฐีผู้บิดายังไม่ทราบว่า ยสกุลบุตรมีอาสวะสิ้นแล้ว จึงบอกความว่า พ่อยสะ 
มารดาของเจ้าเศร้าโศกพิไรร าพันนัก เจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิด ยสกุลบุตรแลดู 
พระศาสดา ๆ จึงตรัสแก่เศรษฐีว่า คฤหบดี ท่านจะส าคัญความนั้นเป็นไฉน แต่ก่อนยสะได้
เห็นธรรมด้วยปัญญา อันรู้เห็นเป็นของเสขบุคคล (ผู้ยังต้องศึกษา เป็นชื่อพระอริยเจ้าเบื้องต่ า 
๓ จ าพวก) เหมือนกับท่าน ภายหลัง ยสะพิจารณาภูมิธรรมท่ีตนได้รู้เห็นแล้ว จิตก็พ้นจาก 
อาสวะ มิได้ถือมั่นด้วยอุปาทาน ควรหรือยสะจะกลับคืนไปบริโภคกามคุณเหมือนแต่ก่อน 
ไม่อย่างนั้น พระองค์ เป็นลาภแล้ว ความเป็นมนุษย์ พ่อยสะได้ดีแล้ว ขอพระองค์กับพ่อยสะ
เป็นสมณะตามเสด็จ จงทรงรับบิณาบาตของข้าพเจ้า ในวันนี้เถิด พระองค์ทรงรับด้วย 
ทรงนิ่งอยู่ เศรษฐีทราบว่าทรงรับแล้ว ลุกจากท่ีนั่งแล้ว ถวายอภิวาทแล้วท าประทักษิณ  
(เดินเวียนขวา) แล้วหลีกไป เมื่อเศรษฐีไปแล้วไม่ช้า ยสกุลบุตรทูลขออุปสมบท พระศาสดา  
ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยพระวาจาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  
เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” ในท่ีนี้ไม่ตรัสว่า เพ่ือจะท าท่ีสุดทุกข์โดยชอบ เพราะพระยสะ
ได้ถึงที่สุดทุกข์แล้ว สมัยนั้น มีพระอรหันต์ขึ้นในโลก ๗ องค ์

   ในเวลาเช้าวันนั้น พระศาสดามีพระยสะตามเสด็จ ๆ ไปถึงเรือนเศรษฐีแล้ว ประทับนั่ง 
ณ อาสนะท่ีแต่งถวาย มารดาและภริยาเก่าของพระยสะเข้าไปเฝ้า พระองค์ทรงแสดง 
อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ให้สตรีท้ังสองเห็นธรรมแล้ว สตรีท้ังสองทูลสรรเสริญธรรมเทศนาแล้ว 
แสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนะเป็นท่ีระลึกโดยนัยหนหลัง ต่างแต่เป็นผู้ชายเรียกว่าอุบาสก 
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ผู้หญิงเรียกว่าอุบาสิกาเท่านั้น สตรีท้ังสองนั้นได้เป็นอุบาสิกาในโลกก่อนกว่าหญิงอื่น  
ครั้นถึงเวลา มารดาบิดาและภรรยาเก่าของพระยสะ ก็อังคาสพระศาสดาและพระยสะด้วย
ของเคี้ยว ของฉันอันประณีตโดยเคารพ ด้วยมือของตน ครั้นฉันเสร็จแล้ว พระศาสดาตรัส
พระธรรมเทศนาสั่งสอนคนท้ัง ๓ ให้เห็น ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริงแล้วเสด็จไป 
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

สหายพระยส ๕๔ คน ออกบวช 

   ฝ่ายสหายของพระยสะ ๔ คน ชื่อ วิมละ ๑ สุพาหุ ๑ ปุณณชิ ๑ ควัมปติ ๑ เป็น
บุตรแห่งเศรษฐีในเมืองพาราณสี ได้ทราบว่า ยสกุลบุตรออกบวชแล้ว จึงคิดว่า ธรรมวินัย  
ท่ีสหายยสกุลบุตรออกบวชนั้น จักไม่เลวทรามแน่ คงเป็นธรรมวินัยอันประเสริฐ ครั้นคิด
อย่างนั้นแล้วพร้อมกันทั้ง ๔ คน ไปหาพระยสะ ๆ ก็พาสหาย ๔ คนนั้น ไปเฝ้าพระศาสดาทูล
ขอให้ทรงสั่งสอน พระองค์ทรงสั่งสอนให้กุลบุตรท้ัง ๔ นั้นเห็นธรรมแล้ว ประทานอุปสมบท
อนุญาตให้เป็นภิกษุแล้ว ทรงสั่งสอนให้บรรลุพระอรหัตผล ครั้ งนั้นมีพระอรหันต์ขึ้นในโลก 
๑๑ องค์ ฝ่ายสหายของยสะอีก ๕๐ คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวแล้วคิดเหมือนหนหลัง  
พากันมาบวชตามแล้วได้ส าเร็จพระอรหัตผลด้วยกันสิ้น รวมเป็นพระอรหันต์ ๖๑ องค ์

ส่งพระสาวก ๖๐ องค์ไปประกาศพระศาสนา 
   เมื่อสาวกมีมาก พอจะส่งไปให้เท่ียวประกาศพระศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ 
หมู่ชนได้แล้ว พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวก ๖๐ องค์นั้นมาพร้อมแล้วตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
เราได้พ้นแล้วจากบ่วงท้ังปวงท้ังท่ีเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ แม้ท่านท้ังหลายก็เหมือนกัน 
ท่านท้ังหลาย จงเท่ียวไปในชนบท เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมาก แต่อย่าไปรวม 
กัน ๒ รูปโดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ท่ีสุดจงประกาศ
พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะ สัตว์ท้ังหลายท่ีมีกิเลส 
บังปัญญาดุจธุลีในจักษุน้อยเป็นปกติมีอยู่ เพราะโทษท่ีไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมจากคุณท่ี 
จะพึงได้พึงถึง ผู้รู้ท่ัวถึงธรรมจักมีอยู่ แม้เราก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อจะแสดงธรรม” 
สาวก ๖๐ นั้นรับสั่งแล้ว ก็เท่ียวไปในชนบทแต่องค์เดียว ๆ แสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ 
ให้กุลบุตรท่ีมีอุปนิสัยในประเทศนั้น ๆ ได้ความเชื่อในพระพุทธศาสนา น้อมอัธยาศัยใน
อุปสมบทแล้ว แต่ไม่สามารถจะให้อุปสมบทด้วยตนเองได้จึงพากุลบุตรเหล่านั้นมา ด้วยหวัง 
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จะทูลให้พระศาสดาประทานอุปสมบท ท้ังภิกษุผู้อาจารย์และกุลบุตรเหล่านั้นได้ความล าบาก
ในทางกันดาร พระศาสดาทรงด าริถึงความล าบากนั้นแล้วยกขึ้นเป็นเหตุ ทรงพระอนุญาตว่า 
“เราอนุญาต บัดนี้ เธอท้ังหลายจงให้กุลบุตรอุปสมบท ในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เองเถิด 
กุลบุตรนั้น เธอท้ังหลายพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ พึงให้ปลงผมและหนวดเสียก่อนแล้ว ให้นุ่ง
ห่มผ้าท่ีย้อมด้วยน้ าฝาดแล้ว ให้นั่งกระโหย่ง ประณมมือแล้ว ให้ไหว้เท้าภิกษุท้ังหลาย สอนให้
ว่าตามไปว่า ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีระลึก ดังนี้ พระศาสดาทรง
อนุญาตอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์เป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ตั้งแต่กาลนั้นมีวิธี
อุปสมบทเป็น ๒ อย่าง คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่ีพระศาสดาทรงเอง ๑ และติสรณคมน์
อุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาตแก่สาวก ๑ 

   ครั้งนั้น พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นความบริบูรณ์แห่งอุปนิสัยของชนชาวมคธเป็น
จ านวนมาก แต่ต้องอาศัยพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จึงจะตั้งศาสนาลงในแว่น
แคว้นมคธได้ ทรงคิดจะพาอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งมีอายุมาก เป็นท่ีนับถือของมหาชนมานาน ไปสั่ง
สอนให้มหาชนเลื่อมใส ครั้นเสด็จอยู่ในเมืองพาราณสีพอแก่ความต้องการแล้ว เสด็จด าเนิน
ไปยังต าบลอุรุเวลา เสด็จแวะออกจากทางแล้วเข้าไปพักอยู่ในไร่ฝ้าย ทรงนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง 

ประทานอุปสมบทแก่ภทัทวัคคีย์ 

   สมัยนั้น สหาย ๓๐ คน ซึ่งเรียกว่า ภัททวัคคีย์ (แปลว่า พวกเจริญ) พร้อมท้ังภริยา
ก าลังสนุกสนานอยู่ ณ ท่ีนั้น สหายคนหนึ่งไม่มีภริยา สหายท้ังหลายจึงน าหญิงแพศยามาเพื่อ
ประโยชน์แก่สหายนั้น ครั้นสหายเหล่านั้นประมาท มิได้เอาใจใส่ระวังรักษาทรัพย์สิน     
หญิงแพศยานั้นลักได้ห่อเครื่องประดับแล้วหนีไป สหายเหล่านั้นชวนกันเท่ียวหาหญิงแพศยานั้น 
ไปถึงท่ีพระศาสดาประทับอยู่ เข้าไปใกล้แล้วถามว่า พระผู้มีพระภาค เห็นหญิงผู้หนึ่งบ้างไหม ? 
พระศาสดาตรัสว่า กุมารท้ังหลาย ท่านท้ังหลายจะต้องการอะไรด้วยสตรีเล่า สหายเหล่านั้ น
เล่าความถวายตั้งแต่ต้นจนถึงหญิงแพศยาลักห่อเครื่องประดับแล้วหนีไปให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสถามว่า กุมารท้ังหลาย ท่านท้ังลายจะส าคัญความนั้นเป็นไฉน ข้อซึ่งท่านพึงจะ
แสวงหาหญิงนั้นดีกว่า หรือจะพึงแสดงหาตนดีกว่า สองอย่างนี้ไหนจะดีกว่ากัน ข้อซึ่ง
ข้าพเจ้าจะพึงแสวงหาตนนั่นแลดีกว่า พระองค์ ถ้าอย่างนั้น ท่านท้ังหลายนั่งลงเถิด เราจักแสดง
ธรรมแก่ท่าน  สหายเหล่านั้นทูลรับแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถา
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และอริยสัจ ๔ ให้สหาย ๓๐ คนนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้ว ประทานอุปสมบทแล้ว  
ทรงส่งไปในทิศนั้น ๆ เพ่ือแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์อย่างแต่ก่อน 

โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง และบริวาร 

 ส่วนพระองค์เสด็จไปโดยล าดับถึงอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่ งเป็นท่ีอาศัยอยู่แห่งชฎิล  
๓ คนพี่น้อง กับท้ังหมู่ศิษย์บริวาร อุรุเวลกัสสปะเป็นพี่ชายใหญ่ มีบริวาร ๕๐๐ ตั้งอาศรมอยู่
ท่ีฝั่งต้นน้ า นทีกัสสปะเป็นน้องชายกลาง มีบริวาร ๓๐๐ ตั้งอาศรมอยู่ท่ีฝั่งกลางน้ า คยากัสสปะ
เป็นน้องชายเล็ก มีบริวาร ๒๐๐  ตั้งอาศรมอยู่ท่ีฝั่งท้ายน้ า ท้ัง ๓ พี่น้องนี้ สร้างอาศรมอยู่
ใกล้ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา เป็น ๓ สถานตามล าดับกัน ครั้นพระศาสดาเสด็จถึงอุรุเวลาประเทศแล้ว 
ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะด้วยฤทธ์ิและด้วยวิธีต่าง ๆ ถึง ๓๕๐๐ ประการ ใช้เวลาถึง ๒ เดือน 
เพราะอุรุเวลกัสสปะมีทิฏฐิมานะอันแรงกล้า ถือตนว่าเป็นพระอรหันต์อยู่ แสดงให้เห็นว่า  
ลัทธิของอุรุเวลกัสสปะนั้นไม่มีแก่สาร จนอุรุเวลกัสสปะมีความสลดใจ พร้อมท้ังศิษย์บริวาร
ลอยบริขารของชฏิลเสียในแม่น้ าแล้วทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ประทานอุปสมบท
อนุญาตให้เป็นภิกษุทั้งสิ้น ฝ่ายนทีกัสสปะตั้งอาศรมอยู่ภายใต้ ได้เห็นบริขารชฎิลลอยไปตาม
กระแสน้ า ส าคัญว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายตน พร้อมท้ังบริวารรีบไปถึง เห็นอุรุเวลกัสสปะ  
ผู้พี่ชายถือเพศเป็นภิกษุแล้ว ถามทราบความว่า พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ แล้วลอยบริขารชฎิลเสีย
ในแม่น้ าพร้อมด้วยบริวารเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขออุปสมบท พระองค์ก็ประทานอุปสมบทแก่
เธอท้ังหลายนั้น ส่วนคยากัสสปะ น้องชายคนเล็กได้เห็นบริขารชฎิลลอยไปตามกระแสน้ า 
ส าคัญว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายท้ังสอง พร้อมกับบริวารรีบมาถึง เห็นพี่ชายท้ังสองถือเพศ
บรรพชิตแล้ว ถามทราบความว่า พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ แล้วลอยบริขารของตนเสียในแม่น้ า 
พร้อมด้วยบริวารเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลขออุปสมบท พระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้เป็น
ภิกษุโดยนัยหนหลัง 

ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร 

   พระศาสดาเสด็จอยู่ในอุรุเวลาเสนานิคม ตามควรแก่ความประสงค์แล้ว พร้อมด้วย
หมู่ภิกษุชฎิลเหล่านั้น เสด็จไปยังคยาสีสะประเทศใกล้แม่น้ าคยา ประทับอยู่ ณ ท่ีนั้น ตรัสเรียก
ภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมแล้วทรงแสดงธรรมว่า ภิกษุท้ังหลาย สิ่งท้ังปวงเป็นของร้อน อะไรเล่า
เชื่อว่าสิ่งท้ังปวง จักษุคือนัยน์ตา รูป วิญญาณอาศัยจักษุ สัมผัสคือความถูกต้องอาศัยจักษุ 
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เวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย คือ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวด
หนึ่ง) โสตคือ หู เสียง วิญญาณ อาศัยโสต สัมผัสอาศัยโสต เวทนาท่ีเกิดเพราะโสตสัมผัสเป็น
ปัจจัย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) ฆานะคือจมูก กลิ่น วิญญาณ
อาศัยฆานะ สัมผัสอาศัยฆานะ เวทนาท่ีเกิดแต่ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง 
ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) ชิวหาคือลิ้น รส วิญญาณอาศัยชิวหา สัมผัสอาศัยชิวหา 
เวทนาท่ีเกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) 
กายโผฏฐัพพะ คืออารมณ์ท่ีจะพึงถูกต้องด้วยกาย วิญญาณอาศัยกาย สัมผัสอาศัยกาย เวทนา
ท่ีเกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง)  มนะ 
คือใจ ธรรม วิญญาณอาศัยมนะ สัมผัสอาศัย มนะ เวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย  
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) ชื่อว่าสิ่ง ท้ังปวง เป็นของร้อน  
ร้อนเพราะอะไร อะไรมาเผาให้ร้อน ? เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟ คือ ความก าหนัด ความโกรธ 
ความหลง ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศกร่ าไรร าพัน เจ็บกาย เสียใจ  
คับใจ ไฟกิเลส ไฟทุกข์เหล่านี้ มาเผาให้ร้อน ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งท้ังปวงนั้น ตั้งแต่ในจักษุจนถึงเวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
เมือ่เบื่อหน่ายย่อมปราศจากก าหนัดรกัใคร่ เพราะปราศจากก าหนัดรักใคร่ จิตก็พ้นจากความ
ถือมั่น เมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้ว ดังนี้ อริยสาวกนั้นทราบชัดว่า ความเกิดสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจท่ีจ าจะต้องท า ได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีก เพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิได้มี เมื่อพระศาสดาตรัสธรรมเทศนานี้อยู่จิตของภิกษุเหล่านั้น พ้นจากอาสวะท้ังหลาย  
ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน 

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 

   พระศาสดาเสด็จอยู่ ณ คยาสีสะประเทศ ตามควรแก่พระอัธยาศัยแล้ว พร้อมด้วย
หมู่ภิกษุสาวก ๑,๐๐๓ องค์นั้นเสด็จเท่ียวไปโดยล าดับ ถึงเมืองราชคฤห์ ประทับอยู่  
ณ สวนตาลหนุ่ม ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าแผ่นดินมคธ ทรงทราบว่า พระสมณโคดม  
ซึ่งเป็นโอรสแห่งศากยราชละฆราวาสสมบัติเสีย เสด็จออกบรรพชาจากศากยตระกูล บัดนี้  
เสด็จถึงเมืองราชคฤห์ ประทับอยู่  ณ สวนตาลหนุ่มแล้ว พระองค์ได้ทรงฟังกิตติศัพท์ 
เสียงสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาว่า เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบเป็นต้น 
ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมหาชนมีคุณควรนับในเบื้องต้น ท่ามกลาง ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์
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พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง จึงทรงพระราชด าริว่า การได้เห็น  
พระอรหันต์เช่นนั้น เป็นความดี สามารถให้ประโยชน์ส าเร็จได้  ครั้นทรงพระราชด าริ 
อย่างนี้แล้ว เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยราชบริวารออกไปเฝ้าพระศาสดา ถึงสวนตาลหนุ่ม
ทรงนมัสการแล้วประทับ ณ ท่ีควรข้างหนึ่ง ส่วนราชบริวารนั้นก็มีอาการกายวาจาต่าง ๆ กัน 
บางพวกถวายบังคม บางพวกเป็นแต่กล่าววาจาปราศรัย บางพวกเป็นแต่ประณมมือ บางพวก
ร้องประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่ ท้ัง ๕ เหล่านั้น นั่ง ณ ท่ีควรตามล าดับท่ีนั่ง 
ซึ่งถึงแล้วแก่ตน ๆ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการของราชบริวารเหล่านั้นต่าง ๆ กัน 
ยังไม่อ่อนน้อมโดยเรียบร้อย ซึ่งควรจะรับธรรมเทศนาได้ มีพระประสงค์จะให้พระอุรุเวลกัสสปะ
ซึ่งเป็นท่ีนับถือของชนเหล่านั้น ประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลัทธิเก่าให้ชนเหล่านั้นทราบ 
เพื่อจะให้ชนเหล่านั้นสิ้นความเคลือบแคลงแล้วตั้งใจคอยฟังพระธรรมเทศนา จึงตรัสถาม 
พระอุรุเวลกัสสปะว่า กัสสปะ ผู้อยู่ในอุรุเวลาประเทศมานาน ท่านเคยเป็นอาจารย์สั่งสอน
หมู่ชฎิลผู้ผอมเพราะก าลังพรต ท่านเห็นเหตุอะไรแล้ว จึงละไฟท่ีตนได้เคยบูชาแล้ว ตามลัทธิ
แต่ก่อน เราถามเนื้อความนั้นกะท่าน เหตุไฉน ท่านจึงละการบูชาไฟของท่านเสีย พระอุรุ-
เวลกัสสปะ กราบทูลว่า ยัญทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผล คือ รูปเสียงและรส เป็นอารมณ์ท่ีสัตว์
ปรารถนา และสตรีท้ังหลาย แสดงว่าบูชายัญแล้วก็จะได้ผลคือ อารมณ์ท่ีปรารถนามีรูปเป็น
ต้นเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้รู้ว่า ผล คือกามนั้นเป็นมลทินเครื่องเศร้าหมอง ตกอยู่ในกิเลส ยัญท้ังหลาย
ย่อมกล่าวสรรเสริญผลล้วนแต่มลทินอย่างเดียว เหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงมิได้ยินดีในการเซ่นและ
การบูชาไฟท่ีได้เคยท ามาแล้วแต่ปางก่อน พระศาสดาตรัสถามต่อไปว่า กัสสปะ ก็ใจของท่าน
ไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้น คือ รูป เสียงและรส ซึ่งเป็นวัตถุกามแล้ว ก็ทีนั้นใจของท่านยินดี
แล้วในสิ่งใดเล่า ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ท่านจงบอกข้อนั้นแก่เรา พระอุรุเวลกัสสปะ 
กราบทูลว่า ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมอันระงับแล้ว ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุจักก่อ 
ให้เกิดทุกข์ ไม่มีกังวลเข้าพัวพันได้ ไม่ติดอยู่ในกามภพ อันจักไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่
ธรรมท่ีบุคคลผู้อื่นจะพึงน าไป คือ ไม่เป็นวิสัยท่ีผู้อื่นจะมาให้ผู้อื่นรู้ได้ต่อผู้ท่ีท าให้แจ้ง จึงรู้
จ าเพาะตัว เหตุนั้น ข้าพเจ้ามิได้ยินดีแล้วในการเซ่นและการบูชาไฟซึ่งได้เคยประพฤติมาแล้ว 
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลอย่างนี้แล้ว ลุกจากท่ีนั่งท าผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ซบศีรษะลงท่ี
พระบาทพระศาสดาทูลประกาศว่า พระองค์เป็นพระศาสดาผู้สอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็น
สาวกผู้ฟังค าสอนของพระองค์ ดังนี้ ๒ หน เมื่อพระศาสดาตรัสถามให้พระอุรุเวลกัสสปะ 
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กราบทูลประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลัทธิเก่าให้ราชบริวารทราบแล้ว น้อมจิตคอยฟัง 
พระธรรมเทศนาของพระองค์ อย่างนี้แล้ว ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ พระเจ้า 
พิมพิสารและราชบริวารแบ่งเป็น ๑๒ ส่วน ๑๑ ส่วนได้ดวงจักษุเห็นธรรม ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ใน
ไตรสรณคมน์  

ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร 

 ครั้งนั้น พระราชประสงค์ของพระเจ้าพิมพิสาร ส าเร็จบริบูรณ์พร้อมท้ัง ๕ อย่าง 
พระองค์จึงกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาว่า ครั้งก่อนเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นราชกุมารยังไม่ได้
อภิเษก ได้มีความปรารถนา ๕ อย่าง ข้อต้นว่า ขอให้ท่านผู้เป็นประธานในราชการ พึงอภิเษกเรา
ในราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินมคธนี้เถิด ข้อท่ี ๒ ว่า ขอท่านผู้เป็นพระอรหันต์รู้เองเห็นเอง
โดยชอบ พึงมายังแว่นแคว้นของเราผู้ได้อภิเษกแล้ว ข้อท่ี ๓ ว่า ขอเราพึงได้เข้าไปนั่งใกล้ 
พระอรหันต์นั้น ข้อท่ี ๔ ว่า ขอพระอรหันต์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เรา ข้อที่ครบ ๕ ว่า ขอเราพึง
รู้ท่ัวถึงธรรมของพระอรหันต์นั้น บัดนี้ ความปรารถนาของข้าพเจ้าท้ัง ๕ อย่างนั้นส าเร็จแล้ว
ทุกประการ       

ทรงรับสวนเวฬุวันเป็นอารามสงฆ ์

   ครั้นพระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลความส าเร็จพระราชประสงค์อย่างนี้แล้ว ทรงสรรเสริญ
พระธรรมเทศนา แสดงพระองค์เป็นอุบาสกแล้วกราบทูลเชิญเสด็จพระศาสดา กับท้ังหมู่สาวก
เพื่อเสวยท่ีพระราชนิเวศน์ในวันพรุ่งนี้แล้ว เสด็จลุกจากท่ีประทับถวายอภิวาทพระศาสดา 
ท าประทักษิณเสร็จแล้ว เสด็จกลับพระราชวังแล้ว ตรัสสั่งเจ้าพนักงานให้ตกแต่งอาหารของ
ควรเคี้ยวควรฉันล้วนแต่อย่างประณีตเสร็จแล้ว ครั้นล่วงราตรีนั้นแล้ว ตรัสสั่งให้ราชบุรุษไป
กราบทูลภัตตกาล (เวลาฉันอาหาร) พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นบริวาร เสด็จไปยัง
พระราชนิเวศน์ ประทับ ณ อาสนะท่ีแต่งไว้ถวายแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงอังคาสภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้อิ่มด้วยอาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์แห่งพระองค์เสร็จแล้ว 
เสด็จเข้าไปใกล้ประทับ ณ ท่ีควรข้างหนึ่ง ทรงพระราชด าริถึงสถานอันควรเป็นท่ีเสด็จอยู่แห่ง
พระศาสดา ทรงเห็นว่าพระราชอุทยานเวฬุวันสวนไม้ไผ่ เป็นท่ีไม่ไกลไม่ใกล้นักแต่บ้าน 
บริบูรณ์ด้วยทางเป็นท่ีไปและทางเป็นท่ีมา ควรท่ีผู้มีธุระจะพึงไปถึง กลางวันไม่เกลื่อนกล่น
ด้วยหมู่มนุษย์ กลางคืนเงียบเสียงท่ีจะอื้ออึงกึกก้อง ปราศจากลมแต่ชนท่ีเดินเข้าออก สมควร
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เป็นท่ีประกอบกิจของผู้ต้องการท่ีสงัด และควรเป็นท่ีหลีกออกเร้นอยู่ตามวิสัยสมณะ ควรเป็น 
ท่ีเสด็จอยู่ของพระศาสดา ครั้นทรงพระราชด าริอย่างนี้แล้ว ทรงจับพระเต้าทองเต็มด้วยน้ าหลั่ง
ลงให้ตกต้องพระหัตถ์ของพระบรมศาสดาถวายพระราชอุทยานเวฬุวันนั้นแก่พระภิกษุสงฆ์  
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ปรากฏว่าพ้ืนปฐพีกัมปนาทหวั่นไหว พระศาสดาทรงรับแล้วแสดง 
พระธรรมเทศนาให้พระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นและทรงสมาทานอาจหาญรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติ
ตามสมควรแล้ว เสด็จขึ้นประทับอยู่ ณ เวฬุวันนั้น พระองค์อาศัยเหตุนั้น ทรงพระอนุญาตให้
ภิกษุรับอารามท่ีทายกถวายตามปรารถนา การถวายอารามเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในกาลนั้น 
พระศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นมคธอย่างนี้แล้ว เสด็จจาริกไปมา 
ในรัฐชนบทนั้น ๆ ประกาศพระศาสนาให้ประชุมชนได้ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตาม   
หมู่ชนท่ีปฏิบัติตามโอวาทค าส่ังสอนยอมตนเป็นสาวกนั้น แบ่งเป็น ๒ พวก คือ บรรพชิตพวก 
๑ คฤหัสถ์พวก ๑ 
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ปริเฉทที่ ๕ ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 
พระอัครสาวกทั้งสอง 

   ครั้งก่อนแต่พระพุทธกาล ในท่ีไม่ไกลแต่เมืองราชคฤห์ มีบ้านพราหมณ์ ๒ หมู่  
ในบ้านหมู่หนึ่ง พราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่ออุปติสสะ (อีกอย่างหนึ่ง ชื่อวังคันตะ) มีภริยาชื่อ 
นางสารี มีบุตรชายคนหนึ่ง เรียกตามโคตรของพ่อว่า อุปติสสะ อีกอย่างหนึ่ง เรียกชื่อตาม
ความท่ีเป็นลูกของนางสารีว่า สารีบุตร  ในบ้านอีกหมู่หนึ่ง พราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่อโกลิตะ 
มีภริยาชื่อนางโมคคัลลี มีลูกชายเรียกชื่อตามโคตรของบิดาว่า โกลิตะ อีกอย่างหนึ่ง เรียกตาม
ความท่ีเป็นลูกของนางโมคคัลลีว่า โมคคัลลานะ สองตระกูลนั้นเป็นสหายเนื่องกันมาแต่ 
ครั้งบรรพบุรุษ บุตรของสองตระกูลนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงได้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกัน
มาแต่เด็ก ครัน้เติบใหญ่ได้เรียนศิลปศาสตร์ท่ีควรเรียนจบแล้ว อุปติสสะและโกลิตะสองสหายนั้น 
ได้ไปเท่ียวดูการเล่นท่ีเมืองราชคฤห์ด้วยกันเนือง ๆ เมื่อดูอยู่นั้นย่อมร่าเริง ในท่ีควรร่าเริง 
สลดใจในท่ีควรสลดใจ ให้รางวัลในท่ีควรให้ วันหนึ่ง สองสหายนั้นชวนกันไปดูการเล่น แต่ไม่
ร่าเริงเหมือนในวันก่อน ๆ โกลิตะถามอุปติสสะว่า ดูท่านไม่สนุกเหมือนในวันก่อน วันนี้ดู
ซึมเศร้าไป ท่านเป็นอย่างไรหรือ ฯ  อุปติสสะตอบว่า อะไรท่ีเราจะควรดูในการเล่นนี้มีหรือ 
คนเหล่านี้ท้ังหมด ยังไม่ทันถึงร้อยปี ก็จักไม่มีเหลือ จักล่วงไปหมด ดูการเล่นไม่มีประโยชน์
อะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพ้นดีกว่า ข้านั่งคิดอยู่อย่างนี้ ส่วนเจ้าเล่าเป็นอย่างไร ฯ 
โกลิตะตอบว่า  ข้าก็คิดเหมือนอย่างนั้น ฯ สองสหายนั้นมีความเห็นร่วมกันอย่างนั้นแล้ว พา
บริวารไปขอบวชอยู่ในส านักสัญชัยปริพาชก เรียนลัทธิของสัญชัยได้ท้ังหมดแล้วอาจารย์ให้
เป็นผูช้่วยสั่งสอนหมู่ศิษย์ต่อไป สองสหายนั้น ยังไม่พอใจในลัทธินั้น จึงนัดหมายกันว่า ใครได้
ธรรมวิเศษ จงบอกแก่กัน  

   ครั้นพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอนประกาศศาสนาเสด็จมาถึง 
กรุงราชคฤห์ประทับอยู่ ณ เวฬุวัน วันหนึ่ง พระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ เข้าไปบิณาบาต
ในเมืองราชคฤห์ อุปติสสปริพาชกเดินมาแต่ที่อยู่ของปริพาชก ได้เห็นท่านมีอาการน่าเลื่อมใส 
อยากจะทราบว่า ใครเป็นศาสดาของท่าน แต่ยังไม่อาจถาม ด้ วยเห็นว่าเป็นกาลไม่ควร  
ท่านยังเท่ียวบิณาบาตอยู่ จึงติดตามไปข้างหลัง ๆ ครั้นเห็นท่านกลับจากบิณาบาตแล้ว  
จึงเข้าไปใกล้พูดจาปราศรัยแล้ว ถามว่า ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก สีผิวของท่าน
หมดจดผ่องใส ท่านบวชจ าเพาะใคร ใครเป็นศาสดาผู้สอนของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร 
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ท่านพระอัสสชิตอบว่า ผู้มีอายุ เราบวชจ าเพาะพระมหาสมณะ ซึ่งเป็นโอรสศากยราช  
ออกผนวชจากศากยตระกูล ท่านนั้นแล เป็นศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของท่าน  อุปติสสะ
ถามว่า  พระศาสดาของท่านสั่งสอนอย่างไร ท่านตอบว่า ผู้มีอายุ เราเป็นคนใหม่ บวชยังไม่
นานในพระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านโดยกว้างขวาง เราจักกล่าวแก่ท่านแต่โดย
ย่อพอรู้ความ อุปติสสะกล่าวว่า ผู้มีอายุ ช่างเถิด ท่านจะกล่าวน้อยก็ตาม มากก็ตาม กล่าวแต่
ความเถิด เราต้องการด้วยความ ท่านจะกล่าวค าให้มากประโยชน์อะไร พระอัสสชิแสดงธรรม
แก่อุปติสสปริพาชกพอเป็นใจความว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุของ
ธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาทรงส่ังสอนอย่างนี้ 

   อุปติสสปริพาชกได้ฟังก็ทราบว่า ในศาสนานี้แสดงว่า ธรรมท้ังปวงเกิดเพราะเหตุ 
และจะสงบระงับไปเพราะดับเหตุก่อน พระศาสดาทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อสงบระงับเหตุ
แห่งธรรมเป็นเครื่องก่อให้เกิดทุกข์ ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมด ต้องมีความดับเป็นธรรมดา แล้วถามว่าพระศาสดาของเราเสด็จอยู่ 
ท่ีไหน ผู้มีอายุ เสด็จอยู่ท่ีเวฬุวัน ถ้าอย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้าไปก่อนเถิด ข้าพเจ้ากลับไปบอก
สหายแล้วจะพากันไปเฝ้าพระศาสดา ครั้นพระเถระไปแล้ว ก็กลับมาท่ีอยู่ของปริพาชกบอก
ข่าวท่ีได้ไปพบพระอัสสชิให้โกลิตปริพาชกทราบแล้วแสดงธรรมนั้นให้ฟัง โกลิตปริพาชกก็ได้
ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอุปติสสะแล้วชวนกันจะไปเฝ้าพระศาสดา จึงไปลาสัญชัยผู้อาจารย์ 
สัญชัยห้ามไว้อ้อนวอนให้อยู่หลายครั้ง ก็ไม่สนใจ พาบริวารไปเวฬุวันเฝ้าพระศาสดาทูลขอ
อุปสมบท พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยกันท้ังสิ้น สองสหายนั้นครั้นบวชแล้ว  
เรียกกันว่า สารีบุตรและโมคคัลลานะ ส่วนภิกษุเป็นบริวาร ได้ฟังธรรมเทศนา แล้วบ าเพ็ญเพียร 
ได้ส าเร็จพระอรหัตก่อน 

พระสารีบุตร  
   เมื่อพระสารีบุตร บวชแล้วได้ ๑๕ วัน พระศาสดาเสด็จอยู่ท่ีถ้ าสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ 
แขวงเมืองราชคฤห์ ปริพาชกผู้หนึ่ง ชื่อทีฆนขะ อัคคิเวสสนโคตร เข้าไปเฝ้าพระศาสดากล่าว
ปราศรัยแล้วยืน ณ ท่ีควรข้างหนึ่ง ทูลแสดงทิฏฐิของตนว่า พระโคตมะ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า 
สิ่งท้ังปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด 
   พระศาสดาตอบว่า อัคคิเวสสนะ ถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่าน 
ท่านก็ต้องไม่ชอบความเห็นอย่างนั้น ตรัสตอบอย่างนี้แล้ว ทรงแสดงสมณพราหมณ์มีทิฏฐิ  
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๓ จ าพวกว่า อัคคิเวสสนะ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า สิ่งท้ังปวงควรแก่เรา เราชอบใจ
หมด พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า สิ่งท้ังปวงไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจหมด พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า บางสิ่ง
ควรแก่เรา เราชอบใจ บางสิ่งไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกต้น   
ใกล้ความก าหนัดรักใคร่ ยินดีในสิ่งนั้น ๆ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ พวกท่ี ๒ ใกล้ข้างความ
เกลียดชังสิ่งนั้น ๆ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกท่ี ๓ ใกล้ข้างความก าหนัดรักใคร่ในของบางสิ่ง 
ใกล้ข้างความเกลียดชังของบางสิ่ง ผู้รู้ พิจารณาเห็นว่า ถ้าเราจักถือมั่นทิฏฐินั้นอย่างหนึ่ง
อย่างใด กล่าว่า สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปล่า หาจริงไม่ ก็ต้องถือผิดจากคนสองพวกท่ีมีทิฏฐิ 
ไม่เหมือนกับตน ครั้นความถือผิดกันมีขึ้น ความวิวาทเถียงกันก็มีขึ้น ครั้นความวิวาทมีขึ้น 
ความพิฆาตหมายมั่นก็มีขึ้น ครั้นความพิฆาตมีขึ้น ความเบียดเบียนกันก็มีขึ้น ผู้รู้เห็นอย่างนี้แล้ว 
ย่อมละทิฏฐินั้นเสียด้วย ไม่ท าทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้นด้วย ความละทิฏฐิ ๓ อย่างนั้น ย่อมมีด้วย
อุบายอย่างนี้ ครั้นทรงแสดงโทษแห่งความถือมั่นด้วยทิฏฐิ ๓ อย่างนั้นแล้ว ทรงแสดงอุบาย
เครื่องไม่ถือมั่นต่อไปว่า อัคคิเวสสนะ กายคือรูป ประชุมมหาภูตท้ัง ๔ (ดิน, น้ า, ไฟ, ลม)  
มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสดนี้ ต้องอบรมกันกลิ่นเหม็น และ 
ขัดสีมลทินเป็นนิตย์ มีความแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา ควรพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ อดทนได้ยาก เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร โดยความ
ยากล าบากช ารุดทรุดโทรม เป็นของว่างเปล่า ไม่ใช่ตน เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ ย่อมละ
ความพอใจรักใคร่กระวนกระวายในกามเสียได้ อนึ่ง เวทนาเป็น ๓ อย่าง คือ สุข ทุกข์ 
อุเบกขา คือ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุข ในสมัยใดเสวยสุข ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกข์และอุเบกขา  
ในสมัยใดเสวยทุกข์ ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขและอุเบกขา สุข ทุกข์อุเบกขา ท้ัง ๓ อย่างนี้  
ไม่เท่ียง ปัจจัยประชุมท า อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้ว มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเป็น
ธรรมดา อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้ว เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายท้ังในสุข ทุกข์ อุเบกขา เมื่อเบื่อ
หน่ายก็ปราศจากก าหนัด เพราะปราศจากก าหนัด จิตก็พ้นจากความถือมั่น เมื่อจิตพ้นแล้ว  
ก็เกิดญาณรู้ว่า พ้นแล้ว อริยสาวกนั้นรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจท่ี 
จ าจะต้องท า ได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี  ภิกษุผู้พ้นแล้วอย่างนี้ 
ไม่วิวาททุ่มเถียงกับผู้ใดด้วยทิฏฐิของตน โวหารใดเขาพูดกันอยู่ในโลก ก็พูดตามโวหารนั้น  
แต่ไม่ถือมั่นด้วยทิฏฐิ  
   เวลานั้น พระสารีบุตร นั่งถวายงานพัดอยู่เบ้ืองพระปฤษฎางค์แห่งพระศาสดา ได้ฟัง
ธรรมเทศนาท่ีตรัสแก่ทีฆนขปริพาชก จึงด าริว่า พระศาสดาตรัสสอนให้ละการถือมั่นธรรม



๑๕๖ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

เหล่านั้นด้วยปัญญาอันรู้ยิ่ง เมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนั้น จิตก็พ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วย
อุปาทาน ส่วนทีฆนขปริพาชกนั้นเป็นแต่ได้ดวงตาเห็นธรรม สิ้นความเคลือบแคลงสงสัยใน
พระพุทธศาสนา ทูลสรรเสริญธรรมเทศนาและแสดงตนเป็นอุบาสกว่า พระองค์ ภาษิตท่ี 
ตรัสนี้เพราะนัก ๆ พระองค์ทรงประกาศธรรมให้ข้าพเจ้าทราบชัด โดยวิธีเป็นอันมาก ไม่ใช่
แต่อย่างเดียว ดุจบุคคลหงายของท่ีคว่ า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงในทาง ส่องไฟ 
ในท่ีมืด ด้วยประสงค์ว่า คนมีดวงตาจักเห็นรูปฉะนั้น ข้าพระองค์ ถึงพระองค์กับท้ังพระธรรม
พระสงฆ์ว่าเป็นท่ีระลึก ขอพระองค์จงทรงจ าข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัย เป็น
ท่ีระลึกตลอดชีวิต จ าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป 
   เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ส าเร็จพระอรหัตอย่างนี้แล้ว ท่านได้ตั้งอยู่
ในท่ีเป็นสาวกเลิศในพระศาสนา โดยคุณธรรมท่ีมีในตนและอนุเคราะห์สพรหมจารีเพื่อ
บรรพชิตด้วยกันในการให้โอวาทสั่งสอน 
   พระศาสดาทรงสรรเสริญโดยบรรยายหลายประการ ดังตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุท้ังหลาย ท่านท้ังหลาย คบกับสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด ๆ เธอเป็นคนมีปัญญา
อนุเคราะห์สพรหมจารีเพื่อนบรรพชิตท้ังหลาย  สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้เกิด  
โมคคัลลานะ เปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกท่ีเกิดแล้วนั้น สารีบุตรย่อมแนะน าให้ตั้งอยู ่
ในโสดาปัตติผล โมคคัลลานะแนะน าให้ตั้งอยู่ในคุณเบ้ืองบนท่ีสูงสุดกว่านั้น 
   เมื่อพระอัครสาวกท้ัง ๒ มาบวชแล้ว กุลบุตรในเมืองราชคฤห์ท่ีได้ความเลื่อมใส  
มาบวชอีกเป็นอันมาก ฝ่ายผู้ไม่เลื่อมใสก็พูดติเตียนว่า พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อท าชายไม่ให้
มีบุตร ท าหญิงให้เป็นหม้าย เข้าไปตัดตระกูลเสีย ดังนี้ 

วันหนึ่ง พระสารีบุตรเถระถวายวัตรแด่พระบรมศาสดาแล้ว ถวายบังคมลากลับท่ีพัก
ขึ้นบัลลังก์สมาธิ เข้าสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาดูอายุสังขารแห่งตนก็ทราบชัดว่าจะด ารงอยู่ได้
อีก ๗ วันเท่านั้น จึงด าริต่อไปว่า อาตมาจะมานิพพานในสถานท่ีใด พระราหุลเถระก็ไป
นิพพานท่ีปัณาุกัมพลศิลาอาสน์ พระอัญญาโกณาัญญะก็ไปนิพพานท่ีฉัททันต์สระใน 
หิมวันตประเทศ ต่อนั้น จึงปรารภถึงมารดาว่า มารดาของอาตมานี้  ได้ เป็นมารดา 
พระอรหันต์ถึง ๗ องค์  ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย อุปนิสัยในมรรคผลจะพึง
มีแก่มารดาเราบ้างหรือไม่หนอ ครั้นพิจารณาไปก็ทราบชัดว่า มารดานั้นมีอุปนิสัยแห่ง 
พระโสดาบัน ควรอาตมาจะไปนิพพานท่ีเรือนมารดาเถิด เธอจึ งไปบอกภิกษุท้ัง ๕๐๐ ว่า  
เรามีความประสงค์จะไปนาลันทา พระจุนทเถระรับเถรบัญชาออกไปแจ้งแก่พระสงฆ์ท้ังปวง 
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 เมื่อพระสงฆ์ท้ังหลายมาพร้อมกันแล้วพระสารีบุตรก็พาพระสงฆ์เหล่านั้นไปเฝ้า 
พระบรมศาสดากราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้ ชีวิตของข้าพระองค์เหลือ ๗ วันเท่านั้น 
ข้าพระองค์ถวายบังคมลานิพพาน พระพุทธองค์ตรัสถามว่า สารีบุตร เธอจะไปนิพพานท่ีไหน 
พระเถระกราบทูลว่า ข้าพระองค์จะไปนิพพาน ณ ห้องท่ีข้าพระองค์เกิดในเรือนมารดา  
พระเจ้าข้า สารีบุตรเธอจงก าหนดกาลนั้นโดยควรเถิด สารีบุตร บรรดาภิกษุท้ังหลายชั้น 
น้อง ๆ ของเธอจะเห็นพี่อย่างเธอหาได้ยาก ฉะนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่น้อง ๆ ของเธอ  
เพ่ือเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกถึงส าหรับครัง้นี้ก่อนเถิด 

 พระเถระได้รับประทานโอกาสเช่นนั้น จึงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศแสดง
ธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วลงจากอากาศถวายบังคมลาออกจากพระคันธกุฎี 

 ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาธิคุณ เสด็จลุกออกมาส่งถึงหน้าพระคันธกุฎี      
พระธรรมเสนาบดี กระท าประทักษิณเวียนรอบ ประคองอัญชลีกราบทูลว่า ในท่ีสุดอสงไขย
แสนกัลป์ล่วงมาแล้ว ข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบบาทมูลพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ตั้งปณิธานปรารภพบพระองค์และแล้วมโนรถของข้าพระองค์ ก็ส าเร็จสมประสงค์ ตั้งแต่ได้
เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนะ บัดนี้เป็นปัจฉิมทัสสนะแห่งการได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของ
ข้าพระพุทธเจ้า ทูลเพียงเท่านี้แล้วถวายบังคมลาออกไปพอควร ก็กราบนมัสการลงท่ีพื้น
พสุธา บ่ายหน้าออกไปจากเชตวนาราม พร้อมด้วยภิกษุบริวาร ๕๐๐ องค์ พระเถระเดินทางไป 
๗ วัน ก็ถึงบ้านนาลันทา มารดาพอได้ทราบข่าวก็ดีใจ จึงสั่งให้คนใช้รีบจัดแจงห้องพักส าหรับ
พระเถระและพระภิกษุสงฆ์นั้นให้อุปเรวตมาณพหลานชายไปนิมนต์ให้เข้ามาในบ้าน  
พระเถระจึงพาภิกษุสงฆ์ขึ้นเรือนมารดาแล้วจัดให้พักภายนอก ส่วนตนเองเข้ามาพักห้องท่ี 
ตนเกิด พอเวลาค่ าโรคาพาธกล้าได้เกิดแก่มหาเถระ ถึงอาเจียนเป็นโลหิต มารดาเกิดทุกข์ใจ
เป็นอย่างมาก 

 ในค่ าคืนนั้น เทวดาท้ังหลายได้พากันมาเยี่ยมพระเถระเป็นอันมาก เริ่มต้นตั้งแต่  
ท้าวจาตุมหาราช ท้าวโกสีย์ ท้าวสุยาม ท้าวสันดุสิต ตลอดท้ังท้าวมหาพรหม มารดาได้เห็น
เข้าเกิดความสงสัย เมื่อเห็นว่างแล้วจึงเข้าไปไต่ถาม พระเถระก็บอกโดยละเอียดและกล่าวว่า 
ท้าวมหาพรหมองค์นี้แหละแม่ ในวันท่ีพระบรมครูของลูกประสูติได้เอาตาข่ายมารองรับ 
ถวายการบ ารุงรักษาอยู่เป็นนิตย์ ในวันท่ีเสด็จลงจากเทวโลกยังกั้นฉัตรถวาย นางสารี  
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ผู้มารดาได้ฟัง เห็นคุณอันมหาศาล อานุภาพของบุตรเรายังปรากฏถึงเพียงนี้  อานุภาพของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของบุตรเรา คงจะสูงกว่านี้เป็นแน่ก็เกิดปีติเบิกบานใจ 

พระเถระทูลลานิพพาน 

 ต่อแต่นั้นพระมหาเถระก็แสดงธรรมโปรดมารดาพรรณนาพระพุทธคุณแก่นางสารี
พราหมณีให้ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา สมดังความปรารถนา
ท่ีอุตสาหะมาสนองพระคุณมารดาแล้วก็เชิญมารดาออกไปพัก เมื่อมารดาออกไปแล้วพระเถระ
จึงถามพระจุนทเถระว่า เวลาเท่าใด เมื่อรับค าตอบว่า ใกล้รุ่ง จึงสั่งให้พระสงฆ์ท้ังหลายเข้า
มาประชุมพร้อมกัน ให้พระจุนทะ ขึ้นนั่งแล้วกล่าวว่า อาวุโส ตลอดเวลา ๔๔  พรรษาท่ีท่าน
ท้ังหลายติดตามมา กรรมอันใดท่ีมิชอบใจท่านท้ังหลายจะพึงมี ท่านท้ังหลายจงอดโทษแก่
ข้าพเจ้าด้วยเถิด ภิกษุท้ังหลายมีความประมาทสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระมหาเถระ โปรดกรุณา  
อดโทษแก่พวกกระผมด้วยเถิด พอเวลาอรุณปรากฏ พระธรรมเสนาบดีก็ดับขันธนิพพาน 
ในวันปุรณมีแห่งกัตติกามาส เพ็ญเดือน ๑๒ พอวันรุ่งขึ้นพระจุนทะก็ได้จัดแจงฌาปนกิจศพ
ของพระมหาเถระแล้วห่อเอาอัฐิน าไปถวายพระพุทธองค์ พระองค์ตรัสให้สร้างเจดีย์แล้ว
บรรจุอัฐิธาตุพระเถระไว้ท่ีซุ้มประตูพระเชตวันเมืองสาวัตถี แล้วเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ 
ประทับอยู่ท่ีพระเวฬุวันวิหาร 

พระมหาโมคคัลลานะ 

 ฝ่ายพระโมคคัลลานะนับแต่อุปสมบทแล้วได้ ๗ วัน  ไปท าความเพียรอยู่ ท่ี  
บ้านกัลลวาลมุตตคาม แขวงมคธ อ่อนใจนั่งโงกง่วงอยู่ พระศาสดาเสด็จไปท่ีนั้น ทรงแสดง
อุบายส าหรับระงับความโงกง่วงสั่งสอนท่านว่า 

 โมคคัลลานะ เมื่อท่านมีสัญญาอย่างไร ความง่วงนั้นย่อมครอบง าได้ ท าควรท าในใจ
ถึงสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  

 ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นท่านควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมท่ีตัวได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้ว
อย่างไรด้วยน้ าใจของตัว ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  

 ถ้ายังละไม่ได้ ท่านควรสาธยายธรรมท่ีตัวได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้วอย่างไรโดย
พิสดาร ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านและความง่วงนั้นได้  
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 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรยอนช่องหูท้ังสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ ข้อนี้จะ
เป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรลุกขึ้นยืนแล้วลูบนัยน์ตาด้วยน้ า เหลียวดูทิศท้ังหลาย
แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์ ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรท าในใจถึงอาโลกสัญญา คือ ความส าคัญในแสงสว่าง
ตั้งความส าคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันท้ังกลางวันลางคืน มีใจเปิดเผยฉะนี้ ไม่มีอะไร 
หุ้มห่อท าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด ข้อนีจ้ะเป็นเหตุท่ีให้ท่านละความง่วงน้ันได ้ 
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรอธิษฐานจงกรมก าหนดหมายเดินทางกลับไปกลับมา
ส ารวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอก ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรส าเร็จสีหไสยา คือ นอนตะแคงข้างขวา ซ้อนเท้า 
เหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ ท าความหมายในอันจะลุกขึ้นไว้ในใจ พอท่านตื่นแล้วรีบลุกขึ้น
ด้วยความตั้งใจว่า เราจักไม่ประกอบสุขในการนอน เราจักไม่ประกอบสุขในการเอนข้าง  
(เอนหลัง) เราจักไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลับ โมคคัลลานะ ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้แล  
 อนึ่ง โมคคัลลานะ ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่ชูงวง (คือถือตัว) เข้าไปสู่
ตระกูล เพราะว่า ถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ถ้ากิจการในตระกูลนั้นมีอยู่ ซึ่งเป็นเหตุท่ีมนุษย์
จะไม่นึกถึงภิกษุผู้มาแล้ว ภิกษุก็จะคิดเห็นว่าเดี๋ยวนี้ใครหนอ ยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้ 
เดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา เพราะไม่ได้อะไร เธอก็จะมีความเก้อ 
ครั้นเก้อก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้ว ก็จะเกิดความไม่ส ารวม ครั้นไม่ส ารวมแล้ว 
จิตก็จะห่างจากสมาธิ   
 อนึ่ง ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่พูดค าซึ่งเป็นเหตุเถียงกัน ถือผิดต่อกัน 
ดังนี้ เพราะว่าเมื่อค าซึ่งเป็นเหตุเถียงกัน ถือผิดต่อกันมีขึ้น ก็จ าจะต้องหวังความพูดมาก  
เมื่อความพูดมากมีขึ้น ก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จะเกิดความไม่ส ารวม  
ครั้นไม่ส ารวมแล้ว จิตก็จะห่างจากสมาธิ อนึ่ง โมคคัลลานะ เราสรรเสริญความไม่คลุกคลี
ด้วยประการท้ังปวง แต่มิใช่ว่าจะไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการท้ังปวง (เมื่อไร)  
คือเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชนท้ังคฤหัสถ์บรรพชิต ก็แต่ว่าเสนาสนะท่ีนอนท่ีนั่ง
อันใด เงียบเสียงท่ีจะอื้ออึงปราศจากลมแต่คนเดินเข้าออก ควรเป็นท่ีประกอบกิจของผู้ต้องการ
ท่ีสงัด ควรเป็นท่ีหลีกออกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย เราสรรเสริญความคลุกคลีด้วยเสนาสนะเห็น
ปานนั้น 
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 เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอย่างนี้แล้ว พระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่า ว่าโดยย่อด้วย
ข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นท่ีสิ้นตัณหา มีความส าเร็จล่วงส่วน 
เกษมจากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วน มีท่ีสุดล่วงส่วน ประเสริฐสุดกว่า
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พระศาสดาตรัสตอบว่า โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่า 
บรรดาธรรมท้ังปวง ไม่ควรยึดมั่น ครั้นได้สดับดังนั้นแล้ว เธอทราบธรรมท้ังปวงชัดด้วย 
ปัญญาอันยิ่ง ครั้นทราบธรรมท้ังปวงชัดด้วยปัญญาอันยิ่งดังนั้นแล้ว ย่อมก าหนดรู้ธรรมท้ังปวง 
ครั้นก าหนดรู้ธรรมท้ังปวงดังนั้นแล้ว เธอได้ เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
มิใช่ทุกข์ มิใช่สุขก็ดี เธอพิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องหน่าย 
พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องหน่าย พิจารณาเห็นด้วยปัญญา
เป็นเคร่ืองดับ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองสละคืนในเวทนาท้ังหลายนั้น เมื่อพิจารณา 
เห็นดังนั้น ย่อมไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่น เมื่อไม่สะดุ้ง
หวาดหวั่น ย่อมดับกิเลสให้สงบได้จ าเพาะตัว และทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่
จบแล้ว กิจท่ีจ าจะต้องท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นท่ีจะต้องท าอย่างนี้อีกมิได้มี ว่าโดยย่อด้วย 
ข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แล ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นท่ีสิ้นตัณหา มีความส าเร็จล่วงส่วน 
เกษมจากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วน มีท่ีสุดล่วงส่วน ประเสริฐสุดกว่า
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พระมหาโมคคัลลานะ ปฏิบัติตามโอวาทท่ีพระศาสดาทรงสั่งสอน 
ก็ได้ส าเร็จพระอรหัตในวันนั้น 
            ในกาลท่ีพระมหาโมคคัลลานะ พักอาศัยอยู่ท่ีกาฬศิลาในมคธชนบท หมู่เดียรถีย์
เห็นร่วมกันว่า พระมหาโมคคัลลานะ มีอานุภาพมาก สามารถไปสวรรค์ได้ ไปนรกได้ ไปแล้ว 
ก็น าเอาข่าวสารจากสวรรค์จากนรกมาบอกแก่ญาติมิตรในเมืองมนุษย์ มนุษย์ท้ังหลาย 
ก็เลื่อมใสในพุทธศาสนา พวกเราต้องเสื่อมคลายความนับถือจากมหาชน ดังนั้นเราควรฆ่า
พระเถระเสียเถิด ครั้นแล้วจึงเรี่ยไรทรัพย์จากอุปัฏฐาก จ้างโจรให้ฆ่าพระเถระ พวกโจร 
พากันไปล้อมจับพระเถระ พระเถระก็ท าปาฏิหาริย์หนีไปได้ทุกครั้ง พอโจรพยายามล้อมจับ
อยู่ ๒ เดือน ครั้นเมื่อเดือนท่ี ๓ พระเถระพิจารณาเห็นกรรมท่ีท่านท าไว้ในชาติก่อนติดตาม
มาเห็นควรระงับกรรม จึงยอมให้โจรจับ โจรเมื่อจับได้จึงทุบตีพระเถระจนกระดูกแหลกไม่มี
ชิ้นดี ครั้นแน่ใจว่าตายแน่ จึงน าเอาร่างของท่านไปทิ้งไว้ในป่า 
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พระเถระทูลลานิพพาน 

พระมหาเถระด าริว่า เราควรจะไปทูลลาพระบรมศาสดาเสียก่อนจึงนิพพาน ด าริดังนี้
แล้วก็รักษากายประสานให้มั่นด้วยก าลังฌานเหาะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลลานิพพาน 
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า โมคคัลลานะ เธอจะนิพพานเมื่อไร ท่ีไหน ข้าพระองค์จะนิพพาน
วันนี้ท่ีกาฬศิลา พระเจ้าข้า พระเถระตอบ ถ้าเช่นนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่ตถาคตก่อน   
การเห็นสาวกเช่นเธอจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว 

 พระเถระรับพุทธบัญชา ได้ท าปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงธรรม เมื่อจบ
ธรรมเทศนาก็ลงจากอากาศ ถวายอภิวาททูลลาไปยังกาฬศิลาประเทศนิพพานในท่ีนั้น ในวัน
สิ้นเดือน ๑๒ หลังจากพระสารีบุตร ๑๕ วัน พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ท่ีพระศาสดาทรง
สรรเสริญว่ามีฤทธิ์สามารถให้สิ่งท่ีประสงค์ส าเร็จได้ และฉลาดในการแนะน าตระกูลท่ีไม่
เลื่อมใส ให้เลื่อมใส ไม่ท าศรัทธาและโภคทรัพย์ของเขาให้เสีย ประหนึ่งแมลงผึ้งอันเท่ียวไป
ในสวนดอกไม้ ไม่ท าสีและกลิ่นของดอกไม้ให้ช้ า ถือเอาแต่รสบินไปฉะนั้น แล้วตรัสสอนให้
ภิกษุถือเอาเป็นเย่ียงอย่างประพฤติตาม 

 พระผู้มีพระภาคเสด็จพร้อมด้วยภิกษุท้ังหลายทรงประธานจุดเพลิงท าฌาปนกิจ
ขณะนั้น ฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงมาประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ มหาชนประชุมสักการะอัฐิธาตุ
ตลอด ๗ วัน พระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ ท่ีใกล้ซุ้มประตูเวฬุวันมหาวิหาร 
เมืองราชคฤห์  
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ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์พาวรี ๑๖ คน 

ทรงแก้ปัญหามาณพ 

   ฝ่ายพราหมณ์พาวรีออกบวชประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ์ ตั้งอาศรมอยู่ท่ี 
ฝั่งแม่น้ าโคธาวารี ในท่ีพรมแดนแห่งเมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะ เป็นอาจารย์ใหญ่บอก 
ไตรเพทแก่หมู่ศิษย์ ได้ทราบว่าพระโอรสของศากยราชเสด็จออกบรรพชาปฏิญญาพระองค์ว่า 
เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ แสดงธรรมสั่งสอนประชุมชน มีคนเช่ือและเลื่อมใส ยอมตนเป็นสาวก
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนเป็นอันมาก พาวรีพราหมณ์คิดหลากใจใคร่จะสืบสวนให้ได้ความ จึงเรียก
มาณพผู้เป็นศิษย์ ๑๖ คน มีอชิตมาณพเป็นหัวหน้า ผูกปัญหาคนละหมวด ๆ ให้ไปทูลถาม 
มาณพท้ัง ๑๖ คนลาอาจารย์แล้วพามาณพท่ีเป็นบริวารไปเฝ้าพระศาสดาท่ีปาสาณเจดีย์
แคว้นมคธ ทูลขอโอกาสถามปัญหาคนละหมวด ๆ ครั้นพระศาสดาทรงอนุญาตแล้ว อชิตมาณพ
ทูลถามปัญหาเป็นท่ีแรก ๔ ข้อ ดังนี ้

ปัญหาอชิตมาณพ 
          โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงดุจอยู่ในท่ีมืด เพราะอะไรเป็นเหตุ จึงไม่มี
ปัญญาเห็นปรากฏ พระองค์ตรัสว่า อะไรเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลกนั้นให้ติดอยู่ และตรัสว่า
อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลกนั้น 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้แล้ว 
จึงหลงดุจอยู่ในท่ีมืด เพราะความอยากมีประการต่างๆ และความประมาทเลินเล่อ จึงไม่มี
ปัญญาเห็นปรากฏ เรากล่าวว่า ความอยากเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลกให้ติดอยู่และเรากล่าว
ว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตวโ์ลกนั้น  

   อ. อะไรเป็นเครื่องห้าม เป็นเครื่องกันความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ าหลั่งไหลไป 
ในอารมณ์ท้ังปวง ความอยากนั้นจะละได้ เพราะธรรมอะไร 

   พ. เรากล่าวว่า สติเป็นเครื่องห้าม เป็นเครื่องกันความอยากนั้น และความอยากนั้น
จะละได้เพราะปัญญา 

   อ. ปัญญา สติ กับนามรูปนั้น จะดับไป ณ ท่ีไหน ข้าพเจ้าทูลถามแล้ว ขอพระองค์
ตรัสบอกความข้อนี้แก่ข้าพเจ้า 
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   พ. เราจะแก้ปัญหาท่ีท่านถามถึงท่ีดับนามรปูสิ้นเชิง ไม่มีเหลือแก่ท่าน เพราะวิญญาณ
ดับไปก่อน นามรูปจึงดับไป ณ ที่นั้นเอง 

   อ. ชนผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่สองพวกนี้มีอยู่ในโลก
เป็นอันมาก ข้าพเจ้าขอทูลถามถึงความประพฤติของชนสองพวกนั้น พระองค์มีพระปัญญา
แก่กล้าขอจงตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า 

   พ. ภิกษุผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่ต้องเป็นผู้ไม่ก าหนัด
ในกามท้ังหลาย มีใจไม่ขุ่นมัว ฉลาดในธรรมท้ังปวง มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีอชิตมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  โมฆราชมาณพ
ปรารภจะทูลถามปัญหา ได้ยินว่า โมฆราชมาณพนั้นถือตัวว่าเป็นคนมีปัญญากว่ามาณพท้ัง 
๑๕ คน คิดจะทูลถามก่อนแต่เห็นว่า อชิตมาณพเป็นผู้ใหญ่ว่า จึงยอมให้ทูลถามก่อน  
ครั้น อชิตมาณพทูลถามแล้ว  จึงปรารภจะทูลถามเป็นท่ี ๒ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็น
อาการอย่างนั้นแล้วตรัสห้ามว่า โมฆราช ท่านยอมให้มาณพอื่นถามก่อนเถิด โมฆราชมาณพ 
ก็หยุดนิ่งอยู่  

ปัญหาติสสเมตเตยยมาณพ 

 ล าดับนั้น ติสสเมตเตยยมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๒ ว่า ใคร ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ 
คือ เต็มความประสงค์ในโลกนี้ ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไม่มีใครรู้
ส่วนข้างปลายท้ังสอง (คืออดีตกับอนาคต) ด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ ในส่วนท่ามกลาง  
(คือปัจจุบัน) พระองค์ตรัสว่า ใครเป็นมหาบุรุษ ใครล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ 
ดุจด้ายเป็นเคร่ืองเย็บผ้าให้ติดกันไปได้ 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ส ารวมในกามท้ังหลาย 
ปราศจากความอยากแล้ว มีสติระลึกได้ทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโดยชอบแล้ว ดับเครื่องร้อน
กระวนกระวายเสียได้แล้ว ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ คือ เต็มความประสงค์ในโลกนี้  ความอยาก 
ซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไม่มี ภิกษุนั้นแลรู้ส่วนข้างปลายท้ังสองด้วย
ปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง  เรากล่าวว่า ภิกษุนั้นแลเป็นมหาบุรุษ ภิกษุนั้นแลล่วง
ความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ ดุจด้ายเป็นเคร่ืองเย็บผ้าให้ติดกันไปได้ 
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ปัญหาปุณณกมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีติสสเมตเตยยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ปุณณกมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๓ ว่า บัดนี้ มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้หาความหวาดหวั่นมิได้ รู้เหตุท่ีเป็น
รากเหง้าของสิ่งท้ังปวง ข้าพเจ้าขอทูลถาม หมู่มนุษย์ในโลกนี้ คือ ฤษี กษัตริย์ พราหมณ์ เป็น
อันมาก อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้า  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า หมู่มนุษย์เหล่านั้น อยากได้ของท่ีตนปรารถนา อาศัย
ของที่มีชราทรุดโทรม จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา 

   ป. หมู่มนุษย์เหล่านั้น ถ้าไม่ประมาทในยัญของตน จะข้ามพ้นชาติชราได้บ้างหรือไม่ 

   พ. หมู่มนุษย์เหล่านั้น มุ่งลาภท่ีตนหวังจึงพูดสรรเสริญการบูชายัญ ร าพันสิ่งท่ีตัว
ใคร่ ก็เพราะอาศัยลาภ เรากล่าวว่า ผู้บูชายัญเหล่านั้นยังเป็นคนก าหนัดยินดีในภพ ไม่ข้าม
พ้นชาติชราไปได้ 

   ป. ถ้าผู้บูชายัญเหล่านั้น ข้ามพ้นชาติชรา เพราะยัญของตนไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้  
ใคร่เล่าในเทวโลก หรือในมนุษยโลก ข้ามพ้นชาติชรานั้นได้แล้ว 

   พ. ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนในโลกไหน ๆ ของผู้ใดไม่มี เพราะได้
พิจารณาเห็นธรรมท่ียิ่งและหย่อนในโลก เรากล่าวว่า ผู้นั้นซึ่งสงบระงับได้ไม่มีทุจริตความ
ประพฤติชั่วอันจะท าให้มัวหมอง ดุจควันไฟอันจับเป็นเขม่าไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิตหา 
ความอยากทะเยอทะยานมิได้ ข้ามพ้นชาติชราไปได้แล้ว 

ปัญหาเมตตคมูาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีปุณณกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว เมตตคูมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๔ ว่า ข้าพเจ้าขอทูลถาม ขอพระองค์จงตรัสข้อความท่ีจะทูลถามนั้นแก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่า พระองค์ถึงท่ีสุดจบไตรเพท มีจิตอันได้อบรมดีแล้ว ทุกข์ในโลก
หลายประการ ไม่ใช่แต่อย่างเดียวนี้ มีมาแล้วแต่อะไร 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านถามเราถึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ เราจักบอก
แก่ท่านตามรู้เห็น ทุกข์ในโลกนี้มีอุปธิคือกรรมและกิเลสเป็นเหตุ ล้วนเกิดมาแต่อุปธิ ผู้ใดเป็น
คนเขลาไม่รู้แล้วกระท าอุปธินั้นให้เกิดขึ้น ผู้นั้นย่อมถึงทุกข์เนือง ๆ เหตุนั้นเมื่อรู้เห็นว่าอุปธิ
เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ อย่ากระท าให้เกิดมี 



๑๖๕ 
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   ม. ข้าพเจ้าทูลถามข้อใด ก็ทรงแก้ข้อนั้นประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าขอทูลถาม
ข้ออื่นอีก ขอเชิญพระองค์ทรงแก้อย่างไรผู้มีปัญญาจึงข้ามพ้นห้วงทะเลใหญ่ คือชาติชราและ
โศกพิไรร าพันเสียได้ ขอพระองค์จงทรงแก้ข้อนั้นประทานแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าธรรมนั้น 
พระองค์คงทรงทราบแล้ว 

   พ. เราจักแสดงธรรมท่ีจะพึงเห็นแจ้งด้วยตนเองในอัตภาพนี้ ไม่ต้องพิศวงตามค า
ของผู้อื่น คือ อย่างนี้ ๆ ท่ีบุคคลได้ทราบแล้วจะเป็นผู้มีสติ ด าเนินข้ามความอยากอันให้ติด
อยู่ในโลกเสียได้ 

   ม. ข้าพเจ้ายินดีธรรมท่ีสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

   พ. ท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วนเบื้องบน (คืออนาคต) ในส่วนเบื้องต่ า (คืออดีต) 
ในส่วนท่ามกลาง (คือปัจจุบัน) จงบรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่น ในส่วนเหล่านั้นเสีย 
วิญญาณของท่านจะไม่ตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติ ไม่เลินเล่อ  
ได้ทราบแล้ว ละความถือมั่นว่าของเราเสียได้แล้ว จะละทุกข์คือชาติชราและโศกพิไรร าพัน 
ในโลกนี้ได้ 

   ม. ข้าพเจ้าชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ธรรมอันไม่มีอุปธิ พระองค์
ทรงแสดงชอบแล้ว พระองค์คงละทุกข์ได้แน่แล้ว เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทราบธรรมนี้แล้ว 
แม้ท่านผู้รู้ท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นนิตย์ ไม่หยุดหย่อน คงละทุกข์นั้นได้ด้วยเป็นแน่ 
เหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงได้มาถวายบังคมพระองค์ ด้วยตั้งใจจะให้ทรงสั่งสอนข้าพเจ้าเป็นนิตย์  
ไม่หยุดหย่อนเหมือนอย่างนั้นบ้าง 

   พ. ท่านรู้ว่าผู้ใดเป็นพราหมณ์ถึงท่ีสุดจบไตรเพท ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่ติดข้องอยู่
ในกามภพ ผู้นั้นแลข้ามล่วงเหตุแห่งทุกข์ ดุจห้วงทะเลอันใหญ่นี้ได้แน่แล้ว ครั้นข้ามถึงฝั่งแล้ว
เป็นคนไม่มีกิเลสอันตรึงจิต สิ้นความสงสัย ผู้นั้นครั้นรู้แล้วถึงท่ีสุดจบไตรเพทในศาสนานี้  
สิ้นความสงสัย ละธรรมท่ีเป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้แล้ว  เป็นคนมีความ
อยากสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความอยากทะเยอทะยานมิได้ เรากล่าวว่าผู้นั้น
แลข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว 
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ปัญหาโธตกมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีเมตตคูมาณพทูลถามแล้ว โธตกมาณพทูลถามปัญหา
เป็นท่ี ๕ ว่า ข้าพเจ้าทูลถามพระองค์ ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า ๆ อยากจะฟังพระวาจา 
ของพระองค์ ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว จะศึกษาข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องดับ
กิเลสของตน พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ถ้าอย่างนั้น ท่านจงเป็นคนมีปัญญา มีสติ ท าความ
เพียรในศาสนานี้เถิด 

   ธ. ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ หากังวลมิได้เท่ียวอยู่ในเทวโลกและ
มนุษยโลก เหตุนั้น ข้าพเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ ขอพระองค์ทรงเปลื้องข้าพเจ้าเสียจาก
ความสงสัยเถิด 

   พ. เราเปลื้องใคร ๆ ในโลก ผู้ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้ เมื่อท่านรู้ธรรมอันประเสริฐ  
ก็จะข้ามห้วงทะเลใหญ่ คือ กิเลสอันนี้เสียได้เอง 

   ธ. ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาแสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสท่ีข้าพเจ้าควรจะรู้ 
สั่งสอนให้เป็นคนโปร่ง ไม่ขัดข้อง ดุจอากาศสงบระงับกิเลสเสียได้ ไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ียว
อยู่ในโลกนี้ 

   พ. เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส ซึ่งจะเห็นเองไม่ต้องเชื่อตามตื่นข่าว 
ท่ีบุคคลได้ทราบแล้ว จะมีสติข้ามความอยากที่ตรึงใจไว้ในโลกเสียได้แก่ท่าน 

   ธ. ข้าพเจ้าชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

   พ. ถ้าท่านรู้ว่าความทะยานอยากท้ังเบื้องบน เบื้องต่ า ท่ามกลางเป็นเหตุให้ติดข้อง
อยู่ในโลก ท่านอย่าท าความทะยานอยาก เพ่ือจะเกิดในภพน้อยใหญ่ 

ปัญหาอุปสีวมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหท่ีโธตกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว อุปสีวมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๖ ว่า ล าพังข้าพเจ้าผู้เดียว ไม่ได้อาศัยอะไรแล้ว ไม่อาจข้ามห้วงทะเลใหญ่ คือ
กิเลสได้ ขอพระองค์ตรัสบอกอารมณ์ท่ีหน่วงเหนี่ยวซึ่งข้าพเจ้าจะควรอาศัยข้ามห้วงนี้ 
แก่ข้าพเจ้าเถิด 

    



๑๖๗ 
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 พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งอากิญจัญญายตนฌาน อาศัย
อารมณ์ว่าไม่มี ๆ ดังนี้ ข้ามห้วงเสียเถิด ท่านจงละกามท้ังหลายเสีย เป็นคนเว้นจากความสงสัย 
เห็นธรรมท่ีสิ้นไปแห่งความทะเยอทะยานอยากให้ปรากฏชัดท้ังกลางคืนกลางวันเถิด 

   อุ. ผู้ใดปราศจากความก าหนัดในกามท้ังปวงแล้วล่วงฌานอื่นได้แล้วอาศัยอากิญ- 
จัญญายตนฌาน (คือความเพ่งใจว่า ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์) น้อมใจแล้วในอากิญจัญญายตนฌาน 
ซึ่งเป็นธรรมท่ีเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐสุด ผู้นั้น จะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น  
ไม่มีเสื่อมบ้างหรือ 

   พ. ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไม่มีเสื่อม 

   อุ. ถ้าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไม่มีเสื่อมสิ้นไปเป็นอันมาก เขาจะ
เป็นคนยั่งยืนอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้นหรือจะดับขันธปรินิพพาน วิญญาณของคน
เช่นนั้นจะเป็นฉันใด 

   พ. เปลวไฟอันก าลังลมเป่าแล้วดับไป ไม่ถึงความนับว่าได้ไปแล้วในทิศไหน ฉันใด 
ท่านผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองนามรูป ย่อมดับไม่มีเชื้อเหลือ (คือดับพร้อมท้ังกิเลสท้ังขันธ์) ไม่ถึง
ความนับว่าไปเกิดเป็นอะไร ฉันนั้น  

   อุ. ท่านผู้นั้นดับไปแล้ว หรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัว หรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ย่ังยืนหาอันตรายมิได้ 
ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ทรงทราบแล้ว 

   พ. ประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ท่ีดับปรินิพพานแล้วมิได้มี กิเลสซึ่งเป็นเหตุกล่าว 
ผู้นั้นว่าไปเกิดเป็นอะไรของผู้นั้นก็มิได้มี เมื่อธรรมท้ังหลาย (มีขันธ์เป็นต้น) อันผู้นั้นขจัดได้
หมดแล้ว ก็ตัดทางแห่งถ้อยค าท่ีจะพูดถึงผู้นั้นว่าเป็นอะไรเสียท้ังหมด 

ปัญหานันทมาณพ 

ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีอุปสีวมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว นันทมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๗ ว่า ชนท้ังหลายกล่าวว่า มุนีมีอยู่ในโลกนี้ ข้อนี้เป็นอย่างไร เขาเรียกคนถึง
พร้อมด้วยญาณ หรือถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิต ว่าเป็นมุนี 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ผู้ฉลาดในโลกนี้  ไม่กล่าวคนว่าเป็นมุนีด้วยความเห็น 
ด้วยความสดับ หรือด้วยความรู้ เรากล่าวว่า คนใดท าตนให้ปราศจากกองกิเลส เป็นคนหา
กิเลสมิได้ ไม่มีความหวังทะยานอยากเท่ียวอยู่ คนผู้นั้นแลชื่อว่ามุนี 
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   น. สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็น ด้วยความฟัง      
ด้วยศีลและพรตและด้วยวิธีเป็นอันมาก สมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติในวิธีเหล่านั้น 
ตามท่ีตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ ข้ามพ้นชาติชราได้แล้วบ้างหรือหาไม่ ข้าพเจ้าทูลถาม  
ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด 

   พ. สมณพราหมณ์เหล่านั้น แม้ถึงประพฤติอย่างนั้น เรากล่าวว่า พ้นชาติชราไม่ได้แล้ว  

   น. ถ้าพระองค์ตรัสว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามห้วงไม่ได้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น  
ใครเล่าในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว 

   พ. เราได้กล่าวว่า สมณพราหมณ์ อันชาติชราครอบง าแล้วหมดทุกคน แต่เรากล่าวว่า 
สมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกนี้ละอารมณ์ท่ีตนได้เห็น ได้ฟัง ได้รู้ และศีลพรตกับวิธีเป็น 
อันมากเสียท้ังหมด ก าหนดรู้ตัณหาว่าเป็นโทษควรละแล้ว เป็นผู้หาอาสวะมิได้สมณพราหมณ์
เหล่านั้นแล ข้ามห้วงได้แล้ว 

   น. ข้าพเจ้าชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง  พระองค์ทรงแสดงธรรม 
อันไม่มีอุปธิ (กิเลส) ชอบแล้ว แม้ข้าพเจ้าก็เรียกสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าผู้ข้ามห้วงได้แล้ว
เหมือนพระองค์ตรัส 

ปัญหาเหมกมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีนันทมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว เหมกมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๘ ว่า ในปางก่อนแต่ศาสนาของพระองค์ อาจารย์ท้ังหลายได้ยืนยันว่า อย่างนั้น
ได้เคยมีมาแล้ว อย่างนี้จักมีต่อไปข้างหน้า ค านี้ล้วนเป็นแต่ว่าอย่างนี้ ๆ มีแต่จะท าความตรึก
ให้ฟุ้งมากขึ้น ข้าพเจ้าไม่พอใจในค านั้นเลย ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมเป็นเหตุถอนตัณหา  
ท่ีข้าพเจ้าทราบแล้วจะพึงเป็นคนมีสติข้ามล่วงตัณหาอันให้ติดอยู่ในโลกแก่ข้าพเจ้าเถิด  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ชนเหล่าใด ได้รู้ว่า นิพพานเป็นท่ีบรรเทาความก าหนัด
พอใจในอารมณ์ท่ีรัก ซึ่งได้เห็นแล้ว ได้ฟังแล้ว ได้ดมแล้ว ได้ชิมแล้ว ได้ถูกต้องแล้ว และได้รู้
แล้วด้วยใจและเป็นธรรมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแล้ว เป็นคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแล้ว  
ดบักิเลสได้แล้ว ชนผู้สงบระงับกิเลสได้แล้วนั้น ข้ามล่วงตัณหาอันให้ติดอยู่ในโลกได้แล้ว 
  



๑๖๙ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ปัญหาโตเทยยมาณพ 
   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีเหมกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โมฆราชมาณพ 
ปรารภจะทูลถามปัญหาอีก พระศาสดาตรัสห้ามให้รอก่อนเหมือนหนหลัง โตเทยยมาณพ 
จึงทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๙ ว่า กามท้ังหลายไม่ตั้งอยู่ในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี และผู้ใดข้าม
ล่วงความสงสัยเสียได้ ความพ้นของผู้นั้นเป็นเช่นไร 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ความพ้นของผู้นั้น ท่ีจะเป็นอย่างอื่นอีกมิได้มี (อธิบายว่า
ผู้นั้นพ้นจากกาม จากตัณหา จากความสงสัยแล้ว กามก็ดี ตัณหาก็ดี ความสงสัยก็ดี จะกลับ
เกิดขึ้น ผู้นั้นจะต้องเพียรพยายามเพื่อจะท าตนให้พ้นไปอีกหามีไม่  ความพ้นของผู้นั้นเป็น 
อันคงท่ีไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น) 

   ต. ผู้นั้นเป็นคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไม่มี เป็นคนมีปัญญาแท้ หรือเป็น 
แต่ก่อตัณหาและทิฏฐิให้เกิดขึ้นด้วยปัญญา ข้าพเจ้าจะรู้จักท่านผู้มุนีนั้นได้ด้วยอย่างไร 
ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพเจ้าเถิด 

   พ. ผู้นั้นเป็นคนไม่มีความหวังทะเยอทะยาน จะเป็นคนมีความหวังทะเยอทะยาน 
ก็หาไม่ เป็นคนมีปัญญาแท้ จะเป็นแต่คนก่อตัณหาและทิฏฐิให้เกิดด้วยปัญญาก็หาไม่ ท่านจง
รู้จักมุนีว่า คนไม่มีกังวล ไม่ติดอยู่ในกามภพ อย่างนี้เถิด 

ปัญหากัปปมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีโตเทยยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว กัปปมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๑๐ ว่า ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมซึ่งจะเป็นท่ีพึ่งพ านักของชนอันชราและมรณะ
มาถึงรอบข้าง ดุจเกาะอันเป็นท่ีพ านักอาศัยของชนผู้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสาคร เมื่อเกิดคลื่น 
ท่ีน่ากลัวใหญ่แก่ข้าพเจ้า อย่าให้ทุกข์นี้มีได้อีก 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า เรากล่าวว่านิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่มีตัณหา
เครื่องถือมั่น เป็นท่ีสิ้นแห่งชราและมรณะนี้แล เป็นดุจเกาะ หาใช่ธรรมอื่นไม่ ชนเหล่าใดรู้
นิพพานนั้นแล้ว เป็นคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสได้แล้ว ชนเหล่านั้น ไม่ต้องตกอยู่ 
ในอ านาจของมาร ไม่ต้องเดินไปในทางของมารเลย 

 



๑๗๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ปัญหาชตุกัณณีมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีกัปปมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ชตุกัณณีมาณพทูล
ถามปัญหาเป็นท่ี ๑๑ ว่า ข้าพเจ้าได้ทราบว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้ใคร่กาม ข้ามล่วงห้วงกิเลสเสีย 
ได้แล้ว จึงมาเฝ้าเพื่อจะทูลถามพระองค์ผู้หากิเลสกามมิได้ ขอพระผู้มีพระภาค  ผู้มี 
พระปัญญาดุจดวงตาเกิดพร้อมกับตรัสรู้ จงแสดงธรรมอันระงับแก่ข้าพเจ้าโดยถ่องแท้ เหตุว่า 
พระองค์ทรงผจญกิเลสกามให้แห้งหายได้  ดุจพระอาทิตย์อันส่องแผ่นดินให้แห้งด้วยรัศมี  
ขอพระองค์ผู้มีพระปัญญากว้างใหญ่ราวกับแผ่นดิน ตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติชรา 
ในอัตภาพนีท่ี้ข้าพเจ้าควรจะทราบแก่ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยเถิด  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงน าความก าหนัดในกามเสียให้สิ้น เห็นความ
ออกไปจากกามโดยเป็นความเกษมเถิด กิเลสเครื่องกังวลท่ีท่านยึดไว้ด้วยตัณหาและทิฏฐิ  
ซึ่งควรจะสละเสีย อย่าเสียดแทงใจของท่านได้ กังวลได้มีแล้วในปางก่อน ท่านจงให้กังวลนั้น
เหือดแห้งเสีย กังวลในภายหลังอย่าให้มีแก่ท่าน ถ้าท่านจักไม่ถือเอากังวลในท่ามกลาง  
ท่านจักเป็นคนสงบระงับกังวลได้เท่ียวอยู่ อาสวะ (กิเลส) ซึ่งเป็นเหตุถึงอ านาจมัจจุราชของ 
ชนผู้ปราศจากความก าหนัดในนามรูปโดยอาการท้ังปวงมิได้มี 

ปัญหาภัทราวุธมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีชตุกัณณีมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ภัทราวุธมาณพ
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๑๒ ว่า ข้าพเจ้าทูลขออาราธนาพระองค์ผู้ทรงละอาลัยตัดตัณหาเสียได้ 
ไม่หวั่นไหว (เพราะโลกธรรม) ละความเพลิดเพลินเสียได้ ข้ามห้วงกิเลสพ้นไปได้แล้ว  
ละธรรมเป็นเครื่องให้ด าริ (ไปต่าง ๆ) คือตัณหาและทิฏฐิได้แล้ว มีพระปรีชาญาณอันดี ชนท่ี
อยู่ชนบทต่าง ๆ อยากจะฟังพระวาจาของพระองค์ มาพร้อมกันแล้วจากชนบทนั้น ๆ ได้ฟัง
พระวาจาของพระองค์แล้วจักกลับไปจากท่ีนี่ ขอพระองค์จงทรงแก้ปัญหาเพื่อชนเหล่านั้น 
เพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ทราบแล้ว 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า หมู่ชนนั้นควรจะน าตัณหาท่ีเป็นเหตุถือมั่น ในส่วน
เบื้องบน เบื้องต่ า เบื้องขวา คือ ท่ามกลางท้ังหมดให้สิ้นเชิง เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก 
มารย่อมติดตามเขาได้โดยสิ่งนั้น ๆ เหตุนั้นเมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นหมู่สัตว์ผู้ติดอยู่ในวัฏฏะ เป็น
ท่ีตั้งแห่งมารนี้ว่า ติดอยู่เพราะความถือมั่นดังนี้ พึงเป็นคนมีสติ ไม่ถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง 



๑๗๑ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ปัญหาอุทยมาณพ 
   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีภัทราวุธมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว อุทยมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๑๓ ว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ 
ผู้ทรงนั่งบ าเพ็ญฌาน มีพระสันดานปราศจากกิเลสธุลี หาอาสวะมิได้ ได้ทรงท ากิจท่ีจ าจะต้อง
ท าเสร็จแล้วบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง ขอพระองค์ จงทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องพ้นจาก
กิเลสท่ีควรรู้ท่ัวถึง ซึ่งเป็นเครื่องท าลายอวิชชา ความเขลาไม่รู้แจ้งเสีย 
   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า เรากล่าวธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในกามและ
โทมนัสเสียท้ังสองอย่าง เป็นเครื่องบรรเทาความง่วง เป็นเครื่องห้ามความร าคาญ มีอุเบกขา
กับสติเป็นธรรมบริสุทธิ์ มีความตรึกกอปรด้วยธรรมเป็นเบื้องหน้า ว่าเป็นธรรมเครื่องพ้นจาก
กิเลส ท่ีควรรู้ท่ัวถึง ซึ่งเป็นเครื่องท าลายอวิชชา ความเขลาไม่รู้แจ้งเสีย 
   อุ. โลกมีอะไรผูกพันไว้ อะไร เป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่านกล่าวกันว่า นิพพาน ๆ 
ดังนั้น เพราะละอะไรได้ 
   พ. โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว้ ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่านกล่าว
กันว่า นิพพาน ๆ ดังนี้ เพราะละตัณหาเสียได้  
   อุ. เมื่อบุคคลมีสติระลึกอย่างไรอยู่ วิญญาณจึงจะดับ ข้าพเจ้าท้ังหลายมาเฝ้าแล้ว 
เพ่ือทูลถามพระองค์ ขอให้ได้ฟังพระวาจาของพระองค์เถิด 
   พ. เมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลิน เวทนาท้ังภายในภายนอก มีสติระลึกอย่างนี้ วิญญาณ
จึงจะดับ 

ปัญหาโปสาลมาณพ 
   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีอุทยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โปสาลมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๑๔ ว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหา จึงได้มาเฝ้าพระองค์ ผู้ทรง
ส าแดงพระปรีชาญาณในกาลเป็นอดีต ไม่ทรงหวั่นไหว (เหตุสุขทุกข์) มีความสงสัยอันตัดเสีย
ได้แล้ว บรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง ข้าพเจ้าขอทูลถามถึงญาณของบุคคล ผู้มีความก าหนด
หมายในรูปแจ้งชัด (คือได้บรรลุรูปฌานแล้ว) ละรูปารมณ์ท้ังหมดได้แล้ว (คือล่วงรูปฌาน 
ขึ้นไปแล้ว) เห็นอยู่ท้ังภายในภายนอกว่า ไม่มีอะไรสักน้อยหนึ่ง (คือบรรลุอรูปฌาน ท่ีเรียกว่า   
อากิญจัญญายตนะ) บุคคลเช่นนั้นจะควรแนะน าส่ังสอนให้ท าอย่างไรต่อไป 



๑๗๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ตถาคต ทราบภูมิเป็นท่ีตั้งแห่งวิญญาณท้ังหมด  
จึงทราบบุคคลผู้เช่นนั้นแม้ยังตั้งอยู่ในโลกนี้ว่า มีอัธยาศัยน้อมไปในอากิญจัญญายตนภพ             
มีอากิญจัญญายตนภพเป็นท่ีไปในเบื้องหน้า บุคคลเช่นนั้นรู้ว่ากรรมอันเป็นเหตุให้เกิดใน                    
อากิญจัญญายตนภพ มีความเพลิดเพลินยินดีเป็นเครื่องประกอบ ดังนี้แล้ว ล าดับนั้น ย่อม
พิจารณาเห็นสหชาตธรรมในอากิญจัญญายตนฌานนั้น (คือ ธรรมท่ีเกิดพร้อมกันกับญาณนั้น) 
แจ้งชัดโดยลักษณะ ๓ (คือไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว) ข้อนี้เป็นญาณอันถ่องแท้ของพราหมณ์
เช่นนั้น ผู้มีพรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้ว 

ปัญหาโมฆราชมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีโปสาลมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โมฆราชมาณพ 
กราบทูลว่า ข้าพเจ้าได้ทูลถามปัญหาถึง ๒ ครั้งแล้ว พระองค์ไม่ทรงแก้ประทานแก่ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ยินว่า ถ้าทูลถามถึง ๓ ครั้งแล้ว พระองค์จะทรงแก้ ครั้นว่าอย่างนี้แล้วทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๑๕ ว่า โลกนี้ก็ดี โลกอื่นก็ดี พรหมโลกกับท้ังเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทราบความเห็น
ของพระองค์ เหตุฉะนี้ จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้มีพระปรีชาเห็นล่วงสามัญชนท้ังปวง 
อย่างนี้ ข้าพเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราช (ความตาย) จึงจะไม่แลเห็น คือว่า  
จักไม่ตามทัน 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นคนมีสติ พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของ
ว่างเปล่า ถอนความตามเห็นว่า ตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิด ท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้  
ด้วยอุบายอย่างนี้ ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล มัจจุราชจึงแลไม่เห็น 

ปัญหาปิงคิยมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีโมฆราชมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ปิงคิยมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๑๖ ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนแก่แล้ว ไม่มีก าลัง มีผิวพรรณสิ้นไปแล้ว ดวงตา
ของข้าพเจ้าก็เห็นไม่กระจ่าง หูก็ฟังไม่สะดวก ขอข้าพเจ้าอย่าเป็นคนหลงฉิบหายเสียใน
ระหว่างเลย ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมท่ีข้าพเจ้าควรรู้เป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านเห็นว่า ชนท้ังหลายผู้ประมาทแล้ว ย่อมเดือดร้อน
เพราะรูปเป็นเหตุ เพราะฉะนั้น ท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละความพอใจในรูปเสีย จะได้ 
ไม่เกิดอีก 
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   ปิ. ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ เป็น ๑๐ ท้ังทิศเบ้ืองบน เบ้ืองต่ า ท่ีพระองค์ไม่ได้เห็นแล้ว 
ไม่ได้ฟังแล้ว ไม่ได้ทราบแล้ว ไม่ได้รู้แล้วแม้น้อยหนึ่งมิได้มีในโลก ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรม
ท่ีข้าพเจ้าควรรู้ เป็นเคร่ืองละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย 

   พ. เมื่อท่านเห็นหมู่มนุษย์ อันตัณหาครอบง าแล้ว มีความเดือดร้อนเกิดแล้ว อันชรา
ถึงรอบข้างแล้ว เหตุนั้น ท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละตัณหาเสีย จะได้ไม่เกิดอีก 

   ในกาลเป็นท่ีสุดแห่งปัญหาท่ีพระศาสดาทรงพยากรณ์ มาณพ ๑๕ คน (เว้นไว้แต่ 
ปิงคิยมาณพ) ส่งใจไปตามธรรมเทศนาก็มีจิตพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ส่วนปิงคิยะ
เป็นแต่ได้ญาณเห็นธรรม ได้ยินว่า ปิงคิยมาณพนั้นคิดถึงพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์  
ในระหว่างท่ีนั่งฟังธรรมเทศนาว่า ลุงของเราหาได้ฟังธรรมเทศนาท่ีไพเราะอย่างนี้ไม่ อาศัยโทษ
ท่ีฟุ้งซ่านเพราะความรักอาจารย์นั้น จึงไม่อาจท าจิตให้สิ้นอาสวะได้ 

มาณพ  ๑๖ คน ทลูขออุปสมบท 

          มาณพ ๑๖ คนกับท้ังบริวารนั้นทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตให้เป็น
ภิกษุด้วยพระวาจาว่า ท่านท้ังหลายเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านท้ังหลาย
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด ดังนี้ ฝ่ายพระปิงคิยะ ทูลลาพระศาสดากลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์
พาวรีผู้อาจารย์แล้ว แสดงธรรมเทศนาแก้ปัญหา ๑๖ ข้อนั้นให้ฟัง ภายหลังได้สดับโอวาท 
ท่ีพระศาสดาสั่งสอน จึงท าจิตให้พ้นจากอาสวะได้ ส่วนพราหมณ์พาวรีผู้อาจารย์ บรรลุ
ธรรมาภิสมัย แต่เพียงชั้นเสขภูมิ 
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ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา 

ประวัติพระราธะ 

   วันหนึ่ง พระศาสดาทรงพระด าเนินอยู่ในพระวิหาร ทอดพระเนตรเห็นราธพราหมณ์  
มีร่างกายอันผอม มีผิวพรรณเศร้าหมองไม่สดใส จึงตรัสถามได้ความว่า ราธพราหมณ์อยาก 
จะบวช แต่ไม่มีใครบวชให้ เมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ จึงได้เป็นเช่นนั้น จึงรับสั่งถามภิกษุ 
ท้ังหลายว่า ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้นั้นได้บ้าง พระสารีบุตรทูลว่า ข้าพเจ้า 
นึกได้อยู่ วันหนึ่ง ข้าพเจ้าเท่ียวบิณาบาตในกรุงราชคฤห์ พราหมณ์ผู้นั้นได้ถวายอาหารแก่
ข้าพเจ้าทัพพีหนึ่ง พระศาสดาตรัสว่า ดีละๆ สารีบุตร สัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวที ถ้าอย่าง
นั้น สารีบุตรให้พราหมณ์นั้นบวชเถิด ครั้นทรงพระอนุญาตให้พระสารีบุตรบวชราธพราหมณ์
อย่างนี้แล้ว ตรัสสั่งให้เลิกอุปสมบทด้วยสรณคมน์ ๓ ท่ีได้ทรงอนุญาตไว้แล้วแต่เดิม ตั้งแต่ 
วันนั้นเป็นต้นไป ทรงอนุญาตให้สงฆ์อุปสมบทกุลบุตรด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา คือ 
ประกาศสงฆ์ให้ทราบความท่ีจะอุปสมบทคนชื่อนั้น ครั้งหนึ่งก่อน เรียกว่าญัตติ แล้วประกาศ
ให้สงฆ์รู้ว่า สงฆ์อุปสมบทคนชื่อนั้นอีก ๓ ครั้ง เรียกว่าอนุสสาวนา อย่างนี้เรียกว่า อุปสมบท
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ภายหลังทรงพระปรารภเหตุนั้น ๆ ทรงตั้งแบบแผนส าหรับอุปสมบท         
ขึ้นโดยล าดับ  

   ฝ่ายพระราธะ ครั้นอุปสมบทแล้ว วันหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า ขอพระองค์
จงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยย่อ ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้ฟังแล้วจักหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว เป็นคน
ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งจิตไปในภาวนา พระศาสดาตรัสสอนว่า ราธะ สิ่งใดเป็นมาร 
ท่านจงละความก าหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสีย อะไรเล่าชื่อว่ามาร ? รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน มีความสิ้นไป เสื่อมไป เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา 
ชื่อว่ามาร ท่านจงละความก าหนัดพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นเสีย พระราธะ 
รับโอวาทท่ีพระศาสดาตรัสสอนอย่างนี้แล้ว เท่ียวจาริกไปกับพระสารีบุตร ปฏิบัติธรรมจนได้
บรรลุพระอรหัต พระสารีบุตรพามาเฝ้าพระศาสดา พระองค์ทรงปราศรัยตรัสถามว่า สัทธิวิหาริก 
ของท่านผู้นี้เป็นอย่างไร พระสารีบุตรทูลสรรเสริญว่า เป็นคนว่าง่ายอย่างยิ่ง เมื่อแนะน า 
สั่งสอนว่า สิ่งนี้ควรท า สิ่งนั้นไม่ควรท า ท่านจงท าสิ่งนี้ อย่าท าสิ่งนั้น ดังนี้ ไม่เคยโกรธเลย 
พระศาสดาตรัสสอนให้ภิกษุท้ังหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่า ท่านท้ังหลาย จงเป็นคนว่าง่าย
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อย่างราธะเถิด เมื่อพระอาจารย์ชี้โทษสั่งสอนอย่าโกรธ ควรคบบัณาิตท่ีตนส าคัญเห็นว่าเป็น
คนแสดงโทษ กล่าวข่ม ให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์ให้ เพราะคบบัณาิตเช่นนั้น มีคุณประเสริฐ 
ไม่มีโทษลามกเลย และทรงสรรเสริญพระราธะว่า เป็นยอดของภิกษุท่ีมีปฏิภาณคือญาณแจ่ม
แจ้งในธรรมุทเทศ 

โปรดพระปุณณมันตานีบุตร 

 สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดปุณณมาณพบุตรนางพราหมณี
มันตานี ซึ่งเป็นน้องสาวของพระอัญญาโกณาัญญะ พระปุณณะนั้น พอบวชแล้วไปอยู่ในท่ี
เงียบสงัด บ าเพ็ญเพียร ไม่ช้านัก ก็ส าเร็จพระอรหัต ท่านตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ อย่าง คือ   
มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ ปรารภความเพียร บริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ ความรู้เห็นในวิมุตติ แม้เมื่อมีบริษัท ท่านก็สั่งสอนให้ประกอบในคุณธรรม ๑๐ 
ประการนั้น ภายหลังภิกษุท่ีเป็นบริษัทลาไปเฝ้าพระศาสดา ทูลพรรณนาคุณอุปัชฌายะของ
ตนว่า ตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการนั้น และสั่งสอนให้บริษัทประกอบในคุณธรรม ๑๐ 
ประการนั้น ขณะนั้น พระสารีบุตรนั่งอยู่ท่ีนั้น ได้ยินภิกษุเหล่านั้นทูลพรรณนาคุณพระ
ปุณณะ ประสงค์จะรู้จักและจะสนทนากัน เมื่อพระศาสดาเสด็จมาเมืองสาวัตถีแล้ว  
พระปุณณะมาเฝ้า พอหลีกไปจากท่ีเฝ้าแล้ว พระสารีบุตรทราบข่าวจึงไปสนทนาปราศรัยแล้ว
ถามว่า ท่านผู้มีอายุ ท่านจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนาของเราหรือ ? ปุ. อย่างนั้น
แหละ ท่านผู้มีอาย ุ

   สา. ท่านประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือศีลบริสุทธิ์หรือ ?  ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อความบริสุทธิ์หรือ ?  ปุ. ไม่อย่างนั้น  

   สา. เพื่อจิตบริสุทธ์หรือ ?  ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อปัญญาเป็นเคร่ืองข้ามล่วงความสงสัยบริสุทธิ์หรือ ? ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อปัญญาเป็นเคร่ืองรู้เห็นธรรมที่เป็นทางและไม่ใช่ทางอันบริสุทธิ์หรือ ?  

 ปุ.  ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพ่ือปัญญาเป็นเคร่ืองรู้เห็นในข้อปฏิปทาอันบริสุทธิ์หรือ ? ปุ ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อปัญญาอันเป็นเครื่องรู้เห็นในวิมุตติอันบริสุทธิ์หรือ ? ปุ. ไม่อย่างนั้น 
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   สา. ข้าพเจ้าถามท่านว่า ท่านประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อย่างนั้นหรือ ๆ ท่านก็ตอบว่า 
  ไม่อย่างนั้น ๆ เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเล่า ?  

 ปุ. เราประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือความดับไม่มีเชื้อ 

   สา. ศีลบริสุทธิ์หรือเป็นความดับไม่มีเชื้อหรือธรรมมีจิตบริสุทธ์เป็นต้น ?  

 ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. ความดับไม่มีเชื้อนั้น พ้นจากธรรมเหล่านี้หรือ ? ปุ. ไม่อย่างนั้น  

   สา. ข้าพเจ้าถามท่านว่า อย่างนั้น ๆ หรือ เป็นความดับไม่มีเชื้อ ท่านก็ตอบว่า ไม่ใช่
อย่างนั้น ๆ ความแห่งค าท่ีท่านพูดนี้จะพึง เห็นได้อย่างไรเล่า ? ปุ. ท่านผู้มีอายุ ถ้าพระศาสดา 
จักบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่า เป็นความดับไม่มีเชื้อแล้ว ก็จะชื่อว่าบัญญัติธรรม ท่ียังมีเชื้อว่า เป็น
ความดับไม่มีเชื้อไป ถ้าความดับไม่มีเชื้อ จักพ้นจากธรรมเหล่านี้ไป ปุถุชนก็จะพึงชื่อว่าดับไม่
มีเชื้อ เพราะปุถุชนไม่มีธรรมเหล่านี้ ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะท าความเปรียบให้ท่านฟัง คนมี
ปัญญาบางพวกในโลกนี้ ย่อมรู้ความแห่งค าท่ีพูดได้ด้วยความเปรียบ เหมือนราชการรีบ 
อย่างหนึ่งในเมืองสาเกตมีขึ้นแด่พระเจ้าปเสนทิ ยังก าลังเสด็จอยู่ท่ีกรุงสาวัตถี ก็ในระหว่าง
แห่งกรุงสาวัตถีและในเมืองสาเกตจะต้องเสด็จพระราชด าเนินด้วยรถพระท่ีนั่ง ๗ ผลัด  
พระเจ้าปเสนทิก็เสด็จออกจากกรุงสาวัตถี ทรงรถพระท่ีนั่งท่ี ๑ ท่ีประตูพระราชวัง ถึงรถ 
พระที่นัง่ท่ี ๒ จึงเสด็จลงจากรถพระที่นัง่ท่ี ๑ ขึ้นรถพระที่นั่งท่ี ๒ เป็นผลัด ๆ โดยนัยนี้ จนถึง
เสด็จขึ้นรถพระท่ีนั่งท่ี ๗ ถึงเมืองสาเกตประทับท่ีประตูพระราชวัง ถ้ามีพระวงศ์หรือ
ข้าราชการท่ีคอยรับอยู่ท่ีประตูพระราชวังนั้น ทูลถามว่า พระองค์เสด็จพระราชด าเนินจาก
กรุงสาวัตถีถึงเมืองสาเกต ด้วยรถพระท่ีนั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือ พระเจ้าปเสนทิ ตรัสบอก
อย่างไร จึงจะเป็นอันตรัสบอกถูกต้อง  

   สา. ท่านผู้มีอายุ พระเจ้าปเสนทิ ตรัสบอกเรื่องท่ีพระองค์ทรงรถออกจากกรุงสาวัตถี
เป็นผลัด ๆ ตั้งแต่ผลัดที่ ๑ จนถึงผลัดที่ ๗ จึง ถึงเมืองสาเกต จึงจะเป็นตรัสบอกถูกต้อง  

   ปุ. ท่านผู้มีอายุ ข้อนี้ก็ฉันนั้น ธรรม ๗ ประการมีศีลบริสุทธิ์เป็นต้น ก็เป็นประโยชน์
แก่กันและกันขึ้นไปโดยล าดับ จนถึงความดับไม่มีเชื้อเหมือนกัน 

   เมื่อพระปุณณะชักความเปรียบให้ฟังอย่างนี้แล้ว พระสารีบุตรถามว่า ท่านผู้มีอายุ 
มีชื่ออะไร สพรหมจารี เรียกท่านว่าอย่างไร ? 
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   ปุ. ข้าพเจ้าชื่อปุณณะ สพรหมจารี เรียกข้าพเจ้าว่า มันตานีบุตร 

   สา. เป็นอัศจรรย์หนอ ธรรมอันลึก ท่านผู้มีอายุ ปุณณมันตานีบุตร ได้ชักมาแก้แล้ว
ด้วยปัญญาอันลึก เหมือนสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้จักค าสอนของพระศาสดาโดยถูกต้องแท้แล้ว 

        ครั้นพระสารีบุตรว่าอย่างนี้แล้ว พระปุณณะถามว่า ท่านผู้มีอายุมีชื่ออะไร ? สพรหมจาร ี
เรียกท่านว่าอย่างไร  

   สา. ข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะ สพรหมจารี เรียกข้าพเจ้าว่า สารีบุตร 

   ปุ. ถ้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านผู้มีอายุชื่อสารีบุตร ค าท่ีพูดไปเพียงนี้คงจะไม่แจ่มแจ้งแก่
ข้าพเจ้าได้ เป็นอัศจรรย์หนอ ธรรมอันลึก ท่านผู้มีอายุสารีบุตรได้ชักเอามาถามแล้วด้วย
ปัญญาอันลึก 

   พระเถระทั้งสอง ก็อนุโมทนาภาษิตของกันและกัน พระปุณณะนั้น อาศัยความท่ีตน
ตั้งอยู่ในคุณเช่นใดแล้ว สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น พระศาสดาทรงสรรเสริญว่า เป็นยอด
ธรรมกถึกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา  
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ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์ 

แสดงธรรมโปรดพระพทุธบิดา 

 ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงทราบว่า พระราชโอรสของพระองค์ ได้ตรัสรู้ธรรม
วิเศษแล้ว เสด็จมาทรงสั่งสอนมหาชนอยู่ท่ีกรุงราชคฤห์ มีพระราชประสงค์จะใคร่เห็น จึงตรัส
ให้อ ามาตย์พร้อมกับบริวารหนึ่งพันไปเชิญเสด็จ แต่อ ามาตย์และบริวารได้ฟังเทศน์ ก็บรรลุ
อรหัตและทูลขอบวช และมิได้ทูลเชิญเสด็จ พระพุทธบิดาเห็นหายไปจึงส่งไปใหม่ โดยท านองนี้
ถึง ๙ ครั้ง ครั้งสุดท้าย จึงตรัสสั่งกาฬุทายีอ ามาตย์ ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกับพระศาสดาแต่ครั้ง 
ยังเยาว์ ให้ไปเชิญเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์ กาฬุทายีอ ามาตย์พร้อมท้ังบริวารได้ทูลขอลาบวช
แล้วกราบถวายบังคมลาไปถึงกรุงราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ได้ฟังธรรมเทศนาบรรลุ  
พระอรหัตผล ตั้งอยู่ในความเป็นภิกษุแล้ว พอบวชแล้วได้ ๗ วัน ก็กราบทูลเชิญพระศาสดา
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบริวารเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ พระพุทธองค์ทรงรับแล้วพร้อมด้วย
ภิกษุ ๒ หมื่นรูปเป็นบริวารเสด็จวันละหนึ่งโยชน์สิ้นเวลา ๖๐ วัน จึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์  
ส่วนพระกาฬุทายีได้ล่วงหน้าไปแจ้งเหตุการณ์เสด็จถวายแด่พระเจ้าสุทโธทนะทุกวัน 

พระศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วประทับอยู่ท่ีนิโครธารามซึ่งพระประยูรญาติ 
ให้สร้างรับเสด็จ พระเจ้าสุทโธทนะพร้อมท้ังพระประยูรญาติท้ังหลายก็มาเฝ้า แต่พระประยูร
ญาติท่ีเป็นผู้ใหญ่ ไม่ยอมท่ีจะนมัสการ โดยถือว่าพระพุทธองค์เป็นเด็กคราวน้อง คราวลูกหลาน  
พระพุทธองค์ก็ทรงทรมานด้วยอภินิหาร จนกระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะและประยูรญาติยกหัตถ์
นมัสการด้วยการชื่นชมโสมนัส ล าดับนั้น เมฆฝนโบกขรพรรษก็ตั้งขึ้น หลั่งหยาดน้ าฝนมีสีแดง
ให้ตกลงในหมู่พระประยูรญาติวงศ์ น่าอัศจรรย์ ภิกษุท้ังหลายก็พิศวง เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน 
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ฝนโบกขรพรรษ ตกในกาลนี้เท่านั้นหามิได้ อดีตกาลก็เคยตกมาแล้ว
เช่นกัน จึงตรัสเทศนาเวสสันดรชาดก เมื่อจบลง พระประยูรญาติก็ทูลลากลับไม่มีผู้ใดจะทูล
อาราธนาเพื่อเสวยโภชนาหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่พระองค์เดียว ดังนั้น ในเช้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๒ หมื่น เสด็จโคจรบิณาบาตตามล าดับตรอกตามพุทธประเพณี ยังความ
โกลาหลให้เกิดแก่ชาวเมืองเป็นอันมาก  

ในกาลนั้น พระนางพิมพาราชเทวี มารดาแห่งราหุลกุมาร สดับเสียงโกลาหลของ
ประชาชน จึงตรัสถามนางก านัล ทรงทราบว่า พระสวามีทรงบาตรเสด็จเท่ียวภิกขาจาร  
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จึงชวนราหุลกุมารไปยังสีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดา รุ่งเรืองไปด้วยพระรัศมี 
๖ ประการ จึงตรัสสรรเสริญด้วยสุรสีหคาถา ๘ คาถา แล้วกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะ 
ทรงทราบ พระเจ้าสุทโธทนะเมื่อทรงสดับก็ทรงสังเวชสลดพระทัย เสด็จลงจากพระราชนิเวศน์
โดยด่วน ไปประทับยืนอยู่ในท่ีเฉพาะพระพักตร์แล้วตรัสถามว่า ข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาค 
ไฉนพระองค์จึงมาท าให้โยมได้รับความอัปยศ มาเท่ียวบิณาบาต หรือเข้าพระทัยว่า โยมไม่
สามารถที่จะจัดภัตตาหารแด่ภิกษุมีประมาณเท่านี้ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า มหาบพิตร วัตรนี้
เป็นจารีต ตามวงศ์ประเพณีของตถาคต คือพุทธวงศ์ ประทับยืนอยู่ในระหว่างวิถีนั่นเอง  
ตรัสเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยสารคาถาว่า อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย เป็นต้น ความว่า 
บุคคลใดไม่ประมาทในบิณาบาตอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับ มีอุตสาหะ ประพฤติสุจริตธรรม 
บุคคลนั้นพึงอยู่เป็นสุขส าราญทั้งในโลกนี้ โลกหน้า พอจบพระคาถา พระบรมกษัตริย์ก็บรรลุ
โสดาปัตติผล จึงทรงรับบาตรแล้วทูลอาราธนาพระบรมศาสดา พร้อมท้ังภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาท 
อังคาสด้วยโภชนาหารอันประณีต 

ครั้นรุ่งขึ้น เป็นวันท่ีเสด็จพุทธด าเนินไปทรงรับภัตตาหารบิณาบาตในพระราชนิเวศน์ 
เมื่อเสร็จภัตกิจแล้วจึงตรัสเทศนาโปรดพระนางมหาปชาบดีด้วยสาระพระคาถาว่า ธมฺมญฺจเร 
สุจริต  เป็นอาทิ ความว่า บุคคลผู้ใดประพฤติสุจริตธรรม ไม่ประกอบทุจริต บุคคลนั้นย่อมอยู่
เป็นสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า พอจบพระธรรมเทศนาพระนางมหาปชาบดี ก็บรรลุโสดา
ปัตติผล และพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุสกทาคามิผล 

พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุอนาคามิผล 

ในวันท่ี ๓ ก็เสด็จไปเสวยโภชนาหารในพระราชนิเวศน์ พร้อมท้ังภิกษุสงฆ์ท้ังปวง
ขณะเสวยอยู่ พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์กระท าทุกรกิริยา       
มีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่า พระองค์มิได้เสวยพระกระยาหาร บัดนี้ ท าลายพระชนม์ชีพแล้ว 
ข้าพระองค์ไม่เชื่อ จึงมีพุทธด ารัสว่า มหาบพิตร ในอดีตกาล เมื่อตถาคตเป็นโพธิสัตว์ อาจารย์
ทิศาปาโมกข์ น าเอากระดูกแพะแสดงแก่พระองค์ และบอกว่า บุตรของท่านตายเสียแล้ว 
พระองค์ยังไม่เชื่อ ครั้นเสร็จภัตกิจแล้ว ทรงตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดกโปรด พอจบ      
องค์บรมกษัตริย์ก็บรรลุอนาคามิผล 
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เสด็จปราสาทพระนางยโสธรา 

สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปเสวยพระกระยาหารในพระราชนิเวศน์เป็นเวลา 
ถึง ๓ วันแล้ว แต่พระนางยโสธราเทวี หาได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ พระเจ้าสุทโธทนะ  
จึงตรัสให้นางสนมผู้หนึ่งไปเชิญเสด็จ แต่พระนางหามาไม่ จึงกลับมากราบทูลให้ทรงทราบ 
สมเด็จพระพุทธบิดา จึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเยือนพิมพาเทวี พระองค์ทรงรับ 
พร้อมอัครสาวกท้ัง ๒ และพุทธบิดา เสด็จสู่ห้องพิมพาเทวี ยโสธราทรงทราบพระพุทธองค์
เสด็จมา จึงจูงพระราหุลกุมารเสด็จถึงครรภทวาร พอเห็นพระพักตร์พุทธองค์น้ าพระเนตรก็
หลั่งไหลนองพระพักตร์ จึงคลานเข้าไปซบพระเศียรท่ีหลังพระบาท กอดข้อพระบาทแล้วทรง
พระกรรแสงเกลือกกลิ้งไปมา พระพุทธบิดาจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระสัพพัญญูเจ้า จะหาหญิง
ใดท่ีซื่อสัตย์เหมือนพิมพาไม่มี จ าเดิมแต่พระองค์เสด็จออกบรรพชา จะนั่งนอนยืนเดินก็ไม่
เป็นสุข มีแต่ทุกข์โศกเศร้าทุกเช้าเย็น แม้ขัตติยประยูรญาติจะรับไปเลี้ยงบ ารุงรักษาก็ไม่
ปรารถนา ตั้งใจสวามิภักดิ์ ซื่อสัตย์ เสน่หาเฉพาะพระองค์ผู้เดียว  พระบรมศาสดาตรัสว่า 
มหาบพิตร ยโสธรา จะมีจิตเสน่หาสวามิภักดิ์ตถาคตในกาลบัดนี้หามิได้ แม้ในอดีตกาล
บังเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ก็มิยินดีในถ้อยค าแห่งพระเจ้าพาราณสี ท่ีมาวิงวอน
ประเล้าประโลม ถวายชีวิตเป็นทานแก่ตถาคต น่ามหัศจรรย์ ชนท้ังปวงจึงทูลอาราธนาให้ตรัส
ถึงอดีตภพ พระองค์ทรงเทศนาจันทกินนรชาดกโดยพิสดาร เพื่อละความเศร้าโศกแห่งพิมพา
เทวี พระนางยโสธราทัศนาพระพักตร์ไปพลาง สดับพระธรรมเทศนาท่ีตรัสด้วยสุรเสียง
ไพเราะไปพลาง ยังปสาทะและปีติให้เกิดขึ้นในกมลว่า เรานี้ได้ประสานชีวิตแห่งพระตถาคต
ให้คืนคงในอดีตภพ ก็ระงับเสียได้ซึ่งความเศร้าโศก ด้วยปีติปราโมทย์บรรลุพระโสดาปัตติผล 
เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

นันทกุมารออกบวช 

          วันหนึ่ง มีการอาวาหะวิวาหมงคลแห่งนันทกุมาร พระองค์เสด็จไปเสวยท่ีต าหนัก
แห่งนันทกุมารเสร็จแล้ว ทรงส่งบาตรให้นันทกุมารถือไว้ ตรัสอวยชัยมงคลแล้วเสด็จกลับ 
ส่วนนันทกุมารถือบาตรตามเสด็จไป ด้วยส าคัญว่า ถ้าทรงรับบาตรในท่ีแห่งใดแล้วก็จะรีบ
กลับมา แต่ไม่สามารถจะทูลเตือนได้ เพราะมีความเคารพ ส่วนนางท่ีจะเป็นเทวีของนันทกุมาร
ได้เห็นอาการอย่างนั้นจึงร้องสั่งว่า ขอพระลูกเจ้าจงด่วนเสด็จกลับมา ครั้นพระศาสดาเสด็จ
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ถึงวิหารแล้วตรัสถามนันทกุมารว่า นันทะ ท่านจักบวชหรือ นันทกุมารแม้มีใจไม่สมัครจะบวช 
แต่ไม่อาจขัด เพราะมีความเคารพมาก จึงทูลรับยอมจะบวช ครั้นบวชแล้ว หวนระลึกถึงค า
นางเทวีท่ีร้องสั่งไว้เมื่อมา มีความกระสันไม่ผาสุกในท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป คิดจะสึก
ออกมา ภายหลังพระศาสดาพาเท่ียวจาริกไปให้เห็นหญิงท่ีมีรูปงามกว่านางเทวีนั้น ให้พระนันทะ
ละความรักรูปนางเทวีเสีย มุ่งหมายในรูปหญิงท่ีงาม ๆ กว่านั้นต่อไป ภายหลังพระนันทะ 
เห็นว่า ความรักไม่มีท่ีสุด ก็บรรเทาเสียได้ เป็นผู้ไม่ประมาทบ าเพ็ญเพียร ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล 

รับสั่งให้บวชราหุลกุมารเป็นสามเณร 
   วันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปท่ีพระราชนิเวศน์ของพระราชบิดา พระนางพิมพา 
ทรงส่งราหุลกุมารผู้เป็นโอรสออกมาขอราชสมบัติท่ีตนควรจะได้ เพราะว่าพระศาสดาเป็น
พระโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าสุทโธทนะ ควรจะได้รับราชสมบัติสืบพระวงศ์ เมื่อพระองค์ไม่
ทรงรับแล้ว ก็ควรท่ีจะประทานให้พระโอรส พระนางเห็นเหตุอย่างนี้ จึงส่งราหุลกุมารออกไป
ทูลขอราชสมบัติ ราหุลกุมารออกไปเฝ้าเจรจาปราศรัยแสดงความรักมีประการต่าง ๆ ครั้นเห็น
พระศาสดาจะเสด็จกลับ ก็ร้องทูลขอราชสมบัติ พระศาสดาทรงด าริว่า ก็บรรดาธนสมบัติ  
ท่ีจะถาวรมั่นคง และประเสริฐยิ่งกว่าคุณสมบัติมิได้มี เหตุนั้น จึงตรัสสั่งพระสารีบุตรว่า  
ถ้าอย่างนั้น  สารีบุตรจงบวชให้ราหุลเถิด ครั้งนั้น ราหุลกุมารยังเยาว์อยู่ มีอายุยังไม่ครบ
อุปสมบท พระสารีบุตรจึงทูลถามว่า จะโปรดให้ข้าพเจ้าบวชราหุลกุมารอย่างไร พระศาสดา
ทรงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุ จึงทรงพระอนุญาตให้ภิกษุบวชกุลบุตรท่ีมีอายุยังไม่ครบอุปสมบท
ให้เป็นสามเณรด้วยให้รับไตรสรณคมน์ เหมือนวิธีอุปสมบทท่ีทรงอนุญาตแก่ภิกษุ เมื่อครั้งแรก
ส่งไปประกาศศาสนาในทิศนั้น ๆ แล้วรับสั่งให้เลิกเสีย เมื่อครั้งอนุญาตอุปสมบทด้วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจา 

พระเจ้าสุทโธทนะทลูขอพรการบวชกุลบุตร 

   ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อพระศาสดาและพระนันทะซึ่งเป็นพระโอรสจะได้สืบ 
พระวงศ์ทรงผนวชแล้ว ทรงโทมนัสเป็นอันมาก ถึงอย่างนั้นก็ยังหวังพระทัยอยู่ว่า ราหุลกุมาร
จะสืบพระวงศ์ต่อไป ครั้นราหุลกุมารบวชแล้ว สิ้นผู้ท่ีจะสืบพระวงศ์ ยิ่งทรงโทมนัสมากขึ้น 
ทรงพระปรารภถึงทุกข์อันนี้ท่ีจะพึงมีแก่มารดาบิดาในตระกูลอื่น ในเมื่อบุตรออกบวช จึงเสด็จ
ไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอพรว่า ขออย่าให้พระภิกษุท้ังหลาย บวชบุตรท่ีบิดามารดายังไม่
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อนุญาตต่อไป พระศาสดาก็ทรงอนุมัติตามท่ีทูลขอ ครั้นเสด็จอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์โดยควรแก่
ความต้องการแล้ว ก็เสด็จเท่ียวจาริกไปในบ้านเมืองนั้น ๆ ตามสมควรแก่เวลา 

พระพุทธบิดาทรงประชวรและบรรลุพระอรหนัต์ 
ครั้นในพรรษาท่ี ๕ พระผู้มีพระภาค เสด็จจากกรุงราชคฤห์พร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ 

ไปยังเมืองเวสาลี ประทับอยู่ท่ีกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เพื่ออนุเคราะห์เวไนยสัตว์ พระเจ้า 
สุทโธทนะ ทรงพระประชวรเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า ทรงระลึกถึงองค์พระศาสดา  
โดยปริวิตกว่า ถ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาท่ีนี่ทรงลูบศีรษะ พระนันทะลูบกายข้างซ้าย 
พระอานนท์ลูบกายเบื้องขวา และพระราหุลลูบกายเบื้องหลังของอาตมา ทุกขเวทนา
โรคาพยาธิจักบรรเทาโดยแน่แท้ 

ในยามใกล้รุ่งแห่งราตรีวันนั้น พระบรมศาสดาเข้าสู่พระมหากรุณาสมาบัติออกจาก
สมาบัตินั้น ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์ทอดพระเนตรในพระญาณเห็นพุทธบิดาก าลังประชวรหนัก
ทรงพุทธด าริว่า พระบิดาแห่งตถาคตมีพระโรคาพาธอย่างแรงกล้า ปรารถนาจะเห็นตถาคต 
ในวันนี้ กาลนี้ควรท่ีตถาคตจะไปเยี่ยม จึงเสด็จลุกขึ้นจากอาสน์  ตรัสชวนพระอานนท์และ 
ให้บอกภิกษุท้ังหลายท่ีเป็นพระขีณาสพ เมื่อพระขีณาสพท้ังหลายมีอัครสาวกเป็นต้นมา
ประชุมพร้อมกันแล้ว จึงมีพุทธด ารัสว่า เธอท้ังหลาย จงไปทัศนาพุทธบิดากับตถาคต อันเป็น
ปัจฉิมทัศนา พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ องค์ ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ทางอากาศ ครั้นถึงก็ลงท่ี
พระราชมณเาียรประทับเหนือพระยี่ภู่ เล็งดูพระพุทธบิดาแล้วตรัสถามว่า ทุกขเวทนา
พอท่ีจะอดทนหรือพ้นพระก าลังประการใด พระบรมกษัตริย์ทรงสดับก็สะท้อนพระทัย    
พระชลนัยน์หลั่งไหล กราบทูลว่า ทุกขเวทนาแห่งข้าพระพุทธเจ้านี้เหลือก าลังท่ีจะอดทน พ้นท่ี
จะด ารงชีวิตอยู่ได้ จึงตรัสว่า มหาบพิตร พระองค์อย่าทรงพระปริวิตกนักแล้ว ทรงเหยียดพระ
หัตถ์เบื้องขวากระท าสัตยาธิษฐานและลูบท่ีพระเศียรแห่งพระบรมกษัตริย์ ขณะนั้น       
พระอานนท์พุทธอนุชาก็ลูบพระกรเบื้องขวา พระนันทเถระก็ลูบพระพาหาเบื้องซ้าย       
พระราหุลก็ลูบพระปฤษฎางค์ ทุกขเวทนาอันแรงกล้าก็เหือดหายระงับไป พระเจ้าสุทโธทนะ
ก็เสด็จลุกจากพระแท่นบรรทม ถวายบังคมพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ทรงพิจารณา
พระชนมายุสังขารว่า มีประมาณน้อยนักจะด ารงอยู่ได้เพียง ๗ วันเท่านั้น และทรงทราบ
อุปนิสัยแห่งอรหัตผล โปรดประทานพระธรรมเทศนาท้ังกลางวันกลางคืนด้วยอนิจจาทิปฏิสังยุต
และอริยสัจในวันท่ี ๗ 
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ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ในกาลนั้น พระบรมกษัตริย์จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมศาสดา ข้าพระองค์นี้
พ้นจากบ่วงแห่งสงสาร เห็นนิพพานสัจโดยประจักษ์จิต อนึ่ง ชีวิตยังเหลืออยู่น้อยนักจักขอทูลลา
นิพพาน อนึ่ง สิ่งอื่นใดท่ีข้าพระองค์ประมาทด้วยกายวจีจิตในพระสุคต ขอจงทรงพระกรุณา
อดโทษานุโทษท้ังปวงแก่ข้าพระบาท ขอจงทรงอนุญาตแก่ข้าพระพุทธเจ้าอันจะทูลลาสู่นิพพาน 
ณ กาลบัดนี้ แล้วเอนองค์ลงเหนือพระยี่ภู่นั้นเข้าสู่นิพพาน ในขณะนั้น พระนางปชาบดี      
พระนางยโสธรา หมู่สนมนางในกับท้ังเหล่าศากยวงศ์ก็ทรงโศกาพิไรร าพัน พระพุทธองค์ก็
ทรงระงับเสียด้วยอนิจจตาปฏิสังยุตแล้วมีพระพุทธด ารัสตรัสสั่งให้พระมหากัสสปเถระไปดู
สถานท่ีจะท าฌาปนกิจ เมื่อพระมหาเถระกระท าสถานท่ีฌาปนกิจเสร็จกลับมากราบทูล  
พระพุทธองค์ทรงยกพระเศียรพุทธบิดา ทรงสรงพระบรมศพด้วยสุคนธวารี ทรงลูบพระเศียร 
และตรัสกับพระธรรมเสนาบดีว่า บุคคลใดประพฤติกุศลธรรมสุจริต และมีจิตปรารถนา 
โพธิภูมิบารมีญาณใด ๆ ผู้นั้นจงอุตส่าห์อภิบาลบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา จะส าเร็จตามปรารถนา
ทุกประการ แล้วทรงยกพระศพใส่หีบแก้วอัญเชิญไปสู่ฌาปนสถาน ยกขึ้นสู่เชิงตะกอน  
ทรงจุดพระเพลิงกระท าฌาปนกิจพระบรมศพพร้อมท้ังเชิงตะกอน แล้วเสด็จกลับไปประทับ
ท่ีนิโครธาราม 

อนาถปิณฑิกสร้างวัดถวาย 

ในกาลนั้น อนาถปิณาิกเศรษฐี มายังเมืองราชคฤห์ ได้สดับพระธรรมเทศนาก็บรรลุโสดา
ปัตติผลแล้วกราบทูลนิมนต์ให้เสด็จพระนครสาวัตถี ตนเองรีบกลับไปก่อนจัดแจงสร้าง   
พระเชตะวันมหาวิหารไว้ถวาย เมื่อพระองค์เสด็จเมืองสาวัตถีก็ประทับอยู่ท่ีพระเชตวัน 
มหาวิหาร   
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ปริเฉทที่ ๘ เจ้าศากยะออกบวช         
 ในคราวท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปสู่มหาชนบท ประทับอยู่ท่ีอนุปิยอัมพวัน 
ใกล้บ้านอนุปิยนิคม ในกาลนั้น กษัตริย์ท้ัง ๖ พระองค์ คือ พระภัททิยะ ๑ พระอนุรุทธะ ๑    
พระอานนท์ ๑ พระภัคคุ ๑ พระกิมพิละ ๑ พระเทวทัต ๑ เป็น ๗ ท้ังนายช่างกัลบก คือ     
อุบาลี พร้อมใจกันออกบรรพชา จึงพากันออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จสู่แคว้นมัลลรัฐชนบท 
ไปยังอนุปิยอัมพวัน 

มูลเหตุที่พระอนุรุทธะออกบวช 

   ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยู่ในอนุปิยนิคมของมัลลกษัตริย์ ในเวลานั้น ศากยกุมาร
ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียง คนรู้จักมาก ออกบวชตามพระศาสดาเป็นอันมาก วันหนึ่ง มหานามศากยะ 
ซึ่งเป็นโอรสของอมิโตทนศากยะ ตรึกถึงเรื่องนี้แล้ว จึงว่าแก่อนุรุทธศากยะผู้น้องว่า พ่ออนุรุทธะ 
ไม่มีใคร ๆ ออกบวชจากตระกูลของเราตามพระศาสดาเลย ควรเจ้าหรือพี่ คนใดคนหนึ่งจะ
ออกบวชบ้าง อนุรุทธศากยะตอบว่า น้องเป็นคนเคยตั้งอยู่ในความสุข ไม่สามารถจะบวชได้ 
พี่บวชเถิด มหานามศากยะจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น เจ้าจงเรียนให้รู้จักการงานของผู้อยู่ 
ครองเรือน พี่จะสอนเจ้า ผู้อยู่ครองเรือน เมื่อถึงหน้าท่ีนาพึงให้ไถนาก่อน ครั้นให้ไถเสร็จแล้ว 
พึงให้หว่านหรือให้ตกกล้าไว้ พอได้ที่แล้วเอาลงด า ครั้นให้หว่านหรือด าแล้ว ต้องให้ขุดล าราง 
ซึ่งเป็นทางไขน้ าเข้าออกเตรียมไว้ ถ้าน้ าน้อยไม่มีพอเลี้ยงต้นข้าว ต้องให้ไขน้ าเข้า ถ้าน้ ามาก
เกินไปจนท่วมต้นข้าว ต้องให้ไขน้ าออก เมื่อต้นข้าวออกรวงต้องคอยระวังให้ขับนกท่ีมากินข้าว 
ครั้นรวงข้าวแก่ได้ท่ีแล้วจึงพึงให้เกี่ยว ครั้นให้เกี่ยวแล้ว พึงให้ขนมารวมท าให้เป็นลอมไว้  
ครั้นให้ท าเป็นลอมไว้แล้ว พึงให้ท าลานท่ีนวด แล้วเอาข้าวนั้นมานวด ครั้นให้นวดแล้ว พึงให้
เก็บฟางออกเสีย ครั้นให้เก็บฟางออกแล้ว พึงให้โรยหรือสาดข้าวลีบไม่มีเนื้อออกเสีย แล้วเลือก
ตวงไว้แต่ข้าวท่ีมีเนื้อ เสร็จแล้วให้ขนเอามาเก็บไว้ในฉาง ถึงหน้าฝนอีก ต้องท าอย่างนั้นทุกปีไป 
มหานามศากยะสอนอนุรุทธศากยะผู้น้อง ในการงานของผู้อยู่ครองเรือน ยกการท านาขึ้นว่า
อย่างนี้นั้น เพราะในเวลานั้น การท านาเป็นกิจส าคัญในประเทศนั้นและนับถือว่าข้าวเป็น
ทรัพย์ส าคัญกว่าทรัพย์อื่น พระเจ้าสีหหนุจึงตั้งนามพระโอรสลงท้ายว่า โอทนะ ๆ ว่าข้าวสุก 
ๆ ดังนี้ทุกองค์ แม้พระศาสดาตรัสสอนในประโยชน์ฆราวาส ก็ทรงยกข้าวว่าเป็นทรัพย์ใหญ่
ภาษิตของคนบางคนว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอด้วยความรักลูกไม่มี บรรดาทรัพย์ท่ีควร
สงวนท่ีจะเสมอด้วยโคไม่มี บรรดาแสงสว่างท่ีเสมอด้วยแสงอาทิตย์ไม่มี บรรดาท่ีขังน้ ามีบึง
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หนองเป็นต้น มีทะเลเป็นอย่างยิ่ง อธิบายความแห่งภาษิตนี้ว่า ลูกเป็นผู้ท่ีจะสืบประเพณีวงศ์
ตระกูลจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะลูก และลูกนั้นเกิดแต่ตัวและอาศัยตัวเกิด เป็นท่ีสนิทไว้ใจและร่วม
สุขทุกข์ได้กว่าผู้อื่น มารดาบิดาจึงได้รักมากกว่าลูกผู้อื่น จึงควรว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอ
ด้วยความรักลูกไม่มี ส่วนโคนั้นเป็นประโยชน์ท่ีจะใช้เป็นพาหนะในการท านา และเป็นสัตว์ท่ี
นิยมเป็นพาหนะของพระอิศวร ท้ังมีน้ านมได้อาศัยดื่มและท าเป็นเนยบริโภค ซึ่งนิยมเป็น
อาหารวิเศษ แม้แต่โคมัยก็ไม่เสียเปล่าส าหรับใช้เป็นของเจิมหน้าและทาฉาบไล้ฝาและพื้น
เรือนเป็นต้น โคเป็นประโยชน์อย่างนี้ จึงควรว่าบรรดาทรัพย์ท่ีควรสงวนท่ีจะเสมอด้วยโคไม่มี 
ส่วนแสงของสิ่งอื่น ๆ บางสิ่งก็ต้องอาศัยแสดงอาทิตย์ เช่นพระจันทร์และดาว บางสิ่งแม้ไม่ได้
อาศัยแสงอาทิตย์เช่นไฟเป็นต้น ก็ไม่เสมอเท่าแสงอาทิตย์ได้ จึงควรว่า บรรดาแสงสว่างท่ีจะ
เสมอด้วยแสงอาทิตย์ไม่มี ส่วนทะเลเป็นประเทศมีน้ าใหญ่กว่าประเทศท้ังปวง จึงควรว่า
บรรดาท่ีขังน้ ามีทะเลเป็นอย่างยิ่ง ส่วนพระศาสดาตรัสภาษิตเทียบตามแบบนี้ แสดงความโดย
อย่างอื่นว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอด้วยความรักตัวไม่มี บรรดาทรัพย์ท่ีควรสงวนยิ่งกว่า
ข้าวไม่มี บรรดาแสงสว่างท่ีจะเสมอด้วยปัญญาไม่มี บรรดาท่ีขังน้ ามีฝนเป็นอย่างยิ่ง อธิบาย
ในพุทธภาษิตนี้ว่า แม้ลูกเป็นท่ีรักมากกว่าผู้อื่นจริง ถึงอย่างนั้นชนท้ังปวงย่อมปรารภตน 
เพราะอาศัยสุขทุกข์ก่อนกว่าปรารภผู้อื่นมีลูกเป็นต้น จึงควรว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอ
ด้วยความรักตัวไม่มี ส่วนข้าวเป็นอาหารส าคัญของมนุษย์ท่ัวไปท่ีจะเว้นเลยไม่ได้ เป็นทรัพย์ท่ี
จ าต้องการแสวงหาไว้บริโภคเลี้ยงชีวิตยิ่งกว่าโค เพราะประโยชน์อันใดท่ีจะส าเร็จแต่โค 
ประโยชน์อันนั้นยังมีทางท่ีจะหาได้แต่สัตว์อื่น มีกระบือและแพะเป็นต้น จึงควรว่าบรรดา
ทรัพย์ท่ีควรสงวนท่ีจะเสมอด้วยข้าวไม่มี แสงอาทิตย์ก็เป็นแสงสว่าง เห็นได้ง่ายอยู่แล้วว่า
สว่างกว่าแสงอื่น ถึงอย่างนั้น แสงอาทิตย์ย่อมส่องให้สว่างได้ในท่ีควรจะให้สว่าง ไม่ส่องได้ใน
ท่ีท่ัวไป เช่นในถ้ าท่ีลึกเกินไปก็ส่องเข้าไปไม่ได้ ส่วนปัญญาอาจพาให้คิดได้ แม้สิ่งท่ีเหลือ
คาดคะเนว่าจะคิดได้ ดุจแสงสว่างน าให้เห็นในท่ีมืด จึงควรว่าบรรดาแสงสว่างท่ีจะเสมอด้วย
ปัญญาไม่มี ส่วนทะเลเป็นประเทศมีน้ า ใหญ่กว่าประเทศท้ังปวงก็ปรากฏอยู่แล้ว อนึ่ง แม้ตาม
ต ารา นักปราชญ์ว่า บรรดาน้ าท้ังปวง กลายมาแต่น้ าทะเลเป็นต้นก่อน ถึงอย่างนั้น ก็ต้องมีฝน 
ตกลงก่อน ถ้าไม่อย่างนั้น ก็ไม่สามารถท าท่ีขังน้ าท้ังปวงให้เต็มได้ จึงควรว่าบรรดาท่ีขังน้ ามี
ฝนเป็นอย่างยิ่ง ข้าวเป็นท่ีนับถือว่าเป็นทรัพย์ส าคัญของชาวประเทศนั้น ในเวลานั้น อย่างนี้
มหานามศากยะ จึงยกการท านาขึ้นสอน อนุรุทธศากยะดุจกล่าวแล้ว 
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   ในเวลานั้น อนุรุทธศากยะยังเป็นหนุ่มอยู่ ไม่เคยดูการงานมัวแต่เล่น ครั้นได้ฟัง 
มหานามศากยะผู้พี่สอนด้วยเรื่องการงานของผู้อยู่ครองเรือนอย่างนี้แล้ว ถามว่า การงาน  
ไม่รู้จักสิ้น ท่ีสุดของการงานไม่ปรากฏอย่างนี้ เมื่อไรการงานจักสิ้น เมื่อไรท่ีสุดของการงาน  
จักปรากฏ เมื่อไรเล่าเราจักได้เป็นผู้ไม่ต้องขวนขวายบ าเรอตนด้วยกามคุณ ๕ มหานามศากยะ
ตอบว่า พ่ออนุรุทธะ การงานไม่สิ้นสุด ท่ีสุดของการงานไม่มีปรากฏ พ่อและปู่ของเรา  
เมื่อก าลังยังไม่สิ้นการงานนั่นเทียว ตายไปหมดแล้ว อนุรุทธศากยะตอบว่า ถ้าอย่างนั้น พี่รู้
เอาเองเถิดด้วยประโยชน์ของผู้อยู่ครองเรือน น้องจะบวชละ ครั้นอนุรุทธศากยะว่าอย่างนี้แล้ว 
เขาไปหามารดาบอกว่า แม่ ฉันอยากจะบวช ขอแม่จงอนุญาตให้ฉันบวชเถิด มารดาตอบว่า          
พ่ออนุรุทธะ เจ้า ๒ คน เป็นลูกท่ีรักท่ีชอบใจ ไม่เป็นท่ีเกลียดชังของแม่ แม้เจ้าท้ัง ๒ จักตาย 
แม่ก็ไม่อยากจะพลัดพรากจากเจ้าท้ัง ๒ เหตุไฉน จักยอมให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกบวช อนุรุทธ
ศากยะก็อ้อนวอน ขอให้อนุญาตให้บวชเป็นหลายคร้ัง 

   ในเวลานั้น ภัททิยศากยะซึ่งเป็นโอรสของนางกาฬโคธาในพระวงศ์นั้น เมื่อสิ้นศากยะ
ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้เป็นเจ้าแผ่นดินปกครองหมู่ศากยะ  

   ครั้นอนุรุทธศากยะอ้อนวอนเนือง ๆ อย่างนั้น มารดาจึงคิดว่าพระเจ้าภัททิยะเป็น
สหายของอนุรุทธะลูกเรา ท่านคงไม่อาจบวชเป็นแน่จึงพูดว่า พ่ออนุรุทธะ ถ้าเจ้าภัททิยะ  
บวชด้วย เจ้าจงบวชเถิด อนุรุทธะได้ฟังอย่างนั้นแล้ว ไปเฝ้าพระเจ้าภัททิยะ ทูลตามโวหาร
ของผู้คุ้นเคยกันว่า เพ่ือนเอ๋ย บรรพชาของเราเนื่องด้วยบรรพชาของท่าน 

   ภ. ถ้าอย่างนั้น อย่าเนื่องเลยเพื่อน ท่านจงบวชตามสบายเถิด 

   อ. ไปด้วยกันเถิดเพื่อน เราจักบวชด้วยกันท้ัง ๒ คน 

   ภ. เราไม่อาจบวช ถ้าสิ่งอื่นท่ีเราอาจ เราจักท าให้แก่ท่านได้ท่านจงบวชเองเถิด 

   อ. มารดาพูดกะเราว่า ถ้าเจ้าภัททิยะบวชด้วย เจ้าจงบวชเถิด ท่านได้พูดไว้แล้วว่า 
ถ้าอย่างนั้น อย่าเนื่องเลยเพื่อน ท่านจงบวชตามสบายเถิด ถ้าท่านไม่บวช บรรพชาของเรา  
ก็ยังต้องเนื่องด้วยท่าน เราจะมิได้บวชหรือ ไปด้วยกันเถิดเพ่ือน เราจะบวชด้วยกันท้ัง ๒ คน 

   สมัยนั้น ชนท้ังหลาย เป็นคนต้องพูดจริง ได้ปฏิญญาอย่างไรแล้ว ต้องท าอย่างนั้นจริง  
พระเจ้าภัททิยะพลาดท่าอย่างนั้นแล้ว ก็จ าเป็นท่ีจะต้องบวชด้วย จึงขอผัดว่าเพื่อนรอสัก  
๗ ปีก่อนเถิด ต่อล่วง ๗ ปีเราจึงค่อยบวชด้วยกัน ๒ คน  
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   อ. นานนักเพื่อน เราไม่อาจรอถึง ๗ ปี 
   พระเจ้าภัททิยะก็ขอผัดผ่อนลงมา ๆ จนถึงกึ่งเดือน อนุรุทธศากยะก็ไม่ยอมพระเจ้า
ภัททิยะจึงตรัสว่า เพ่ือน รอสัก ๗ วันเถิด ขอเรามอบราชสมบัติแก่ลูกและพี่น้องก่อน 
   อ. เพียง ๗ วันเท่านั้น ไม่นานเลยเพื่อน เราจักรอ 
   ครั้นพระเจ้าภัททิยะยอมจะบวชด้วย อนุรุทธศากยะชวนศากยะอื่นได้อีก ๓ คือ   
อานันทะ ภัคคุ กิมพิละ โกลิยะอีกหนึ่ง คือ เทวทัต รวมเป็น ๗ ท้ังอุปาลิ ซึ่งเป็นภูษามาลา 
พร้อมใจกันออกจากเมืองไปเฝ้าพระศาสดาท่ีอนุปิยนิคม ทูลขอบวช ว่า ข้าพเจ้าท้ังหลาย  
เป็นศากยะ มีมานะถือตัวกล้า อุปาลิผู้นี้เป็นคนรับใช้ของข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายมานานแล้ว 
ขอพระองค์จงให้อุปาลิบวชก่อนเถิด ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลาย จักได้ท าการไหว้กราบ ลุกต้อนรับ 
ประณมมือ และกิจท่ีสมควรอื่น ๆ แก่อุปาลิ เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจักละ
มานะความถือตัวว่าเป็นศากยะได้ พระศาสดาก็โปรดบวชให้อุปาลิก่อน บวชให้ศากยะ
เหล่านั้นภายหลัง 
   ในภิกษุท่ีบวชใหม่นั้น พระอุปาลิได้ฟังกัมมัฏฐานท่ีพระศาสดาตรัสสอน บ าเพ็ญเพียร
ก็ได้ส าเร็จพระอรหัต และท่านได้ศึกษาจ าทรงวินัยปิฎกแม่นย าช านาญมากพระศาสดาตรัส
สรรเสริญว่า เป็นยอดของภิกษุผู้ทรงวินัย ภายหลังเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว พระมหา-
กัสสปะ ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆ์สมมติให้ท่านเป็นผู้วิสัชนา  
   ส่วนพระภัททิยะได้บรรลุพระอรหัตแต่ในพรรษาท่ีบวชนั้น ไปในป่าก็ดี อยู่ใต้ร่มไม้ 
ก็ดี อยู่ในท่ีว่างจากเรือนแห่งอื่น ๆ ก็ดี มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ดังนี้เนือง ๆ ภิกษุท้ังหลาย
จึงน าความทูลพระศาสดาว่า พระภัททิยะ เปล่งอุทานอย่างนี้ คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์   
มัวนึกถึงสุขในราชสมบัติเป็นแน่ ไม่ต้องสงสัย พระศาสดารับสั่งให้หาพระภัททิยะมาแล้ว 
ตรัสถามว่า ภัททิยะ ได้ยินว่า ท่านเปล่งอุทานอย่างนั้นจริงหรือ จริง พระพุทธเจ้าข้า ท่านเห็น
อ านาจประโยชน์อะไร จึงเปล่งอุทานอย่างนั้น เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต้องจัดการ
รักษาป้องกัน ท้ังภายในวังนอกวัง ท้ังภายในเมืองนอกเมืองจนตลอดท่ัวอาณาเขต ข้าพเจ้า
แม้มีคนรักษาตัวอย่างนี้แล้ว ยังต้องหวาดกลัว รังเกียจ สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้า  
แม้ไปในป่า แม้อยู่ใต้ร่มไม้ แม้อยู่ในท่ีว่างจากเรือนแห่งอื่น ๆ ไม่กลัวแล้ว ไม่หวาดแล้ว  
ไม่รังเกียจแล้ว ไม่สะดุ้งแล้ว ไม่ต้องขวนขวาย มีขนเรียบเป็นปกติ ไม่ลุกชันเหตุความกลัว 
อาศัยอาหารท่ีผู้อื่นให้เลี้ยงชีวิต มีใจเป็นดุจมฤคอยู่ ข้าพเจ้าเห็นอ านาจประโยชน์อย่า งนี้  
จึงเปล่งอุทานอย่างนั้น 
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พระเทวทัตท าอนันตรยิกรรม 

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปประทับอยู่ ณ เมืองโกสัมพี มีลาภสักการะเกิดขึ้น
เป็นอันมาก ชนท้ังหลายถือปัจจัย ๔ เข้ามาสู่พระวิหาร และถามถึงแต่อัครสาวกท้ัง ๒ และ
มหาสาวกองค์อื่น ๆ แต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัต พระเทวทัตเกิดน้อยใจว่า อาตมาก็เป็น
กษัตริย์เหมือนกัน ท าไมไม่มีใครถามหา จึงด าริว่า เราจะให้ผู้ใดเลื่อมใส จึงจะบังเกิดลาภสักการะ 
ก็พิจารณาเห็นอชาตศัตรูกุมาร จึงเนรมิตกายเป็นกุมารเอาอสรพิษ ๗ ตัวพันกายแล้วเหาะไป
ยังกรุงราชคฤห์ แสดงตนให้ปรากฏแก่พระราชกุมารอชาตศัตรูตกพระทัยกลัว  จึงปลอบโยนว่า 
อาตมา คือพระเทวทัต แล้วแสดงกายเป็นสมณเพศตามปกติ อชาตศัตรูกุมารเลื่อมใสถวาย
ลาภสักการะเป็นอันมาก ภายหลังเกิดอกุศลจิตคิดจะครอบครองภิกษุสงฆ์ท้ังปวง พอด าริ
เช่นนั้นโลกิยฤทธิ์ก็เสื่อมสูญไป จึงไปยังพระเวฬุวันกราบทูลในท่ามกลางบริษัทว่า  ข้าแต่ 
พระผู้มีพระภาค บัดนี้พระองค์ทรงพระชราภาพแล้ว ขอจงทรงพระส าราญด้วยทิฏฐธรรมสุข
วิหารเถิด ข้าพระองค์จะรับภาระช่วยว่ากล่าวครอบครองพระภิกษุสงฆ์ท้ังปวง ขอพระองค์
ทรงมอบพระภิกษุสงฆ์สาวกแก่ข้าพระองค์เถิด พระองค์ไม่ทรงอนุญาต พระเทวทัตเสียใจ 
ไม่สมหวัง จึงผูกอาฆาตในพระบรมศาสดาเป็นครั้งแรก แล้วออกจากส านักด าริว่า เราจะ
กระท าอันตรายพระสมณโคดมให้พินาศ จึงเข้าไปหาอชาตศัตรูแล้วและแนะน าให้ปลงพระชนม์
พระเจ้าพิมพิสารผู้บิดาตั้งตนเป็นกษัตริย์ ส่วนตนเองจะปลงพระชนม์พระบรมศาสดาแล้ว
เป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง เมื่ออชาตศัตรูเชื่อกระท าปิตุฆาต ยกตนขึ้นเป็นพระราชาสมปรารถนา 
จึงร่วมกันคิดใช้นายขมังธนูไปปลงพระชนม์พระพุทธองค์ แต่กลับได้บรรลุโสดาปัตติผลท้ังสิ้น 
ตนเองจึงขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏกลิ้งศิลาหวังจะให้ทับพระพุทธองค์ แต่สะเก็ดหินกระทบนิ้ว
พระบาทเพียงห้อพระโลหิต  ภายหลังจึงคบคิดปล่อยช้างนาฬาคีรี ในครั้งนั้น พระอานนท์
สละชีวิตเข้าขวางหน้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทรงทรมานช้างจนหายพยศแล้วเสด็จกลับเวฬุวัน 

 ครั้งนั้น ความชั่วแต่หลังของพระเทวทัตก็ปรากฏแก่มหาชนท้ังสิ้นว่า พระเทวทัต
ชักชวนพระเจ้าอชาตศัตรูให้ปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าและปลงพระชนม์บิดาตน กระท า
กรรมชั่วช้าลามกถึงเพียงนี้ พระเจ้าอชาตศัตรูได้สดับคดีทรงละอายพระทัย จึงสั่งเลิกส ารับเสีย
และไม่ไปสู่ท่ีอุปัฏฐากพระเทวทัตอีกเลย พระเทวทัตเสื่อมจากลาภอันยิ่งใหญ่ แม้ประชาชน  
ก็ไม่ใส่บาตรให้ฉัน  จึงคิดท่ีจะเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงต่อไป จึงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา 
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ คือ ๑ อยู่ป่าเป็นวัตร ๒ อยู่โคนไม้เป็นวัตร ๓ นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร          
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๔ บิณาบาตเป็นวัตร ๕ เว้นการบริโภคเนื้อและปลา ถ้าภิกษุรูปใดจะถือข้อใด ก็ต้องถือ
ตลอดชีวิต จะละการปฏิบัติไม่ได้ พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต ตามแต่จะปฏิบัติโดยศรัทธา 
พระเทวทัตก็กล่าวยกโทษพระพุทธองค์ว่า ค าของใครจะประเสริฐกว่ากัน ผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ 
จงมาไปกับเรา แล้วพาภิกษุที่บวชใหม่มีปัญญาน้อย ท่ีเช่ือฟังค าของตนประมาณ ๕๐๐ รูปไป 
พยายามจะท าสังฆเภท พระพุทธองค์รู้เหตุทรงตรัสเตือนก็ไม่เอ้ือเฟ้ือ พบพระอานนท์กล่าวว่า 
อานนท์ จ าเดิมแต่วันนี้ เราแยกจากพระบรมครูและหมู่สงฆ์ท้ังหมด จะท าอุโบสถสังฆกรรม
เฉพาะพวกของเราเท่านั้น พอถึงวันอุโบสถจึงให้ภิกษุเหล่านั้นจับสลากปฏิบัติตามวัตถุ ๕ ประการ 
แล้วท าลายสงฆ์พาหมู่ภิกษุไปยังคยาสีสประเทศ พระพุทธองค์ตรัสให้พระอัครสาวกท้ัง ๒ 
ไปน ากลับมา  

แผ่นดินสูบพระเทวทัต 

 ฝ่ายพระโกกาลิกเห็นเช่นนั้น จึงต่อว่าพระเทวทัตแล้วยกเข่าขึ้นกระทุ้งยอดอกจน
พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิตเกิดอาพาธหนัก พระเทวทัตอาพาธอยู่ถึง ๙ เดือน เห็นชีวิตตน
คงจะไม่รอด ใคร่จะขอขมาพระพุทธองค์ จึงขอร้องให้ศิษย์น าไปเฝ้า แต่พอไปถึงสระโบกขรณีนอก    
พระเชตวัน ต้องการจะลงสรงน้ า พอห้อยเท้าลงท่ีพื้นดิน แผ่นดินก็แยกสูบจมลงไปจนกระท่ัง
กระดูกคางจรดพื้นดินจึงกล่าวขึ้นว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายลมปราณพร้อมกระดูกคางนี้
บูชาพระสัพพัญญูผู้เป็นอัครบรมครูเป็นต้น อานิสงส์อันนี้เป็นปัจจัยให้พระเทวทัตจะได้เป็น
พระปัจเจกโพธิในอนาคตท่ีสุดแสนกัลป์ เมื่อพระเทวทัตกล่าวจบก็จมลงไปเกิดในอเวจีมหานรก 

ทรงแสดงพระมหาปุริสวิตก ๘ ข้อ 

 ฝ่ายพระอนุรุทธะ วันหนึ่ง ตรึกถึงธรรมวินัยว่า ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย 
ไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่ ของผู้สันโดษยินดีด้วยของท่ีมีอยู่ ไม่ใช่ของผู้ ไม่สันโดษ  
ของผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่ ของผู้ปรารภความเพียร ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้าน ของผู้มีสติ 
ตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลง ของผู้มีใจตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีใจไม่ตั้งมั่น ของผู้มีปัญญา ไม่ใช่ 
ของผู้มีปัญญาทราม พอพระศาสดาเสด็จไปถึง ทรงทราบว่าพระอนุรุทธะตรึกอย่างนั้น  
ทรงอนุโมทนาว่า ชอบละ ๆ อนุรุทธะ ท่านตรึกธรรมท่ีพระมหาบุรุษตรึกชอบละ ถ้าอย่างนั้น 
ท่านจงตรึกธรรมท่ีพระมหาบุรุษตรึกเป็นท่ี ๘ นี้ว่า ธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมท่ีไม่ให้เนิ่นช้า 
ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมท่ีให้เนิ่นช้า เพราะท่านตรึกธรรม ท่ีพระมหาบุรุษตรึก ๘ ข้อนี้  



๑๙๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ท่านจักบรรลุฌานท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ตามท่ีท่านจักหวัง แต่นั้นปังสุกุลจีวรจักปรากฏแก่ท่าน 
(ผู้ยินดีอยู่ด้วยความยินดีอันไม่มีความสะดุ้ง เป็นเครื่องอยู่ส าราญหยั่งลงสู่นิพพาน) เหมือนหีบ
เก็บผ้าอันเต็มด้วยผ้าท่ีย้อมแล้วต่าง ๆ ของคฤหบดี หรือของบุตรคฤหบดี โภชนะคือก้อนข้าว
ท่ีได้ด้วยก าลังปลีแข้ง จักปรากฏแก่ท่าน เหมือนข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันปราศจากมลทิน มีแกง
และกับมากของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี เสนาสนะ คือโคนต้นไม้จักปรากฏแก่ท่าน 
เหมือนเรือนยอดมีปูนอันโบกดีแล้วท้ังภายในภายนอก มีบานหน้าต่างอันชิดสนิทดีกับเช็ดหน้า
ลมเข้าไม่ได้ของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี ท่ีนั่งท่ีนอนท่ีลาดด้วยหญ้าจักปรากฏแก่ท่าน 
เหมือนบัลลังก์อันปูด้วยเครื่องลาดอันวิจิตรของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี ยาดอง
ด้วยมูตรเน่า จักปรากฏแก่ท่านเหมือนยาต่าง ๆ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย 
ของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี ฉะนั้น  

 ครั้นตรัสกับพระอนุรุทธะอย่างนี้แล้ว เสด็จกลับมาท่ีประทับ ทรงแสดงมหาปุริสวิตก 
๘ ข้อแก่ภิกษุท้ังหลาย ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่ใช่ของผู้มีความ
ปรารถนาใหญ่นั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีความปรารถนาน้อยว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เป็นคนมีความปรารถนาน้อย สันโดษสงัด มีความเพียรปรารภแล้ว มีสติตั้งมั่น มีใจตั้งมั่น  
มีปัญญา ยินดีในธรรมท่ีไม่เนิ่นช้า ไม่อยากว่า ขอชนท้ังหลายจงรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เถิด อย่างนี้
เรียกว่า ผู้มีความปรารถนาน้อย ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้สันโดษยินดีด้วยของอันมีอยู่ ไม่ใช่ของ
ผู้ไม่สันโดษนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้สันโดษว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยินดีแล้วด้วยจีวรบิณาบาต
เสนาสนะและเภสัชยิ่งและหย่อนตามมีตามได้ อย่างนี้เรียกว่าผู้สันโดษ ในข้อว่า ธรรมนี้ของ 
ผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่นั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้สงัดแล้วว่า เมื่อภิกษุในธรรม
วินัยนี้อยู่สงัด มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือพระราชาราชมหาอ ามาตย์ ติตถิยะ สาวก
ของติตถิยะ ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปหา เธอมีใจน้อมไปในวิเวก ต้องการด้วยวิเวก ยินดีในความหลีกออก 
กล่าวถ้อยค าประกอบด้วยความสุข อย่างนี้เรียกว่าผู้สงัด ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีความเพียร
ปรารภแล้ว ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้านนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีความเพียรปรารภแล้วว่า ผู้ถึง
พร้อมด้วยกุศลธรรม มีความเพียรเป็นดุจเรี่ยวแรงเครื่องก้าวไปสู่คุณเบื้องหน้าอันมั่น ไม่ทอด
ธุระในกุศลธรรมเสีย อย่างนี้เรียกว่า มีความเพียรปรารภแล้ว ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีสติ  
ตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลงนั้น ทรงแสดง ลักษณะแห่งผู้มีสติตั้งมั่นว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มีสติ คือประกอบด้วยสติเป็นธรรมอันรักษาตนเป็นอย่างยิ่ง ตามระลึกได้ซึ่งกิจท่ีได้ท า
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แล้วนาน และวาจาท่ีได้พูดแล้วนาน อย่างนี้เรียกว่าผู้มีสติตั้งมั่น ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีใจ  
ตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้ไม่มีใจตั้งมั่นนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีใจตั้งมั่นว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุฌานคือธรรมอันบัณาิตเพ่งท่ี ๑ พร้อมด้วย
วิตก วิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ได้บรรลุฌานท่ี ๒ มีความผ่องใสในภายใน มีความท่ีแห่งจิต
เป็นดวงเดียวเกิดขึ้น ไม่มีวิตก วิจาร เพราะระงับวิตก วิจารเสียได้ มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ 
เพราะคลายปีติเสีย เธอเป็นคนอุเบกขาอยู่เฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกาย 
ได้บรรลุฌานท่ี ๓ ท่ีพระอริยเจ้ากล่าวว่า ท่านผู้ได้ฌานนั้น เป็นคนอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข  
ได้บรรลุฌานท่ี ๔ มีสติเป็นธรรมอันหมดจดเพราะอุเบกขา ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขทุกข์
เสียได้ และโสมนัสและโทมนัส ตกล่วงลับไปก่อนแล้ว อย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจตั้งมั่น ในข้อว่า
ธรรมนี้ของผู้มีปัญญา ไม่ใช่ของผู้มีปัญญาทรามนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีปัญญาว่า ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องไปจากกิเลสดังข้าศึก 
สามารถจะเจาะขุดกิเลสให้สิ้นได้ ให้ถึงความดับทุกข์โดยชอบ อย่างนี้เรียกว่าผู้มีปัญญา  
ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมไม่ให้เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมให้เนิ่นช้านั้น ทรงแสดง
ลักษณะของผู้ยินดีใน ธรรมไม่ให้เนิ่นช้าว่า จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้แล่นไป และเลื่อมใส
ตั้งอยู่ น้อมไปในความดับธรรมท่ีให้เนิ่นช้า (ตัณหา มานะ ทิฏฐิ) อย่างนี้เรียกว่าผู้ยินดีในธรรม
ไม่ให้เนิ่นช้า พระศาสดาทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ข้อ แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ 

พระอนุรุทธะสรรเสริญสติปัฏฐาน ๔ 

   ฝ่ายพระอนุรุทธะบ าเพ็ญเพียรไป ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล วันหนึ่ง ภิกษุท้ังหลาย  
ไปหาแล้วถามพระอนุรุทธะว่า ท่านผู้มีอายุได้ถึงความเป็นผู้รู้ยิ่งใหญ่แล้ว เพราะเจริญธรรม
อะไรท าให้มาก ? เพราะเราได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ท าให้มาก คือพิจารณาเห็นในกายเป็นแต่
สักว่ากาย พิจารณาเห็นในเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนา พิจารณาเห็นในจิตเป็นสักแต่ว่าจิต 
พิจารณาเห็นธรรมท่ีเกิดกับจิตเป็นแต่สักว่าธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ น าอภิชฌา
ความมุ่งหมายและโทมนัสความเสียใจในโลกเสีย ท่านสรรเสริญผู้ท่ีเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้ภิกษุ
ท้ังหลายฟัง ด้วยข้ออุปมาว่า เปรียบเหมือนแม่น้ าคงคาอันไหลไปในทิศตะวันออก มหาชน  
มาด้วยหวังจะทดให้ไหลกลับไปข้างหลัง ท่านท้ังหลายจะส าคัญข้อนั้นเป็นไฉน จะท าได้ 
อย่างนั้นหรือท าไม่ได้เลย ท่านผู้มีอายุ เพราะเหตุอะไรเล่า เพราะว่าแม่น้ าคงคาท่ีไหลไปใน
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ทิศตะวันออกนั้นจะท าให้ไหลกลับไปข้างหลังนั้นไม่ง่ายเลย มหาชนนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อย
ล าบากเปล่าเท่านั้น ท่านผู้มีอายุ ข้อนี้แลฉันใด ภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ท าให้มากก็ฉันนั้น 
ถ้าจะมีพระราชาหรือราชมหาอ ามาตย์ญาติมิตร มาปลอบเล้าโลมด้วยโภคทรัพย์ว่า พ่อเอ๋ย 
เจ้าจักนุ่งห่มผ้าย้อมน้ าฝาดท าอะไร เจ้าจักโกนหัวถือภาชนะ กระเบื้องเท่ียวขอท าอะไร  
เจ้าจงสึกมาบริโภคสมบัติและท าบุญเถิด ภิกษุนั้นจะลาสิกขาสึกมาตามค าท่ีว่านั้น ไม่มีเลย 
เพราะเหตุอะไรเล่า เพราะจิตของเธอน้อมไปในวิเวกเสียนานแล้ว พระอนุรุทธะท่านได้เจริญ
สติปัฏฐาน ๔ เองแล้ว สรรเสริญผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ดังนี้ 

พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ 
   ฝ่ายพระอานนท์ได้ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตร ได้บรรลุพระโสดาปัตติผล 
วันหนึ่ง พระศาสดาตรัสขอให้สงฆ์เลือกหาภิกษุซึ่งจะเป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์เป็นนิตย์ ด้วยว่า
เมื่อก่อนแต่กาลนี้ ภิกษุท่ีเป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์ไม่คงตัวผลัดเปลี่ยนกันไป เวลาผลัดเปลี่ยน
กันยังไม่มีผู้รับต่อ ต้องเสด็จอยู่พระองค์เดียว ได้ความล าบาก สงฆ์จึงเลือกพระอานนท์ถวาย 
พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ  

 ข้อต้นและข้อท่ี ๒ ว่า ถ้าพระองค์จักไม่ประทานจีวรและบิณาบาตอันประณีต 
ท่ีพระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค ์ 

 ข้อที ่๓ ว่า ถ้าจักไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในท่ีประทับของพระองค์  

 ข้อท่ี ๔ ว่า ถ้าจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในท่ีนิมนต์  

 ข้อที่ ๕ ว่า ถ้าพระองค์จะเสด็จไปสู่ท่ีนิมนต์ ท่ีข้าพระองค์รับไว้  

 ข้อที่ ๖ ว่า ถ้าข้าพระองค์จักพาบริษัทซึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่ท่ีไกลเข้าเฝ้าได้ในขณะท่ี
มาแล้ว  

 ข้อท่ี ๗ ว่า ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใด ขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อนั้น  

 ข้อที่ ๘ ว่า ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในท่ีลับหลังข้าพระองค์ จักเสด็จ
มาตรัสบอกธรรมเทศนาอันนั้นแก่ข้าพระองค์  

         ถ้าพระองค์ประทานพร ๘ ประการนี้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จักเป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์ 
อานนท์ ท่านเห็นโทษอะไรใน ๔ ข้อข้างต้น เห็นอานิสงส์อะไรใน ๔ ข้อข้างปลาย จึงขออย่างนี้ 
ถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พร ๔ ข้อข้างต้น จักมีคนพูดได้ว่า พระอานนท์ได้ลาภอย่างนั้น ๆ จึง
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บ ารุงพระศาสดา บ ารุงอย่างนี้จะหนักหนาอะไร ถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พร ๓ ข้อเบื้องปลาย 
จักมีคนพูดได้ว่า พระอานนท์บ ารุงพระศาสดาท าอะไร เพราะพระองค์ไม่ทรงอนุเคราะห์  
แม้ด้วยกิจเท่านี้ ถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พรข้อท่ีสุด จักมีผู้ถามข้าพระองค์ในท่ีลับหลังพระองค์ว่า 
ธรรมนี้พระองค์ทรงแสดงในท่ีไหน ถ้าข้าพระองค์บอกไม่ได้ เขาจะพูดได้ว่า ท่านไม่รู้แม้แต่ 
เรื่องเท่านี้ ไม่ละพระศาสดาเท่ียวตามเสด็จอยู่ ดุจเงาตามตัวสิ้นกาลนานเพราะเหตุอะไร 
ครั้นพระอานนท์ทูลแสดงโทษในข้อท่ีไม่ควรได้ และอานิสงส์ในข้อท่ีควรได้อย่างนี้แล้ว  
พระศาสดาก็ทรงอนุญาตตามขอตั้งแต่กาลนั้นมา พระอานนท์ก็อุปัฏฐากพระศาสดาโดยเอื้อเฟื้อ 
เพราะท่านอยู่ในท่ีใกล้พระศาสดา ได้ฟังธรรมท่ีทรงแสดงแก่ตนเองและผู้อื่น มีสติทรงจ าไว้  
ได้มากไม่พลั้งพลาด มีเพียรเอาใจใส่ในการเรียนสาธยายจ าทรง จึงเป็นผู้ฉลาดในการท่ีจะ
แสดงธรรมมาก พระศาสดาทรงสรรเสริญว่า เป็นยอดของภิกษุพหุสูต มีสติ มีคติ มีความเพียร 
ถ้าบริษัทหมู่ใดหมู่หนึ่งเข้าไปหาพระอานนท์ บริษัทนั้นมีใจยินดี แม้ด้วยได้เห็น ถ้าพระอานนท์
แสดงธรรม บริษัทนั้นมีใจยินดีแม้ด้วยได้ฟังบริษัทนั้นยังไม่ทันเบื่อในการฟัง พระอานนท์ 
ต้องหยุดก่อน อนึ่ง ท่านเอาใจใส่อุปัฏฐากพระศาสดา เป็นท่ีพอพระทัยและเป็นคนอุปัฏฐาก
ยั่งยืนกว่าภิกษุท่ีได้เคยอุปัฏฐากมาแล้ว พระศาสดาจึงทรงยกย่องว่า เป็นยอดของภิกษุ  
ผู้อุปัฏฐากพระองค์ อนึ่ง เพราะอาศัยคุณ คือความเป็นพหุสูต เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว 
พระมหากัสสปะท าการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆ์ได้เลือกท่านขึ้นเป็นผู้วิสัชนาในส่วน 
พระธรรม 

   ส่วนพระภัคคุและพระกิมพิละ บ าเพ็ญเพียรในวิปัสสนา ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล  
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ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา 

ทรงแสดงยมกปาฏิหารยิ์ 

สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีเวฬุวันมหาวิหาร มีเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ใน 
กรุงราชคฤห์ ใคร่จะเล่นในแม่น้ าคงคา จึงให้ขึงข่ายเป็นรั้วล้อมท่าท่ีตนอาบเพื่อป้องกันอันตราย
จากสัตว์น้ า มีไม้จันทน์แดงท่อนหนึ่งลอยมาติดตาข่าย เศรษฐีคิดว่าเราจะท าอะไรดี จึงด าริ
ต่อไปว่า ชนท้ังหลายต่างกล่าวอวดตนว่าข้าเป็นพระอรหันต์ เรามิรู้ได้ว่า ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ 
เราควรให้กลึงปุ่มจันทน์แดงท าเป็นบาตร  แล้วแขวนไว้ท่ีปลายไม้ไผ่ต่อกันให้สูง ๑๐ ศอก  
ถ้าผู้ใดเหาะมาเอาบาตรไปได้ จะเชื่อถือว่า ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ เราและบุตรภรรยา จะถึง  
ผู้นั้นเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต เมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว ก็ให้ท าตามที่ตนด าริแล้วให้ร้องป่าวประกาศว่า 
ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้ ผู้นั้นจงเหาะมาเอาบาตรนี้ไป เราให้เป็นสิทธิ 

คร้ังนั้น ครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปะเป็นต้น จึงพูดแก่เศรษฐีว่า บาตรนี้สมควรแก่เราท่านจง
ให้แก่เราเถิด เศรษฐีไม่ยอมให้ กล่าวเหมือนดังท่ีได้ประกาศไว้ ครั้นถึงวันท่ี ๖ นิครนถนาฏบุตร
ใช้ให้ศิษย์บอกกล่าวแก่เศรษฐีว่า บาตรนี้สมควรแก่อาจารย์ของเรา ท่านอย่าต้องให้เหาะมา 
เพราะเหตุเพียงบาตรซึ่งเป็นวัตถุเล็กน้อยนี้เลย จงมอบให้อาจารย์ของเราโดยเคารพเถิด  
เศรษฐีก็คงยืนค าพูดเหมือนก่อน นิครนถ์จึงไปด้วยตนเอง โดยสั่งศิษย์ว่า ถ้าเรายกมือเท้า
ท าท่าจะเหาะ พวกเจ้าจงเข้าฉุดมือเท้าเราไว้ แล้วพึงกล่าวห้ามว่า ไฉนท่านอาจารย์จึงท า
อย่างนี้ อย่าแสดงอรหันตคุณท่ีปกปิดไว้ เพราะเหตุเพียงบาตรใบนี้  มิบังควร เมื่อสั่งแล้วจึง
ไปพูดขอบาตร เศรษฐีไม่ยอมให้ พูดเหมือนดังก่อนนิครนถ์จึงยกเท้าท าท่าจะเหาะ พวกศิษย์
ก็หยุดเขาไว้แล้วห้ามดุจสัญญากันไว้ นิครนถ์จึงกล่าวแก่เศรษฐีว่า เราจะเหาะขึ้นไปเอาบาตร
แต่ศิษย์ห้ามไว้ ท่านจงให้บาตรแก่เราเถิด เศรษฐีก็ไม่ยอมให ้

ในวันท่ี ๗ พระโมคคัลลานเถระกับพระปิณโาลภารทวาชเถระเข้าไปบิณาบาตใน
กรุงราชคฤห์  ยืนห่มจีวรอยู่ท่ีบนหลังแผ่นศิลาใหญ่แห่งหนึ่ง  ได้ยินนักเลงท้ังหลายกล่าวว่า 
ครูท้ัง ๖ กล่าวอวดว่า ตนเป็นพระอรหันต์ จนถึง ๗ วันเข้าวันนี้แล้ว ใครสักคนจะเหาะมา 
ก็ไม่มี พวกเรารู้กันวันนี้เองว่า พระอรหันต์ไม่มีในโลก พระโมคคัลลานเถระจึงกล่าวว่า  
ภารทวาชะ ท่านได้ยินค าท่ีนักเลงพูดดูหมิ่นพุทธศาสนาหรือไม่ ท่านจงเหาะไปน าเอาบาตร
มาให้ได้ พระผู้เป็นเจ้าจึงเข้าจตุตถฌานสมาบัติอันเป็นฐานแห่งอภิญญา กระท าอิทธิฤทธิ์
เหาะขึ้นไปในอากาศ พร้อมท้ังแผ่นศิลาท่ียืน เหาะเวียนรอบกรุงราชคฤห์ แล้วเหาะลอยมา
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อยู่ตรงหลังคาเรือนของเศรษฐี เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงหมอบลงจนแผ่นอกจรดพื้นดินแล้วร้อง
อาราธนาว่าพระผู้เป็นเจ้าจงลงมาเถิด เมื่อพระมหาเถระลงมาแล้ว จึงนิมนต์ให้นั่งและให้น า
บาตรลงมา บรรจุด้วยอาหารอันประณีตจนเต็มถวาย พระมหาเถระรับแล้วก็บ่ายหน้ากลับ
พระเวฬุวัน พระบรมศาสดาทรงทราบ ทรงติเตียน แล้วทรงให้ท าลายบาตรไม้จันทน์บดให้
เป็นผง ท าเป็นยาใส่ตา และทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามมิให้พระสาวกท าปาฏิหาริย์ต่อไป  

เดียรถีย์แข่งฤทธิ์  

พวกเดียรถีย์ทราบความ จึงประกาศกับประชาชนว่า จะท าปาฏิหาริย์แข่งกับ 
พระพุทธองค์ พระเจ้าอชาตศัตรูสดับเหตุ จึงไปสู่ส านักกราบทูลถามว่า ได้ยินว่า พระพุทธองค์
บัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้พระสาวกกระท าปาฏิหาริย์ แต่บัดนี้ พวกเดียรถีย์จะท าปาฏิหาริย์
แข่งกับพระองค์ พระองค์จะท าฉันใด ทรงตรัสตอบว่า มหาบพิตร ตถาคตบัญญัติห้ามแต่
สาวก แต่จะบัญญัติห้ามตนเองหามิได้ พระราชาจึงทูลถามว่า พระองค์จะกระท าเมื่อใด  
ท่ีไหน ทรงตรัสตอบว่า มหาบพิตร แต่นี้ไปแล้วอีก ๕ เดือน  ถึงวันอาสาฬหปุณณมีเพ็ญ 
เดือน ๘ ตถาคตจะกระท าปาฏิหาริย์ท่ีใกล้เมืองสาวัตถี 

 พระบรมศาสดาเสด็จไปบิณาบาตในเมืองราชคฤห์ เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์ไปสู่
เมืองสาวัตถีโดยล าดับ พวกเดียรถีย์ก็ติดตามเรื่อยมา พอถึงเมืองสาวัตถีพวกเดียรถีย์ชักชวน
อุปัฏฐากของตนเรี่ยรายทรัพย์ได้ถึงแสนกหาปณะ จึงให้สร้างมณาปและบอกกับมหาชนว่า 
จะท าปาฏิหาริย์ในมณาปนี ้ล าดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบจึงจะสร้างมณาปถวาย 
พระพุทธองค์ทรงห้าม พระราชาจึงทูลถามว่า พระองค์จะทรงกระท าท่ีไหน  ตรัสตอบว่า  
จะกระท าใกล้ต้นมะม่วง พวกเดียรถีย์ทราบความจึงสั่งให้ศิษย์ของตนตัดต้นมะม่วงท้ังหลาย
ภายในบริเวณ ๑ โยชน์มิให้เหลือ 

แสดงยมกปาฏิหาริย์บนต้นมะม่วง 

ครั้นถึงวันเพ็ญเดือน ๘ ตอนเช้า ก าลังเสด็จเข้าสู่พระนคร นายคัณาะคนเฝ้า 
พระราชอุทยาน เห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่ง จึงสอยเอามาหวังจะน าไปถวายพระราชา  
มาพบพระพุทธองค์เข้าจึงน าเข้าไปถวาย พระองค์ทรงรับแล้วประทับนั่ง พระอานนท์จึงท าเป็น 
น้ าอัฏฐปานะถวาย ทรงเสวยแล้วสั่งให้นายคัณาะคุ้ยดินแล้วเอาเมล็ดเพาะ นายคัณาะท าตาม     
ทรงล้างพระหัตถ์รดลงไป ในขณะนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงสูง ๕๐ ศอก มีกิ่งแตกออกไป ๔ ทิศ 
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และเบ้ืองบน ได้นามว่า คัณาามพฤกษ์ พอตะวันบ่าย พระพุทธองค์ทรงด าริว่า เวลานี้สมควร
ท่ีจะกระท าปาฏิหาริย์ได้แล้ว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีประทับอยู่ท่ีหน้ามุข ขณะนั้น  
นางฆรณีนันทมารดา เป็นพระอนาคามี จุลอนาถปิณาิกคหบดี เป็นพระอนาคามี จิรสามเณรี 
อายุ ๗ ขวบ เป็นพระอรหันต์ จุนทสามเณร อายุ ๗ ขวบ เป็นพระอรหันต์ อุบลวรรณาเถรี 
อัครสาวิกาเบื้องซ้าย พระโมคคัลลานเถระ และพระอสีติมหาสาวก ได้เข้ามารับอาสาจะท า
ปาฏิหาริย์แข่งกับพวกเดียรถีย์ พระองค์ทรงห้ามและตรัสว่า มิใช่วิสัยของสาวก แล้วพระพุทธองค์
ทรงเข้าสู่จตุตถฌานสมาบัติ อันเป็นท่ีตั้งแห่งอภิญญาเหาะขึ้นไปในอากาศ เสด็จจงกรมไปมา
ด้วยปฐวีกสิณบริกรรมทรงเนรมิตพระพุทธนิมิต พระองค์เสด็จจงกรมพระพุทธนิมิตแสดง
อาการไสยาสน์พระมุนีนารถ ตรัสถามปัญหา พระพุทธนิมิต วิสัชนาเป็นต้น แล้วเสด็จลงจาก
อากาศ ประทับนั่งท่ีรัตนบัลลังก์อันปรากฏบนยอดมะม่วงท่ามกลางบริษัทท้ัง ๔ ทิศ โปรด
ประทานพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่อัธยาศัยแห่งเวไนยสัตว์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา  
การบรรลุมรรคผลได้เกิดแก่เหล่าสัตว์ประมาณ ๘๔ โกฏิ กาลนั้น เดียรถีย์ท้ังหลายอันมีครู 
ท้ัง ๖ เป็นต้นก็หลีกหนีไปด้วยกลัวพุทธานุภาพ 

เสด็จจ าพรรษาในดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา 

ล าดับนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงพุทธด าริว่า พุทธประเพณีแห่งพระพุทธเจ้า 
ในอดีตกาล เมื่อท ายมกปาฏิหาริย์แล้ว เสด็จจ าพรรษา ณ ท่ีใด ทรงพิจารณาด้วยอตีตังสญาณ 
ก็เห็นแจ้งประจักษ์ว่า เสด็จจ าพรรษาในดาวดึงสพิภพ แล้วตรัสแสดงอภิธรรมปิฎกท้ัง ๗ ปกรณ ์
ถวายในไตรมาส เพื่อกระท าการสนองพระคุณพุทธมารดาอีกประการหนึ่ง ความปรารถนา
อันใดท่ีพระชนนีตั้งไว้แทบบาทมูลพระพุทธวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ขอให้นางได้เป็นมารดา
พระบรมครูเห็นปานดังพระพุทธองค์ ความปรารถนาอันนั้นก็ส าเร็จสมประสงค์และพระชนนี
มีพระคุณแก่ตถาคตเป็นอันมาก ยากท่ีจะได้ตอบสนองพระคุณพระมารดาทรงจินตนาการ
ดังนี้แล้วเสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์ขึ้นสู่ดาวดึงสพิภพประทับนั่งเหนือกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้
ปาริฉัตตรุกขชาติ อันเป็นธงแห่งดาวดึงสเทวโลก 

แสดงพระอภิธรรมปิฎก 

ในกาลนั้น ท้าวสหัสสนัยเทวราช เมื่อทอดพระเนตรเห็น จึงประกาศใช้เหล่าทวยเทพ
ได้ทราบท่ัวกัน เทพเจ้าท้ังหลายตลอดหมื่นจักรวาลถือทิพยมาลาสักการะมาสโมสรสันนิบาต 
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ถวายนมัสการแล้วประทับนั่งอยู่โดยรอบพระพุทธองค์ เมื่อไม่ทรงเห็นพุทธมารดา จึงตรัสถาม
ท้าวสักกเทวราช พระองค์จึงเสด็จไปตามพระสิริมหามายาเทวบุตร ณ ดุสิตพิภพ พระพุทธมารดา 
ได้สดับทรงพระปีติปราโมทย์ เสด็จมายังดาวดึงสเทวพิภพสู่ส านักพระบรมครู ถวายนมัสการ
ประทับนั่งอยู่เบื้องขวาแห่งพระผู้มีพระภาค พลางด าริว่า อาตมานี้มีบุญยิ่งนัก มิเสียทีท่ีอาตมา
อุ้มท้องมา ได้พระโอรสอันประเสริฐเห็นปานนี้ ส่วนสมเด็จพระชินสีห์มีพระทัยปรารถนาจะ
สนองคุณพระมารดาจึงด าริว่า พระคุณแห่งมารดาท่ีท าไว้แก่ตถาคตนี้ยิ่งใหญ่นัก สุดท่ีจะ  
คณานับได้ว่า กว้างหนาและลึกซึ้งปานใดและธรรมอันใดจึงจะสมควรท่ีจะทดแทนพระคุณได้ 
พระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎกก็ยังน้อยนัก มิเท่าคุณแห่งพระมารดา เห็นควรแต่ 
พระอภิธรรมปิฎกท่ีจะพอยกขึ้นชั่งเท่ากันได้ ด าริดังนี้แล้ว กวักพระหัตถ์เรียกพระพุทธมารดาว่า 
ดูกรชนนี มานี้เถิดตถาคตจะใช้ค่าน้ านมข้าวป้อนของมารดา อันเลี้ยงตถาคตนี้มาแต่อเนกชาติ 
ในอดีตภพ แล้วกระท าพุทธมารดาเป็นประธาน ตรัสอภิธรรมปิฎก ๗ คัมภีร์ ให้สมควรแก่
ปัญญาบารมี มีสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และมหาปัฏฐาน กาลเมื่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสัตตปกรณาภิธรรมเทศนาจบลง องค์พระสิริมหามายา
เทวบุตรพุทธมารดา ก็บรรลุโสดาปัตติผลประกอบด้วยนัย ๑ พันบริบูรณ ์

เสด็จลงจากดาวดึงส ์
กาลเมือ่พระผู้มีพระภาค ทรงกระท าปาฏิหาริย์แล้วขึ้นไปสู่ดาวดึงสเทวโลก ครั้งนั้น 

มหาชนท้ังหลายท่ีมาประชุมกันอยู่ในท่ีนั้นและดูพระพุทธสรีรกายหายไปในเทวโลก ก็เศร้าโศก
ปริเทวนาการว่า พระบรมครูขึ้นไปสู่ภูเขาคิชฌกูฏหรือไกรลาส หรือคันธมาสประการใด  
เราทั้งหลายมิได้เห็นพระองค์ในกาลบัดนี้ แล้วเข้าไปถามพระมหาโมคคัลลานะ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า 
พระบรมครูแห่งเราเสด็จไปสถิตอยู่ ณ ท่ีแห่งใด พระมหาเถระจึงกล่าวว่า พวกท่านจงถาม
ท่านพระอนุรุทธะ ก็จะทราบ มหาชนก็ไปถามพระอนุรุทธเถระท่านก็บอกว่าพระพุทธองค์ 
เสด็จขึ้นไปจ าพรรษาท่ีบัณาุกัมพลศิลาอาสน์ ในดาวดึงสเทวโลก เพ่ือจะตรัสพระธรรมเทศนา
อภิธรรม ๗ คัมภีร์ โปรดพุทธมารดา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ก็เมื่อใดเล่าจะกลับมาสู่มนุษยโลก 
ดูกรท่านท้ังปวง พระบรมครูตรัสเทศนาพระอภิธรรมปิฎกถ้วนไตรมาสแล้ว พอถึงวันปวารณา
จึงจะกลับมายังมนุษยโลกนี้ ชนท้ังหลายจึงกล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานะว่า ถ้ามิได้เห็นองค์
พระสัพพัญญู ข้าพเจ้าท้ังหลาย จะไม่ไปจากท่ีนี่ แล้วชวนกันพักแรม ตั้งทัพและชมรม 
พักอาศัยมิได้มีหลังคา 
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เมื่อเวลาเหลืออยู่อีก ๗ วันจะออกพรรษา ประชาชนเข้าไปหาพระโมคคัลลานะและ
กล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้า ควรท่ีจะรู้วันท่ีพระสัพพัญญูจะเสด็จลงจากเทวโลกให้แน่นอน และ
พวกข้าพเจ้ามิได้เห็นพระบรมครูแล้วจะไม่ไปจากท่ีนี้ พระมหาเถระจึงส าแดงฤทธิ์ขึ้นไปยัง 
ชั้นดาวดึงส์กระท าอัญชลีแล้วทูลว่า พระพุทธองค์จะเสด็จลงจากเทวโลกในกาลเมื่อใด จึงมี
พระด ารัสว่า โมคคัลลานะ แต่นี้ไปอีก ๗ วัน จะถึงวันมหาปวารณา ตถาคตจะลงจากเทวโลก 
ณ ท่ีใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร ในวันนั้น มหาชนใคร่จะได้เห็นตถาคต จงไปท่ีนั้น เธอจงไป
แจ้งแก่มหาชนตามค าตถาคตสั่งนี้ พระมหาเถระก็กลับมาแจ้งแก่ประชาชนทุกประการ 

 ครั้นถึงวันอัสสยุชปุณณมีเพ็ญเดือน ๑๑ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปวารณาพรรษา
แล้ว จึงตรัสบอกแก่สมเด็จอมรินทราธิราชว่า ดูก่อนท้าวเทวราช ตถาคตจะลงไปสู่มนุษยโลก
ในเวลาวันพรุ่งนี้ ท้าวโกสีย์จึงเนรมิตบันไดทิพย์ท้ัง ๓ คือ บันไดทองอยู่เบ้ืองขวา บันได้เงินอยู่
เบื้องซ้าย บันไดแก้ว อยู่ท่ามกลางเชิงบันได้ท้ัง ๓ จรดพื้นภูมิภาค ณ ท่ีใกล้เมืองสังกัสสนคร 
หัวบันไดเบื้องบนจรดยอดเขาสิเนรุราช อันเป็นท่ีตั้งแห่งดาวดึงสพิภพ บันไดทองเป็นท่ีลงแห่ง
หมู่เทวดา บันไดเงินเป็นท่ีลงแห่งหมู่พรหม ส่วนบันไดแก้วนั้นเป็นท่ีเสด็จลงแห่งพระบรมศาสดา 

 สมเด็จพระบรมครูเสด็จสถิตเหนือยอดเขาสิเนรุ ทอดพระเนตรเห็นเครื่องสักการบูชา 
แห่งเทวดาท้ังหลายหมื่นโลกธาตุก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ซ้ าอีก และทรงแสดงโลกวิวรณ -
ปาฏิหาริย์บันดาลเปิดโลก ยังสวรรค์ มนุษย์และนรก ท้ังหมื่นโลกธาตุให้แลเห็นกันปรากฏท่ัว
ท้ังสิ้นอันเป็นมหาอัศจรรย์ เทวดาท้ังหลายในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมพร้อมกัน พระองค์ก็
เสด็จลงจากเทวโลก พร้อมด้วยทวยเทพตามส่งเสด็จเป็นจ านวนมาก ครั้งนั้น สรรพสัตว์
ท้ังหลายซึ่งได้เห็นองค์พระชินสีห์ ผู้ใดแม้สักคนหนึ่ง ท่ีไม่ปรารถนาพุทธภูมิไม่มี เมื่อสมเด็จ
พระบรมศาสดาจารย์เสด็จลงจากเทวโลกถึงเชิงบันไดแล้วประทับยืนอยู่ พระธรรมเสนาบดี  
ก็ถวายอัญชลีพระโลกนารถแล้วประกาศความยินดี 

 พระพุทธองค์ประทานพระธรรมเทศนา เมื่อแสดงจบ ภิกษุ ๕๐๐ รูป ซ่ึงเป็นสัทธิวิหาริก
แห่งพระสารีบุตรก็บรรลุอรหัตผล ประชาชนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจ านวนมาก 

รับผ้าคู่ของพระนางโคตม ี

สมัยหนึ่ง พระบรมครูเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นวาระท่ี ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมี
พระน้านางทรงจินตนาว่า จ าเดิมแต่พระลูกเจ้ามาสู่พระนครนี้ เรามิได้ถวายสิ่งใดเลย ฉะนั้น 
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เราจะถวายจีวรสาฎกเถิด แล้วจึงทรงเพาะเมล็ดฝ้ายในอ่างทอง เมื่อต้นฝ้ายออกปอย ทรงเก็บ
ใส่ลงในผอบทอง ทรงเลือกหีบดีดปั่นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เส้นด้ายละเอียดยิ่งนัก  
มีสีเหลืองดุจทองให้หาช่างหูกฝีมือเยี่ยมมา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้านั้นเป็นนิตย์ทุกวัน 
เมื่อส าเร็จได้ผ้า ๒ ผืน ผืนละ ๑๔ ศอก โดยความยาว เป็นพระภูษาท่ีค านวณค่ามิได้ จึงพับ
ใส่ผอบแก้วยกขึ้นทูนเหนือเศียรเกล้า พร้อมกับบริวารน าไปถวายพระบรมศาสดาท่ีนิโครธาราม 
ถวายนมัสการแล้วทรงจับผ้าท้ังคู่น้อมเข้าไปถวายว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ภูษาท้ังคู่นี้ 
ข้าพระองค์กระท าด้วยมือตนเอง ขอทรงพระมหากรุณานุเคราะห์รับผ้าท้ังคู่นี้ เพื่อประโยชน์สุข
แก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานเถิด พระพุทธองค์ตรัสว่า โคตมี พระนางจงถวายแก่สงฆ์เถิด  
จะมีผลานิสงส์มาก และได้ชื่อว่าบูชาตถาคตและสงฆ์ท้ังปวง พระนางปชาบดีทูลอ้อนวอนถึง 
๓ ครั้ง เมื่อพระองค์ไม่รับ ก็เสียพระทัยโทมนัสอาดูร จึงเข้าไปหาพระอานนท์เล่าเรื่องท้ังหมด
ให้ฟัง พระอานนท์จึงเข้าไปทูลวิงวอนให้พระองค์ทรงรับ พระองค์จึงตรัสเทศนาทักขิณาวิภังคสูตร 
จ าแนกทักษิณาทานท่ีเป็นปาฏิปุคคลิกทาน ๑๔ ประการ สังฆทาน ๗ ประการ แล้วทักษิณา
ทานอันบริสุทธิ์ ๔ ประการ พระนางโคตมีได้สดับพระธรรมเทศนาก็บังเกิดปรีดาปราโมทย์ 
จึงน้อมน าผ้าเข้าไปถวายพระธรรมเสนาบดี พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่รับ จึงถวายแก่พระมหาโมคคัลลานะ 
พระอสีติมหาสาวกท้ัง ๘๐ องค์ พระคุณเจ้าท้ังหมดก็มิยอมรับ จนกระท่ังถึงอชิตภิกษุ ซึ่งเป็น 
นวกภิกษุนั่งอยู่ท้ายสงฆ์ทั้งปวง พระผู้เป็นเจ้าก็รับ พระนางทรงโทมนัสจนน้ าพระเนตรนองพักตร์ 
ด้วยคิดว่า ตัวเรานี้บุญน้อย อุตส่าห์ท าผ้าคู่นี้ตั้งจิตว่าจะถวายพระชินสีห์ ท้ังพระองค์อัครสาวก 
และพระมหาเถระ ก็มิยอมรับ บัดนี้ ภิกษุหนุ่มเป็นนวกะมารับผ้าของเรา พระพุทธองค์ 
ทรงเห็นเช่นนั้น จึงทรงพุทธด าริว่า ตถาคตจะท าให้พระนางโคตมีบังเกิดโสมนัสในวัตถุทาน 
จึงตรัสให้พระอานนท์ไปน าบาตรของพระองค์มา แล้วทรงท าอธิษฐานว่า ขอพระสาวกทั้งปวง
จงอย่าเห็นบาตรนี้ เว้นเสีย อชิตภิกษุหนุ่มผู้เดียว แล้วทรงขว้างบาตรไปในอากาศ บาตรนั้น  
ก็ลอยหายลับเข้ากลีบเมฆไป พระธรรมเสนาบดีก็กราบทูลว่า จะน าบาตรกลับมาถวาย แล้วก็
เหาะขึ้นไปในอากาศ เท่ียวค้นหาก็มิได้พบ จึงกลับลงกราบทูล พระมหาสาวกท้ังหลายล้วน
เป็นเอตทัคคะต่าง ๆ ก็มิสามารถจะค้นหาได้พบ พระพุทธองค์จึงตรัสสั่งว่า อชิตะเธอจงไป
ค้นหาบาตรตถาคต พระผู้เป็นเจ้าด าริว่า น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ไฉนพระมหาเถระท้ังหลายมี
อานุภาพมากจึงมิอาจหาบาตรได้พบ ส่วนอาตมานี้ยังมีจิตอันกิเลสมลทินครอบง าอยู่  
พระสัพพัญญูตรัสสั่งให้ไปหาบาตร คงจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งอย่างแน่นอน ฉะนั้น อาตมาจะ
เท่ียวค้นหาบาตร บังเกิดปีติปราโมทย์จึงเข้าไปกราบทูลรับอาสา แล้วออกมายืนในท่ีสุดบริษัท 
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มองดูนภากาศแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่า อาตมาบรรพชาในพุทธศาสนาด้วยปรารถนาปัจจัยลาภ 
และมิอาจจะเลี้ยงชีพในฆราวาสได้ก็หาไม่ อาตมาตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหมายมั่นท่ี
จะตรัสรู้ธรรมท้ังปวง ผิว่าศีลของอาตมามิขาดมิท าลายบริสุทธิ์เป็นอันดี ขอให้บาตรแห่งองค์
พระชินสีห์ จงมาประดิษฐานในมือแห่งอาตมาท่ีเหยียดออกไปโดยพลัน พอเสร็จค าอธิษฐาน 
บาตรก็พลันตกลงมาจากอากาศประดิษฐานอยู่ในหัตถ์แห่งอชิตภิกษุเป็นท่ีน่าอัศจรรย์  
พระนางปชาบดีได้ทอดพระเนตร ดังนั้น ก็เกิดปีติโสมนัสเป็นก าลัง เกิดศรัทธาปสาทะอย่าง
แรงกล้าจนน้ าพระเนตรหล่ังไหล ยอหัตถ์นมัสการพระบรมศาสดาจารย์แล้ว ๆ เล่า ๆ ก็เสด็จ
คืนพระราชนิเวศน์ 

ส่วนพระอชิตภิกษุ จินตนาการว่า ประโยชน์อันใดแก่อาตมาด้วยผ้าท่ีเลิศคู่นี้ ด้วยจะ
ปิดกายก็มิสมควร อาตมาจะน าผ้าคู่นี้ไปกระท าบูชาพระพุทธชินสีห์ จะเป็นการสมควรยิ่ง 
เมื่อด าริเช่นนั้นก็ถือผ้าผืนหนึ่งเข้าไปดาดเป็นเพดานเบื้องบนพระคันธกุฎี อีกผืนหนึ่งฉีกเป็น 
๔ ชิ้น ท าเป็นม่านห้อยลงท้ัง ๔ มุมแห่งเพดาน แล้วจึงเปล่งวาจา วัตถุบูชานี้เจริญจิตยิ่งนัก 
ด้วยอานิสงส์วัตถุนี้ อาตมามิได้ปรารถนาสิ่งอื่นนอกเสียจากพระโพธิญาณ สมเด็จพระบรม-
ศาสดาจารย์ ทอดพระเนตรเห็นการกระท าของอชิตภิกษุนั้น ก็กระท าพระอาการแย้ม  
พระโอษฐ์ พระอานนท์กราบทูลถามเหตุผลแห่งการแย้มให้ปรากฏ พระบรมสุคตจึงตรัสว่า 
อานนท์ อชิตภิกษุนี้จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระชินสีห์ ทรงพระนามว่าเมตไตย ในอนาคตใน 
มหาภัทรกัปนี ้
 ในการนั้น พระเมตไตยบรมโพธิสัตว์ จะปฏิสนธิในครรภ์แห่งสุพรหมวดีพราหมณี 
ภรรยาแห่งสุพรหมพราหมณ์ ผู้เป็นปุโรหิตาจารย์แห่งพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ เมื่อครบ 
ทศมาสก็ประสูติ ณ ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองเกตุมวดี เมื่อเจริญวัย บริโภคสมบัติอยู่ใน
ปราสาทท้ัง ๓ หลัง มีจันทรมุขีพราหมณีเป็นอัครภรรยา ครอบครองสมบัติอยู่ในเพศฆราวาส 
๗ หมื่นปี ได้ทัศนาเทวทูตท้ัง ๔ เมื่อนางจันทรมุขีคลอดบุตรนามว่า พรหมวัฒนกุมารจึง 
ด าริในการจะออกบรรพชา ขณะนั้นปราสาทจะเลื่อนลอยขึ้นบนอากาศ ลงมาประดิษฐาน  
ณ ปฐพีใกล้พระศรีมหาโพธิ์ คือ ต้นกากทิง พระโพธิสัตว์จะลงจากปราสาทถือเอาผ้าทิพยกา-
สาวพัสตร์แล้วทรงบรรพชา บุรุษท่ีเป็นบริวารจะบรรพชาตามท้ังหมด พระองค์จะบ าเพ็ญ 
ทุกรกิริยา ๗ วัน พอถึงวันวิสาขบุรณมีจะเสวยข้าวมธุปายาสแห่งนางสุนันทาพราหมณี  
ครั้นเวลาเย็นทรงรับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์ ๘ ก ามือ อธิษฐานเป็นรัตนบัลลังก์สูง ๑๕ ศอก 
สถิตบนบัลลังก์ พิจารณาปัจจยาการ ก็ส าเร็จพระสัพพัญญุตญาณในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีนั้นแล 
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ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 

โปรดพระโสณโกฬิวิสะ 

   ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยู่ท่ีเขาคิชฌกูฏ แขวงกรุงราชคฤห์ ชาวบ้านเป็นอันมาก
เข้าไปเฝ้า ฟังธรรมเทศนาแล้วกลับไป กุลบุตรผู้หนึ่ง ชื่อโสณะ เป็นโคตร โกฬิวิสะ ซึ่งอยู่ใน
หมู่ชาวบ้านนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า ข้าพเจ้าได้ฟังธรรม ท่ีพระองค์ทรงแสดง เห็นว่า  
ผูอ้ยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ดุจสังข์ท่ีขัดแล้ว ไม่ท าได้ด้วย
ง่ายเลย ข้าพเจ้าอยากจะใคร่บวช ขอพระองค์จงโปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิด พระศาสดาก็โปรด
ให้บวชตามประสงค์ ครั้นพระโสณโกฬิวิสะบวชแล้ว ท าความเพียรเกินขนาดเดินจงกรมไม่หยุด 
จนเท้าแตกก็ไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงด าริในใจว่า บรรดาสาวกของ 
พระศาสดาท่ีปรารภความเพียรแล้ว เราก็เป็นคนหนึ่ง ถึงอย่างนี้ จิตของเราก็ยังไม่พ้นไปจาก
อาสวะท้ังปวงได้ สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่ ถ้าอย่างไรเราจะสึกออกไปบริโภคสมบัติ
และบ าเพ็ญกุศลเถิด จะเป็นการดีกว่า ฝ่ายพระศาสดาได้ทรงทราบว่าพระโสณโกฬิวิสะ 
ปรารภความเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตกแล้ว ด าริเช่นนั้น จึงเสด็จไปถึงที่อยู่แห่งพระโสณโกฬิวิสะ 
ตรัสถามว่า โสณะ เมื่อก่อน แต่ครั้งเมื่อท่านยังเป็นคฤหัสถ์ ท่านฉลาดเข้าใจในเสียงแห่ง  
สายพิณหรือ ? พระพุทธเจ้าข้า เมื่อใด สายพิณของท่านจะตึงเกินไป เมื่อนั้น สายพิณของ
ท่านมีเสียงควรฟังได้หรือ ? ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เมื่อใดสายพิณของท่านหย่อนเกินไป 
เมื่อนั้น สายพิณของท่านมีเสียงควรฟังได้หรือ ? ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เมื่อใด สายพิณ
ของท่านไม่ตึงนักไม่ หย่อนนักตั้งอยู่ในชั้นท่ีเสมอแต่พอดี เมื่อนั้น สายพิณของท่านมีเสียงควร
ฟังได้หรือ ? อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า โสณะ ข้อนี้แลฉันใด ความเพียรก็ฉันนั้น ความเพียร 
ท่ีปรารภเกินไปนัก ก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ท่ีย่อหย่อนนักก็เป็นไปเพื่อเกียจคร้าน เหตุนั้น
ท่านจงตั้งความเพียรแต่พอเสมอ และจงทราบความท่ีอินทรีย์ต้องเป็นของเสมอ ๆ กันคือ
ศรัทธากับปัญญา ความเพียรกับสมาธิต้องพอดี ๆ กันให้ตลอดแล้วก าหนดหมายในข้อนี้  
พระศาสดาตรัสสอนพระโสณโกฬิวิสะอย่างนี้แล้ว เสด็จกลับไปท่ีประทับ พระโสณโกฬิวิสะ 
ต้ังอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาประทาน ตั้งความเพียรแต่พอประมาณไม่ยิ่งหย่อนนัก เจริญวิปัสสนา  
ได้บรรลุพระอรหัตผลแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้อรหันต์มีอาสวะ
สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจท่ีจ าจะต้องท า ได้ท าเสร็จแล้ว มีภาระของหนักอันวางแล้ว
มีประโยชน์ของตนได้ถึงแล้ว มีธรรมท่ีประกอบไว้ในภพสิ้นรอบแล้วรู้ชอบจึงพ้นแล้วจากอาสวะ 
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ภิกษุผู้อรหันต์นั้นน้อมเข้าไปแล้วในคุณ ๖ สถาน คือน้อมไปแล้วในบรรพชาออกไปจากกาม 
ในท่ีสงัด ในความส ารวมไม่เบียดเบียน ในความสิ้นแห่งความถือมั่น ในความสิ้นแห่งความอยาก 
ในความไม่หลง ความส าคัญอย่างนี้ จะพึงมีแก่ท่านบางคนว่า ท่านผู้นี้อาศัยคุณแต่เพียงสักว่า
ความเชื่ออย่างเดียวเป็นแน่ จึงน้อมไปในบรรพชา ข้อนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้น ภิกษุผู้นั้น ไม่เห็น
ว่าตนยังมีกิจท่ีจ าจะต้องท า หรือจะต้องกลับสะสมท ากิจท่ีได้ท าแล้วอีก เพราะราคะ โทสะ 
โมหะ สิ้นแล้ว จึงเป็นผู้น้อมไปในบรรพชา ความส าคัญอย่างนี้ จะพึงมีแก่ท่านบางคนว่า  
ท่านผู้นี้ ใคร่ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นแน่ จึงน้อมไปในท่ีสงัด ข้อนี้ไม่ควรเห็น
อย่างนั้น ภิกษุผู้นั้นเพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะแล้ว จึงเป็นผู้น้อมไปในท่ีสงัด ความส าคัญ
อย่างนี้จะพึงมีแก่ท่านบางคนว่า ท่านผู้นี้เชื่อถือสีลัพพตปรามาส โดยความเป็นแก่นสารเป็นแน่ 
จึงน้อมไปในความส ารวม ข้อน้ีไม่ควรเห็นอย่างน้ัน ภิกษุน้ันเพราะส้ินราคะ โทสะ โมหะแล้ว 
จึงเป็นผู้น้อมไปในความส ารวม อนึ่ง เป็นผู้น้อมไปแล้วในความสิ้นแห่งความถือมั่น ในความ 
สิ้นแห่งความอยาก ในความไม่หลง ก็เพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะแล้ว ถ้าอารมณ์มีรูปเป็นต้น
ท่ีกล้ามากระทบคลองทวารจักษุเป็นต้น แห่งภิกษุผู้มีจิตน้อมพ้นไปแล้วโดยชอบอย่างนี้ 
อารมณ์นั้น ก็ไม่ครอบง าจิตของเธอตั้งอยู่ได้ จิตของเธออันอารมณ์นั้น ไม่ท าให้เจือติดอยู่ได้  
เป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วน ไม่มีช่อง ไม่มีโพรง แท่งเดียวทึบ แม้ลม
พัดมาใน ๔ ทิศ แต่ทิศใดทิศหนึ่ง ก็ไม่อาจท าให้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านได้ ฉันนั้น เธอเห็น
ความเส่ือมสิ้นแห่งสังขารอยู่โดยปกติ พระศาสดาได้ทรงฟังตรัสสรรเสริญว่าพระโสณโกฬิวิสะ
พยากรณ์พระอรหัตกล่าวแต่เนื้อความไม่น าตนเข้าไปเปรียบและเพราะท่านได้ปรารภความ
เพียรด้วยอุตสาหะแรงกล้า แต่ครั้งยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตจึงได้เป็นผู้ท่ีพระศาสดาทรงยกย่อง
ว่าเป็นยอดของภิกษุผู้ปรารภความเพียรในพระพุทธศาสนา 

โปรดพระรัฏฐปาละ 
   สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นกุรุ พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่  
ถึงถุลลโกฏฐิตนิคม พราหมณ์และคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมทราบว่า พระศาสดาเสด็จ
มาถึง พร้อมกันเข้าไปเฝ้า บางพวกถวายบังคม บางพวกเป็นแต่พูดปราศรัย บางพวกเป็นแต่
ประณมมือ บางพวกร้องประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่ ทุกหมู่นั้นนั่งในท่ีอัน
สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนา และน าให้พราหมณ์และคฤหบดีชาว
นิคมนั้นเห็นบาปบุญและสมาทานอาจหาญร่าเริงในการละบาปบ าเพ็ญบุญแล้ว ทูลลากลับไป  
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ก็แลในเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่นั้น กุลบุตรผู้หนึ่งชื่อรัฏฐปาละเป็นบุตรแห่งตระกูล
ท่ีเป็นหัวหน้าในนิคมนั้น นั่งอยู่ในหมู่ชาวนิคมนั้น รัฏฐปาละได้ฟังธรรมเทศนา เกิดศรัทธา
เลื่อมใสใคร่จะบวช พอชาวนิคมนั้นกลับไปแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบรรพชา 
พระองค์ตรัสถามว่า มารดาบิดาอนุญาตยอมให้ท่านบวชแล้วหรือ ? รัฏฐปาละทูลว่ายังไม่ได้
อนุญาต ครั้นได้ฟังรับสั่งว่า ไม่สามารถบวชกุลบุตรท่ีมารดาบิดายังไม่อนุญาต จึงทูลลากลับบ้าน 
เข้าไปลามารดาบิดาจะออกบวช มารดาบิดาตอบว่า พ่อรัฏฐปาละ เจ้าเป็นลูกคนเดียวและ
เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เคยตั้งอยู่ในสุข เราเล้ียงมาให้เป็นสุขแล้ว เจ้าไม่เคยรู้จักทุกข์แม้สัก
น้อยหนึ่ง เจ้าจงอยู่กินดื่มบ ารุงตนให้สบายเถิด จงยินดีบริโภคกามคุณและท าบุญกุศลอยู่ใน
ท่ีนี้เถิด เราไม่ยอมให้เจ้าบวช แม้จะตายเรายังไม่อยากพลัดพรากจากเจ้า จะป่วยกล่าวไปไย 
ถึงจะยอมให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกไปบวช รัฏฐปาละพูดอ้อนวอนเป็นหลายครั้ง มารดาบิดา 
ก็ไม่ยอม รัฏฐปาละ เสียใจลงนอนไม่ลุกขึ้น อดอาหาร คิดว่าจักตายเสียในท่ีนี้ หรือจักบวช
เท่านั้น มารดาบิดาปลอบใจให้ลุกขึ้นกินอาหาร รัฏฐปาละก็นิ่ง มารดาบิดาจึงไปหาสหาย
ของรัฏฐปาละ ขอให้ช่วยกันห้ามรัฏฐปาละ สหายเหล่านั้นก็ไปช่วยห้าม และพูดปลอบด้วย
ค าต่าง ๆ เห็นรัฏฐปาละนิ่ง จึงคิดว่ารัฏฐปาละไม่ได้บวช ก็จักตาย หาเป็นคุณอย่างหนึ่งอย่าง
ใดไม่ ถ้ารัฏฐปาละได้บวช มารดาบิดาและเราจักได้เห็นรัฏฐปาละตามเวลาท่ีสมควร ก็ชื่อว่า
การบวชนี้เป็นการหนักไม่เบาเลย ผู้บวชจะต้องถือบาตรเดินเท่ียวบิณาบาตทุกวัน ๆ เมื่อ
ตอ้งการด้วยของร้อน ย่อมได้ของเย็น เมื่อต้องการด้วยของเย็นย่อมได้ของร้อน ต้องประพฤติ
พรหมจรรย์ นอนเวลาเดียว กินเวลาเดียว ก็รัฏฐปาละนี้เป็นคนอ่อนเคยตั้งอยู่เป็นสุข เป็นชาติ
ชาวเมือง เมื่อไม่อาจประพฤติอย่างนั้นได้ ก็จักกลับมาท่ีนี่อีก ควรเราจักพูดให้มารดาบิดา
ของรัฏฐปาละยอมให้บวช ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว จึงเข้าไปหามารดาบิดาของรัฏฐปาละ  
ชี้เหตุผลให้ฟัง มารดาบิดาของรัฏฐปาละเห็นด้วยแล้วยอมตาม แต่บวชแล้วขอให้กลับมา
เย่ียมบ้างสหายเหล่านั้นก็กลับไปบอกความแก่รัฏฐปาละ ๆ ทราบว่ามารดาบิดายอมแล้ว ดีใจ
ลุกขึ้นเช็ดตัวแล้ว อยู่บริโภคอาหารพอร่างกายมีก าลังแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า มารดาบิดา
อนุญาตแล้ว พระศาสดาก็โปรดให้บวช ครั้นพระรัฏฐปาละบวชได้ไม่นาน ประมาณสักกึ่งเดือน 
พระศาสดาเสด็จจากถุลลโกฏฐิตนิคม ไปประทับเมืองสาวัตถี ส่วนพระรัฏฐปาละตามเสด็จไป
ด้วย ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เจริญวิปัสสนา ได้ส าเร็จพระอรหัตผลซึ่งเป็นท่ีสุดของ
พรหมจรรย์แล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลลากกลับไปเยี่ยมมารดาบิดา พระศาสดาทรงทราบว่า 
พระรัฏฐปาละไม่ควรจะกลับสึกออกไปเป็นคฤหัสสถ์แล้วก็ทรงอนุญาตให้ไป พระรัฏฐปาละ
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ถวายบังคมลา ออกจากเมืองสาวัตถี เท่ียวจาริกไปถึงถุลลโกฏฐิตนิคม พักอยู่ท่ีพระราชอุทยาน
ของพระเจ้าโกรัพยะ ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินกุรุ ซึ่งชื่อมิคจิรวัน ครั้นเวลาเช้า ท่านเข้าไป
บิณาบาตในนิคมนั้น ในเวลานั้นบิดาของพระรัฏฐปาละดูการเขียนอยู่ท่ีศาลากลาง เห็น
พระรัฏฐปาละจ าไม่ได้ นึกน้อยใจเพราะลูกของตนออกบวช จึงร้องว่า สมณะหัวโล้นเหล่านี้
ทีเดียว บวชลูกคนเดียวซึ่งเป็นท่ีรักของเรา พระรัฏฐปาละไปถึงเรือนบิดา ไม่ได้อะไรท่ีเขาให้ 
แม้แต่ค าบอกส่งให้กลับก็ไม่ได้ ได้อยู่แต่ค าด่าเท่านั้น เวลานั้น ทาสีแห่งญาติของรัฏฐปาละคน
หนึ่ง ก าลังจะท้ิงขนมบูดซึ่งค้างคืน พระรัฏฐปาละจึงพูดกะทาสีนั้นว่า ถ้ าของนี้มีอันจะต้อง 
ท้ิงเสียเป็นธรรมดา ท่านจงเทลงในบาตรของเรานี้เถิด ทาสีนั้นจ าเสียงของพระรัฏฐปาละได้ 
เมื่อเทขนมนั้นลงในบาตรก็จ าลักษณะมือและเท้าได้ จึงไปบอกมารดาของพระรัฏฐปาละว่า 
แม้เจ้าทราบเถิดลูกเจ้ามาถึงแล้ว มารดาทราบแล้วมีความยินดีพูดว่า ถ้าเองพูดจริงเอ ง 
จักเป็นไทไม่ต้องเป็นทาสีแล้ว จึงไปบอกบิดาของรัฏฐปาละให้ทราบ บิดารีบตามไปพบ
พระรัฏฐปาละนั่งฉันขนมบูดอยู่ จึงถามว่า พ่อรัฏฐปาละ เคยมีหรือ เจ้ากินขนมบูดเช่นนี้  
ควรเจ้าจะไปเรือนของตนมิใช่หรือ ? คฤหบดี เรือนของเราผู้บวชแล้วจักมีแต่ท่ีไหน เราเป็น
คนไม่มีเรือน เราได้ไปเรือนของท่านแล้ว ไม่ได้อะไรที่เขาให้ แม้แต่ค าบอกส่งให้กลับก็ไม่ได้ ได้
อยู่แต่ค าด่าเท่านั้น พ่อไปเรือนด้วยกันเถิด คฤหบดี อย่าเลยวันนี้เราฉันแล้ว ถ้าอย่างนั้นขอพ่อ
จงรับไปฉันในวันพรุ่งนี้เถิด พระรัฏฐปาละก็รับด้วยอาการท่ีนิ่งอยู่ บิดาก็ลากลับไป ครั้นรุ่งขึ้น 
พระรัฏฐปาละไปถึงเรือนแล้ว บิดาก็น าเอาสมบัติซึ่งมีอยู่ในเรือนออกล่อแล้ว อ้อนวอนให้สึก
ออกมาบริโภคสมบัติ พระรัฏฐปาละพูดว่า คฤหบดี ถ้าท่านจะท าตามค าเรา เราจะพูด จงพูด
เถิดพ่อ ถ้าอย่างนั้น ท่านจงให้ท าถุงใหญ่ ๆ แล้ว กรอกเงินทองนี้ให้เต็มแล้ว ให้บรรทุกเกวียน
ขนไปถ่วงเสียในกระแสน้ าในท่ามกลางแม่น้ า เราพูดอย่างนี้เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุทุกข์
กายทุกข์ใจซึ่งมีเงินทองนั้นเป็นเหตุ จักไม่เกิดแก่ท่าน คร้ันพระรัฏฐปาละพูดอย่างนี้แล้ว บิดา
เสียใจว่า เหตุไฉน พ่อรัฏฐปาละพูดแล้วอย่างนี้ ฝ่ายภริยาเก่าเข้าจับเท้าแล้วถามว่า ลูกเจ้ า 
นางฟ้าท่ีเป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีรูปร่างเช่นไหน ? น้องหญิง เราไม่ได้
ประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุนางฟ้า ภริยาเก่านั้นได้ฟังพระรัฏฐปาละเรียกตนว่าน้องหญิง
อย่างนั้น ก็เสียใจ พระรัฏฐปาละพูดกะบิดาว่า คฤหบดี ถ้าโภชนะจ าจะต้องให้ ท่านจงให้เถิด 
อย่าเบียดเบียนเราให้ล าบากเลย ฉันเถิดพ่อข้าวเสร็จแล้ว บิดาว่าอย่างนี้แล้ว ก็เลี้ยงพระรัฏฐปาละ 
ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตด้วยมือของตนเองจนอิ่มแล้ว พระรัฏฐปาละกล่าวคาถา
อนุโมทนาพอเป็นทางให้เกิดสังเวชในร่างกายแล้วกลับไปมิคจิรวัน 
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พระรัฏฐปาละแสดงธรรมุทเทศ ๔ ประการ 

   ฝ่ายพระเจ้าโกรัพยะ เสด็จไปประพาสพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพระรัฏฐปาละ 
ทรงจ าได้ เพราะทรงรู้จักมาแต่เดิม เสด็จเข้าไปใกล้ตรัสปราศรัยแล้วประทับราชอาสน์  
ตรัสถามว่า รัฏฐปาละ ผู้เจริญ ความเสื่อม มี ๔ อย่าง ท่ีคนบางพวกต้องเข้าแล้วจึงออกบวช
คือ แก่ชรา ๑ เจ็บ ๑ สิ้นโภคทรัพย์ ๑ สิ้นญาติ ๑ คนบางคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงถึงกาล
ปัจฉิมวัยแล้ว คิดว่า เดี๋ยวนี้เราแก่แล้ว ความท่ีเราจะแสวงหาได้ซึ่งโภคทรัพย์ท่ียังไม่ได้ หรือ
จะท าโภคทรัพย์ท่ีได้แล้วให้เจริญขึ้น ไม่ท าได้ง่ายเลย ควรเราจะบวชเสียดีกว่า ครั้นคิด  
อย่างนี้แล้ว ก็ออกบวช ถึงคนท่ีเจ็บไข้และคนมีโภคทรัพย์สิ้นแล้ว คนมีญาติสิ้นแล้ว ก็คิด
เหมือนอย่างนั้นจึงออกบวช ส่วนท่าน บัดนี้ก าลังเป็นหนุ่มยังเยาว์มีผมยังด าสนิท ประกอบด้วย
วัยอันเจริญ ตั้งอยู่ในวัยทีแรก มีความเจ็บไข้น้อย มีไฟธาตุย่อยอาหารพอเสมอ รักษาร่างกาย
ให้เป็นปกติ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อนึ่ง ท่านก็เป็นลูกแห่งตระกูลที่เป็นหัวหน้าในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ 
ไม่มีความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ชนในนิคมนี้เป็นญาติมิตรของท่านโดยมาก ความเสื่อม ๔ อย่างนี้
ไม่มีแต่ท่าน ท่านรู้เห็นหรือได้ฟังอย่างไรจึงได้ออกบวช มหาบพิตร มีอยู่ธรรมุทเทศ (ธรรมท่ี
แสดงขึ้นเป็นหัวข้อ) ๔ ข้อ ท่ีพระศาสดาซึ่งเป็นผู้รู้เห็น เป็นพระอรหันต์ จึงออกบวช  
ธรรมุเทศ ๔ ข้อนั้น คือ 

 ข้อที่ ๑ ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันชราเป็นผู้น า ๆ เข้าไปใกล้ ไม่ยั่งยืน  

 ข้อที่ ๒ ว่า โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นผู้ใหญ่จ าเพาะตน  

 ข้อที่ ๓ ว่า โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จ าต้องละท้ิงสิ่งท้ังปวงไป  

 ข้อที่ ๔ ว่าโลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหาดังนี้ 

 ผู้เจริญ ท่านพูดว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันชราเป็นผู้น า ๆ เข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน ความแห่ง
ค าท่ีท่านพูดนี้ จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร เมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนมายุได้ ๒๐ ปี
หรือ ๒๕ ปี ทรงช านาญในศิลปศาสตร์ ช้าง ม้า รถ ธนู ศัสตรา พระองค์อาจจะสู้สงครามด้วย
ก าลังพระอุรุและก าลังพระพาหาได้หรือไม่ ข้าพเจ้าอาจสู้สงครามได้ บางทีข้าพเจ้าไม่เห็น  
การพลาดพลั้งเสียท่วงทีด้วยก าลังของตนเลย บัดนี้ พระองค์อาจสู้สงครามด้วยก าลังพระอุรุ
และก าลังพระพาหา เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่ เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าแก่เฒ่า มีอายุได้ ๘๐ ปี 
ล่วงวัยแล้วบางทีคิดว่า จะเหยียดเท้าเข้าไปข้างนี้เหยียดไปเสียข้างอื่น มหาบพิตรพระศาสดา
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ทรงอาศัยเหตุผลนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศข้อท่ี ๑ แล้ว ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาค
ตรัสชอบแล้ว เพราะสัตวโลก อันชราน าไปเสมอ ไม่ยั่งยืน อีกข้อหนึ่ง ในราชตระกูลนี้  
มีหมู่ช้าง ม้า รถพลไว้เพื่อส าหรับต่อยุทธ์ ในเวลามีอันตรายเกิดขึ้นแก่เรา ท่านพูดว่า โลกไม่มี
ผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จ าเพาะตน ความแห่งค าท่ีท่านพูดนั้นจะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร 
พระโรคส าหรับพระองค์อย่างใดอย่างหนึ่งของพระองค์ มีบ้างหรือไม่ โรคส าหรับตัวของ
ข้าพเจ้ามีอยู่บางคราวญาติมิตรต้องยืนล้อมข้าพเจ้า ด้วยเข้าใจว่าข้าพเจ้าจักตาย พระองค์
เรียกให้พระญาติมิตรมาช่วยแบ่งทุกขเวทนาไป ให้พระองค์ต้องทนรู้สึกทุกขเวทนาแต่น้อยได้ 
หรือพระองค์ต้องเสวยทุกขเวทนาแต่ผู้เดียว ข้าพเจ้าเรียกให้เขาช่วยไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องเสวย
ทุกขเวทนาแต่ผู้เดียว มหาบพิตร พระศาสดาอาศัยเหตุนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศข้อท่ี ๒ แล้ว  
ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้ว เพราะโลกไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่
จ าเพาะตน ยังอีกข้อหนึ่ง ในราชตระกูลนี้ มีเงินและทองเป็นอันมาก ตั้งอยู่ท้ังท่ีพื้นและ
เวหาส ท่านพูดว่า โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จ าต้องละสิ่งท้ังปวงไปความแห่งค าท่ีท่านพูดนี้
จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร ในเวลานี้พระองค์ถึงพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บ าเรอพระองค์
อยู่ พระองค์จักปรารถนาได้หรือว่า ข้างหน้าเราก็จักอย่างนี้ หรือว่าผู้อื่นจะครอบครองสมบัติ
อันนี้ ส่วนพระองค์ก็จะเสด็จไปตามกรรม ข้าพเจ้าจักปรารถนาอย่างนั้นไม่ได้ ผู้อื่นเขาจัก
ครอบครองสมบัตินี้ ส่วนข้าพเจ้าก็จักไปตามกรรม มหาบพิตร พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แล
จึงตรัส ธรรมุทเทศข้อที่ ๓ แล้ว ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้วเพราะ
โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จ าต้องละสิ่งท้ังปวงไป ยังอีกข้อหนึ่งท่านพูดว่า โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ 
ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ความแห่งค าท่ีท่านพูดนี้จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร 
พระองค์ทรงครองแห่งค าท่ีท่านพูดนี้จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร พระองค์ทรงครอง  
แว่นแคว้นกุรุอันกว้างใหญ่นี้หรือ อย่างนั้นพระเจ้าข้า ถ้ามีคนท่ีควรเชื่อได้ มาแต่ทิศตะวันออก
แล้วทูลว่า ขอเดชะ ข้าพเจ้าไปในทิศตะวันออก ได้พบชนบทใหญ่อันหนึ่ง มั่นคั่งกว้างขวาง  
มีหมู่มนุษย์เกลื่อนกล่น หมู่ช้าง ม้า รถ พล และเงินทองท่ียังไม่ได้ท าเป็นรูปพรรณบ้าง ท าเป็น
รูปพรรณแล้วบ้าง ในชนบทนั้นมีอยู่มาก สตรีในชนบทนั้นก็มีมาก พระองค์อาจช านะได้ด้วย
หมู่พลประมาณเท่านี้ พระองค์จะทรงท าอย่างไรข้าพเจ้าจักปราบชนบทนั้นครอบครองเอา 
เป็นของข้าพเจ้า ถ้ามีคนท่ีควรเชื่อถือได้ มาแต่ทิศตะวันตก แต่ทิศเหนือ แต่ทิศใต้ แต่ฝั่งทะเล
ฟากโน้นแล้ว ทูลเหมือนอย่างนั้นอีกพระองค์จะทรงท าอย่างไร ข้าพเจ้าก็จักปราบชนบท 
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นั้น ๆ ครอบครองเอาเป็นของข้าพเจ้าอีก มหาบพิตร พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แลจึงตรัส
ธรรมุทเทศข้อท่ี ๔ แล้ว ผู้เจริญข้อนี้เป็นอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้ว เพราะโลก
พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา พระรัฏฐปาละ ทูลเหตุท่ีให้ตนออกบวชแก่
พระเจ้าโกรัพยะอย่างนี้แล้ว กลับมาอยู่ในส านักพระศาสดา ท่านผู้นั้นเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา
มาแต่เดิม และกว่าจะบวชได้ก็แสนจะล าบาก พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นยอดของภิกษุ  
ผู้บวชด้วยศรัทธา 

   ส่วนกุลบุตรอื่น ๆ ได้ฟังธรรมเทศนา ได้ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วบวชในพระศาสนา 
ก็ยังมีอีกเป็นอันมาก ได้บรรลุพระอรหัตผลบ้าง ได้บรรลุแต่เพียงผลเบื้องต่ าบ้าง ไม่ได้บรรลุ
มรรคผล เป็นแต่ตั้งตนไว้ในกัลยาณคุณบ้าง ในหมู่ภิกษุพุทธสาวกนั้น มีภิกษุท่ียกขึ้นเป็นสาวก
ผู้ใหญ่ ๘๐ รูป ในบางแห่งก็ทราบชัดว่า ใครแก่ใครอ่อนตามท่ีปรากฏในเรื่อง เช่น ปัญจวัคคีย์ 
พระยสะกับสหาย ชฏิลเก่า ๓ คนพี่น้อง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เหล่านี้แก่อ่อน
กว่ากันโดยล าดับ ทราบชัดโดยโวหารพูดเช่นพระมหากัสสปะแก่กว่าท่านท่ีเหลือนั้นเป็นต้น
ในสาวกเหล่านี้บางองค์ก็นิพพานก่อนพระศาสดา มีพระอัญญาโกณาัญญะ พระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ พระราหุลเป็นต้น บางองค์ก็นิพพานทีหลังพระศาสดา  มีพระมหากัสสปะ 
พระอุปาลี พระอนุรุทธะ พระอานนท์เป็นต้น บางองค์ก็ไม่ปรากฏว่านิพพานก่อนหรือ 
หลังพระศาสดา 
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ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
พระผู้มีพระภาคประทับนั่ง ณ ริมพระวิหาร  พระอานนท์เข้าเฝ้าถวายนมัสการ 

กราบทูลถึงความท่ีตนหนักใจในพระอาการประชวรของพระพุทธองค์ในระหว่างพรรษาแต่ก็
ดีใจอยู่หน่อยหนึ่งว่า พระองค์ยังไม่ปรารภภิกษุสงฆ์ตรัสพระพุทธวจนะอันใดอันหนึ่งแล้วยังจัก
ไม่ปรินิพพานก่อน พระองค์ก็ตรัสว่า ภิกษุยังจะมาหวังอะไรในพระองค์อีก ธรรมทุกอย่าง
พระองค์ก็แสดงเปิดเผยไม่มีข้อลี้ลับ หรือจะเก็บไว้เพื่อภิกษุบางพวกก็ไม่มีความอาลัยในภิกษุ
ก็ไม่มี  เดี๋ยวนี้อายุตถาคต ๘๐ ปีแล้ว เหมือนเกวียนเก่าท่ีช ารุด เขาดามไว้ด้วยไม้ไผ่ ล่วงเข้าสู่
วัยชราอาศัยสมาธิภาวนาก็พอพยุงไปได้ เธอจงอาศัยตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนเถิด 

 ครั้นวันรุ่งขึ้น เสด็จเข้าไปบิณาบาตในเมืองสาวัตถี เมื่อเสด็จกลับท าภัตกิจเสร็จแล้ว 
ก็เสด็จไปเมืองเวสาลี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป ประทับท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวัน  
พวกกษัตริย์ลิจฉวี สดับข่าวมีความยินดีน าสักการะมาถวาย สดับพระธรรมเทศนา  
ทูลอาราธนารับอาหารบิณาบาตในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น 

 พอรุ่งเช้า เสด็จไปบิณาบาตในพระราชนิเวศน์ ทรงท าภัตกิจเสร็จแล้วอนุโมทนา
เสด็จออกจากพระนครหันพระกายกลับมามองดูกรุงเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จไปยัง
กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน 

ทรงท านิมิตโอภาส 

ครั้นถึงจึงรับสั่งให้พระอานนท์ถือผ้านิสีทนะตามไปยังปาวาลเจดีย์ประทับนั่ งแล้ว 
ทรงตรัสว่า อานนท์ ถ้าบุคคลใดเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ปรารถนาจะด ารงอยู่ประมาณ 
กัปหนึ่งหรือมากกว่านั้น ก็สามารถจะอยู่ได้ถึง ๓ ครั้ง พระอานนท์ก็ไม่สามารถจะรู้ทัน 
จึงทรงขับไล่ไปเสีย 

ปลงอายุสังขาร 

เมื่อพระอานนท์หลีกไป มารได้เข้ามาเฝ้าทูลอาราธนาให้ปรินิพพาน พระองค์ทรงรับ
และตรัสว่า ต่อไปนี้อีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน พอมารไปแล้วพระองค์ทรงปลงอายุ
สังขาร จึงเกิดแผ่นดินไหว พระอานนท์เกิดความสงสัยเข้าไปทูลถาม พระองค์ตรัสตอบว่า 
เหตุที่ท าให้แผ่นดินไหวมี ๘ ประการ บัดนี้ ตถาคตปลงอายุสังขารอีก ๓ เดือนจะปรินิพพาน 
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แผ่นดินจึงได้ไหว พระอานนท์ทูลวิงวอนขอให้พระองค์ด ารงอยู่ต่อไปอีก พระพุทธองค์ทรง
ห้ามเสียและตรัสว่า พระองค์ทรงท านิมิตโอภาสแก่พระอานนท์ถึง ๑๖ ต าบล ในกรุงราชคฤห์ 
๑๐ ต าบล ในกรุงเวสาลี ๖ ต าบลแต่พระอานนท์รู้ไม่ทนั จึงเป็นความเขลาของพระอานนท์ 

บิณฑบาตครั้งสุดท้าย 

ต่อแต่นั้น ตรัสสั่งให้พระอานนท์บอกแก่ภิกษุสงฆ์เตรียมตัวเดินทาง เมื่อพร้อมกันแล้ว  
ก็เสด็จไปยังบ้านภัณาุคาม หัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร ปาวานคร โดยล าดับ 
ประทับอยู่ท่ีสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตร นายจุนทะทราบข่าวมีความยินดีออกไปเฝ้า 
ได้สดับพระธรรมเทศนาก็ส าเร็จโสดาปัตติผลแล้วทูลนิมนต์ให้เข้าไปรับอาหารบิณาบาตในบ้าน
วันรุ่งขึ้นพร้อมกับภิกษุท้ังหลาย ในคืนวันนั้นนายจุนทะให้ตระเตรียมโภชนาหารอันประณีต
พร้อมท้ังสุกรมัททวะประกอบด้วยรสอันโอชา 

 ในวันรุ่งขึ้น เสด็จไปบ้านของนายจุนทะ ประทับนั่งแล้วตรัสให้นายจุนทะน าเอา
สุกรมัททวะอังคาสแก่พระองค์แต่ผู้เดียว ท่ีเหลือให้ขุดหลุมฝังเสียและให้อังคาสภิกษุสงฆ์ 
ด้วยโภชนะอย่างอื่น ครั้นกระท าภัตกิจเสร็จตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับ  ในวันนั้นเอง 
ทรงประชวรด้วยพระโรคโลหิตปักขันทิกาพาธ เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าได้แสดงบุรพกรรม
ท่ีได้กระท าไว้ในชาติก่อนของพระองค์และตรัสว่า อานนท์เรามาไปเมืองกุสินารากันเถิด 

ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ 

ในระหว่างทาง พระพุทธองค์ทรงกระหายน้ าเป็นก าลัง จึงเสด็จแวะยังร่มไม้ริมทาง 
พลางตรัสให้พระอานนท์น าน้ ามาให้เสวย ในขณะนั้น ปุกกุสบุตรมัลลกษัติรย์ เดินทางมาจาก
เมืองกุสินารา เพ่ือจะไปเมืองปาวาโดยทางนั้นได้เห็นพระองค์จึงเข้าไปเฝ้า ได้สดับสันติวิหาร
ธรรมเกิดความเลื่อมใส ได้น้อมผ้าคู่สิงคิวรรณมีค่ามากถวายพระองค์ตรัสให้ถวายพระองค์  
ผืนหนึ่ง พระอานนท์ผืนหนึ่งแล้วแสดงธรรมีกถา ปุกกุสะรื่นเริงในกุศลจริยาแล้วทูลลาจากไป 

ผลแห่งบิณฑบาตทาน 

เมื่อปุกกุสะหลีกไป พระอานนท์ได้น าผ้าสิงคิวรรณผืนหนึ่งเข้าไปถวายพระองค์ทรงนุ่ง
ผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ปรากฏผิวกายของพระองค์งามยิ่งนัก พระอานนท์ออกปากชม พระองค์ 
ตรัสว่า ผิวกายของตถาคตงามบริสุทธิ์  ๒ คราว คือ ในคืนตรัสรู้และในคืนท่ีจะปรินิพพาน แล้ว
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ได้เสด็จด าเนินต่อไปยังแม่น้ ากกุธานที เสด็จลงเสวยและสรงสนานส าราญพระกายตาม 
พุทธอัธยาศัย แล้วเสด็จประทับยังร่มไม้ ตรัสสั่งให้พระจุนทะปูลาดสังฆาฏิถวาย ทรงบรรทม
เพื่อระงับความล าบากพระวรกาย เมื่อหายเหน็ดเหนื่อยแล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูกรอานนท์
อาจจะมีคนท าความร้อนใจให้กับจุนทะว่า เพราะบิณาบาตท่ีเขาถวาย พระผู้มีพระภาคตรัส
สรรเสริญว่า บิณาบาตท่ีทายกถวายพระตถาคต ๒ ครั้ง มีผลมาก มีอานิสงส์มาก คือ ครั้งท่ี
ตถาคตเสวยแล้วได้ตรัสรู้และครั้งท่ีตถาคตเสวยแล้วปรินิพพาน 

ทรงปรารภสักการบูชา 
ต่อแต่นั้น พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุท้ังหลาย เสด็จข้ามแม่น้ าหิรัญญวดีไปเมือง

กุสินารา เสด็จเข้าไปยังสาลวโนทยานแห่งมัลลกษัตริย์ โปรดให้พระอานนท์ปูลาดเตียงบรรทม 
ณ ระหว่างนางรังท้ังคู่ แล้วเสด็จบรรทมสีหไสยาสน์โดยมิได้คิดท่ีจะลุกขึ้นอีก ครั้งนั้น นางรัง
ท้ังคู่ผลิดอกบานเต็มต้นหล่นลงมายังพุทธสรีระ แม้ดอกมณาารพในสวรรค์ตลอดทิพยสุคนธชาติ
ก็ตกลงมาจากอากาศเป็นมหัศจรรย์ พระองค์จึงแสดงแก่พระอานนท์ว่า การบูชาตถาคตด้วย
อามิสบูชา แม้มากมายเห็นป่านนี้ ก็ไม่เชื่อว่าบูชาตถาคต อานนท์ผู้ใดแลปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งในธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคต ในขณะนั้นพระองค์ทรงให้พระอุปวาณะ
ท่ียืนถวายงานพัดอยู่เฉพาะพระพักตร์ให้หลีกไป พระอานนท์ทูลถาม พระองค์ตรัสว่า เทวดา
ทุกห้องชั้นฟ้าได้มาประชุมเพื่อดูตถาคตเป็นครั้งสุดท้ายแต่อุปวาณะยืนบังเสีย จึงพากันยกโทษ 
เพราะไม่สมใจท่ีจะตั้งใจมาเฝ้าตถาคต 

สังเวชนียสถาน ๔  ต าบล 

พระอานนท์กราบทูลว่า ครั้งก่อน พุทธบริษัทท้ังหลายย่อมเดินทางมาเฝ้าพระผู้มี 
พระภาคได้สนทนาปราศรัยแล้วได้โอกาสอันดีเช่นนั้น ตรัสว่า อานนท์ สังเวชนียสถาน  
๔ ต าบล คือ สถานท่ีประสูติ ๑ สถานท่ีตรัสรู้ ๑ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ๑ สถานท่ีตถาคต
ปรินิพพาน ๑ ควรท่ีพุทธบริษัทจะไปดูไปเห็นและควรให้เกิดสังเวชท่ัวกัน 

 พระอานนท์ทูลถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในพระพุทธสรีระพระองค์ตรัสให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ และตรัสถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรแก่การประดิษฐาน ในสถูป 
๔ ประเภท คือ ๑ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๓ พระอรหันตสาวก 
๔ พระเจ้าจักรพรรดิ แล้วตรัสเรื่องเมืองกุสินารา พระอานนท์กราบทูลให้เสด็จไปปรินิพพาน
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ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น พระนครราชคฤห์เป็นต้น ไม่ควรปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา เพราะเป็น
เมืองเล็กเมืองดอน พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่า กุสินารานี้แต่ปางก่อนเคยเป็นมหานครราชธานี
นามว่ากุสาวดี พระเจ้ามหาสุทัศน์จักรพรรดิราชทรงครอบครอง มีประชาชนหนาแน่น สงบสุข
สมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งท้ังปวง ไม่เคยขาดเสียง ๑๐  ประการ มีเสียงช้างเป็นต้นท้ังกลางวัน
กลางคืน  

 ครั้นแล้วทรงรับสั่งให้พระอานนท์เข้าไปบอกพวกมัลลกษัตริย์ให้ทราบว่า ตถาคตเจ้า
จักปรินิพพานยามท่ีสุดแห่งราตรีในวันนั้น เมื่อพวกมัลละทราบได้พากันมาเฝ้า พระอานนท์ 
ก็จัดให้เข้าเฝ้าเป็นสกุล ๆ เสร็จเรียบร้อยภายในปฐมยามนั่นเอง 

โปรดสุภัททปริพาชก 

สมัยนั้น สุภัททปริพาชก ได้ไปพบพระอานนท์เพื่อขอโอกาสเข้าเฝ้า ถูกพระอานนท์
ทัดทาน อยู่ ๒-๓ ครั้ง พระพุทธองค์ทรงสดับจึงตรัสแก่พระอานนท์ให้สุภัททะเข้าเฝ้า สุภัททะ
ถามถึงครูท้ัง ๖ เป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ พระองค์ตรัสว่า อริยมรรค ๘ ประการ เป็นมรรค
อันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ สมณะ คือ ท่านผู้สงบระงับกิเลสได้ก็มีอยู่เฉพาะในธรรมวินัยนี้ 
หากภิกษุท้ังหลายจะพึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมวินัยนี้ไซร้ โลกนี้จะไม่ถึงความว่างเปล่า
จากพระอรหันต์ สุภัททะเล่ือมใสทูลขอบวช เมื่อบวชแล้วหลีกออกจากหมู่บ าเพ็ญสมณธรรม 
ก็ได้บรรลุอรหันต์ในราตรีวันนั้นได้เป็นอรหันตปัจฉิมสาวก 

โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์ 

พระอานนท์ทูลถามถึงพระฉันนะว่า เป็นคนถือตัวว่าเป็นข้าเก่าเป็นผู้ว่ายากสอนยาก
ไม่ยอมรับโอวาทใคร เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะเป็นผู้ว่ายากหนักขึ้น ด้วยหาคนย าเกรง
มิได้ พวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติเช่นไร พระองค์แนะน าให้ลงพรหมทัณา์ คือ ภิกษุท้ังหลาย
ไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงโอวาทไม่พึงสั่งสอน ไม่พึงเจรจาค าใด ๆ ด้วยท้ังสิ้น เว้นแต่ค าอันเป็นกิจธุระ
โดยเฉพาะ ต่อแต่นั้นทรงประทานโอวาทว่า เมื่อตถาคตทรงปรินิพพานแล้ว เธอท้ังหลายไม่
ควรด าริว่า บัดนี้ ศาสดาของเราไม่มี แท้จริง วินัยท่ีเราบัญญัติแก่เธอท้ังหลายก็ดี ธรรมท่ีเรา
ได้แสดงแก่เธอท้ังหลายก็ดี เมื่อเราล่วงไปแล้วธรรมและวินัยนั้นแลจักเป็นศาสดาของเธอ
ท้ังหลาย 
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ประทานปัจฉิมโอวาท 

ล าดับนั้น พระองค์ตรัสเตือนว่า ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขาร
ท้ังหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงบ าเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ให้บริบูรณ์โดยความไม่ประมาทเถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระโอวาทเป็นวาระ
สุดท้ายเพียงเท่านี้  ก็มิได้ตรัสอะไรอีกเลย ทรงท าปรินิพพานกรรมด้วยอนุปุพพวิหารธรรม  
ท้ัง ๙ โดยอนุโลมและปฏิโลมเป็นล าดับ เมื่อออกจากจตุตถฌานแล้ว ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปุรณมีเพ็ญเดือน ๖ ขณะนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวท่ัวพื้นปฐพี 

พระบรมศพไม่เคลือ่นที ่

 ขณะนั้น บรรดาพุทธบริษัทท้ังปวง ต่างก็เศร้าโศก ร่ าไรร าพันมีประการต่าง ๆ เป็น
ท่ีน่าสลดใจยิ่งนัก มหาชนเป็นอันมากแม้จะอยู่ห่างไกลพอได้ทราบข่าวต่างก็ถือดอกไม้ของ
หอมนานาชนิด พากันมาบูชาพระบรมศพไม่ขาดสายตลอด ๖ วัน 

 ครั้นในวันท่ี ๗ มัลลกษัตริย์ได้ปรึกษาพร้อมใจกัน ในการท่ีจะอัญเชิญพระบรมศพไป
โดยทิศทักษิณแห่งพระนคร เพื่อถวายพระเพลิงภายนอกพระนคร แต่ก็ไม่สามารถจะอัญเชิญ 
ไปได้ แม้แต่จะให้เขยื้อนให้เคลื่อนท่ีสักน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ จึงได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะ 
พระเถระตอบว่า เพราะไม่ต้องประสงค์ของเทวดา เทวดาทุกองค์ประสงค์จะให้อัญเชิญ  
พระพุทธสรีระเข้าพระนครก่อนโดยทางทิศอุดร เชิญไปท่ามกลางพระนครแล้วออกโดยทาง
ประตูทิศบูรพา แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานถวายพระเพลิงท่ีมกุฏพันธนเจดีย์ พวกมัลละได้ทราบ  
เถราธิบายเช่นนั้นก็ผ่อนตามอัญเชิญพระบรมศพจากสถานท่ีนั้นไปได้อย่างง่ายดาย ประชาชน 
ท่ัวหน้าพากันสักการบูชาท่ัวทุกสถาน ตลอดทางท่ีพระบรมศพผ่านไป 

พระนางมัลลิกาถวายสกัการะ 
ขณะนั้น นางมัลลิกาทราบว่า ขบวนพระศพจะผ่านมาก็ดีใจ ด าริขึ้นว่านับตั้งแต่พันธุละ

ล่วงไปแล้ว เคร่ืองประดับอันมีชื่อว่ามหาลดาประสาธน์เราก็มิได้แต่งมิได้ประดับ คงเก็บรักษา
ไว้อย่างดี ควรจะถวายเป็นอาภรณ์ประดับพุทธสรีระพระชินสีห์ในอวสานกาลบัดนี้เถิด  
ครั้นเมื่อขบวนพระศพผ่านมา นางจึงแจ้งความประสงค์ให้ทราบ เมื่อเขาวางเตียงประดิษฐาน
พระบรมศพลง นางก็ถวายอภิวาทแล้วเชิญเครื่องมหาลดาประสาธน์คลุมพระบรมศพเป็น
เคร่ืองบูชาปรากฏว่าพระพุทธสรีระงามเจริญตาเจริญใจยิ่งนัก 
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ถวายพระเพลิงไม่ติด 
ครั้นมหาชนอัญเชิญพระบรมศพไปท่ัวพระนครแล้ว ก็อัญเชิญออกจากพระนคร 

โดยทางประตูทิศบูรพาไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งเป็นท่ีตั้งจิตกาธาร อันส าเร็จด้วยไม้จันทน์
หอมงามวิจิตร ท่ีได้จัดท าไว้แล้ว ก็จัดการห่อพระศพด้วยทุกุลพัสตร์ ๕๐๐ ชิ้นแล้วอัญเชิญ
ประดิษฐานในหีบทอง ซึ่งเต็มไปด้วยน้ ามันหอม ตามค าท่ีพระอานนทเถระแจ้งทุกประการ 
ครั้นเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญหีบทองนั้นขึ้นประดิษฐานบนจิตกาธาร  ท าการสักการบูชาแล้ว
กษัตริย์มัลละท้ัง ๘ องค์ ก็น าเอาเพลิงจุดเพื่อถวายพระเพลิง พระเพลิงก็ไม่ติดตามประสงค์
จึงได้เรียนถามพระอนุรุทธเถระ พระเถระกล่าวว่า เทวดาต้องการให้คอยพระมหากัสสปเถระ 
เวลานั้น พระมหากัสสปเถระพาภิกษุสงฆ์เดินทางจากปาวามายังเมืองกุสิ นาราเพื่อเฝ้า 
พระผู้มีพระภาค แต่ขณะนั้นเป็นเวลาเท่ียงวัน แสงแดดกล้าพระเถระจึงพาภิกษุสงฆ์เข้าหยุดพัก
ร่มไม้ริมทาง พอพระเถระพักอยู่สักครู่หนึ่งก็เห็นอาชีวกผู้หนึ่งเดินถือดอกมณาารพกั้นศีรษะ
มาตามทาง ก็ยิ่งฉงนใจ ด้วยดอกมณาารพนี้ หามีในมนุษยโลกไม่ เป็นของทิพย์ในเทวโลก 
จะตกมาในเฉพาะเวลาอันส าคัญ ๆ เท่านั้น หรือว่าพระบรมศาสดาปรินิพพานเสียแล้ว  
นึกสงสัยจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้อาชีวกผู้นั้นแล้วจึงถามดู ก็ได้ทราบว่าพระบรมครูปรินิพพาน
เสียแล้วได้ ๗ วัน ถึงวันนี้ พวกภิกษุท้ังหลายท่ียังเป็นปุถุชน ได้ฟังแล้วก็โทมนัสเศร้าโศก 
ปริเทวนาการ ส่วนท่ีเป็นพระขีณาสพก็เกิดสังเวชสลดจิต 
 ในท่ีนั้น มีภิกษุรูปหนึ่ง บวชเมื่อภายแก่ชื่อว่า สุภัททะ ลุกขึ้นกล่าวห้ามภิกษุว่า  
ท่านท้ังหลายอย่าร้องไห้ไปเลย บัดนี้เราสบายแล้ว เมื่อพระองค์อยู่ยอมจู้จี้ เบียดเบียนบังคับ
ห้ามปรามพวกเราต่าง ๆ นานาว่า สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควร บัดนี้ พระองค์ปรินิพพานแล้วเรา
ปรารถนาจะท าสิ่งใด ก็ท าได้ตามชอบใจ พระมหากัสสปเถระได้ฟังก็สลดใจย่ิงนักว่าดูเถิดพระ
พุทธองค์ปรินิพพานเพียง ๗ วันเท่านั้นก็เกิดอลัชชีคิดลามกถึงปานนี้ต่อไปเบื้องหน้าจะหา 
ผู้คารวะในธรรมวินัยไม่ได้เราควรจะท าสังคายนาพระเถระท าไว้ในใจแล้วกล่าวปลอบประโลม
ภิกษุให้หายเศร้าโศกแล้วรีบเดินทางตรงไปมกุฏพันธนเจดีย์ 

เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง 
ครั้นถึงจึงท าจีวรเฉวียงบ่า ประคองอัญชลี กระท าประทักษิณจิตกาธาร ๓ รอบ เข้าสู่

เบื้องยุคลบาท น้อมนมัสการพระยุคลบาท กราบขอขมาโทษต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค 
เมื่อพระมหาเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์กราบนมัสการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตโชธาตุก็บันดาล
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เกิดขึ้นเอง ด้วยอานุภาพของเทวดา พระเพลิงได้ลุกพวยพุ่งเผาพระสรีระ พร้อมทั้งคู่ผ้า ๕๐๐ ชิ้น 
กับท้ังหีบทอง แต่ยังมีส่ิงท่ีพระเพลิงมิได้เผาให้ย่อยยับ ด้วยอานุภาพพุทธอธิษฐาน คือ 

๑ ผ้าห่มหุ้มพระบรมศพชั้นใน ๑ ผืน ชั้นนอก ๑ ผืน 

๒ พระเขี้ยวแก้วท้ัง ๔ 

๓ พระรากขวัญทั้ง ๒ 

๔ พระอุณหิส ๑ รวมเป็นพระบรมธาตุ ๗ องค์นี้  ยังคงอยู่เป็นปกติดีไม่กระจัดกระจาย 

แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

     ครั้นเสร็จการถวายพระเพลิงแล้ว มัลลกษัตริย์ท้ังหลายได้น าถาดทองซึ่งเต็มไปด้วย   
สุคนธวารีมาโสรสสรงลงท่ีจิตกาธารแล้วเก็บพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้ในพระหีบทองน้อย
อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ เบื้องบนรัตนบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร ณ พระโรงราชสัณฐาคาร 
ท้ังภายในภายนอกพระนคร และจัดให้มีการสมโภชบูชาด้วยดุริยางค์ดนตรีฟ้อนร า ขับร้อง 
ท้ังกีฬา นักษัตรนานาประการอย่างมโหฬารตลอด ๗ วัน 

 ครั้งนั้น พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้ครองนครราชคฤห์ ๑ พระเจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี ๑      
พระมหานาม ราชาแห่งกบิลพัสดุ์ ๑ พระเจ้ากุสิยราช แห่งอัลลกัปปนคร ๑ พระเจ้าโกลิยะ
แห่งรามคาม ๑ พระเจ้ามัลลราช แห่งปาวานคร ๑ พระมหาพราหมณ์ แห่งเวฏฐทีปกนคร ๑ 
รวมเป็น ๗ ด้วยกัน ได้แต่งราชทูตและกองทัพไปขอส่วนแบ่งพระสารีริกธาตุ เพื่อมาบรรจุไว้
บูชาท่ีพระนครแห่งตน มัลลกษัตริย์แห่งกุสินาราไม่ยอมให้กองทัพท้ัง ๗ พระนครก็ประชิด 
ติดเมืองกุสนิารา 

 ฝ่ายโทณพราหมณ์ผู้บัณาิตเป็นอาจารย์สอนไตรเพทแก่กษัตริย์ทั้งหลาย เห็นเหตุการณ์
เช่นนั้นจึงได้เกลี้ยกล่อมกษัตริย์ทั้งหลายเลิกการประหัตประหารกัน เพราะพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นต้นเหตุ ขอให้มีความสามัคคีกัน ขอให้ทุกพระองค์มีส่วนได้พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญ
ไปสักการะท่ัวกัน ขอพระบรมสารีริกธาตุแพร่ออกไปยังพระนครต่าง ๆ เพื่อเป็นท่ีสักการบูชา 
เคารพของมหาชนท่ัวไปเถิด 
 กษัตริย์ท้ังหลายได้สดับค าแห่งพราหมณ์ ก็พอพระทัย จึงพร้อมกันขอให้โทณพราหมณ์
เป็นผู้แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ พราหมณ์ได้สดับค ายินยอมเช่นนั้น ก็ให้เปิดประตูเมือง 
เชิญเสด็จกษัตริย์และเจ้านครทุกพระองค์เข้าภายในเมืองและให้เปิดพระหีบทองน้อย กษัตริย์
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ทุกพระองค์นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อพวกกษัตริย์เหล่านั้นมัวโศกเศร้ารันทดอยู่ จึงได้
หยิบพระเขี้ยวแก้วข้างขวาเบื้องบนซ่อนไว้ในมวยผมแล้วจัดการตวงพระบรมสารีริกธาตุด้วย
ทะนานทอง ถวายกษัตริย์ ๗ พระนคร ได้พระนครละ ๒ ทะนานเท่า ๆ กันพอดี 

พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่เทวโลก 
ขณะที่โทณพราหมณ์ก าลังตวงพระบรมสารีริกธาตุอยู่นั้น ท้าวสักกเทวราชทราบด้วย

ทิพยจักษุว่า โทณพราหมณ์ลอบหยิบพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผม ทรงด าริว่า ก าลัง 
โทณพราหมณ์ไม่สามารถจะท าท่ีสักการบูชาพระเขี้ยวแก้วให้สมพระเกียรติอันสูงได้ สมควร
จะเอาไปประดิษฐานบูชาพระเขี้ยวแก้วให้สมพระเกียรติสมควรเอาไปประดิษฐานไว้ยังเทวโลก
ให้เทวดาและพรหมท้ังหลายบูชาเถิด ครั้นด าริแล้วก็แฝงพระกายลงมาหยิบเอาพระเขี้ยวแก้ว
เชิญลงพระโกศทองน้อย อัญเชิญไปบรรจุไว้ที่จุฬามณี ณ ดาวดึงสพิภพ 
 ฝ่ายโทณพราหมณ์ เมื่อแบ่งปันพระสารีริกธาตุเสร็จแล้วค้นหาพระเขี้ยวแก้ว 
ท่ีมวยผมไม่พบก็เสียใจจะถามหาใครก็ไม่ได้ก็จะเสื่อมเสียเกียรติของตน จึงกล่าวขอทะนานทอง 
ท่ีตวงพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ท้ังปวงแล้วน าไปสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุไว้เพื่อ
สักการบูชาของตนต่อไป 
 ภายหลังกษัตริย์แห่งโมริยนครได้ทราบข่าว จึงได้ส่งทูตและกองทัพมาทูลขอส่วนแบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุ กษัตริย์กุสินาราจึงแจ้งให้ทราบว่า แบ่งกันไปหมดแล้วยังอยู่แต่พระอังคาร 
ดังนั้น ทูตโมริยนครจึงได้อัญเชิญพระอังคารกลับไปสร้างสถูปบรรจุไว้เพื่อสักการบูชายัง  
พระนครของตน 

อันตรธาน ๕ 
แท้จริงอันตรธานมี ๕ ประการ คือ ๑ ปริยัติอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งพระปริยัติ           

๒ ปฏิปัตติอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ ๓ ปฏิเวธอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งการ
ตรัสรู้มรรคและผล ๔ ลิงคอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งสมณเพศ ๕ ธาตุอันตรธาน การเสื่อมสูญ
แห่งพระบรมธาตุ ในบรรดาอันตรธาน ๕ นั้น ปริยัติอันตรธานก่อน ต่อไปปฏิปัตติอันตรธาน 
เมื่อการปฏิบัติไม่มี การบรรลุธรรมก็ไม่มี เมื่อการบรรลุธรรมไม่มี ต่อนาน ๆ ไป เพศสมณะ 
ก็ผันแปรและในการส้ินสุดแห่งพุทธศาสนา พระบรมสารีริกธาตุก็อันตรธานไปจากโลก 
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ล าดับพรรษายุกาล 

จ าเดิมแต่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ค านวณพระชนมายุ
กาลได้ ๓   พระวัสสาแล้ว ก็เร่ิมบ าเพ็ญปรหิตประโยชน์โปรดเวไนยสัตว์ ดังนี้  

พรรษาท่ี ๑  เสด็จจ าพรรษาท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 

พรรษาท่ี ๒,๓,๔  เสด็จจ าพรรษาท่ีพระเวฬุวันมหาวิหาร ณ กรุงราชคฤห์  

พรรษาท่ี ๕  เสด็จจ าพรรษาท่ีกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี 

พรรษาท่ี ๖  เสด็จจ าพรรษาท่ีมกุฏบรรพต ทรงทรมานอสูร เทวดาและมนุษย์ 

พรรษาท่ี ๗  เสด็จจ าพรรษาท่ีปัณาุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ร่มไม้ปาริชาตดาวดึงสพิภพ 

พรรษาท่ี ๘  เสด็จจ าพรรษาท่ีเภสกลาวัน ป่าไม้สีเสียดใกล้กรุงสุงสุมารคีรีภัคครัฐ 

พรรษาท่ี ๙  เสด็จจ าพรรษาท่ีปาลิไลยวัน อาศัยช้างชื่อปาลิไลยหัตถีท าวัตรปฏิบัติ 

พรรษาท่ี ๑๐ เสด็จจ าพรรษาท่ีบ้านนาลายพราหมณ์ 

พรรษาท่ี ๑๑ เสด็จจ าพรรษาท่ีภายใต้ร่มไม้ปุจิมัณาพฤกษ์ไม้สะเดาใกล้เมืองเวรัญชา 

พรรษาท่ี ๑๒ เสด็จจ าพรรษาท่ีปาลิยบรรพต 

พรรษาท่ี ๑๓ เสด็จจ าพรรษาท่ีพระเชตวันมหาวิหาร ณ พระนครสาวัตถี 

พรรษาท่ี ๑๔ เสด็จจ าพรรษาท่ีนิโครธารามมหาวิหาร ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 

พรรษาท่ี ๑๕ เสด็จจ าพรรษาท่ีอัคคาฬวเจดีย์ ใกล้เมืองอาฬวีและทรมานอาฬวกยักษ์ 

พรรษาท่ี ๑๖,๑๗,๑๘  เสด็จจ าพรรษาท่ีเวฬุวันมหาวิหาร 

พรรษาท่ี ๑๙ ถึง ๔๔  เสด็จจ าพรรษาท่ีพระเชตวันมหาวิหารและบุพพาราม สลับกันคือทรง
จ าพรรษาท่ีเชตวัน อนาถปิณาิกเศรษฐีสร้างถวาย ๑๙ พรรษา ท่ีบุพพาราม นางวิสาขาสร้าง
ถวาย ๖ พรรษา ครั้นในพรรษาท่ี ๔๕  ซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายทรงจ าพรรษา ณ บ้านเวฬุวคาม 
ใกล้พระนคร เวสาลีภายในพรรษาทรงประชวรอาพาธหนักครั้งหนึ่ง ทรงเยียวยาบ าบัดให้
ระงับไปด้วยโอสถคือสมาบัติครั้นออกพรรษาแล้วได้รับสั่งแก่พระสารีบุตรว่าไม่ช้าแล้วตถาคต
จะปรินิพพานสารีบุตรตถาคตจะไปพระนครสาวัตถีพระเถระรับแล้วออกมาสั่งพระสาวกให้
เตรียมการตามเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร 
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ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี ปฐมสาวิกา 

   ครั้งหนึ่ง เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ท่ีนิโครธาราม แขวงกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางมหา -
ปชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านาง เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จทิวงคตแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ทูลขออนุญาตให้ผู้หญิงได้บวชในพระธรรมวินัยนี้ พระศาสดา ไม่ทรงอนุญาต พระนางเจ้าทูล
อ้อนวอนหลายครั้งก็ไม่ทรงอนุญาต พระนางเจ้าเสียพระหฤทัยทรงกันแสงเสด็จกลับไป  
ครั้นพระศาสดาเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ ถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ท่ีป่ามหาวัน ณ พระต าหนัก
มียอด ฝ่ายพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระกมลสันดานยินดีในการบรรพชา จึงปลงพระเกศา 
นุ่มห่มผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมกับนางกษัตริย์ศากยวงศ์เป็นจ านวนมากเสด็จบทจรตาม 
พระโลกนารถถึงเมืองเวสาลี เสด็จสู่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน มีพระบาทบอบช้ า พระวรกาย
หมองคล้ าไปด้วยธุลี มีพระชลนัยน์นองเนตรเสด็จไปยืนทรงกันแสงอยู่ท่ีซุ้มพระทวาร  
พระอานนท์ได้เห็นแล้ว ถามทราบความว่า พระนางทรงกันแสงเพราะเสียพระหฤ ทัย  
เหตุพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชในพระธรรมวินัย ท่านสั่งให้พระนางทรงรออยู่  
ครู่หนึ่งกว่าท่านจะทูลขออนุญาตได้ แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องพระนางมหาปชาบดี
โคตมีตัดพระเมาลีทรงผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมด้วยนางสากิยานีเป็นอันมาก เสด็จมายืนทรง
กันแสงอยู่ท่ีซุ้มพระทวารพระต าหนักให้ทรงทราบแล้ว ทูลขอให้ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงได้บวช
ในพระธรรมวินัยเป็นหลายครั้ง ในล าดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จไปสู่ส านักถวาย
นมัสการและกราบทูลว่า ข้าแต่  พระบรมศาสดา สตรีนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่
ประการใด จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า เธอจงอย่าได้ชอบในบรรพชาเลย มาตุคามจะบวชไม่ควร 
ถึงแม้พระนางจะกราบทูลถึง ๓ ครั้ง ก็ตรัสห้ามมิทรงอนุญาต พระน้านางทรงโทมนัสถวาย
อภิวาทเสด็จกลับไป  
 ครั้นออกพรรษาเสด็จไปสู่เมืองสาวัตถี พระศาสดาก็ไม่ทรงอนุญาต พระอานนท์คิด
จะทูลขอโดยอุบายอย่างอื่น จึงทูลถามว่า พระองค์ผู้เจริญ ผู้หญิงถ้าได้บวชในพระธรรมวินัยแล้ว 
ควรจะท ามรรคผลให้แจ้งได้หรือไม่ ? ควร อานนท์ ถ้าควร พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็น
พระน้านางของพระองค์ ทรงมีอุปการะมากเมื่อพระชนนีของพระองค์สิ้นพระชนม์ได้เป็นผู้เลี้ยง
และถวายนมมา ขอผู้หญิงพึงได้บวชในพระธรรมวินัยนี้เถิด อานนท์ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ จงเป็นอุปสัมปทาของนางเถิด ครุธรรม ๘ ประการนั้น คือ 
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 ข้อที่ ๑ ภิกษุณีแม้บวชได้ ๑๐๐ ปี ต้องท าการกราบไหว้ ลุกต้อนรับ ประนมมือและ
ท าการอันสมควรอื่นๆ แก่ภิกษุแม้บวชแล้วในวันนั้น 

   ข้อที่ ๒ ภิกษุณีอย่าพึงอยู่จ าพรรษาในอาวาสท่ีไม่มีภิกษุ 

   ข้อที่ ๓ ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เข้าไปฟังค าสอน ๑ 
จากภิกษุสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน 

   ข้อท่ี ๔ ภิกษุณีอยู่จ าพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย โดยสถานท้ัง ๓ คือ 
โดยได้เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ 

   ข้อท่ี ๕ ภิกษุณีต้องธรรมท่ีหนัก (อาบัติหนัก) แล้ว ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย     
ปักษ์หนึ่ง (๑๕ วัน) 

   ข้อท่ี ๖ ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อนางสิกขมานาผู้ศึกษา 
ในธรรม ๖ ประการ (ตั้งแต่ปาณาติปาตา เวรมณี ถึง วิกาลโภชนา เวรมณี) ครบ ๒ ปีแล้ว 

   ข้อที่ ๗ ภิกษุณีอย่าพึงด่า อย่าพึงเมินเฉยต่อภิกษุ ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   ข้อที่ ๘ ต้ังแต่วันนี้ไปห้ามไม่ให้ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุ ให้ภิกษุว่ากล่าวภิกษุณีได้ฝ่ายเดียว  

   ครุธรรม ๘ ประการนี้ ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ก้าวล่วงจนตลอดชีวิต     
ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ จงเป็นอุปสัมปทาของนางเถิด  

ทรงอนุญาตครุธรรมปฏิคคหณอุปสัมปทา 

 พระอานนท์จ าครุธรรม ๘ ประการนั้นได้แล้ว ไปบอกแก่พระนางตามรับสั่ง พระนาง
ตรัสตอบว่า พระอานนท์ผู้เจริญ ข้าพเจ้ายอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ปฏิบัติไม่ก้าวล่วงจน
ตลอดชีวิตด้วยความยินดี เปรียบเหมือนหญิงหรือชายท่ียังรุ่นสาวรุ่นหนุ่ม ก าลังรักแต่งกาย
อาบน้ าสระเกล้าแล้ว ได้พวกดอกอุบล หรือพวงมะลิ พวงล าดวนแล้วจะพึงรับด้วยมือท้ัง ๒ 
แล้วตั้งไว้บนศีรษะด้วยความยินดีฉันนั้น พระอานนท์ก็กลับมาทูลความท่ีพระนางยอมรับ 
ครุธรรม ๘ ประการนั้นแล้ว นับว่าเป็นอุปสัมบันของพระศาสดา  

ทรงแสดงเหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช 

          พระองค์ตรัสว่า อานนท์ ถ้าผู้หญิงจักไม่ได้บวชในพระธรรมวินัยนี้แล้ว พรหมจรรย์
จักตั้งอยู่ได้นานเพราะผู้หญิงได้บวชแล้ว พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่นาน เหมือนตระกูลใด
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ตระกูลหนึ่ง ท่ีมีผู้หญิงมาก ผู้ชายน้อย ตระกูลนั้นโจรก าจัดได้ง่าย อีกอย่างหนึ่ง เหมือนขยอก 
(ตัวเพลี้ย) ท่ีลงในนาข้าวสาลีท่ีบริบูรณ์และเพลี้ยท่ีลงในไร่อ้อย ท าให้ข้าวสาลีในนาและอ้อย
ในไร่เสียไปไม่ตั้งอยู่นานได้ เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการนี้ ไม่ให้ภิกษุณีก้าวล่วงตลอดชีวิต
เสียก่อน เหมือนบุรุษกั้นท านบแห่งสระใหญ่กั้นน้ าไม่ให้ไหลออกฉันนั้น 

   ครั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เป็นภิกษุณี ด้วยยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้แล้ว 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลถามว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติในนางสากิยานีเหล่านี้อย่างไร  
พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแล้ว ทรงอนุญาตให้อุปสมบทนางสากิยานี
เหล่านั้น นางภิกษุณีเหล่านั้น ได้อุปสมบทแต่ในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก่อน เพราะภิกษุณียังมี  
ไม่ครบคณะสงฆ์ ภายหลังเมื่อภิกษุณีมีครบคณะสงฆ์แล้ว ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ อุปสมบท
หญิงท่ีใคร่จะอุปสมบทเสียก่อนแล้ว จึงพาไปอุปสมบทในภิกษุสงฆ์อีกเท่ียวหนึ่ง ตามแบบ 
ครุธรรมข้อท่ี ๖ นั้น และทรงอนุญาตให้ภิกษุณีบวชกุมารีท่ีมีอายุยังไม่ครบอุปสมบทเป็น
สามเณรี สามเณรีนั้นเมื่อมีอายุจวนอุปสมบทได้ ให้รับสิกขาสมมติแต่ภิกษุณีสงฆ์แล้วรักษา
สิกขาบท ๖ ประการ ตั้งแต่เว้นปาณาติบาต จนถึงเว้นจากวิกาลโภชน์ให้ครบ ๒ ปีก่อน จึงจะ
อุปสมบทได้ นางสามเณรีท่ีได้รับสิกขาสมมติอย่างนี้ เรียกว่า สิกขมานา ในระหว่าง ๒ ปีนั้น 
ถ้าล่วงสิกขาบท ๖ นั้น แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องนับวันตั้งต้นไปใหม่ ส่วนสิกขาบทของสามเณรี
อีก ๔ อย่างนั้น ก็ต้องรักษาเหมือนกัน แต่ไม่กวดขันเช่นสิกขาบท ๖ นั้นด้วยประการฉะนี้ 

พระนางพิมพาออกบวช 

 ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงผนวชแล้วชนท้ังหลายมีอ ามาตย์
และปุโรหิตเป็นต้น ประชุมปรึกษาพร้อมใจกันยกพระมหานามโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ 
ท าพิธีราชาภิเษกครอบครองราชสมบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์สืบต่อไป ส่วนพระนางยโสธราทรง
จินตนาว่า ราชสมบัติไม่แน่นอน เป็นมรดกแห่งพระสวามีของเรา เมื่อเราด ารงชีวิตอยู่ยังตก
ไปเป็นของผู้อื่น พระสวามีก็มิทรงอาลัยเสด็จออกบรรพชา จะมีประโยชน์อะไรแก่เราในเพศ
ฆราวาส เราควรสละสมบัติแล้วบรรพชาโดยเสด็จพระภัสดาในบัดนี้ จึงไปทูลลาพระมหานามราชา 
พร้อมด้วยนางสนมก านัลประมาณ ๕๐๐ คน เสด็จไปพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี 
ถวายอัญชลีแล้วทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ก็ทรงประทานให้ด้วยครุธรรม ๘ ประการ 
พระนางเล่าเรียนกัมมัฏฐาน ณ ส านักพระบรมศาสดา เจริญวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหัตผล 
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เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา หญิงท่ีได้ความเชื่อความเลื่อมใสออกบวชเป็นภิกษุณี  
ได้บรรลุพระอรหัต มีจ านวน ๑๓ องค์ คือ 

   ๑. นางมหาปชาบดีโคตมี   ๒. นางเขมา        

 ๓. นางอุปปลวัณณา    ๔. นางปฏาจารา 

 ๕. นางธัมมทินนา  ๖. นางนันทา 

 ๗. นางโสณา      ๘. นางพกุลา      

   ๙. นางภัททา กุณาลเกสา     

 ๑๐. นางภัททกาปิลานี (ท่ีออกบวชพร้อมกับพระมหากัสสปะ) 

๑๑. นางภัททากัจจานา   ๑๒. นางกิสาโคตมี 

๑๓. นางสิคาลมาตา 
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วิชาวินัย (กรรมบถ)  
ธรรมศึกษา ชั้นเอก 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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วิชาวินัย ธรรมศึกษา ชั้นเอก 
 

กรรมบถ 

ความหมายของกรรมบถ 

 กรรมบถ แยกเป็น ๒ ศัพท์ คือ “กรรม” และ “บถ” ศัพท์ว่า กรรม แปลว่า  
การกระท า ซึ่งการกระท าท่ีจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมจะต้องประกอบด้วยเจตนา คือความจงใจ 
หรือความตั้งใจท่ีจะกระท า ดังพระพุทธพจน์ว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ” แปลว่า 
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  ซึ่งค าว่ากรรมนี้ เป็นค ากลางๆ ยังไม่ได้
บ่งชี้ว่าเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าเป็นกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมชั่ว เรียกว่า
อกุศลกรรม ส่วนศัพท์ว่า บถ แปลว่า ทาง ท่ีก่อให้เกิดการกระท า มี ๓ ทาง คือ ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ซึ่งเป็นเหตุน าไปสู่สุคติหรือทุคติ เมื่อรวม ๒ ศัพท์เข้าด้วยกันเป็น กรรมบถ 
หมายถึง ทางของการกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนา อันจะเป็นเหตุน าไปสู่ทุคติ เรียกว่า
อกุศลกรรมบถ หรือน าไปสู่สุคติ เรียกว่า กุศลกรรมบถ  

 พระพุทธศาสนา เป็นกรรมวาที  สอนเรื่องกรรมเป็นหลักส าคัญ ดังปรากฏในหลัก
ศรัทธาหรือหลักความเชื่อ ๔ ประการ ดังนี้ 

 ๑. กัมมสัทธา คือ เชื่อกรรม เชื่อการกระท า เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมี 
อยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อกระท าอะไรโดยมีเจตนาคือมีความจงใจในการกระท า ย่อมเป็นกรรม
หมายถึงการกระท าไม่ว่างเปล่าจากผล คือผลจะส าเร็จได้ก็ด้วยการกระท าเท่านั้น มิใช่ 
ด้วยการอ้อนวอน เป็นต้น 

 ๒. วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง หมายถึง 
เช่ือว่ากรรมท่ีท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 

 ๓. กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความท่ีสัตว์ ท้ังหลายมีกรรมเป็นของของตน  
เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
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 ๔. ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงมีพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสพระธรรมวินัย 
ไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางท่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนหากฝึกตนตามพระธรรมวินัยท่ีตรัสไว้
ดีแล้ว ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังท่ีพระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้
เป็นแบบอย่าง 

ความสําคัญของกรรมบถ 

 กรรมบถนี้ มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากมนุษย์ด าเนินตามทาง
อกุศลกรรมบถ ก็จะได้เสวยผลวิบากอันเป็นทุกข์ กล่าวคือน าไปสู่อบายภูมิ หากด าเนินตาม
ทางกุศลกรรมบถ ก็จะได้เสวยผลวิบากอันเป็นสุข กล่าวคือสุคติภูมิ เนื่องจากอกุศลกรรมบถ 
และกุศลกรรมบถนี้ให้ผลต่างกัน ดังพระบาลีว่า 

   น  หิ ธมโฺม  อธมฺโม จ อุโภ  สมวปิากิโน 
   อธมฺโม  นิรยํ   เนต ิ ธมฺโม  ปาเปติ  สุคตึ. 
  สภาพท้ัง ๒ คือ ธรรม กับ อธรรม มีวิบากไม่เสมอกัน คือมีวิบากต่างกัน  
  อธรรมน าสัตว์ไปสู่นรก  ธรรมน าสัตว์ให้ถึงสุคติ  

   ธมฺมญฺจเร  สุจริตํ น  ตํ  ทุจฺจริตํ  จเร 
   ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ อิมสฺมึ โลเก  ปรมฺหิ  จ. 
  บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต  ไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริต 
  ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า 

   ยาทิสํ  วปเต  พีชํ ตาทิสํ  ลภเต ผล ํ
   กลฺยาณการี  กลฺยาณํ ปาปการี  จ  ปาปกํ. 
  บุคคลหว่านพืชเช่นใด  ย่อมได้รับผลเช่นนั้น  ผู้กระท ากรรมดี 
  ย่อมได้รับผลดี  ส่วนผู้กระท ากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว 

 พระบาลีท่ียกมาเป็นตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงอกุศลกรรมและกุศลกรรมว่ามี 
ผลวิบากต่างกัน บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นทุกข์ ดังเรื่องสัฏฐิกูฏเปรต 
บุคคลผู้ประกอบกุศลกรรมย่อมได้รับผลวิบากเป็นสุข ดังเร่ืองลาชเทวธิดา เป็นต้น 
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เรื่อง สัฏฐิกูฏเปรต 

 อดีตกาล ในกรุงพาราณสี บุรุษเปลี้ยคนหนึ่งมีความช านาญในศิลปะการดีดก้อนกรวด
สามารถดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้ท าเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้ บุรุษเปลี้ยนั้นชอบมานั่งใต้ต้นไทรย้อยใกล้
ประตูพระนครเป็นประจ า พวกเด็กชาวบ้านพากันมาให้บุรุษเปลี้ยดีดก้อนกรวดไปเจาะใบไทร
ท าเป็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น บุรุษเปลี้ยก็ท าตามความต้องการของพวกเด็กๆ พวกเด็กๆ 
ก็ตอบแทนด้วยของกินและของขบเคี้ยวเป็นต้น อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราช
อุทยานเสด็จไปถึงสถานท่ีนั้น พวกเด็กๆ ได้น าบุรุษเปลี้ยไปหลบไว้ในระหว่างย่านไทรแล้วพา
กันหนีไป เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเท่ียงตรง เงาของช่องส่องต้องพระสรีระ
พระองค์ ฉงนพระทัย ทรงตรวจดูด้านบน ได้ทอดพระเนตรเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นท่ีใบไม้
ท้ังหลาย จึงตรัสถามว่า ใครท าไว้ ทรงทราบว่า บุรุษเปลี้ยท าไว้ จึงรับสั่งให้น าบุรุษเปลี้ยนั้นมา
เฝ้าแล้วตรัสว่า “ปุโรหิตของเราปากกล้านัก เมื่อเราพูดเพียงนิดหน่อย ก็พูดมากเกินไป 
ย่อมเบียดเบียนเรา เจ้าสามารถดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งเข้าในปากของปุโรหิตนั้นได้
หรือไม่ บุรุษเปลี้ยกราบทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้คนน ามูลแพะมาแล้วประทับ
นั่งภายในม่านกับปุโรหิต ข้าพระองค์จักท าตามพระประสงค์” 
 พระราชา ได้ทรงรับสั่งให้ท าอย่างนั้นแล้ว บุรุษเปลี้ยให้เจาะช่องไว้ท่ีม่าน เมื่อปุโรหิต
พูดกับพระราชา พออ้าปาก ก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ ปุโรหิตกลืนมูลแพะท่ีเข้าปากแล้วๆ  
ก็พูดต่อ เมื่อมูลแพะหมด บุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน พระราชาทรงทราบ จึงตรัสกับปุโรหิตว่า
“อาจารย์ เราพูดกับท่านจ าค าพูดไม่ได้เลย ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแล้ว
ก็ยังไม่หยุดพูด เพราะท่านพูดมากเกินไป” พราหมณ์ได้เป็นผู้เก้อ ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่กล้าอ้าปาก
เจรจากับพระราชาอีก พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้วตรัสว่า “เราได้ความสุขก็
เพราะเจ้า” ทรงพอพระทัย จึงพระราชทานวัตถุสิ่งของให้จ านวนมาก พร้อมท้ังได้พระราชทาน
บ้านส่วย ๔ ต าบลซึ่งตั้งอยู่ในทิศท้ัง ๔ ของพระนคร แก่บุรุษเปลี้ย  

 ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่ง เห็นบุรุษเปลี้ยได้สมบัติเช่นนั้น จึงคิดว่า ตนก็ควรจะเรียนศิลปะ
นี้ไว้ จึงเข้าไปหาบุรุษเปลี้ยไหว้แล้วอ้อนวอนขอให้บุรุษเปลี้ยสอนศิลปะดีดกรวดให้  
แต่บุรุษเปลี้ยได้ปฏิเสธ เขาจึงพยายามท าให้บุรุษเปลี้ยยินดีและพอใจด้วยการนวดมือนวดเท้า
เป็นต้นอยู่เป็นเวลานาน และอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ บุรุษเปลี้ยคิดว่า คนผู้นี้มีอุปการะแก่เรามาก 
ในท่ีสุดก็ขัดไม่ได้ จึงท าการสอนศิลปะดีดกรวดให้กับเขา จนประสบความส าเร็จในศิลปะ  
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บอกบุรุษนั้นว่า ผู้ฆ่าแม่โคจะถูกปรับสินไหม ๑๐๐ กหาปณะ ผู้ฆ่ามนุษย์จะถูกปรับสินไหม 
๑,๐๐๐ กหาปณะ ท่านพร้อมท้ังบุตรและภรรยาไม่อาจจะปลดเปลื้องสินไหมนั้นได้ จงอย่าได้
กระท า เมื่อท่านท าร้ายบุคคลใดท่ีไม่ต้องเสียสินไหมก็จงตรวจดู หาบุคคลท่ีไม่มีมารดาบิดา 
ทดลองศิลปะเถิด บุรุษนั้นรับค าแล้วเอาก้อนกรวดใส่พกเท่ียวเลือกดูสัตว์บุคคลเพื่อจะทดลอง
ศิลปะ ก็พบแต่สัตว์และบุคคลท่ีไม่สามารถใช้ทดลองศิลปะได้  

 สมัยนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าสุเนตตะ อาศัยพระนคร พักอยู่ในบรรณศาลา 
บุรุษนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตยืนอยู่ระหว่างประตูพระนครจึงคิดว่า 
“พระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ไม่มีมารดาบิดา เมื่อเราดีดผู้นี้ ไม่ต้องเสียสินไหม เราจักดีดพระปัจเจก-
พุทธเจ้านี้ทดลองศิลปะ” จึงดีดก้อนกรวดไปท่ีช่องหูขวาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ก้อนกรวด
เข้าไปทางช่องหูขวาทะลุช่องหูซ้าย พระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดทุกขเวทนากล้า  ไม่สามารถ
บิณฑบาตต่อไปได้ จึงเหาะไปสู่บรรณศาลา ปรินิพพานแล้ว 

 ชนท้ังหลาย เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มาบิณฑบาต ก็คิดว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ 
พระปัจเจกพุทธเจ้า จึงพากันไปท่ีบรรณศาลา เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็พา
กันเสียใจ ร้องไห้คร่ าครวญ บุรุษนั้น เห็นมหาชนพากันไปท่ีบรรณศาลาก็ไปด้วย จ าพระปัจเจก-
พุทธเจ้าได ้จึงกล่าวว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้าองคน์ี้ เข้าไปบิณฑบาตพบกับเราท่ีระหว่างประตู 
เราจึงทดลองศิลปะดีดก้อนกรวดประหารพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ” ชนท้ังหลายจึงบอกให้
ช่วยกันจับบุรุษนั้นแล้วทุบตีให้สิ้นชีวิตในท่ีนั้นเอง บุรุษนั้น ได้ไปเกิดในอเวจีมหานรก ถูกไฟ
นรกเผาไหม้อยู่เป็นเวลาช้านาน จนแผ่นดินใหญ่นี้หนาขึ้นโยชน์หนึ่ง ด้วยผลกรรมท่ีเหลือ  
ได้บังเกิดเป็นสัฏฐิกูฏเปรตท่ียอดภูเขาคิชฌกูฏ มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต ค้อนเหล็ก ๖ หมื่น
อันไฟติดลุกโพลงแล้วตกไปท าลายกระหม่อมของเปรตนั้นแล้ว ศีรษะท่ีแตกแล้วๆ ย่อมตั้ง 
ขึ้นอีก ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่อย่างนั้น เป็นเวลานาน 

เรื่อง ลาชเทพธิดา 

 ความพิสดารว่า ท่านพระมหากัสสปะ อยู่ในปิปผลิคูหา เข้าฌานแล้วออกในวันท่ี ๗ 
ตรวจดูที่เท่ียวไปเพื่อภิกษาด้วยทิพยจักษุ เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง เด็ดรวงข้าวสาลี
ท าข้าวตอกอยู่ พิจารณาเห็นว่าเป็นหญิงมีศรัทธา สามารถท าการสงเคราะห์แก่ท่านได้ 
จึงครองจีวรถือบาตรไปยืนอยู่ท่ีใกล้นาข้าวสาลี นางกุลธิดาเห็นพระเถระ ก็มีจิตเลื่อมใส มีสรีระ
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ซาบซ่านด้วยปีติ ๕ อย่าง ได้กล่าวนิมนต์พระเถระ ถือข้าวตอกใส่ลงในบาตรแล้วไหว้ด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ กระท าความปรารถนาว่า “ท่านเจ้าข้า ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมท่ี
ท่านเห็นแล้ว” พระเถระได้ท าการอนุโมทนาว่า “ความปรารถนาอย่างนั้น จงส าเร็จ”  
ฝ่ายนางกุลธิดา ไหว้พระเถระแล้วพลางนึกถึงทานท่ีตนถวาย เดินกลับไป ถูกงูพิษกัดล้มลง
เสียชีวิตท่ีคันนา ไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีอัตภาพประมาณ  
๓ คาวุต ประดับเคร่ืองอลังการทุกอย่าง เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น 

 นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ ๑๒ ศอกผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอัปสรหนึ่ง
พันนาง เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ท่ีประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองค าเต็มด้วย
ข้าวตอกทองค าห้อยระย้าอยู่ ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญด้วยทิพยจักษุ ได้ทราบสมบัติ 
ท่ีได้นั้นเพราะผลแห่งการถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปเถระ จึงคิดว่า “เราได้สมบัติเช่นนี้ 
เพราะกุศลกรรมเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรประมาท จักท าวัตรปฏิบัติแก่พระเถระ ท าสมบัตินี้ 
ให้ถาวร” จึงถือไม้กวาดและกระเช้าส าหรับเทขยะไปกวาดบริเวณโดยรอบท่ีพักของพระเถระ 
ตั้งน้ าฉันน้ าใช้ไว้แต่เช้าตรู ่

 พระเถระเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นวัตรท่ีภิกษุหรือสามเณรท าไว้ แม้ในวันท่ี ๒ นางก็ได้
ท าอย่างนั้น พระเถระก็เข้าใจเช่นนั้นเหมือนเดิม แต่ในวันท่ี ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาด
และเห็นแสงสว่างจากสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดาล จึงเปิดประตูออกมาถามว่า “ใครกวาดอยู่” 
นางตอบว่า “ดิฉันเป็นผู้อุปัฏฐายิกาของท่าน ชื่อว่าลาชเทพธิดา” 

 พระเถระบอกว่า อุปัฏฐายิกาของเราชื่อนี้ ไม่มี นางจึงเรียนความเป็นมาให้ 
พระเถระทราบ 

 พระเถระกล่าวว่า เธอจงหลีกไปเสีย วัตรท่ีเธอท าแล้วก็ถือว่าได้ท าแล้ว ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เธออย่ามาท่ีนี่อีก 

 นางเทพธิดา กล่าวอ้อนวอนหลายครั้งว่า ขอให้ตนได้ท าวัตรแก่พระเถระ เพื่อท า
สมบัติท่ีได้แล้วให้มั่นคง แต่พระเถระก็ปฏิเสธ ขอให้นางไปเสีย ไม่ให้มาท าอย่างนั้นอีก  
นางเทพธิดาไม่อาจด ารงอยู่ในท่ีนั้นได้ จึงเหาะขึ้นไปในอากาศ ประคองอัญชลี ยืนร้องไห้ 
คร่ าครวญอยู่ในอากาศ 



๒๒๘ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 พระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎี ทรงสดับเสียงนางเทพธิดานั้นร้องไห้ 
ทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของนางเทพธิดาตรัสว่า “เทพธิดา การท าความ
สังวร เป็นภาระของกัสสปะผู้บุตรของเรา แต่การก าหนดว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แล้วมุ่งกระท า
แต่บุญนั้น เป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญท้ังหลาย เพราะการท าบุญเป็นเหตุให้เกิด
สุขอย่างเดียวท้ังในโลกนี้ท้ังในโลกหน้า” 

การให้ผลของกรรม 

 กฎแห่งกรรมได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ทําดี ย่อมได้รับผลดี  ผู้ทําชั่ว  
ย่อมได้รับผลชั่ว” ส่วนผลแห่งกรรมท่ีจะได้รับนั้น ก าหนดไว้ในกรรม ๑๒ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีให้ผลตามกาลเวลา กลุ่มท่ีให้ผลตามหน้าท่ี และกลุ่มท่ีให้ผลหนักเบา ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ กรรมท่ีให้ผลตามกาลเวลามี ๔ อย่าง คือ 
 ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  กรรมท่ีให้ผลในปัจจุบัน 
 ๒. อุปปัชชเวทนียกรรม  กรรมท่ีให้ผลในชาติหน้า 
 ๓. อปราปริยเวทนียกรรม  กรรมท่ีให้ผลในชาติต่อๆ ไป 
 ๔. อโหสิกรรม กรรมท่ีให้ผลแล้ว กรรมท่ีเลิกแล้วต่อกัน เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  
ซึ่งเป็นกรรมท่ีเล็กน้อย และเป็นกรรมท่ีตามไม่ทัน เช่น ผู้ท ากรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
ไปแล้ว   

 กลุ่มท่ี ๒ กรรมท่ีให้ผลตามหน้าท่ี มี ๔ อย่าง คือ  
 ๑. ชนกกรรม กรรมท่ีท าหน้าท่ีส่งให้ไปเกิด มนุษย์ สัตว์ท่ีเกิดมาล้วนมีชนกกรรม
ด้วยกันท้ังนั้น  ส่วนจะเป็นชนกกรรมฝ่ายกุศลหรืออกุศล ก็ขึ้นอยู่ผู้กระท า ถ้าเป็นฝ่ายกุศล  
ก็ส่งผลให้เกิดมาดี ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็ส่งผลให้เกิดมาไม่ดี 
 ๒. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ถ้าเป็นอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายดีก็จะสนับสนุน 
ชนกกรรมฝ่ายดีให้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดี ก็จะสนับสนุนชนกกรรมฝ่ายไม่ดี
ให้เลวร้ายลงไปอีก 
 ๓. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น ถ้าเป็นอุปปีฬกกรรมฝ่ายชั่ว ก็จะบีบคั้นชนกกรรม 
และอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายดี ให้แปรเปลี่ยนเป็นไม่ดี ถ้าเป็นอุปปีฬกกรรมฝ่ายดี ก็จะบีบคั้น
ชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดีให้กลับเป็นฝ่ายดี 
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 ๔. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ถ้าเป็นอุปฆาตกกรรมฝ่ายไม่ดี ก็จะตัดรอน 
ชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมฝ่ายดีให้เป็นฝ่ายไม่ดี เช่นเกิดมาในตระกูลสูง มียศศักดิ์ 
ทรัพย์สิน บริวาร แต่ภายหลัง กลับตกต่ ายากจน สิ้นยศ สิ้นต าแหน่ง หรือไม่ก็อายุสั้นพลันตาย
จากไป ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทอง ถ้าเป็นอุปฆาตกกรรมฝ่ายดี ก็จะตัดรอนชนกกรรมและ
อุปัตถัมภกกรรมฝ่ายไม่ดีให้เป็นฝ่ายดีเช่น เกิดมาในตระกูลต่ า ยากจน แต่กลับสร้างตนสร้าง
ฐานะให้ร่ ารวยได้ หรือมีต าแหน่งยศศักดิ์สูงได้  

 กลุ่มท่ี ๓ กรรมท่ีให้ผลหนัก-เบา มี ๔ อย่าง คือ 

 ๑. ครุกรรม กรรมหนัก จะให้ผลก่อนกรรมอื่น ถ้าเป็นครุกรรมฝ่ายอกุศล เช่น 
อนันตริยกรรม ก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่น ถ้าเป็นครุกรรมฝ่ายกุศล เช่น ฌาน สมาบัติ ก็จะ
ให้ผลก่อนกรรมอื่นเช่นกัน 

 ๒. พหุลกรรมหรืออาจิณกรรม กรรมที่ท ามากหรือกรรมที่ท าเป็นอาจิณ แม้กรรมนั้น 
จะไม่หนัก แต่เมื่อท าบ่อยๆ หรือท าเป็นประจ า ก็จะให้ผลรองมาจากครุกรรม กรณีที่ไม่มีครุกรรม 
พหุลกรรมหรืออาจิณกรรมก็จะให้ผลก่อน 

 ๓. อาสันนกรรม กรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตาย กรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่ 
จะเป็นมโนกรรม หรือเวลาใกล้จะตาย คิดถึงกรรมใดเป็นอารมณ์ กรรมนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิด
ในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไป คิดถึงกรรมดี ก็ไปเกิดในสุคติ ถ้าคิดถึงกรรมไม่ดี ก็จะไปเกิดในทุคติ 

 ๔. กตัตตากรรม กรรมท่ีสักแต่ว่ากระท าหรือกรรมท่ีท าด้วยเจตนาอ่อน กรรม
ประเภทนีจ้ะให้ผลทีหลังกรรมอื่น เมื่อกรรมอื่นไม่มีแล้ว กตัตตากรรมจึงจะให้ผล 

 จะเห็นได้ว่า บุคคลจะประสบความทุกข์หรือความสุข ขึ้นอยู่กับผลแห่งกรรม คือ
การกระท า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคดีหรือโชคร้าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ านาจภายนอกหรืออ านาจ
ดวงดาวใดๆ แท้ท่ีจริง ขึ้นอยู่กับผลกรรมท่ีได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติ ติดตามมาให้ผลในปัจจุบัน
และการท่ีบุคคลได้รับความสุขหรือความทุกข์ในปัจจุบัน ก็ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตด้วย 
ต้องยอมรับการกระท าในวัน ในเดือน ในปี และในชาติท่ีผ่านมาว่า เป็นสิ่งท่ีเราท าไว้เอง และ
สิ่งท่ีเราท าในปัจจุบัน ก็จะได้รับผลในอนาคต ตามกฎแห่งกรรม 
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 คัมภีร์มัชฌิมนิกาย ได้กล่าวถึงกรรมจ าแนกสัตว์ให้แตกต่างกัน ดังพระบาลีว่า 
“กมฺมํ สตฺเต วิภชติ  ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย” แปลว่า “กรรมย่อมจําแนกสัตว์โลกให้
แตกต่างกัน คือให้เลวทรามและประณีต” ในข้อนี้ มีเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
ของคัมภีร์จูฬกัมมวิภังคสูตรว่า 

 สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น ในเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล มีพราหมณ์ 
คนหนึ่ง ชื่อโตเทยยพราหมณ์ เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัสเสนทิโกศล เป็นเศรษฐีมีทรัพย์
มหาศาลถึง ๘๗ โกฏิ ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลย ไม่เคยใส่บาตรแม้แต่ทัพพีเดียว ดอกไม้ 
สักก ามือหนึ่งก็ไม่เคยถวายพระ ไม่เคยไหว้พระสงฆ์ แม้พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่นับถือ เป็นคน
ตระหนี่มาก ยึดถือคติว่าสะสมทรัพย์ไว้ให้มากๆ แล้วจะร่ ารวย เขามีบุตรชายคนเดียว  
ชื่อ สุภมาณพ  

 โตเทยยพราหมณ์ ได้สอนลูกถึงวิธีท่ีจะท าให้ร่ ารวยแบบนี้ จึงกล่าวไว้ว่า   
  อญฺชนานํ  ขย ํ ทิสฺวา  อุปจิกานญฺจ  อาจยํ 
  มธูนญฺจ  สมาหาร ํ  ปณฺฑิโต ฆรมาวเส. 

 แปลว่า “บัณฑิตเห็นความสิ้นเปลืองแห่งยาหยอดตา ความก่อแห่งปลวกท้ังหลาย
และความสะสมแห่งผึ้งท้ังหลาย พึงอยู่ครองเรือน” 

 หมายความว่า น้ ายาในหลอดยาหยอดตา แม้จะหยอดลงไปทีละหยดๆ น้ ายาก็หมด 
ลงได้ ในขณะท่ีตัวปลวกสร้างจอมปลวก ขนดินกันมาทีละเล็กละน้อย นานๆ เข้า ก็ท าให้ 
จอมปลวกใหญ่โตได้ หรือตัวผึ้งท าน้ าหวานในรัง ท านานๆ เข้า ก็ได้น้ าหวานเต็มรังผึ้งได้ฉันนั้น  
ควรจะครองเรือนด้วยวิธีนี้ 

 พราหมณ์นี้สอนลูกว่า “ลูกเอ๋ย  เจ้าจงดูตัวอย่างยาหยอดตานะลูก ยาหยอดตานี้ 
มันหยดลงทีละหยดๆ ในท่ีสุดก็หมดได้ ทรัพย์สมบัติของเราก็เหมือนกัน จ่ายไปทีละกากณิก  
ทีละกหาปณะ ในท่ีสุดก็หมด ถ้ามันไม่เพิ่มเข้ามา” แล้วก็สอนต่อไปว่า “เจ้าจงดูตัวอย่าง
ปลวกซิลูก ปลวกนั้นน าดินมาด้วยปากทีละนิดๆ ในท่ีสุดก็มีมากได้  และเจ้าจงดูตัวอย่าง  
ผึ้งซิลูก ตัวผึ้งนั้นมันขยัน มันน าน้ าหวานจากเกสรดอกไม้ทีละนิดๆ แล้วท าเป็นน้ าผึ้งในรัง 
ได้มาก เจ้าจงเอาตัวอย่างผึ้ง” 
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 วันหนึ่ง พราหมณ์นั้นป่วยหนักและตายจากไปโดยยังไม่ทันบอกท่ีฝังขุมทรัพย์ 
แก่ลูกชาย ด้วยความเป็นห่วงทรัพย์นั้น ครั้นตายแล้ว จึงไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั้นเอง  
ลูกสุนัขโตขึ้นตามล าดับ สุภมาณพเห็นลูกสุนัขเกิดใหม่ เป็นลูกสุนัขน่ารัก ไม่รู้ว่าพ่อของ
ตัวเองเกิดมาเป็นสุนัข ก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรัก คือคนท่ีเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันในชาติก่อนนั้น 
ย่อมเกิดความรักกันได้ง่าย เพราะลูกสุนัขเป็นสัตว์น่ารัก เขาเลี้ยงลูกสุนัขตัวนี้ อย่างดี เวลา
นอนก็ไม่ให้นอนบนท่ีนอนธรรมดา แต่ยกไปนอนท่ีนอนอันเป็นสิริ ให้คนเลี้ยงดูอย่างดี 

 วันหนึ่ง  พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรม เมื่อทรงตรวจดูไป 
ในตอนใกล้รุ่ง  ได้เห็นลูกสุนัขนั้น จึงทรงด าริว่า ถ้าพระองค์มายังบ้านสุภมาณพนี้ จะเกิดอะไรขึ้น 
พระองค์ก็ทรงย้อนไปดูว่ามีเร่ืองนั้นๆ จะเกิดขึ้นแล้ว สุภมาณพนี้จะได้นับถือพระพุทธศาสนา 
ส่วนพราหมณ์ซึ่งไปเกิดเป็นสุนัขนั้น เมื่อตายจักไปตกนรกเพราะกรรมของตน 

 ปกติพระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จไปบิณฑบาต จะต้องมีพระอานนท์ตามเสด็จ แต่ใน 
วันนั้น ไม่มีพระอานนท์ เสด็จแต่ผู้เดียว ออกบิณฑบาต ไปประทับยืนอยู่หน้าบ้านของ 
สุภมาณพนั้น วันนั้น สุภมาณพไม่อยู่  ออกไปนอกบ้านด้วยธุระบางอย่าง เมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านของสุภมาณพนั้น ก็ไม่มีใครเขาใส่บาตร เพราะเขาไม่นับถือ
พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ท่ีหน้าบ้าน ทรงถือบาตรก็ไม่ได้มุ่งหมาย
ว่าจะบิณฑบาต  แต่มุ่งโปรดสุภมาณพเท่านั้น 

 ลูกสุนัขนั้น เห็นพระพุทธเจ้ามาประทับยืนอยู่ ก็เห่าแสดงความไม่พอใจท่ีพระมายืนอยู่
หน้าบ้าน พระพุทธเจ้า เมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกสุนัขนั้นเข้ามาก็ตรัสว่า “โตเทยยพราหมณ์  
เจ้าเมื่อชาติก่อนดูหมิ่นเรา จึงมาเกิดเป็นลูกสุนัข ชาตินี้เจ้ามาดูหมิ่นเราอีก เจ้าตายจากนี้แล้ว
จะไปเกิดในอเวจีนรก” 

 ลูกสุนัขนั้น ฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ทราบว่า “พระสมณโคดม จ าเราได้” เกิดร้อนใจ
ขึ้น จึงได้วิ่งคอตกเข้าไปในบ้านแทนท่ีจะไปนอนบนท่ีนอนอันสวยงามของตนท่ีสุภมาณพ 
ผู้เป็นนายจัดให้ แต่กลับไปนอนบนกองขี้เถ้าท่ีกลางเตาไฟ คนท้ังหลายพยายามจับดึงขึ้นไป
นอนบนท่ีนอนพิเศษที่นายจัดไว้ก็ไม่ยอม ได้ไปนอนที่เดิมนั่นเอง 

 พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัดพระเชตวัน ฝ่ายสุภมาณพเมื่อกลับมาจากธุระ  
มาเห็นลูกสุนัขของตนไปนอนอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟ ก็ดุคนใช้ไม่พอใจโดยพูดว่า “ใครเอา
ลูกสุนัขของฉันมาอยู่บนกองขี้เถ้า ในเตาไฟนี่”   



๒๓๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 คนท้ังหลายบอกว่า “เขามานอนเอง พยายามยกขึ้นเขาก็ไม่ไป” 
 สุภมาณพถามว่า  “เพราะเหตุใด” 
 คนใช้บอกว่า “วันนี้  พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้าน ลูกสุนัขนี้ 
ไปเห่า พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นๆ แล้วลูกสุนัขนี้พอฟังเข้าก็มานอนบนกองขี้เถ้านั้น ยกขึ้น
ไปเท่าไรก็ไม่กลับไปที่เดิม” 

 สุภมาณพ พอได้ฟังคนใช้รายงานอย่างนั้น ก็โกรธทันทีหาว่าพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพ่อ
ของตน ว่าพ่อของตนเกิดมาเป็นสุนัข แท้ท่ีจริงพ่อของตนนั้นไปเกิดในพรหมโลกอยู่ในขณะนี้ 
ไม่ใช่เกิดเป็นสุนัข พระสมณโคดมท าพ่อของเราให้เป็นสุนัข พระสมณะรูปนี้พูดพล่อย 

 สุภมาณพ เมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดพระเชตวัน ไปต่อว่าพระพุทธองค์ทีเดียว เมื่อไปถึง 
ก็ยืนไม่ไหว้  ได้ทูลถามว่า “พระองค์เสด็จไปท่ีบ้านของข้าพระองค์ใช่ไหมวันนี้” พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบว่า “ใช”่ 

 สุภมาณพทูลถามว่า “พระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่า บิดาของข้าพระองค์ไปเกิด
เป็นสุนัข เป็นการดูถูกบิดาของข้าพระองค์ พวกพราหมณ์บอกว่าบิดาของข้าพระองค์ 
เกิดในพรหมโลก ไม่ใช่มาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้” 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สุภมาณพ ถ้าเจ้าต้องการจะรู้ มีข้อพิสูจน์อยู่ มีทรัพย์สมบัติ
ของบิดาอยู่บ้างไหมที่บิดาของเจ้าเมื่อใกล้ตายนั้นไม่ได้บอกไว้” สุภมาณพทูลว่า  “มี” 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าเจ้าต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ ทดสอบดูก็ได้ วันนี้เจ้ากลับ 
ไปจากนี้แล้ว ให้เอาลูกสุนัขของเจ้ากินอาหารให้อิ่มด้วยข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อย เมื่ออิ่มแล้ว
ให้เขานอนสักครู่หนึ่ง พอนอนแล้วเจ้าจงไปกระซิบท่ีใกล้หู ถามว่า นี่พ่อ ทรัพย์สมบัติท่ีฝังไว้นั้น 
ฝังไว้ท่ีไหน แล้วสุนัขตัวนี้จะวิ่งไปท่ีฝังทรัพย์ แล้วเอาเท้าตะกายท่ีฝังทรัพย์ เจ้าก็จงให้คนขุด
ลงไปเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าจะพึงรู้จักสุนัขตัวนั้น เขาคือบิดาของเจ้า” 

 สุภมาณพได้ฟังดังนั้น ก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจด้วยเหตุ ๒ ประการ “ถ้าเกิดจริงขึ้นมา 
เราก็ได้ทรัพย์ ถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่จริง เราจะโพนทะนาให้ท่ัวเมืองว่า สมณะองค์นี้พูดไม่จริง 
ไม่ได้ขาดทุนตรงไหน” 



๒๓๓ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 เพราะฉะนั้น เขารีบกลับไปบ้าน ไปท าตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ คือให้ลูกสุนัข
ของตนกินข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อย อิ่มแล้วให้นอน พอนอนแล้วเขาก็ไปกระซิบท่ีหู ถามว่า
ทรัพย์ฝังไว้ท่ียังไม่ได้บอกอยู่ท่ีไหน  สุนัขนั้นพอถูกถามอย่างนั้นก็รู้ทันทีเลยว่า “โอ้ ลูกของ
เรานี้รู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็นสุนัข” แล้วก็หอนขึ้น วิ่งไปท่ีฝังทรัพย์ เอาเท้าหน้าท้ังสองตะกาย
ขุดลงไปท่ีฝังทรัพย์ ได้ให้สัญญาณบ่งให้ทราบว่าทรัพย์อยู่ตรงนี้ การท่ีตัวเองเกิดเป็น 
สุนัขนี้ก็เพราะเป็นห่วงทรัพย์นี่เอง   

 เมื่อสุนัขไปตะกายท่ีนั้น สุภมาณพก็ให้คนขุดลงไปตรงนั้น พอขุดลงไปก็น่าพิศวงแท้ 
ของท่ีพบนั้นเป็นของมีค่าท้ังสิ้น คือพวงมาลัย พวงดอกไม้ทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ 
รองเท้าทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ จานทองค า มีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ สุภมาณพ 
พอเห็นเข้าอย่างนั้นก็อุทานในใจทันทีเลย “อื้อฮือ สิ่งที่ภพชาติปิดไว้ พระองค์นี้ ก็ยังทรงทราบได้ 
ฉะนั้น พระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แล้ว ต้องเป็นพระสัพพัญญูแน่นอน เพราะสิ่งท่ีภพชาติ
ปิดบังไว้ ก็ยังทรงทราบได้” ทีนี้ชักจะเล่ือมใสแล้ว 

 สุภมาณพจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแล้วก็ทูลถามว่า “ท าไม
คนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน” ปัญหาท่ีสุภมาณพทูลถามนั้นมี ๑๔ ข้อ จัดเป็น ๗ คู่ ปัญหา
ทุกข้อล้วนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมท้ังสิ้นดังนี้ 
 คู่ที่ ๑  ถามว่า  ท าไม บางคนอายุสั้น บางคนอายุยืน 
 คู่ที่ ๒  ถามว่า  ท าไม บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาก บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 
 คูท่ี่ ๓  ถามว่า  ท าไม บางคนรูปไม่สวย ผิวพรรณทราม แต่บางคนเกิดมารูปสวย 
    ผิวพรรณดี  
 คู่ที่ ๔  ถามว่า  ท าไม บางคนมีศักดิ์ต่ า หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่บางคนเกิดมา 
    มีศักดิ์สูง คือมียศต าแหน่งสูง 
 คู่ที่ ๕  ถามว่า  ท าไม บางคนยากจน บางคนร่ ารวย 
 คู่ที่ ๖  ถามว่า  ท าไม บางคนเกิดในสกุลต่ า บางคนเกิดในสกุลสูง 
 คู่ที่ ๗  ถามว่า  ท าไม บางคนเกิดมาโง่ บางคนเกิดมาฉลาด 
 เป็นปัญหา ๗ คู่ รวม ๑๔ ข้อ 

 พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบสุภมาณพ โดยทรงขยายความกฎแห่งกรรมไว้ในจูฬกัมม - 
วิภังคสูตรค่อนข้างยาว แต่ในท่ีนี้จะกล่าวโดยย่อ ดังนี้ 



๒๓๔ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 คู่ที่ ๑ การที่คนเราเกิดมามีอายุสั้น ก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ 
ตัดชีวิต ไม่มีศีล ๕ ด้วยอ านาจผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท าให้เขาไปตกนรกหมกไหม้ เสวย
ทุกข์อยู่ เมื่อหมดกรรมนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยอ านาจเศษกรรมท่ียังเหลืออยู่ท าให้เขา
อายุสั้น เพราะเขาเคยฆ่าสัตว์ 
 ส่วนคนท่ีเกิดมามีอายุยืน ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนมีศีล ๕ มีศีลธรรม  
เมื่อเขาตายจากมนุษยโลกก็ไปเกิดท่ีดีมีความสุข เช่นไปเกิดในสวรรค์ เมื่อพ้นจากภูมินั้นแล้ว
มาเกิดเป็นมนุษย์ บุญของเขายังหนุนอยู่ ท าให้เขาอายุยืน 
 คู่ที่ ๒ การที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก ก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้น เป็นคน
ชอบเบียดเบียนฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์ ท าร้ายคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อน ให้ทรมาน 
ให้เจ็บป่วย เมื่อเขาตายไป ก็ไปตกนรก เมื่อพ้นจากนรกแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์  
ด้วยอ านาจเศษกรรมท่ียังเหลืออยู่ท าให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพเสื่อมโทรม มีความสุขน้อย 
 ส่วนคนท่ีเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยหรือไม่มี ก็เพราะชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนมี
เมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ เอ็นดูสัตว์ มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา เมื่อเขาตายจากไป  
ก็ไปเกิดในท่ีดีมีความสุข เช่นเกิดในสวรรค์ เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีสุขภาพดี  
มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย หรือไม่มี 
 คู่ที่  ๓ การที่บางคนเกิดมารูปไม่สวย ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนมักโกรธ  
มีความโกรธเป็นเจ้าเรือน เมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น เมื่อมาเกิดเป็น
มนุษย์ ก็จะเป็นคนหน้าตาไม่สวยงาม ขี้เหร่ เพราะชาติก่อนเป็นคนมักโกรธ 
 ส่วนคนท่ีเกิดมารูปสวย เพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณา ไม่มักโกรธ เมื่อเขา
ไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจึงมีหน้าตาสวยงาม รูปหล่อ รูปสวย เพราะมี
เมตตา เป็นคนไม่มักโกรธ 
 คู่ที่ ๔ การที่บางคนเกิดมามีวาสนาน้อย ไม่มียศมีตําแหน่งกับเขา เป็นคนต้อยต่ํา  
ก็เพราะเมื่อชาติก่อน เขาเป็นคนริษยาคนอื่น เมื่อใครเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ ริษยาเขา 
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจึงเป็นคนมีศักดิ์ต่ า ไม่มียศ ไม่ค่อยมีต าแหน่ง ถ้ามียศ  
มีต าแหน่ง ก็มักจะอยู่ในต าแหน่งต่ าอยู่เสมอ  เพราะเป็นคนริษยาเขา 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาได้รับต าแหน่งสูง เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่ริษยาคนอื่นเขา ใครได้ดี 
ก็พลอยยินดีกับเขา จึงเกิดมาได้ต าแหน่งสูง เพราะไม่ริษยาเขา 



๒๓๕ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 คู่ที่ ๕ การที่คนบางคนเกิดมายากจน ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนี่ 
ถี่เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน จึงเกิดมายากจน 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาร่ ารวย มีพ่อแม่ร่ ารวย เกิดมาในตระกูลท่ีร่ ารวย ก็เพราะเมื่อชาติ
ก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทาน ยินดีในการบริจาค ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว 
 คู่ที่ ๖ การที่คนบางคนเกิดมาในสกุลต่ํา ก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนไม่อ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นคนแข็งกระด้าง เย่อหยิ่ง เมื่อตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในอบาย มีนรก เป็นต้น  
เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงเกิดในสกุลต่ า 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาในสกุลสูง ก็เพราะชาติก่อนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  
เป็นคนไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง 
 คู่ที่ ๗ การที่คนบางคนเกิดมาโง่ ก็เพราะเมื่อชาติก่อน ไม่คบบัณฑิต ไม่สอบถาม 
ถึงว่าสิ่งใดเป็นบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า  
เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จึงเป็นคนโง่ 
 ส่วนคนท่ีเกิดมาเป็นคนฉลาด ก็เพราะชาติก่อนเป็นคนคบบัณฑิต สอบถามถึงบาป 
บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ 
จึงเป็นคนฉลาด    

อกุศลกรรมบถ 
 อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมท่ีเป็นอกุศล ทางแห่งกรรมชั่วหรือกรรมชั่วอัน
เป็นทางน าไปสู่ทุคติ มี ๑๐ อย่าง จ าแนกเป็น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ ดังนี้ 
 กายกรรม ๓  ได้แก่ 
 ๑. ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ 
 ๒. อทินนาทาน การลักขโมย 
 ๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม 
 วจีกรรม ๔  ได้แก่ 
 ๑. มุสาวาท  การพูดเท็จ 
 ๒. ปิสุณวาจา  การพูดส่อเสียด 
 ๓. ผรุสวาจา  การพูดค าหยาบ 
 ๔. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ 
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 มโนกรรม ๓ ได้แก ่
 ๑. อภิชฌา  การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น  
 ๒. พยาบาท  การคิดปองร้ายผู้อื่น  
 ๓. มิจฉาทิฏฐิ  การเห็นผิดจากคลองธรรม 

กายกรรม ๓ 

 กายกรรม หมายถึง การกระท าทางกาย คือ ท ากรรมด้วยกายท้ังกรรมดีและกรรม
ชั่ว จัดเป็นกายกรรมท้ังสิ้น การกระท าชั่วทางกายมี ๓ อย่าง คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ 
และการประพฤติผิดในกาม 

๑. ปาณาติบาต การฆา่สัตว ์

 ความเสียหายของปาณาติบาต  

 ชีวิตเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดของสัตว์ท้ังหลาย หากไม่มีชีวิตเสียแล้ว ฐานะทรัพย์สิน 
ท่ีมีอยู่ก็ชื่อว่าไม่มี ชีวิตจึงเป็นเจ้าของของทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นสิ่งท่ีสัตว์ทุกรูปทุกนาม  
หวงแหนท่ีสุด การท าลายชีวิตเท่ากับเป็นการท าลายทุกสิ่งทุกอย่าง 

 ปาณาติบาต  คือ การฆ่าสัตว์ หมายรวมไปถึงการท าร้าย การทรกรรมสัตว์  
ค าว่า สัตว์ ในท่ีนี้ หมายถึง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด กิริยาท่ีประพฤติก้าวล่วงต่อชีวิตสัตว์ มี ๓ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. การฆ่า 
 ๒. การท าร้ายร่างกาย 
 ๓. การทรกรรม 

 การฆ่า หมายถึง การท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ได้แก่ การท าให้ตาย  
 วัตถุ คือ ผู้ถูกฆ่า มี ๒ อย่าง คือ มนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉาน โดยท่ีสุด หมายถึง
มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานท้ังท่ีอยู่ในครรภ์และนอกครรภ์   
 เจตนาของผู้ฆ่า มี ๒ อย่าง คือ จงใจฆ่าและไม่จงใจฆ่า 
 การฆ่าส าเร็จด้วยความพยายาม เรียกว่า ปโยคะ มี ๒ อย่าง คือ ฆ่าเองและใช้ให้ 
ผู้อื่นฆ่า การใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ท้ังผู้ใช้และผู้ถูกใช้ให้ฆ่า มีโทษและความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเหมือนกัน 
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 การทําร้ายร่างกาย  หมายถึง การท าร้ายผู้อื่น โดยการท าให้พิการ เสียโฉม หรือ
เจ็บล าบาก แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต มีลักษณะ ดังนี้ 
 การทําให้พิการ คือ การท าให้เสียอวัยวะ เช่น ท าให้เสียนัยน์ตา เสียแขน เสียขา  
เป็นต้น 
 การทําให้เสียโฉม คือ การท าร้ายร่างกายให้เสียความสวยงาม แต่ไม่ถึงพิการ  
เช่น ใช้มีดกรีดหรือใชไ้ม้ทุบตีให้เป็นแผลเป็น เป็นต้น 
 การทําให้เจ็บลําบาก คือ การท าร้ายร่างกายให้เจ็บปวด เป็นทุกข์ทรมาน   
 การท าร้ายร่างกายท้ังหมดนี้  เป็นอนุโลมปาณาติบาต 

 การทรกรรม มุ่งเฉพาะการท าแก่สัตว์เดียรัจฉาน เพราะมนุษย์ไม่เป็นวัตถุอันใครๆ  
จะพึงทรกรรมได้ การทรกรรม คือการท าให้สัตว์ได้รับความล าบาก ประพฤติเห้ียมโหดแก่สัตว์ 
โดยขาดความเมตตากรุณา มีลักษณะ ดังนี้ 
 ใช้การ หมายถึง การใช้สัตว์ไม่มีความเมตตาปรานี ปล่อยให้อดอยากซูบผอม  
ไม่ให้กิน  ไม่ให้นอน ไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล ขณะใช้งานก็เฆี่ยนตีท าร้ายร่างกายโดยไม่มี
เมตตาจิต หรือใช้การเกินก าลังของสัตว์ เช่น ให้เข็นภาระหนักเกินก าลัง เป็นต้น   
 กักขัง หมายถึง การกักขังสัตว์ให้อดอยาก อิดโรย หรือผูกรัดไว้จนไม่สามารถจะ
ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้   
 นําไป หมายถึง การผูกมัดสัตว์แล้วน าไปโดยวิธีทรมาน เช่น ลาก หรือหิ้วเป็ด ไก่ 
สุกร เอาหัวลงและเอาเท้าขึ้น ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง 
 เล่นสนุก หมายถึง การทรมานสัตว์ด้วยความสนุกสนาน เช่น ใช้ประทัดผูกหางสุนัข
แล้วจุดไฟ เพื่อให้สุนัขตกใจและวิ่งสุดชีวิต หรือการใช้ก้อนหินก้อนดินขว้างปาสัตว์  
เพ่ือความสนุกของตน 
 ผจญสัตว์ หมายถึง การน าสัตว์มาต่อสู้กัน ท าให้สัตว์เหน็ดเหนื่อยและได้รับทุกข์
ทรมาน เช่น ชนโค ชนกระบือ ชนแพะ ชนแกะ ตีไก่ กัดปลา กัดจิ้งหรีด เป็นต้น 

 หลักวินิจฉัย    
 การฆ่าสัตว์ท่ีส าเร็จเป็นปาณาติบาต ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๕  คือ 
 ๑. ปาโณ   สัตว์มีชีวิต 
 ๒. ปาณสญฺญ ิตา   รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 
 ๓. วธกจิตฺตํ  จิตคิดจะฆ่า 
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 ๔. อุปกฺกโม    พยายามฆ่า 
 ๕. เตน มรณ ํ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น 

 การฆ่าสัตว์นี้  ทางพระพุทธศาสนารวมถึงการฆ่าตัวเองด้วย  การฆ่าตัวเองนั้น
เป็นปาณาติบาต เนื่องจากมีองคป์ระกอบของปาณาติบาตครบท้ัง ๕ ข้อ เช่นเดียวกัน   

 โทษของปาณาติบาต 
 คัมภีร์ชั้นอรรถกถา ได้วางหลักวินิจฉัยการฆ่าว่าจะมีโทษมากหรือน้อยไว้  
๔ ประการ คือ 
 ๑. คุณ ฆ่าสัตว์มีคุณมากก็มีโทษมาก ฆ่าสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ ก็มีโทษน้อย  
เช่น ฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ช่วยงาน มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย 
เป็นต้น  
 การฆ่าบิดามารดา การฆ่าพระอรหันต์  มีบาปหนัก เป็นอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์
ห้ามนิพพาน 
 การฆ่าคนท่ีมีคุณ เช่น พระอริยบุคคลท่ีต่ ากว่าพระอรหันต์ หรือกัลยาณชน ผู้รักษา
ศีลปฏิบัติธรรม หรือคนท่ีประกอบคุณงามความดีต่อสังคมก็มีบาปมาก แต่น้อยกว่าการฆ่า 
พระอรหันต์ หรือการฆ่าบิดามารดาเพราะไม่เป็นอนันตริยกรรม   
 การฆ่าคนท่ัวไป ก็มีบาปเช่นเดียวกัน แต่น้อยกว่าการฆ่าคนท่ีมีคุณ 
 การฆ่าคนท่ีไร้ศีลธรรมและเป็นภัยแก่คนอื่น ก็จัดว่าเป็นบาป แต่น้อยกว่าการฆ่าคน
ท่ัวไป 
 กล่าวโดยสรุปแล้วการฆ่าล้วนเป็นบาปท้ังสิ้น   
 ๒. ขนาดกาย ส าหรับสัตว์จ าพวกเดียรัจฉานท่ีไม่มีคุณเหมือนกัน ฆ่าสัตว์ใหญ่ 
มีโทษมาก ฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย ก็เพราะการฆ่าสัตว์ท่ีมีขนาดร่างกายใหญ่กว่าต้องใช้ความ
พยายามในการฆ่ามากกว่า   
 ๓. ความพยายาม  มีความพยายามมากในการฆ่า ก็มีโทษมาก มีความพยายาม
น้อยก็มีโทษน้อย 
 ความพยายามในการฆ่านั้น ถ้าเกิดความสูญเสียต่อชีวิตมาก ย่อมมีบาปมาก หรือ 
การฆ่าด้วยวิธีการท่ีทรมาน คือท าให้ตายอย่างล าบาก หวาดเสียว ให้เกิดความช้ าใจ ฆ่าด้วย
วิธีพิสดาร ย่อมมีบาปมาก ส่วนการฆ่าด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้ระเบิดอาวุธชีวะเคมี  
ท าให้เกิดความสูญเสียมาก ย่อมมีบาปมาก 
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 ๔. กิเลสหรือเจตนา  มีกิเลสหรือเจตนาแรงก็มีโทษมาก มีกิเลสหรือเจตนาอ่อน 
ก็มีโทษน้อย เช่นฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชัง มีโทษมากกว่าฆ่าเพ่ือป้องกันตัว เป็นต้น 
 เจตนาในการฆ่าด้วยอ านาจโลภะ โทสะ โมหะ หากมีเจตนาแรงกล้าย่อมมีบาปมาก  
หากเจตนาอ่อนย่อมมีบาปน้อย เช่น การฆ่าด้วยการเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล การฆ่าด้วย
ความอ ามหิตโหดเหี้ยมเคียดแค้นพยาบาท การฆ่าด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิ การฆ่าโดยไม่มี
เหตุผล หรือการฆ่าเพื่อความสนุกสนาน ย่อมมีบาปมากน้อยลดหลั่นกันไป ในกรณีท่ีไม่มี
เจตนาก็ไม่บาป ดังเรื่องพระจักขุบาลเถระซึ่งมีจักษุบอดท้ังสองข้าง เดินจงกรมเหยียบแมลง
เม่าตายเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีเจตนาท่ีจะฆ่า ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
ขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระขีณาสพท้ังหลาย มิได้มี”  
 ในการฆ่าสัตว์นั้น ผู้ฆ่าย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ 
 ๑. ย่อมเกิดในนรก 
 ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
 ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
 ๔. ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ 
 ๕. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีอายุสั้น 

ตัวอย่างโทษของปาณาติบาต 
เรื่องนายโคฆาตก ์

 มีเร่ืองเล่าว่า ในคร้ังพุทธกาล ในพระนครสาวัตถี มีชายคนหนึ่งชื่อ โคฆาตก์ มีอาชีพ 
ฆ่าโคขายเนื้อเลี้ยงชีวิต เป็นเวลา ๕๕ ปี ตลอดเวลาท่ีเขาท าอาชีพนี้  ไม่เคยบริจาคทานและ 
รักษาศีลเลย  ถ้าวันใดขาดเนื้อจะไม่ยอมรับประทานอาหาร 
 วันหนึ่ง  นายโคฆาตก์ขายเนื้อตอนกลางวันแล้ว มอบเนื้อส่วนหนึ่งให้ภรรยาไว้
ท ากับข้าว เสร็จแล้วไปอาบน้ า ขณะนั้น เพื่อนของเขาคนหนึ่งมีแขกมาท่ีบ้าน ไม่มีกับข้าว
ต้อนรับจึงมายังบ้านของนายโคฆาตก์ ขอซื้อเนื้อกับภรรยานายโคฆาตก์เพื่อน าไปท าอาหาร
ต้อนรับแขก ภรรยานายโคฆาตก์ไม่ยอมขายให้ เพราะไม่มีเนื้อส าหรับขาย มีแต่เนื้อท่ีเก็บไว้
ท าอาหารให้สามีเท่านั้น เพราะทราบดีว่านายโคฆาตก์ขาดเนื้อเสียแล้วจะไม่ยอมรับประทาน
อาหาร แต่เพ่ือนของนายโคฆาตก์ก็ไม่ยอมฟัง ได้หยิบฉวยเอาเนื้อนั้นไปโดยพลการ 
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 นายโคฆาตก์อาบน้ าเสร็จแล้วกลับมา ภรรยาจึงคดข้าวมาเพื่อให้เขากินกับผักต้ม 
และได้เล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้เขาฟัง เขาไม่ยอมรับประทานอาหาร ได้หยิบฉวยมีดอันคมกริบ
เดินเข้าไปหาโคตัวหนึ่ง สอดมือเข้าไปในปาก ดึงลิ้นออกมาแล้ว เอามีดตัดจนขาด น ามาให้
ภรรยาท ากับข้าว โคตัวนั้นก็สิ้นใจตายด้วยความเจ็บปวดทรมาน   

 เมื่อกับข้าวเสร็จแล้ว เขาก็เร่ิมรับประทานอาหาร ทันทีท่ีเขาใส่ชิ้นเน้ือเข้าไปในปาก  
ลิ้นของเขาก็ได้ขาดตกลงไปในชามข้าว ได้รับผลกรรมทันตาเห็น เพราะการท าปาณาติบาต
ด้วยจิตใจท่ีเหี้ยมโหด เลือดไหลออกจากปาก เขาเท่ียวคลานไปในบ้านและร้องครวญคราง
ด้วยความเจ็บปวดเหมือนโค ครั้นตายแล้ว ก็ไปเกิดในอเวจีนรก 

๒. อทินนาทาน การลกัทรัพย์ 
 ความเสียหายของอทินนาทาน  

 ทรัพย์สมบัติท่ีหามาได้ด้วยความชอบธรรม เป็นสิทธิของบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ เพื่อใช้
เลี้ยงชีพของตนและครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจความรัก 
และหวงแหน ไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดในกรรมสิทธิ์ของตนเอง การลักขโมย เป็นการ
ล่วงละเมิดอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ปัญหาทุจริตคดโกง  
ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากอทินนาทานท้ังสิ้น ส่งผลให้ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจท้ังในระดับ
บุคคลและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางด้านทรัพย์สินอีกด้วย 

 อทินนาทาน  การลักทรัพย์นั้น คือการกระท าโจรกรรมโดยตรง หมายถึง การถือ 
เอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ท้ังท่ีเป็นสวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ท่ีมีวิญญาณ เช่น โค 
กระบือ เป็นต้น และอวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ท่ีไม่มีวิญญาณ เช่น แก้ว แหวน เงิน 
ทอง เป็นต้น สิ่งของท่ีมิใช่ของใครแต่มีผู้รักษาหวงแหน ได้แก่ สิ่งของท่ีอุทิศบูชาปูชนียวัตถุ 
สิ่งของท่ีเป็นสมบัติของส่วนรวม ถือเอาด้วยอาการเป็นโจร นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิริยาท่ีก้าวล่วง
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ๓ ประการ คือ 
 ๑. โจรกรรม 
 ๒. อนุโลมโจรกรรม 
 ๓. ฉายาโจรกรรม 
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 เฉพาะอนุโลมโจรกรรมกับฉายาโจรกรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระท าด้วย 
ถ้าเจตนากระท าให้เขาเสียกรรมสิทธิ ์ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์   

 โจรกรรม หมายถึง การลัก การขโมย การปล้น หรือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของ
ไม่ได้ให้ด้วยอาการเป็นโจร มีหลายประเภท พรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
 ๑. ลัก ได้แก่ ถือเอาสิ่งของท่ีเขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น คือกิริยาท่ีถือเอา
สิ่งของผู้อื่นด้วยอาการเป็นโจร 
 ๒. ฉก ได้แก่ ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว คือกิริยาท่ีถือเอาส่ิงของในเวลาท่ีเจ้าของเผลอ 
หรือชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ 
 ๓. กรรโชก ได้แก่ ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว คือกิริยาท่ีแสดงอ านาจ 
ให้เจ้าของตกใจกลัวแล้วยอมให้สิ่งของของตน หรือใช้อาชญาเร่งรัดเอา   
 ๔. ปล้น ได้แก่ ใช้ก าลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว คือกิริยาท่ียกพวก 
ไปถือเอาสิ่งของของคนอื่นด้วยการใช้อาวุธ    
 ๕. ตู่ ได้แก่ กล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว คือกิริยาท่ีร้องเอาของ
ผู้อื่นซึ่งมิได้ตกอยู่ในมือตน คือมิได้ครอบครองดูแลอยู่ หรืออ้างหลักฐานพยานเท็จ หักล้าง 
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น 
 ๖. ฉ้อ ได้แก่ โกง คือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของผู้อื่นอันตกอยู่ในมือตน คือตน
ครอบครองดูแลอยู่ หรือโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น 
 ๗. หลอก  ได้แก่  ท าให้เข้าใจผิด ส าคัญผิด คือกิริยาพูดปดเพื่อถือเอาของผู้อื่น 
หรือป้ันเร่ืองให้เขาเชื่อเพื่อจะให้เขามอบทรัพย์ให้แก่ตน 
 ๘. ลวง ได้แก่ ท าให้หลงผิด คือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของผู้อื่น ด้วยแสดงของอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้าใจผิด หรือใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวงให้เขาเชื่อ เช่น  
การใช้ตราชั่งท่ีไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
 ๙. ปลอม  ได้แก่  ท าให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือ 
สิ่งนั้น คือกิริยาท่ีท าของไม่แท้ให้เห็นว่าเป็นของแท้  
 ๑๐. ตระบัด ได้แก่ ฉ้อโกง คือกิริยาท่ียืมของเขาไปแล้วถือเอาเสีย   
 ๑๑. เบียดบัง ได้แก่ ยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว คือกิริยากินเศษกินเลย 
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 ๑๒. สับเปลี่ยน ได้แก่ เปลี่ยนแทนท่ีกัน คือกิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของตนท่ีเลว 
เข้าไว้แทน และเอาส่ิงของของผู้อื่นท่ีดีกว่า  หรือแอบสลับเอาของผู้อื่นซึ่งมีค่ามากกว่า 
 ๑๓. ลักลอบ ได้แก่ ลอบกระท าการบางอย่าง คือกิริยาท่ีเอาของซึ่งจะต้องเสียภาษี 
ซ่อนเข้ามาโดยไม่เสียภาษีหรือหลบหนีภาษีของหลวง   
 ๑๔. ยักยอก ได้แก่ ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ของตนซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของ 
ร่วมอยู่ด้วยท่ีอยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต คือใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ถือเอาทรัพย์
โดยไม่สุจริต หรือกิริยาท่ียักยอกทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดเอาไปไว้เสียท่ีอื่น   

 อนุโลมโจรกรรม หมายถึง กิริยาท่ีแสวงหาทรัพย์ในทางไม่บริสุทธิ์ ยังไม่ถึงขั้นเป็น
โจรกรรม มีประเภทจะพรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
 ๑. สมโจร ได้แก่ กิริยาท่ีอุดหนุนโจรกรรม เช่น การรับซื้อของโจร  
 ๒. ปอกลอก ได้แก่ ท าให้เขาหลงเชื่อแล้วล่อลวงเอาทรัพย์เขาไป หรือกิริยาท่ีคบคน
ด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งจะเอาแต่ทรัพย์สมบัติของเขาถ่ายเดียว เมื่อเขาสิ้นเนื้อประดาตัว 
ก็ละทิ้งเขาเสีย 
 ๓. รับสินบน ได้แก่ รับสินจ้างเพื่อกระท าผิดหน้าท่ี คือการถือเอาทรัพย์ท่ีเขาให้ 
เพื่อช่วยท าธุระให้ในทางท่ีผิด การรับสินบนนี้ หากผู้รับมีเจตนาร่วมกับผู้ให้ในการท าลาย
กรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการท าโจรกรรมร่วมกันโดยตรง ถือว่าเป็นการลักทรัพย์  
 ฉายาโจรกรรม หมายถึง กิริยาท่ีท าคล้ายคลึงกับโจรกรรม หรือกิริยาท่ีท าทรัพย์
ของผู้อื่นให้สูญเสียและเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตน ประกอบด้วยลักษณะ ๒ อย่าง คือ 
 ๑. ผลาญ ได้แก่ ท าลายให้หมดสิ้นไป คือกิริยาท่ีท าความเสียหายแก่ทรัพย์ของผู้อื่น 
 ๒. หยิบฉวย ได้แก่ กิริยาท่ีถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่าย โดยมิได้บอก 
ให้เจ้าของรู้ คือการถือเอาด้วยวิสาสะเกินขอบเขต   
 ฉายาโจรกรรมนี้   ถ้ามีเจตนาในทางท าลายกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย  
ก็ถือว่าเป็นการท าโจรกรรมโดยตรง ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ 
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 หลักวินิจฉัย 
 การลักทรัพย์ท่ีส าเร็จเป็นอทินนาทาน ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๕  คือ 
   ๑. ปรปริคฺคหิตํ ของนั้นมีเจ้าของ 
   ๒. ปรปริคฺคหิตสญฺ ตา รู้ว่าของนั้นมีเจ้าของ  
   ๓. เถยฺยจิตฺตํ จิตคิดจะลัก  
   ๔. อุปกฺกโม พยายามลัก  
   ๕. เตน หรณํ ได้ของมาด้วยความพยายามนั้น  

 โทษของอทินนาทาน 

 ผู้ประพฤติอทินนาทาน ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือ 
ลักทรัพย์ จะมีโทษมากหรือน้อย ตามคุณค่าของสิ่งของ คุณความดีของเจ้าของ และความ
พยายามในการลักขโมย นอกจากนั้น ผู้ลักทรัพย์ย่อมได้รับกรรมวิบาก ๕ สถาน คือ  
 ๑. ย่อมเกิดในนรก 
 ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
 ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
 ๔. ย่อมเป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ท่ีพึง 
 ๕. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 

ตัวอย่างโทษของอทินนาทาน 
เรื่อง เวมานิกเปรต  

 เมื่อคร้ังพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอยู่ ณ กรุงสาวัตถี หัวหน้าพ่อค้าชาวสาวัตถี 
คนหนึ่งพาพ่อค้า ๗๐๐ คน ล่องเรือไปค้าขายในดินแดนสุวรรณภูมิ ระหว่างเดินทางเรือได้ถูก 
ลมพลัดหลงไปถึงวิมานทองซึ่งอยู่กลางทะเล  ภายในวิมานทองนั้นมีเทพธิดาแสนสวยอาศัยอยู่ 
หัวหน้าพ่อค้าเห็นเทพธิดาจึงถามว่า “น้องรูปงามท่ีอยู่ในวิมานนี้เป็นใครกันหนอ ขอเชิญน้อง
ออกมาข้างนอกเถิด พี่จะขอชมความงามของน้องให้เต็มตา” เทพธิดาตอบว่า “ดิฉันเป็น 
เวมานิกเปรต เพราะท าบุญไว้น้อยมาก แม้จะมีรูปสวย มีวิมาน แต่ดิฉันต้องเปลือยกายไร้
อาภรณ์ มีเพียงเส้นผมปิดบังกายไว้เท่านั้น ดิฉันอายเหลือเกินท่ีจะออกไปข้างนอก” หัวหน้า
พ่อค้าบอกว่า “น้องนางผู้มีรูปงาม พี่จะให้ผ้าเนื้อดี น้องจงนุ่งผ้าแล้วออกมาเถิด” เวมานิกเปรต
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ตอบว่า “ท่านไม่อาจให้ผ้านั้นแก่ดิฉันด้วยมือท่านได้โดยตรง แต่ถ้าในหมู่พวกท่านมีอุบาสก
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอท่านจงให้ทานผ้านั้นแก่อุบาสกแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดิฉัน
เมื่อนั้น ดิฉันจึงจะได้ผ้านี้ตามปรารถนา 
 ในเรือนั้นมีอุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าจึงบอกให้เขาอาบน้ าแล้วได้มอบ
ผ้านุ่งผ้าห่มให้ และอุทิศส่วนกุศลไปให้เวมานิกเปรต ทันใดนั้นเวมานิกเปรตก็มีอาภรณ์ทิพย์
สวมใส่ เดินยิ้มออกมาจากวิมาน พร้อมท้ังได้อาหารทิพย์อันเกิดจากการให้ทานของหัวหน้า
พ่อค้าเพียงครั้งเดียว พวกพ่อค้าอัศจรรย์ใจ เกิดความเคารพในอุบาสก จึงพากันเข้าไปไหว้ 
อุบาสกคนนั้นจึงได้แสดงธรรมให้พวกพ่อค้าฟังตามสมควร พวกพ่อค้าถามเวมานิกเปรตว่า 
ท าบุญกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นเวมานิกเปรตอยู่กลางทะเล เวมานิกเปรตตอบว่า ในพุทธกาล
ท่ีล่วงมาแล้ว ดิฉันเกิดในเมืองพาราณสี อาศัยรูปร่างเลี้ยงชีพ ต่อมาวันหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่ง
แกล้งเอายาบ ารุงผมมาให้ แต่พอใช้แล้วผมกลับร่วงหมดศีรษะ ดิฉันอายจึงหนีออกไปอยู่ 
นอกเมือง เปลี่ยนอาชีพไปคั้นน้ ามันงาขาย พร้อมท้ังเปิดร้านขายสุรา วันหนึ่ง มีลูกค้ามาดื่ม
สุราแล้วเมานอนหลับสนิทอยู่ท่ีร้าน ดิฉันฉวยโอกาสนั้น ลักผ้าท่ีลูกค้าคนนั้นนุ่งไว้หลวมๆ  
ด้วยกรรมนั้น ดิฉันจึงไม่มีอาภรณ์สวมใส่ 
 ต่อมาอีกวันหนึ่ง ดิฉันเห็นพระขีณาสพรูปหนึ่งเท่ียวบิณฑบาตอยู่ จึงนิมนต์ท่าน 
เข้าไปในเรือนแล้วถวายแป้งเคี่ยวเจือน้ ามันงา ด้วยกุศลกรรมเพียงเท่านี้ ดิฉันจึงเกิดเป็น
เทพธิดารูปงาม และได้วิมานทอง ดิฉันอยู่ในวิมานทองนี้มาแล้วสิ้นระยะเวลา ๑ พุทธันดร 
แต่ดิฉันก็เป็นทุกข์มาก เพราะอีก ๔ เดือนกุศลกรรมเหล่านี้จะหมดลง วิบากกรรมชั่วอย่างอื่น
ของดิฉันจะน าดิฉันไปหมกไหม้อยู่ในนรก ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นเวลายาวนาน 
 อุบาสกผู้มีศีล จึงกล่าวเตือนสติเทพธิดาว่า ดูก่อนแม่เทพธิดา เธอได้เสื้อผ้าอาภรณ์
และอาหารทิพย์เพราะผลของทานท่ีพ่อค้าให้แก่เรา หากเธอให้ทานแก่พ่อค้าเหล่านี้บ้าง  
ผลทานก็จะเกิดแก่เธอ และยิ่งหากเธอได้ถวายทานแด่พระศาสดา ผลของทานก็จะยิ่งเกิดแก่
เธอมากยิ่งขึ้น 
 เวมานิกเปรตได้ฟังแล้วก็มีใจยินดี น าข้าวและน้ าอันเป็นทิพย์มาเลี้ยงพวกพ่อค้า 
และฝากผ้าทิพย์คู่หนึ่งให้หัวหน้าพ่อค้าน าไปถวายพระศาสดาด้วย พวกพ่อค้าเหล่านั้น
เดินทางต่อไป ครั้นกลับถึงกรุงสาวัตถีแล้ว หัวหน้าพ่อค้าได้น าผ้าทิพย์ของเธอไปถวายแด่ 
พระศาสดาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เวมานิกเปรต เมื่อนางได้รับผลบุญนั้นจึงจุติไปเกิดเป็นเทพธิดา
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเทพธิดา ๑,๐๐๐ นางเป็นบริวาร 
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 เรื่องเวมานิกเปรตนี้ แสดงให้เห็นโทษของการลักขโมย ท าให้เกิดความขัดสน 
หมกไหม้อยู่ในนรก ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์และไม่มี
อาหารรับประทาน และยังแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการเสียสละให้ทาน ส่งผลให้พ้นจาก
อบายไปเกิดในสวรรค ์

๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม 

 ความเสียหายของกาเมสุมิจฉาจาร 

 การประพฤติผิดในสามีภรรยาและบุคคลอันเป็นท่ีรักที่หวงแหนของคนอื่น ย่อมเป็น
การท าลายความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการท าลายสถาบันครอบครัว ท าให้ขาด
ความเคารพนับถือ จนถึงขั้นเป็นศัตรูประหัตประหารซึ่งกันและกัน 

 กาเมสุมิจฉาจาร คือการประพฤติผิดในกาม หมายถึง การล่วงละเมิดทางเพศต่อ
บุคคลต้องห้าม ๒ ประเภท คือ หญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม หากผู้ใดประพฤติผิดกับหญิง
หรือชายต้องห้าม ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร ถ้าท้ังสองประเภทเป็นผู้ต้องห้ามด้วยกัน 
ประพฤติผิดร่วมกัน ก็ชื่อว่ากระท าผิดด้วยกันทั้งสองประเภท บุคคลที่เป็นหญิงแต่มีจิตใจเป็นชาย 
และบุคคลท่ีเป็นชายแต่มีจิตใจเป็นหญิงก็อนุโลมในบุคคลต้องห้ามตามข้อกาเมสุมิจฉาจารนี้ 

 หญิงต้องห้าม      

 หญิงต้องห้าม หมายถึง บุคคลต้องห้ามส าหรับชาย มี ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 ๑. สสฺสามิกา หญิงมีสามี หมายถึง หญิงท่ีอยู่กินกับชายฉันภรรยาสามี ท้ังท่ีแต่งงาน
หรือไม่ได้แต่งงาน รวมถึงหญิงท่ี รับสิ่ งของมีทรัพย์เป็นต้นของชายแล้วยอมอยู่กับ 
ชายนั้น ตลอดถึงหญิงท่ีชายรับเลี้ยงดูเป็นภรรยา จะได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม   

 หญิงประเภทนี้ จะหมดภาวะท่ีเป็นหญิงต้องห้ามก็ต่อเมื่อหย่าขาดจากสามีหรือสามี
ตายแล้ว แม้หญิงท่ีสามีถูกกักขัง เช่น ถูกจ าคุก หากยังไม่ได้หย่าขาดจากกัน ก็ถือว่าเป็นหญิง
ต้องห้าม หรือสามีต้องโทษจ าคุกตลอดชีวิต หญิงนั้นก็ยังอยู่ในฐานะต้องห้ามตราบเท่าท่ีสามี
ยังต้องโทษอยู่ ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงมีสามี ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร  
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 ๒. าติรกฺขิตา หญิงท่ีญาติรักษา หมายถึง หญิงท่ีมีญาติเป็นผู้ปกครอง ไม่เป็น
อิสระแก่ตน เพราะอยู่ในการปกครองดูแลพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ญาติพี่น้อง หรือวงศ์
ตระกูล ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงท่ีญาติรักษา ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร 

 หญิงท่ีญาติรักษานั้น เมื่อรับของหมั้นจากฝ่ายชายและตกลงจะแต่งงานกัน นับแต่ 
รับของหมั้นแล้ว หญิงนั้นชื่อว่าอยู่ในการรักษาท้ังของญาติและของคู่หมั้น จะพ้นจากการ
รักษาของคู่หมั้นก็ต่อเมื่อได้คืนของหมั้นหรือบอกเลิกการหมั้นนั้นแล้ว  

 ๓. ธมฺมรกฺขิตา หญิงท่ีธรรมรักษา หมายถึง หญิงท่ีมีศีลธรรม กฏหมาย หรือจารีต
คุ้มครองรักษา มี ๒ ประเภท คือ หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน  และหญิงมีข้อห้าม 

 หญิงต้องห้ามโดยพิสดาร มี  ๒๐ ประเภท คือ  
 ๑. มาตุรกฺขิตา    หญิงท่ีมารดารักษา 
 ๒. ปิตุรกฺขิตา   หญิงท่ีบิดารักษา 
 ๓. มาตาปิตุรกฺขิตา   หญิงท่ีมารดาบิดารักษา 
 ๔. ภาตุรกฺขิตา   หญิงท่ีพี่ชายน้องชายรักษา 
 ๕. ภคินีรกฺขิตา   หญิงท่ีพี่สาวน้องสาวรักษา 
 ๖. ญาติรกฺขิตา   หญิงท่ีญาติรักษา 
 ๗. โคตฺตรกฺขิตา   หญิงท่ีชนมีสกุลหรือแซ่รักษา 
 ๘. ธมฺมรกฺขิตา   หญิงท่ีธรรมรักษา 
 ๙. สามิรกฺขิตา    หญิงท่ีสามีรักษา 
 ๑๐. สปริทณฺฑา   หญิงท่ีกฎหมายคุ้มครอง 
 ๑๑. ธนกีตา    หญิงท่ีชายซื้อมาเป็นภรรยา 
 ๑๒. ฉนฺทวาสินี    หญิงท่ีอยู่กับชายด้วยความรักใคร่กันเอง 
 ๑๓. โภควาสินี   หญิงท่ีอยู่เป็นภรรยาชายด้วยโภคสมบัติ 
 ๑๔. ปฏวาสินี   หญิงเข็ญใจได้ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วอยู่เป็นภรรยา 
 ๑๕. โอทปตฺตกินี   หญิงท่ีชายขอเป็นภรรยาด้วยพิธีแต่งงาน 
 ๑๖. โอภตจุมฺพตา   หญิงท่ีชายช่วยปลงภาระอันหนักลงจากศีรษะแล้วอยู่เป็น 
    ภรรยา 
 ๑๗. ทาสีภริยา    หญิงคนใช้ท่ีเป็นภริยา 
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 ๑๘. กมฺมการินีภริยา  หญิงรับจ้างท าการงานท่ีเป็นภริยา 
 ๑๙. ธชาหฏา   หญิงเชลยท่ีเป็นภริยา 
 ๒๐. มุหุตฺติกา   หญิงท่ีชายอยู่ด้วยชั่วคราว 

 ถ้าชายล่วงละเมิดในหญิง ๒๐ จ าพวกนี้  แม้จ าพวกใดจ าพวกหนึ่ง ถือว่าประพฤติ
กาเมสุมิจฉาจาร  

 หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน  เทือกเถา หมายถึง หญิงซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่  
นับย้อนขึ้นไปทางบรรพบุรุษ ๓ ชั้น คือ ย่าทวด ยายทวด ๑ ย่า ยาย ๑ มารดาของตน ๑ เหล่ากอ 
หมายถึง หญิงผู้สืบสันดานจากตน นับลงไป ๓ ชั้น คือ ลูก ๑ หลาน ๑ เหลน ๑ ชายใด
ประพฤติผิดต่อหญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร 

 หญิงมีข้อห้าม  มี ๒ ประเภท คือ 

 ๑. หญิงประพฤติพรหมจรรย์ ได้แก่ ภิกษุณี สามเณรี สิกขมานา แม่ชี และ
อุบาสิกาผู้รักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีล   

 ๒. หญิงที่กฎหมายจารีตประเพณีรักษา ได้แก่ หญิงท่ีกฎหมายจารีตประเพณีห้าม
มิให้ล่วงละเมิด เช่น หญิงท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ หญิงพิการ ทุพพลภาพ เป็นต้น   

 ชายต้องห้าม  

 ชายต้องห้าม หมายถึง บุคคลต้องห้ามส าหรับหญิง มี ๒ ประเภท คือชายอื่น
นอกจากสามีของตนส าหรับหญิงท่ีมีสามี และชายท่ีจารีตห้ามส าหรับหญิงท่ัวไป 

 ๑. ชายอื่นนอกจากสามีตน เป็นบุคคลต้องห้ามส าหรับหญิงท่ีมีสามี   

 ๒. ชายท่ีจารีตห้าม ได้แก่ นักบวชในศาสนาท่ีห้ามเสพเมถุน เช่น ภิกษุ สามเณร 
เป็นต้น เป็นบุคคลต้องห้ามส าหรับหญิงท่ัวไป ท้ังท่ีมีสามีและไม่มีสามี หญิงใดประพฤติผิดต่อ
ชายต้องห้าม ถือว่าประพฤติกาเมสุมิจฉาจาร หากมีความยินดีพร้อมใจกันในการล่วงประเวณี 
ก็ผิดทั้งสอง 

 กาเมสุมิจฉาจารนี้ ผู้ใดประพฤติผิดต่อบุคคลต้องห้ามดังกล่าวมาท้ังหมด ถือว่า
กระท าผิด หากท้ังสองมีความยินดีพร้อมใจในการล่วงประเวณี ก็ถือว่ากระท าผิดท้ังสอง 
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  อนึ่ง ในเรื่องประเวณีนี้ ห้ามการกระท าในสถานท่ีอันเป็นศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร  
ลานเจดีย์ เป็นต้น แม้แต่การผูกสมัครรักใคร่ฉันชู้สาว การเกี้ยวพาราสี  การพูดแคะ  
การเล่นหูเล่นตา การใช้สื่อสารสนเทศกับบุคคลต้องห้ามในเชิงชู้สาวก็ไม่ควรท า เพราะเป็น
เหตุเบื้องต้นของกาเมสุมิจฉาจารเช่นกัน  

 หลักวินิจฉัย  

 การประพฤติผิดในกามท่ีส าเร็จเป็นกาเมสุมิจฉาจาร ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ  
มีองค์ ๔  คือ 
 ๑. อคมนียวตฺถุ  หญิงหรือชายนั้น เป็นบุคคลต้องห้าม 
 ๒. ตสฺมึ  เสวนจิตฺตํ  จิตคิดจะเสพ 
 ๓. เสวนปฺปโยโค  พยายามเสพ 
 ๔. มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนํ  อวัยวะเคร่ืองเสพจรดถึงกัน 

 โทษของกาเมสุมิจฉาจาร 

 การประพฤติผิดในกาม จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณความดีของคนท่ีถูกล่วง
ละเมิด ความแรงของกิเลสและความพยายาม นอกจากนั้น ผู้ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้รับ
กรรมวิบาก ๕ สถาน คือ  
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ขี้เหร่ มากไปด้วยโรค 
  ๕. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้าน 
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ตัวอย่างโทษของกาเมสุมิจฉาจาร 
เรื่อง นางกินนรีเทว ี

 ในอดีตกาล มีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า กินนร เสวยราชย์อยู่ในเมือง
พาราณสี มีพระรูปโฉมงามยิ่งนัก อ ามาตย์หนึ่งพันน าหีบเครื่องหอมมาถวายทุกๆ วัน 
เมื่อประพรมเครื่องหอมในพระราชนิเวศน์ท่ัวแล้ว ก็ผ่าหีบท าเป็นไม้ฟืนหอม หุงพระกระยาหาร
ถวายพระเจ้ากินนร มีปุโรหิตผู้มีปัญญาหลักแหลมคนหนึ่งชื่อ ปัญจาลจัณฑะ มีอายุเท่ากับ
พระองค์ ก็ปราสาทของพระเจ้ากินนรนั้น มีต้นหว้าต้นหนึ่งอยู่ในก าแพงวัง กิ่งหว้าทอดข้าม
ก าแพงออกไป บุรุษเปลี้ยคนหนึ่ง รูปร่างอัปลักษณ์น่าเกลียด อาศัยอยู่ท่ีร่มไม้หว้านั้น อยู่มา 
วันหนึ่ง นางกินรีเทวี มองออกไปตามช่องหน้าต่าง เห็นบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วก็เกิดความรักใคร่  
ในเวลาราตรี ทรงบ าเรอพระเจ้ากินนรให้ทรงยินดีด้วยกิเลสแล้วบรรทมหลับไป จึงค่อยๆ  
ลุกขึ้นจัดอาหารอันประณีตมีรสอร่อยใส่ขันทองห่อไว้ท่ีชายพกแล้วไต่เชือกลงทางหน้าต่าง  
ปีนขึ้นบนต้นหว้าไต่ลงมาตามกิ่ง เชิญบุรุษเปลี้ยให้กินอาหารแล้วท าการอันลามกกับบุรุษเปลี้ย
ส าเร็จแล้วก็กลับขึ้นปราสาทตามทางเดิม ประพรมสรีระกายด้วยของหอมแล้วก็เข้าไปนอน 
กับพระเจ้ากินนร ประพฤติลามกอย่างนี้เสมอมา พระเจ้ากินนรก็มิได้ทรงทราบ 

 อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้ากินนรเสด็จประทักษิณพระนคร เวลาเสด็จกลับพระราช-
นิเวศน์ ได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษเปลี้ยมีอาการน่ากรุณาอย่างยิ่ง  จึงตรัสถามปุโรหิตว่า 
เห็นมนุษย์เปรตนั่นหรือไม่ ครั้นปุโรหิตรับพระราชโองการว่า เห็น พระเจ้าข้า จึงตรัสถามต่อไปว่า 
บุรุษท่ีมีรูปร่างน่าเกลียดอย่างนี้ จะมีหญิงคบหาด้วยอ านาจฉันทราคะบ้างหรือไม่ บุรุษเปลี้ย
ได้ฟังพระราชด ารัสดังนั้น ก็เกิดมานะขึ้นมาว่า พระเจ้าแผ่นดินพูดอะไรเช่นนี้ ชะรอยจะไม่รู้
ว่า เทวีของพระองค์มาหาเรา คิดแล้วก็ประนมมือไหว้ต้นหว้า กล่าววาจาค่อยๆ ว่า ขอเชิญ
เทพยดาซึ่งเป็นเจ้าสิงอยู่ท่ีต้นหว้าฟงัเราเถิด คนอื่นๆ นอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครรู้ 

 ปุโรหิตเห็นกิริยาของบุรุษเปลี้ยจึงคิดว่า พระอัครมเหสีของพระราชาคงได้ไต่ 
ต้นหว้ามาท าลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้เป็นแน่แล้ว คิดแล้วจึงทูลถามว่า ในเวลาราตรี พระองค์
ทรงสัมผัสสรีระกายแห่งพระเทวีเป็นเช่นไรบ้าง พระเจ้ากินนรตรัสตอบว่า สิ่งอื่นก็ไม่แลเห็น
เป็นแต่เวลาเท่ียงคืนสรีระกายของนางเย็น ปุโรหิตจึงทูลว่า ถ้ากระนั้น หญิงอื่นยกไว้ก่อนเถิด 
พระนางกินรีอัครมเหสีของพระองค์ได้ประพฤติกรรมอันลามกกับบุรุษเปลี้ยนี้  พระเจ้ากินนร
ตรัสว่า สหายพูดอะไรกัน นางกินรีสมบูรณ์ด้วยรูปร่างอันอุดมเห็นปานนั้น จะมาร่วมอภิรมย์
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กับบุรุษเปล้ียอันน่าเกลียดอย่างยิ่งนี้ได้อย่างไร ปุโรหิตกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้น ขอพระองค์จง
สะกดรอยตามคอยจับดูเถิด พระเจ้ากินนรก็ทรงรับ ครั้นเสวยอาหารเย็นแล้วก็เข้าบรรทมกับ
นางกินรี ตั้งพระหฤทัยคอยสะกดจับ พอถึงเวลาเคยบรรทมหลับตามปกติก็ทรงแสร้งท า
เหมือนหลับไป ฝ่ายนางกินรีก็ลุกขึ้นตามเคย พระเจ้ากินนรก็สะกดรอยตามไปยืนอยู่ท่ีเงา 
ต้นหว้า วันนั้นบุรุษเปลี้ยโกรธขู่ตะคอกว่า ท าไมถึงมาช้าแล้วเอามือตบเข้าท่ีกกหูนางเทวี 
นางเทวีก็ร้องขอโทษว่า นายอย่าเพิ่งโกรธเลย ข้าพเจ้ารอให้พระราชาหลับจึงมาได้ ว่าแล้ว 
ก็ประพฤติปฏิบัติบุรุษเปลี้ยเหมือนหญิงบ าเรอในเรือน เมื่อบุรุษเปลี้ยตบหูนางกินรีนั้น 
กุณฑลหน้าราชสีห์หลุดจากหูกระเด็นไปอยู่ใกล้พระบาทพระเจ้ากินนร พระเจ้ากินนรจึงเก็บ
เอาไปเป็นพยาน ฝ่ายนางกินรีประพฤติอนาจารกับบุรุษเปลี้ยนั้นแล้วก็กลับไปเริ่มจะนอนกับ
พระราชา พระเจ้ากินนรก็ทรงห้ามเสีย พอรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้คนไปบอกให้นางกินรีเทวี 
ประดับเครื่องประดับท่ีพระองค์ให้ท้ังหมดเข้ามาเฝ้า นางกินรีก็สั่งให้ทูลว่า กุณฑลหน้าราชสีห์
ส่งไปไว้ท่ีช่างทองเสียแล้วนางก็มิได้มาเฝ้า ครั้นพระเจ้ากินนรรับสั่งให้หาอีกนางก็ประดับ
กุณฑลข้างเดียวเข้าไปเฝ้า พระเจ้ากินนรตรัสถามว่า กุณฑลไปไหน นางก็ทูลว่าส่งไปท่ีช่างทอง 
พระเจ้ากินนรจึงรับสั่งให้หาช่างทองมาแล้วตรัสถามว่า ท าไมเจ้าจึงไม่ให้กุณฑลแก่นางกินรี 
ช่างทองก็ทูลว่า มิได้รับเอาไว้เลย พระเจ้ากินนร ก็ทรงพระพิโรธตรัสว่า เฮ้ยนางจัณฑาล 
คนอย่างข้านี้แหละจะเป็นช่างทองของเอ็งละ ตรัสแล้วก็ขว้างกุณฑลลงไปตรงหน้านางกินรี 
แล้วหันมาตรัสกับปุโรหิตว่า สหายพูดจริงทีเดียว จงไปสั่งตัดหัวนางจัณฑาลนี้เสีย ปุโรหิต 
ได้พานางกินรีไปซ่อนไว้ในท่ีแห่งหนึ่งภายในพระราชวังนั้นแล้ว กราบทูลพระเจ้ากินนรว่า 
ธรรมดาว่าหญิงท้ังหลายย่อมเป็นเช่นนี้ การกระท าอย่างนี้เป็นปกติของหญิงท้ังหลาย  
ขอพระองค์จงงดโทษนางกินรีเสียเถิด พระเจ้ากินนรก็ทรงยกโทษให้รับสั่งให้ไล่ไปเสียจาก
พระราชนิเวศน์ เมื่อทรงขับไล่จากต าแหน่งแล้ว ก็ทรงตั้งหญิงอื่นเป็นอัครมเหสีแล้วรับสั่ง 
ให้ไล่บุรุษเปล้ียออกไปเสียจากท่ีนั้น และทรงให้ตัดกิ่งต้นหว้าเสีย 

 เรื่องนางกินนรีเทวี ประพฤติกาเมสุมิจฉาจารนี้ หากพระราชาไม่ทรงงดโทษให้ 
นางจะต้องได้รับโทษทัณฑ์ถึงตาย กามสุมิจฉาจาร จึงถือว่ามีโทษร้ายแรงมากท้ังโลกนี้ 
และโลกหน้า 
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วจีกรรม ๔ 
 วจีกรรม คือการกระท าทางวาจา  หมายถึง การพูดออกมาเป็นถ้อยค า ท้ังทางดี
และทางชั่ว วจีกรรมทางชั่วมี ๔ อย่าง คือ มุสาวาท การพูดเท็จ ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด 
ผรุสวาจา การพูดค าหยาบ และสัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ 

๑. มุสาวาท  การพูดเท็จ 

 ความเสียหายของมุสาวาท  

 มีพระบาลี  ได้กล่าวถึงลักษณะของคนชอบพูดเท็จไว้ว่า “นตฺถิ อการิยํ ปาปํ  มุสา-
วาทิสฺส ชนฺตุโน”  แปลว่า ไม่มีความชั่วอะไรท่ีคนชอบพูดเท็จจะท าไม่ได้ เพราะคนชอบ 
พูดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง หรือพูดมีเลศนัยในแง่มุมต่างๆ นั้น ได้ชื่อว่าท าลายคุณธรรม 
ในจิตใจของตนเอง และท าลายประโยชน์ของผู้อื่น ในการพูดเท็จนั้น คนโกหกเป็นผู้เสียหาย
ร้ายแรงกว่า เพราะกลายเป็นคนเหลาะแหละ ขาดความน่าเช่ือถือ   
 มุสาวาท  การพูดเท็จ คือการพูดมุ่งให้ผิดจากความเป็นจริง  มี ๓ อย่าง คือมุสา 
อนุโลมมุสา และปฏิสสวะ 

 มุสา แปลว่า เท็จ ได้แก่ โกหก หมายถึง การท าเท็จทุกอย่าง การแสดงความเท็จ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้น ท าได้ทั้งทางวาจาและทางกาย ดังนี้ 

 ทางวาจา  คือ พูดออกมาเป็นค าเท็จ ตรงกับค าว่า โกหก ซึ่งเป็นท่ีเข้าใจกันอยู่แล้ว 
 ทางกาย  คือ การแสดงกิริยาอาการท่ีเป็นเท็จ เช่น การเขียนจดหมายโกหก  

การเขียนรายงานเท็จ การท าหลักฐานปลอม การตีพิมพ์ข่าวสารอันเป็นเท็จ การเผยแพร่
ข่าวสารทางสื่อสารสนเทศอันเป็นเท็จ การท าเครื่องหมายปลอมให้คนอื่นหลงเชื่อ รวมถึง 
การใบ้ให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น สั่นศีรษะปฏิเสธในเรื่องควรรับ หรือพยักหน้ารับในเรื่อง  
ท่ีควรปฏิเสธ 

 มุสา มีประเภทท่ีจะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  
 ปด ได้แก่ มุสาตรงๆ โดยไม่อาศัยมูลเลย เช่น ไม่เห็นบอกว่าเห็น ไม่รู้บอกว่ารู้ ไม่มี
บอกว่าม ีเป็นต้น   
 ส่อเสียด  คือ พูดยุแยงเพื่อให้เขาแตกกัน 
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 หลอก คือ พูดเพื่อจะโกงเขา พูดให้เขาเชื่อ พูดให้ผู้อื่นเสียของให้ตน 
 ยอ  คือ พูดเพื่อจะยกย่องเขา พูดให้เขาลืมตัวและหลงตัวผิด 
 กลับคํา  คือ พูดไว้แล้วแต่ตอนหลังไม่ยอมรับ ปฏิเสธว่าไม่ได้พูด 
 ทนสาบาน  ได้แก่ กิริยาท่ีเสี่ยงสัตย์ว่าจะพูดความจริง หรือจะท าตามค าสาบาน  
แต่ไม่ได้พูดหรือท าตามนั้น เช่น พยานทนสาบานแล้วเบิกค าเท็จ เป็นต้น 
 ทําเล่ห์กระเท่ห์  ได้แก่ กิริยาท่ีอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เพื่อให้คน
หลงเชื่อนิยมยกย่อง และเป็นอุบายหาลาภแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น อวดรู้วิชา 
คงกระพันว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออก เป็นต้น 
 มารยา  ได้แก่ กิริยาท่ีแสดงอาการให้เขาเห็นผิดจากท่ีเป็นจริง เช่น เป็นคนทุศีล 
ท าท่าทางเคร่งครัดให้เขาเห็นว่า เป็นคนมีศีล 
 ทําเลศ  ได้แก่ พูดมุสาเล่นส านวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังเข้าใจผิด เช่น เห็นคนวิ่งหนี 
เขามา เมื่อผู้ไล่ติดตามมาถาม จึงย้ายไปยืนท่ีอื่นแล้วพูดว่า ตั้งแต่มายืนท่ีนี่ ไม่เห็นใครเลย   
 เสริมความ  ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม แต่เสริมความให้มากกว่าท่ีเป็นจริง 
เช่น โฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง เป็นต้น 
 อําความ  ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม  โดยตัดข้อความท่ีไม่ประสงค์จะให้รู้ออกเสีย 
เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่น เช่น เร่ืองมากพูดให้เหลือน้อยเพื่อปิดความบกพร่อง  
 บุคคลพูดด้วยวาจาหรือท ากิริยาแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้อื่นรู้แล้วเขาจะ
เช่ือหรือไม่เชื่อไม่เป็นประมาณ บุคคลผู้พูดหรือแสดงอาการนั้นได้ชื่อว่า พูดมุสาในสิกขาบทนี้ 

 อนุโลมมุสา  คือการพูดเรื่องไม่เป็นจริง  แต่มิได้มีเจตนาจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจผิดหรือ
หลงเชื่อ เพียงแต่พูดเพ่ือให้เจ็บใจ  มีประเภทท่ีจะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  

 เสียดแทง  ได้แก่ กิริยาท่ีพูดให้ผู้อื่นเจ็บใจ ด้วยอ้างเรื่องท่ีไม่เป็นจริง เช่น ประชด  
คือการกล่าวแดกดัน ยกให้สูงกว่าพื้นเพเดิมของเขา หรือ ด่า คือการกล่าวถ้อยค าหยาบช้า 
เลวทราม กดให้ต่ ากว่าพื้นเพเดิมของเขา   
 สับปลับ  ได้แก่ พูดกลับกรอกเชื่อไม่ได้ พูดด้วยความคะนองปาก แต่ผู้พูดไม่ได้ 
จงใจจะให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น รับปากแล้วไม่ท าตามท่ีรับนั้น 
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 อนุโลมมุสานี้ แม้จะมิได้เป็นมุสาคือค าเท็จโดยตรง แต่ก็นับเข้าในมุสา ไม่ควรพูด  
พูดแล้วมีโทษ  ผู้นิยมความสุภาพ แม้จะว่ากล่าวลูกหลาน ก็ไม่ควรใช้ค าด่าหรือค าเสียดแทง 
ควรใช้ค าสุภาพ แสดงโทษผิดให้รู้สึกตัวแล้วห้ามปรามมิให้กระท าต่อไป 

 ปฏิสสวะ  ได้แก่ การรับค าของคนอื่นด้วยความตั้งใจจะท าตามท่ีรับค านั้นไว้จริง  
แต่ภายหลังเกิดกลับใจไม่ท าตามท่ีรับค านั้น ท้ังท่ีตนพอจะท าตามท่ีรับค านั้นได้ มีประเภทท่ีจะ 
พึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  

 ผิดสัญญา  หมายถึง การไม่ท าตามท่ีตกลงกันไว้  เช่น ตกลงกันว่าจะเลิกค้า 
สิ่งเสพติด แต่พอได้โอกาสก็กลับมาค้าอีก 
 คืนคํา  หมายถึง  การไม่ท าตามท่ีรับปากไว้ เช่น รับปากจะให้สิ่งของแล้วไม่ได้ให้ 
ตามท่ีได้รับปากไว้นั้น  

 ถ้อยคําท่ีไม่จัดเป็นมุสาวาท 

 ถ้อยค าท่ีผู้พูดพูดตามความส าคัญของตน เรียกว่า ยถาสัญญา หรือตามวรรณกรรม  
ซึ่งเป็นค าพูดไม่จริง แต่ไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อ ไม่เข้าข่ายมุสาวาท มีประเภทท่ีจะพึง
พรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  
 โวหาร  ได้แก่ ถ้อยค าท่ีใช้เป็นธรรมเนียม  เพื่อความไพเราะของภาษา  เช่น  
การเขียนจดหมายท่ีลงท้ายว่า ด้วยความเคารพอย่างสูง เป็นโวหารการเขียนตามแบบ 
ธรรมเนียมสารบรรณ ซึ่งในความเป็นจริงผู้เขียนอาจไม่ได้เคารพอย่างสูง หรืออาจไม่ได้มี
ความเคารพเช่นนั้นเลย  
 นิยาย  ได้แก่ เรื่องท่ีแต่งขึ้น เรื่องท่ีเล่ากันมา เรื่องท่ีน ามาอ้างเพื่อเปรียบเทียบ 
ให้ได้ใจความเป็นหลัก เช่น นิทาน ละคร ลิเก ซึ่งในท้องเรื่องนั้นอาจมี เนื้อหาท่ีไม่เป็น 
ความจริง  แต่ผู้แต่งไม่ได้ตั้งใจให้คนหลงเชื่อ เพียงแต่แต่งแสดงเนื้อหาไปตามท้องเรื่อง 
 สําคัญผิด  ได้แก่ ค าพูดท่ีผู้พูดส าคัญผิดว่าเป็นอย่างนั้น ท้ังท่ีความจริงมิได้เป็น
เช่นนั้น คือ  ผู้พูดพูดไปตามความเข้าใจของตน เช่น ผู้พูดจ าวันผิด จึงบอกผู้ถามไปตามวัน 
ท่ีจ าผิดนั้น เป็นต้น  
 พลั้ง  ได้แก่ ค าพูดท่ีพลาดไปโดยท่ีไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันคิด เช่น ผู้พูดตั้งใจจะพูด
อย่างหนึ่งแต่กลับพลาดไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง   
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 หลักวินิจฉัย  

 การพูดเท็จท่ีส าเร็จเป็นมุสาวาท ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๔  คือ 
 ๑. อตถํ วตฺถุ  เร่ืองไม่จริง 
 ๒. วิสํวาทนจิตฺตํ  จิตคิดจะพูดให้ผิด 
 ๓. ตชฺโช วายาโม  พยายามพูดออกไป 
 ๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ  ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น 

 มคี าอธิบายองค์ของมุสาวาท ดังนี้   
 องค์ท่ี ๑  เรื่องไม่จริง คือ เรื่องท่ีพูดนั้นไม่มีความจริง ไม่เป็นจริง เช่น  ฝนไม่ตก  
แต่กลับพูดว่าฝนตก    
 องค์ท่ี ๒ จิตคิดจะพูดให้ผิด คือ ผู้พูดจงใจจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริง   
 องค์ท่ี ๓ พยายามพูดออกไป คือ ผู้พูดได้พูดค าไม่จริงนั้นๆ ออกไป หรือได้กระท า
เท็จด้วยความจงใจ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงความคิดท่ีอยู่ในใจ  
 องค์ท่ี ๔ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น คือผู้ฟังเข้าใจความหมายเหมือนอย่างท่ีผู้พูด 
พูดออกไป ส่วนผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่เป็นส าคัญ 

โทษของมุสาวาท 

 ผู้ประพฤติมุสาวาท จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับประโยชน์ท่ีจะถูกตัดรอน 
หมายความว่า ถ้าการพูดเท็จนั้นท าให้เสียประโยชน์มากก็มีโทษมาก เช่นบุคคลท่ีไม่ต้องการให้
ของๆ ตน พูดออกไปว่า ไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้าเป็นพยานเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหาย
มากก็มีโทษมาก เป็นต้น ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้กล่าวถึงกรรมวิบากของ 
ผู้ประพฤติมุสาวาท ดังนี้ 
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะถูกกล่าวตู่อยู่เสมอ 
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ตัวอย่างโทษของมสุาวาท 

เรื่อง กักการุชาดก 

 ในอดีตกาล พระเจ้าพรหมทัต  ครองราชย์สมบัติอยู่ ในพระนครพาราณสี  
พระโพธิสัตว์เป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ในสมัยนั้น พระนครพาราณสีได้จัดให้มี
มหรสพเป็นการใหญ่ พวกนาค ครุฑ และภุมมัฏฐกเทวดาเป็นจ านวนมาก ก็พากันมาดูมหรสพ  
มีเทพบุตร ๔ องค์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พากันมาดูการเล่นมหรสพ โดยได้ประดับเทริดซึ่งท า
ด้วยดอกไม้ทิพย์ชื่อกักการุ ซึ่งเป็นผักจ าพวกบวบ ฟัก แฟง 

 พื้นท่ีของพระนครประมาณ ๑๒ โยชน์ ได้หอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ 
ทิพย์นั้น มหาชนจึงได้เท่ียวค้นหาว่า ใครเป็นคนประดับดอกไม้เหล่านี้  เทพบุตรเหล่านั้น  
รู้ว่ามหาชนก าลังค้นหาตนเองอยู่ จึงเหาะขึ้นท่ีพระลานหลวง ยืนปรากฎกายอยู่ในอากาศ
ด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่ท้ังมหาชน พระราชา เศรษฐี และอุปราชเป็นต้น ต่างก็มาชุมนุมกัน
ถามเทพบุตรเหล่านั้นจึงรู้ว่า เป็นเทพบุตรมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อต้องการดูมหรสพ 
และประดับด้วยเทริดดอกไม้ทิพย์ จึงร้องขอเทริดดอกไม้ทิพย์นั้น  

        เทพบุตรโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าบอกว่า ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอานุภาพมาก เหมาะสม 
กับเทวดาเท่านั้น ไม่เหมาะสมกับคนเลวทราม ไร้ปัญญา มีอัธยาศัยน้อมไปในทางต่ าทราม 
เป็นคนทุศีลในมนุษยโลก แต่ก็เหมาะสมกับมนุษย์ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมคือไม่ลักขโมย
แม้กระท่ังเส้นหญ้า ไม่พูดเท็จแม้จะแลกด้วยชีวิต และได้ยศแล้วไม่มัวเมา ผู้นั้นแลย่อมควร
ประดับดอกฟักทิพย์ และเทพบุตรจะให้ดอกไม้ทิพย์แก่บุคคลนั้น  

 ปุโรหิตคนหนึ่ง ได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่า “แม้เราจะไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้น แต่เรา 
จักกล่าวมุสาวาทเพื่อให้ได้ดอกไม้เหล่านี้มาประดับตน และมหาชนก็จะเข้าใจว่าเรามีคุณสมบัติ
เช่นนั้นจริงๆ จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับ” จึงอ้อนวอนขอดอกฟักทิพย์จากเทพบุตรองค์ท่ี ๑ 
มาประดับ จากนั้นก็ได้อ้อนวอนขอดอกไม้ทิพย์กะเทพบุตรองค์ท่ี ๒  เทพบุตรองค์ท่ี ๒  
กล่าวว่า ผู้ท่ีแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยบริสุทธิ์ชอบธรรม ไม่ล่อลวงเอาทรัพย์ผู้อื่น  
ได้โภคทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา จึงจะเหมาะสมท่ีจะประดับดอกฟักทิพย์  ปุโรหิตนั้นก็บอกว่า 
ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับ และยังอ้อนวอนขอดอกไม้ทิพย์ 
กะเทพบุตรองค์ท่ี ๓ เทพบุตรองค์ท่ี ๓ จึงบอกว่า ผู้ท่ีมีจิตไม่จืดจางเร็วเหมือนย้อมด้วยขมิ้น 



๒๕๖ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

และมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆ ไม่บริโภคของดีแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังแบ่งปันให้ยาจกและบุคคลท่ี
ควรให้ จึงจะเหมาะสมประดับดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตก็บอกว่า ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น จึงได้
ดอกไม้ทิพย์มาประดับ และยังอ้อนวอนขอกะเทพบุตรองค์ท่ี ๔ อีก เทพบุตรองค์ท่ี ๔ จึงบอกว่า
ผู้ท่ีไม่บริภาษด่าสัตบุรุษคนดี ผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ท้ังต่อหน้าหรือลับหลัง พูดอย่างใด
ท าอย่างนั้น ผู้นั้นแลย่อมควรซึ่งดอกฟักทิพย์ ปุโรหิตก็บอกว่า ตนเองมีคุณสมบัติเช่นนั้น  
จึงได้ดอกไม้ทิพย์มาประดับอีก 

 เทพบุตรท้ัง ๔ องค์ ได้ให้เทริดดอกไม้ทิพย์ท้ัง ๔ เทริดแก่ปุโรหิตนั้นแล้วก็พากัน
กลับไปยังเทวโลก ในเวลาท่ีเทพบุตรเหล่านั้นไปแล้ว ทุกขเวทนาอันแรงกล้าเกิดขึ้นท่ีศีรษะ
ของปุโรหิต ศีรษะของเขาเป็นเหมือนถูกยอดเขาอันแหลมคมท่ิมแทง และเป็นเหมือนถูก 
แผ่นเหล็กบีบรัด 

 ปุโรหิตนั้น เสวยทุกขเวทนา นอนกลิ้งไปกลิ้งมา ร้องลั่น เมื่อมหาชนซักถามว่าเกิด
อะไรขึ้น เขาจึงได้บอกว่า ตนได้โกหกเหล่าเทพบุตร เพื่อให้ได้เทริดดอกไม้มาประดับ ความจริง
ตนไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นเลย แล้วขอร้องให้มหาชนช่วยดึงเทริดออกจากศีรษะของตน 
มหาชนช่วยกันดึงก็ไม่หลุดจากศีรษะ เหมือนเอาแผ่นเหล็กผูกรัดดอกไม้นั้นไว้ จึงพากัน 
หามเขากลับบ้าน เขาต้องเจ็บปวดร้องลั่นอยู่ในบ้านถึง ๗ วัน  

 พระราชา รับสั่งเรียกประชุมมุขอ ามาตย์ว่าจะช่วยปุโรหิตผู้ทุศีลท่ีก าลังจะตาย 
ได้อย่างไร พวกอ ามาตย์จึงกราบทูลว่า ต้องจัดมหรสพขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เทพบุตรเหล่านั้น
กลับมาชม พระราชาจึงให้จัดมหรสพอีก เทพบุตรท้ังหลายก็มาชมมหรสพอีก และได้ประดับ
เทริดดอกไม้ทิพย์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปท่ัวพระนคร ปรากฏต่อหน้ามหาชน ณ พระลานหลวง
เหมือนเดิม  มหาชนได้หามปุโรหิตมาให้นอนหงายอยู่ข้างหน้าของเทพบุตรเหล่านั้น 

 ปุโรหิตนั้น อ้อนวอนขอให้เทพบุตรช่วยชีวิตเขาด้วย เทพบุตรกล่าวต าหนิติเตียน
ปุโรหิตในท่ามกลางมหาชนว่า ดอกไม้เหล่านี้ไม่เหมาะสมกับท่านซึ่งเป็นคนเลวทราม ไม่มีศีล 
มีบาป แต่ท่านได้อวดเก่งว่าจักหลอกลวงเทพบุตร น่าอนาถใจแท้ ท่านได้รับผลแห่งมุสาวาท
ของตนแล้ว เมื่อต าหนิแล้วก็ช่วยปลดเทริดดอกไม้ออกจากศีรษะปุโรหิต พร้อมท้ังได้ให้
โอวาทแก่มหาชนและได้กลับไปยังสถานท่ีอยู่ของตน 



๒๕๗ 
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 ชาดกเรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า คนชั่วท่ีกล่าวมุสาวาท เพราะถูกความโลภครอบง า 
นั้นสามารถจะกระท าความชั่วอื่นๆ เพียงเพื่อให้ได้สิ่งท่ีตนต้องการ โดยไม่ค านึงว่าตนมี
คุณธรรมเช่นนั้นหรือไม่ วิบากกรรมชั่วนั้นส่งผลท าให้สิ่งท่ีเป็นคุณกลับกลายเป็นสิ่งท่ีเป็น  
โทษได้ ดังเช่นดอกไม้ทิพย์กลับกลายเป็นของคมแหลมท่ิมแทง และกลายเป็นแผ่นเหล็ก 
บีบรัดศีรษะของปุโรหิต ก่อให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส  

๒. ปิสุณวาจา  การพดูส่อเสียด 
 ความเสียหายของปิสุณวาจา  

 การพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยก ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ท าให้สังคม
แตกร้าวขาดความสามัคคี เป็นการท าลายประโยชน์สุขของหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ
ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการพูดส่อเสียดท่ีท าให้สงฆ์แตกแยกกัน จัดเป็นอนันตริยกรรม เป็น
กรรมหนัก ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน 

 ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด คือ การพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกัน โดยมีความ
ประสงค์ ๒ ประการ คือ 
 ๑. ให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจผิดกัน แตกสามัคคีกัน 
 ๒. ให้ผู้อื่นรักตน และรังเกียจอีกฝ่ายหนึ่ง 

 หลักวินิจฉัย  

 การพูดส่อเสียดที่ส าเร็จเป็นปิสุณวาจา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๔  คือ 
 ๑. ภินฺทิตพฺโพ ปโร  คนอื่นท่ีจะพึงถูกท าลาย 
 ๒. เภทปุเรกฺขารตา วา ปิยกมฺยตา วา   มีจิตคิดจะพูดให้แตกแยกกันหรือ 
พูดประสงค์จะให้เขารักตน 
 ๓. ตชฺโช วายาโม  พยายามพูดออกไป 
 ๔. ตทตฺถวิชานนํ  ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น 

 ถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่ง กรรมบถไม่ขาดและโทษจะเบาลงมา 
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 โทษของปิสุณวาจา  

 ปิสุณวาจาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุดังต่อไปนี้  
 ๑. คุณ ผู้ถูกท าให้แตกแยกมีคุณมากก็มีโทษมาก ผู้ถูกท าให้แตกแยกมีคุณน้อย 
ก็มีโทษน้อย 
 ๒. ความแตกแยก ถ้าพูดแล้วเขาแตกแยกกันก็มีโทษมาก ถ้าพูดแล้วเขาไม่แตกแยก
กันก็มีโทษน้อย   
 ๓. กิเลส ถ้าผู้พูดมีกิเลสแรงกล้าก็มีโทษมาก ถ้ามีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย 

 ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติ 
ปิสุณวาจา ดังนี้ 
 ๑. ย่อมเกิดในนรก 
 ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
 ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
 ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมท าให้เกิดความแตกจากมิตร  

 

ตัวอย่างโทษของปิสุณวาจา 

เรื่อง วัสสการพราหมณ์ 

 พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงครองแคว้นมคธ มีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง ต้องการ 
ขยายอาณาจักรไปยังแคว้นวัชชีอันมีพวกกษัตริย์ลิจฉวีปกครอง แต่พระองค์ทรงทราบว่า
กษัตริย์ลิจฉวีทุกองค์ล้วนทรงมั่นอยู่ในธรรมท่ีเรียกว่า “อปริหานิยธรรม ๗” คือ ธรรม 
อันเป็นไปเพื่อเหตุแห่งความเจริญ พระองค์จึงวางแผนให้วัสสการพราหมณ์ท่ีเป็นอ ามาตย์  
คนสนิทไปเป็นไส้ศึก วัสสการพราหมณ์ยอมทนรับพระราชอาญาด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัส
ถึงแก่สลบ เมื่อถูกเนรเทศออกจากแคว้นมคธก็เดินทางมุ่งตรงไปเมืองเวสาลี กษัตริย์ลิจฉวี
ทรงตั้งให้เป็นครูสอนศิลปวิทยาแก่บรรดาราชกุมาร วัสสการพราหมณ์ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เต็มใจและเอาใจใส ่เป็นท่ีไว้วางพระทัยในหมู่กษัตริย์ลิจฉวี 
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 หลังจากนั้น วัสสการพราหมณ์จึงได้ด าเนินอุบายเพื่อท าลายความพร้อมเพรียง 
และความสามัคคีกันของกษัตริย์ลิจฉวี โดยวัสสการพราหมณ์คอยยุแหย่ส่งเสริมเหตุแห่ง 
การทะเลาะวิวาทให้บังเกิดขึ้นในหมู่ราชกุมารอยู่เนืองนิตย์ จนกระท่ังราชกุมารทุกพระองค์  
แตกสามัคคีเป็นเหตุให้วิวาทกัน ความแตกร้าวก็ลามไปถึงบรรดาพระราชบิดาผู้ซึ่งเชื่อ 
ถ้อยค าโอรสของตน หลังจากเวลาผ่านไป ๓ ปี ความสามัคคีก็ถูกท าลายสิ้น วัสสการพราหมณ์ 
จึงให้คนลอบไปกราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรู       

 พระเจ้าอชาตศัตรูก็กรีธาทัพสู่เมืองเวสาลี เมื่อพวกชาวเมืองเวสาลีตกใจกลัวภัย  
มุขมนตรีจึงได้ตีกลองให้บรรดากษัตริย์ลิจฉวีมาประชุมเพื่อยกทัพเข้าต่อสู้ข้าศึก แต่เหล่ากษัตริย์ 
ลิจฉวีไม่มีผู้ใดเข้าท่ีประชุมแม้แต่คนเดียว อีกท้ังประตูเมืองก็ไม่มีใครสั่งให้ปิด พระเจ้าอชาตศัตรู 
จึงสามารถยึดครองเมืองเวสาลีได้โดยง่าย 

 ปิสุณวาจานี้ นอกจากเป็นโทษแก่ผู้พูดแล้ว ยังส่งผลให้ผู้รับฟังเกิดความแตกแยก
จนถึงเสียบ้านเสียเมือง ดังเช่น กษัตริย์ลิจฉวีเสียเมืองให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรู เป็นต้น 

๓. ผรุสวาจา  การพูดคําหยาบ 
 ความเสียหายของผรุสวาจา 

 การพูดค าหยาบหรือค าด่า ย่อมก่อให้เกิดความเจ็บช้ าน้ าใจแก่ผู้ฟัง เป็นเหตุ 
ให้ก่อเวรผูกพยาบาทถึงขั้นประหัตประหารชีวิตกันได้ ท าให้ผู้ฟังเกิดความท้อแท้ ขาดก าลังใจ 
ส่งผลให้สูญเสียประโยชน์ที่จะพึงได้รับ  

 ผรุสวาจา  ค าว่า ผรุสา  หมายถึง เจตนาแผ่ไปเผาผลาญจิตของผู้ฟัง  ผรุสวาจา 
หมายถึง การพูดท่ีมีเจตนามุ่งท าลายแผ่ไปเผาผลาญจิตใจของผู้ฟัง เกิดจากความพยายาม
ทางกายและทางวาจา อันเป็นเหตุท าลายไมตรีของผู้อื่น 

 อีกนัยหนึ่ง ผรุสวาจา แปลว่า คําหยาบ หมายถึง ค าด่า ค ารุนแรง ค ากระด้าง  
 ผรุสวาจานั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาท่ีมุ่ งประทุษร้ายและพูดต่อหน้าจึงจัดเป็น
อกุศลกรรมบถ ส่วนค าด่าท่ีพูดด้วยเจตนาดี เหมือนบิดา มารดา และครูอาจารย์ พูดดุด่า 
บุตร ธิดา และศิษย์ เป็นต้น ไม่จัดเป็นผรุสวาจา ไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ 
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 การพูดท่ีมีจิตอ่อนโยน แม้จะเป็นค าด่า ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผรุสวาจา ดังตัวอย่างเรื่อง 
ปากร้ายใจดี  ความว่า เด็กคนหนึ่งไม่เชื่อค าของมารดาเข้าไปในป่า มารดาเมื่อไม่สามารถ 
จะห้ามได้จึงพูดว่า “ขอแม่กระบือดุ จงไล่ตามมัน” ครั้นเด็กเข้าไปในป่า แม่กระบือได้ปรากฏ
อย่างท่ีมารดาพูดไว้ เด็กได้ท าสัจจกิริยาว่า “มารดาของข้าพูดเรื่องใดด้วยปาก ขอเรื่องนั้น 
จงอย่ามี มารดาคิดเรื่องใดด้วยจิตขอเรื่องนั้น จงมี” แม่กระบือได้หยุดอยู่เหมือนถูกผูกอยู่ 
กับท่ี เร่ืองนี้แสดงให้เห็นว่า มารดาพูดอย่างนั้นก็จริง แต่ไม่มีเจตนาร้าย จึงไม่เป็นผรุสวาจา 

 ส่วนการพูดท่ีมีจิตหยาบ มีเจตนาประสงค์ร้าย แม้จะเป็นค าพูดท่ีอ่อนหวาน ก็ชื่อ 
ว่าเป็นผรุสวาจา เช่น ค าพูดท่ีประสงค์จะให้ฆ่าคนอื่นด้วยค าว่า “ท่านท้ังหลายจงให้คนนี้
นอนเป็นสุขเถิด” ค าพูดเช่นนี้ จัดเป็นผรุสวาจาแท้ 

 หลักวินิจฉัย  

 การพูดค าหยาบ ท่ีส าเร็จเป็นผรุสวาจา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๓  คือ 
 ๑. อกฺโกสิตพฺโพ ปโร  คนอื่นท่ีจะต้องถูกด่า 
 ๒. กุปิตจิตฺตํ  จิตโกรธ 
 ๓. อกฺโกสนา  พูดด่าออกไป 

 บรรดาองค์ ๓ ประการนี้ ค าว่า จิตโกรธ ท่านมุ่งหมายถึงจิตโกรธด้วยความประสงค์ 
ในการด่า ไม่ได้มุ่งหมายถึงจิตโกรธด้วยประสงค์จะให้ตาย เพราะเมื่อจิตโกรธด้วยความประสงค์
จะให้ตาย ย่อมเป็นพยาบาท  

อักโกสวัตถ ุ

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ได้กล่าวถึงเรื่องส าหรับใช้ด่า เรียกว่า 
อักโกสวัตถุ  มี ๑๐ อย่าง คือ เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ  
เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เจ้าไม่มีสุคติ เจ้าหวังแต่ทุคติ 

 ดังเร่ืองพระนางมาคันธิยาท่ีใช้ให้คนไปด่าบริภาษพระพุทธเจ้าความว่า  

 ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี  พระนาง 
มาคันธิยา ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน ได้ผูกโกรธพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้จ้างชาวเมืองให้
ไปด่าพระผู้มีพระภาคเจ้า  ชาวเมืองผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้ติดตาม
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พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนครด่าบริภาษด้วยอักโกสวัตถุ  ๑๐ อย่างว่า 
“เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นลา เจ้าเป็นสัตว์นรก  
เจ้าเป็นสัตว์เดียรัจฉาน สุคติของเจ้าไม่มี เจ้าหวังทุคติได้อย่างเดียว” 
 พระอานนท์ฟังค านั้นแล้วได้กราบทูลพระศาสดาให้เสด็จไปเมืองอื่น  พระผู้มี 
พระภาคเจ้า ตรัสว่า “อานนท์ การท าอย่างนี้ไม่ควร อธิกรณ์เกิดขึ้นในท่ีใด เมื่ออธิกรณ์นั้น
สงบระงับแล้วในท่ีนั้นแล จึงควรไปในท่ีอื่น” และตรัสว่า “อานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างตัว 
ก้าวลงสู่สงคราม ก็การอดทนต่อลูกศรอันมาจาก ๔ ทิศ ย่อมเป็นภาระของช้างซึ่งก้าวลงสู่
สงคราม ฉันใด ชื่อว่า การอดทนต่อถ้อยค าอันคนทุศีลเป็นอันมากกล่าวแล้ว ก็เป็นภาระ 
ของเรา ฉันนั้นเหมือนกัน"   

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "อานนท์ เธออย่าคิดไปเลย พวกนั้นจักด่าได้ไม่เกิน ๗ วัน 
เร่ืองก็จะสงบไปเอง เพราะว่าอธิกรณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าท้ังหลายย่อมไม่เกิน ๗ วัน” 

 โทษของผรุสวาจา  

 ผรุสวาจาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ   
  ๑. ผรุสวาจานั้น ถึงความเป็นกรรมบถ  คือประกอบด้วยองค์ ๓ มีโทษมาก  
ไม่ครบองค์มีโทษน้อย 
  ๒. คนท่ีถูกด่ามีคุณธรรมมากมีโทษมาก มีคุณธรรมน้อยมีโทษน้อย 
  ๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้ามีโทษมาก มีกิเลสอ่อนมีโทษน้อย  

 ในอรรถถาอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติผรุสวาจา 
ดังนี้  
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะได้ฟังเสียงท่ีไม่น่าพอใจ   
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ตัวอย่างโทษของผรุสวาจา 
เรื่อง โคนันทิวิสาล 

 ในสมัยของพระเจ้าคันธาระครองเมืองตักกศิลา แคว้นคันธาระ พระโพธิสัตว์เกิด
เป็นโคนามว่า นันทิวิสาล เป็นโคมีรูปร่างสวยงาม มีพละก าลังมาก มีพราหมณ์คนหนึ่งได้เล้ียง
และรักโคนั้นเหมือนลูกชาย โคนั้นคิดจะตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพราหมณ์ ในวันหนึ่ง 
ได้พูดกะพราหมณ์ว่า  
 “พ่อ จงไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีว่า โคของเราสามารถลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่ม  
ท่ีผูกติดกันให้เคลื่อนไหวได้ พนันด้วยเงินหนึ่งพันกหาปณะเถิด” 
 พราหมณ์ได้ไปท่ีบ้านเศรษฐีและตกลงกันตามนั้น นัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้น ในวัน 
เดิมพัน พราหมณ์ได้เทียมโคนันทิวิสาลเข้าท่ีเกวียนเล่มแรก เพื่อลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่ม 
ผูกติดกันซึ่งบรรทุกทราย กรวดและหินเต็มล า แล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียน เงื้อปฏักขึ้นพร้อมกับ 
ตวาดว่า 
 “ไอ้โคโกง โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้” 
 ฝ่ายโคนันทิวิสาล เมื่อได้ยินพราหมณ์พูดเช่นนั้น ก็คิดน้อยใจว่า “พราหมณ์เรียก 
เราผู้ไม่โกงว่าโกง ผู้ไม่โง่ว่าโง่” จึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหว โควินทกเศรษฐีจึงเรียกให้พราหมณ์ 
น าเงินหนึ่งพันกหาปณะมาให้แล้วกลับบ้านไป ฝ่ายพราหมณ์ผู้แพ้พนันเงินหนึ่งพันกหาปณะ 
ปลดโคแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้าน ส่วนโคนันทิวิสาลเห็นพราหมณ์เศร้าโศก  
เสียใจเช่นนั้น จึงเข้าไปปลอบและกล่าวว่า 
 “พ่อ ฉันอยู่ในเรือนของท่านตลอดมา เคยท าภาชนะอะไรแตกไหม เคยเหยียบ 
ใครๆ เคยถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในท่ีอันไม่ควรหรือไม่ เพราะเหตุใด ท่านจึงเรียกเราว่า โคโกง 
โคโง่ ครั้งนี้ เป็นความผิดของท่านเอง ไม่ใช่ความผิดของฉัน บัดนี้ ขอให้ท่านไปเดิมพันกับ 
โควินทกเศรษฐีใหม่ด้วยเงินสองพันกหาปณะ ขออย่างเดียว ท่านอย่าได้เรียกฉันว่า โคโกง  
โคโง่ ท่านจะได้ทรัพย์ตามท่ีท่านปรารถนา ฉันจะไม่ท าให้ท่านเศร้าเสียใจ” 
 พราหมณ์ได้ท าตามท่ีโคนันทิวิสาลบอก ในวันเดิมพัน พราหมณ์จึงพูดหวานว่า 
“นันทิวิสาลลูกรัก เจ้าจงลากเกวียนท้ังร้อยเล่มนี้ไปเถิด” 
 โคนันทวิสาลได้ลากเกวียนร้อยเล่มท่ีผูกติดกัน ด้วยการออกแรงลากเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น ท าให้เกวียนเล่มสุดท้ายไปตั้งอยู่ท่ีเกวียนเล่มแรกอยู่ ท าให้พราหมณ์ชนะพนัน  
ด้วยเงินสองพันกหาปณะ พระพุทธองค ์เมื่อน าอดีตนิทานมาสาธกแล้วตรัสว่า 
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 “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า ค าหยาบ ไม่เป็นท่ีชอบใจของใครๆ แม้กระท่ังสัตว์เดียรัจฉาน” 
แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า 

 “บุคคลควรพูดแต่ค าท่ีน่าพอใจเท่านั้น ไม่ควรพูดค าท่ีไม่น่าพอใจในกาลใดๆ  
เมื่อพราหมณ์พูดค าท่ีน่าพอใจ โคนันทิวิสาลได้ลากสัมภาระอันหนักได้ ท้ังยังท าให้พราหมณ์ 
ผู้นั้นได้ทรัพย์อีกด้วย ส่วนตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจ เพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย” 

 
๔. สัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ 

 ความเสียหายของสัมผัปปลาปะ 

 ค าพูดเพ้อเจ้อเป็นค าพูดท่ีไร้สาระ ไม่เป็นประโยชน์แก่ท้ัง ๒ ฝ่าย คือท้ังผู้พูดและ
ผู้ฟัง ท าให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้พูดก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า ผู้ฟังก็ไม่ได้ประโยชน์
อะไร  
 สัมผัปปลาปะ  หมายถึง อกุศลเจตนาท่ีพยายามแสดงออกทางกายและทางวาจา  
ให้ผู้อื่นรู้เรื่องท่ีมิใช่ประโยชน์  
 สัมผัปปลาปะ เป็นถ้อยค าท่ีไร้สาระ ปราศจากอรรถ ธรรม และวินัย ท าให้คนอื่น
หลงเชื่อว่าเป็นเรื่องท่ีมีสาระ จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ส่วนถ้อยค าท่ีเป็นติรัจฉานกถา ได้แก่
เรื่องราวท่ีไม่ควรน ามาถกเถียงสนทนากัน เช่น เรื่องการน านางสีดามา และมหาภารตยุทธ์ 
เป็นต้น เพราะท าให้เกิดความฟุ้งซ่านและเสียเวลาแม้จะจัดอยู่ในประเภทสัมผัปปลาปะ แต่ก็
เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ 
 สัมผัปปลาปะต่างจากมุสาวาท คือ มุสาวาทนั้นผู้พูดมีเจตนามุ่งจะให้คนอื่นเชื่อใน
เรื่องท่ีไม่จริงว่าจริง เรื่องจริงว่าไม่จริง  ส่วนสัมผัปปลาปะ ผู้พูดมีเจตนาท่ีมุ่งให้คนอื่นเชื่อใน
เร่ืองท่ีไร้สาระว่าเป็นเร่ืองท่ีมีสาระ 
  
 หลักวินิจฉัย  

 การพูดเพ้อเจ้อ ท่ีส าเร็จเป็นสัมผัปปลาปะ ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒  คือ 
  ๑. นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา  ความเป็นผู้มีจิตมุ่งจะพูดเรื่องเพ้อเจ้อ 
  ๒. ตถารูปิยกถากถนํ  พูดเรื่องเช่นนั้นออกไป 



๒๖๔ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 การพูดเพ้อเจ้อนั้น เมื่อผู้อื่นเชื่อถือเรื่องนั้นเป็นอกุศลกรรมบถ ถ้าผู้อื่นไม่เชื่อถือไม่
เป็นอกุศลกรรมบถ 

 โทษของสัมผัปปลาปะ 

 สัมผัปปลาปะ จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ   
  ๑. ผู้พูดมีอาเสวนะ คือความเสพคุ้น ได้แก่ พูดบ่อยๆ จนชินปากมีโทษมาก  
มีอาเสวนะน้อยมีโทษน้อย 
  ๒. ผู้ฟังเชื่อว่าเป็นเร่ืองจริงมีโทษมาก  ถ้าไม่เชื่อมีโทษน้อย 
  ๓. ผู้พูดมีกิเลสแรงกล้า คือ พูดด้วยอ านาจกิเลสมีโทษมาก มีกิเลสอ่อนมีโทษน้อย 

 ในอรรถกถาอัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย  ได้กล่าวกรรมวิบากของผู้ประพฤติ 
สัมผัปปลาปะ ดังนี้ 
  ๑. ย่อมเกิดในนรก 
  ๒. ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดียรัจฉาน 
  ๓. ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 
  ๔. โทษเบาท่ีสุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยค า    

 
ตัวอย่างโทษของสัมผปัปลาปะ 

เรื่อง บุรษุเปลี้ย 
 ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บุรุษเปลี้ยคนหนึ่งมีความช านาญในศิลปะการดีด 
ก้อนกรวด สามารถดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้ท าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ได้  บุรุษเปลี้ยนั้นชอบมานั่ง 
ใต้ต้นไทรย้อยใกล้ประตูพระนคร เป็นประจ า พวกเด็กชาวบ้านพากันมาให้บุรุษเปลี้ยดีดก้อนกรวด
ไปเจาะใบไทรท าเป็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น บุรุษเปลี้ยก็ท าตามความต้องการของพวกเด็กๆ 
พวกเด็กๆ ก็ตอบแทนด้วยของกินและของขบเคี้ยวเป็นต้น อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปสู่
พระราชอุทยานเสด็จไปถึงสถานท่ีนั้น  พวกเด็กๆ ได้น าบุรุษเปลี้ยไปหลบไว้ในระหว่างย่านไทร
แล้วพากันหนีไป เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเท่ียงตรงเงาของช่องส่องต้อง
พระสรีระ พระองค์ฉงนพระทัย ทรงตรวจดูด้านบนได้ทอดพระเนตรเห็นรูปช้าง รูปม้า เป็นต้น 
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ท่ีใบไม้ท้ังหลาย จึงตรัสถามว่า “ใครท าไว้” ทรงทราบว่า บุรุษเปลี้ยท าไว้ จึงรับสั่งให้น า 
บุรุษเปล้ียนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่า 

 “ปุโรหิตของเราปากกล้านัก เมื่อเราพูดเพียงนิดหน่อย ก็พูดมากเกินไปย่อม
เบียดเบียนเรา เจ้าสามารถดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งเข้าปากของปุโรหิตนั้นได้หรือไม่ 
บุรุษเปลี้ย กราบทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้คนน ามูลแพะมาแล้วประทับนั่ง
ภายในม่านกับปุโรหิต ข้าพระองค์จักท าตามพระประสงค์” 

 พระราชาได้ทรงรับสั่งให้ท าอย่างนั้นแล้ว บุรุษเปลี้ยให้เจาะช่องไว้ที่ม่าน เมื่อปุโรหิต 
พูดกับพระราชาพออ้าปากก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ ปุโรหิตกลืนมูลแพะท่ีเข้าปากแล้วก็พูดต่อ 
เมื่อมูลแพะหมดบุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน พระราชาทรงทราบจึงตรัสกับปุโรหิตว่า“อาจารย์ เรา
พูดกับท่านจ าค าพูดไม่ได้เลย ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแล้วก็ยังไม่หยุดพูด 
เพราะท่านพูดมากเกินไป” พราหมณ์ได้เป็นผู้เก้อ  ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าอ้าปากเจรจากับ
พระราชาได้ พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้วตรัสว่า “เราได้ความสุขก็เพราะเจ้า” 
ทรงพอพระทัยจึงพระราชทานวัตถุสิ่งของให้จ านวนมาก พร้อมท้ังได้พระราชทานบ้านส่วย  
๔ ต าบลซึ่งตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔  แห่งพระนครแก่บุรุษเปล้ีย  

วจีกรรมแสดงออกได้ ๒ ทาง 
 วจีกรรม ๔ อย่าง คือ มุสาวาท การพูดเท็จ ปิสุณวาจา การพูดส่อเสียด ผรุสวาจา 
การพูดค าหยาบ และสัมผัปปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ แสดงออกได้ ๒ ทาง คือ 

 ๑.  ทางกาย เรียกว่า กายประโยค หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางเพื่อให้อีกฝ่ายรู้
ความหมายของตนเป็นกิริยาท่ีกระท าผ่านทางกาย เช่น โบกมือ ผงกศรีษะ เขียนหนังสือ  
เป็นต้น จัดเป็นวจีกรรมท่ีเป็นไปทางกายทวาร 

 ๒. ทางวาจาเรียกว่า วจีประโยค  หมายถึง การพูดออกมาเป็นถ้อยค า จัดเป็น 
วจีกรรมท่ีเป็นไปทางวจีทวาร 
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มโนกรรม ๓ 
 มโนกรรม  หมายถึง การกระท าทางใจ คือ ท ากรรมด้วยการคิด ไม่ว่าจะคิดท าชั่ว
หรือคิดท าดี มโนกรรมฝ่ายอกุศล คือการคิดท าชั่ว มี ๓ อย่าง ได้แก่ อภิชฌา การเพ่งเล็ง
อยากได้ของผู้อื่น พยาบาท การคิดปองร้ายผู้อ่ืน และมิจฉาทิฏฐิ การเห็นผิดจากคลองธรรม 

๑. อภิชฌา การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น 
 ความเสียหายของอภิชฌา 

 การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น คือ การมีเจตนาเป็นเหตุให้ละโมบ อยากได้ของของผู้อื่น  
เป็นสาเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่อทินนาทาน มีการลักขโมย การปล้น เป็นต้น เป็นการท าลาย
คุณธรรมภายในตน เช่น ท าให้จิตไม่ตั้งมั่น ไม่เป็นสมาธิ เป็นต้น   

 อภิชฌา แปลว่า การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ด้วยเจตนาเป็นเหตุ
ละโมบคิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยองค์ธรรม ได้แก่ โลภเจตสิก 

 โลภะมี ๒ อย่าง คือ 
 ๑. ธัมมิยโลภะ ความโลภอยากได้ประกอบด้วยธรรม เมื่อเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆ 
ก็เสาะแสวงหามาโดยสุจริต ไม่ผิดศีลธรรม เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ การขอ เป็นต้น 
 ๒. อธัมมิยโลภะ ความอยากได้ไม่ประกอบด้วยธรรม เมื่อเกิดความอยากได้  
ก็คิดหาทางท่ีจะขโมย ฉ้อโกง จี้ ปล้น หรือใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น
ในทางมิชอบ 

 หลักวินิจฉัย 

 การเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นท่ีส าเร็จเป็นอภิชฌา ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ  
มีองค์ ๒ คือ 
 ๑. ปรภณฺฑํ  สิ่งของของผู้อื่น 
 ๒. อตฺตโน  ปริฌามนํ  การน้อมมาเพ่ือเป็นของตน 
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 ค าว่า สิ่งของของผู้อื่น หมายถึง อวิญญาณกทรัพย์ เช่น ท่ีดิน บ้านเรือน แก้ว แหวน 
เงิน ทอง และสวิญญาณกทรัพย์ เช่น สัตว์เลี้ยงต่างๆ รวมท้ังมนุษย์หญิงชาย ท่ีมีเจ้าของ 
หรือคู่หมั้นคู่หมายท่ีจองตัวไว้แล้ว ส่วนคนอื่นนอกจากท่ีไม่มี เจ้าของหรือผู้จองตัว 
ไม่จัดว่าเป็นสิ่งของของผู้อื่น 

 ค าว่า “การน้อมมาเพ่ือเป็นของของตน” ในฎีกาสังคีติสูตรกล่าวไว้ว่า “การน้อมมา
เพ่ือเป็นของของตน มีได้ด้วยจิตเท่านั้น”  

 อภิชฌา เจตนาเป็นเหตุละโมบ ในเมื่อเห็นสิ่งของของผู้อื่นแล้ว เพ่งเล็งโดยน้อม 
เข้ามาหาตนว่าท าอย่างไรหนอ ของนี้จะพึงเป็นของเรา ชื่อว่า อภิชฌาท่ีถึงความเป็นอกุศล-
กรรมบถ แต่ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นแล้ว ไม่คิดเอามาเป็นของตน เพียงแต่ยินดีว่า ผู้ใช้สอย
สมบัติเช่นนี้มีบุญหนอ  เราควรได้ใช้สอยสักชั่วคราว  หรือว่าเราควรได้รับของเช่นนี้บ้าง  
การคิดอย่างนี้เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ไม่เป็นอกุศลกรรมบถ ดังค าของพระอรรถกถาจารย์
ท่ีว่า “แม้ความโลภจะเกิดขึ้นในสมบัติของผู้อื่นก็ยังไม่จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ตลอดเวลาท่ียัง
ไม่น้อมเข้ามาเป็นของตนว่า ไฉนหนอของนี้พึงเป็นของเรา” 

  โทษของอภิชฌา   

 อภิชฌาจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๓ ประการ คือ   
 ๑. สิ่งของท่ีเพ่งเล็งมีค่ามากก็มีโทษมาก   มีค่าน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๒. เจ้าของสิ่งของมีคุณมากก็มีโทษมาก   มีคุณน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๓. ผู้เพ่งเล็งมีกิเลสแรงกล้าก็มีโทษมาก  มีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย 

ตัวอย่างโทษของอภิชฌา 

เรื่อง นายภัตตภติกะ 

 มีเศรษฐีคนหนึ่ง ได้รับมรดกหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรม ผู้รักษาเรือนคลังของ
เศรษฐีนั้น ได้เปิดห้องส าหรับเก็บทรัพย์แล้วแจ้งจ านวนทรัพย์ให้ทราบว่าทรัพย์ของบรรพบุรุษ 
มีปู่ เป็นต้น มีจ านวนเท่านี้ ของบิดาท่านมีจ านวนเท่านี้ เศรษฐี ดูทรัพย์เหล่านั้นแล้ว ถามว่า 
ท าไมบรรพบุรุษของเราจึงไม่เอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วย  ผู้รักษาเรือนคลังบอกว่า เจ้านาย ไม่มี
ใครถือเอาทรัพย์ไปปรโลกได้หรอก สัตว์ท้ังหลาย พาเอาไปได้แต่บุญกับบาปท่ีตนท าไว้เท่านั้น 
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 เศรษฐีคิดว่า บรรพบุรุษของเรา สะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้มากมายมหาศาล 
ท่ีสุดก็เอาไว้ให้คนอื่น เพราะความโง่แท้ๆ ส่วนเราจะเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไปให้หมด 
จึงสั่งให้สร้างคฤหาสน์หรูหราราคาแพง สร้างร้านส าหรับรับประทานอาหาร เพื่อประกาศ
ความร่ ารวย ให้ชาวเมืองได้เห็นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อท่ีต้องใช้จ่ายทรัพย์มาก มีท้ัง
อาหาร สาวงามคอยปรนนิบัติขับกล่อม โดยเฉพาะวันเพ็ญ ได้จ่ายทรัพย์เป็นจ านวนมาก  
เพื่อเป็นค่าอาหาร จ้างคนไปประกาศให้ชาวเมืองมาดูการรับประทานอาหารของตน 
ประชาชนได้พากันมาดูเป็นจ านวนมาก 

 ในท่ีนั้น มีคนยากจน ๒ คนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งอยู่ในเมือง คนหนึ่งอยู่นอกเมือง 
มีอาชีพหาฟืนขาย พอเศรษฐีเปิดภาชนะบรรจุอาหาร กลิ่นของอาหาร หอมฟุ้งตลบไปท่ัว  
คนหาฟืนเกิดความอยากที่จะรับประทานอาหารนั้น อดใจไว้ไม่อยู่ เพราะตั้งแต่เกิดมา อย่าว่า
แต่ได้รับประทานเลย แม้แต่กลิ่นอย่างนี้ ก็ไม่เคยได้รับ จึงบอกแก่เพื่อนว่า เพื่อนเอ๋ย เราอยาก
กินอาหารนั้นเหลือเกิน เพื่อนจึงตอบว่า อย่าปรารถนาเลยเพื่อน เราท างานตลอดชีวิต ก็ไม่มี
โอกาสได้ลิ้มรสอาหารอย่างนี้ เขาขอร้องว่า เพ่ือนเอ๋ย ถ้าไม่ได้กินอาหารนี้ต้องตายแน่ เมื่อไม่
สามารถห้ามได้จึงตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า นายครับ ผมไหว้ท่าน ขออาหารในถาดให้เพื่อน
ผมกินสักค าเถิด เศรษฐีตอบว่า ไม่ได้ จึงหันมาถามเพื่อนว่า ท่านได้ยินเศรษฐีพูดไหม เขาตอบว่า 
ได้ยินแล้ว แต่ยังยืนยันว่า ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารนี้ต้องตายแน่ เพื่อนท่ีอยู่ในเมืองได้พูด
กับเศรษฐีว่า ท่านขอรับ เพื่อนของผมบอกว่า ถ้าเขาไม่ได้อาหาร ชีวิตเขาต้องตายแน่นอน  
จึงขอร้องเศรษฐีว่า ขอให้ท่านโปรดให้ชีวิตเขาด้วยเถิด เศรษฐีตอบว่า อาหารนี้ราคาแพงมาก
ถ้าทุกคนมาอ้างเหมือนเพ่ือนของแก จะเอาท่ีไหนมาให้ ถ้าเพื่อนของแกอยากกินอาหารจานนี้
จริงๆ ต้องท างานให้ฉัน ๓ ปี ในท่ีสุด ชาวบ้านนอกคนนั้น ก็ยอมท้ิงครอบครัวมาท างาน 
ในบ้านเศรษฐี ๓ ปี เพื่อแลกข้าวจานเดียว 

 เรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้อย่างรุนแรงเกิดขึ้น จากสิ่ง 
ล่อใจภายนอกก็ได้ ชาวบ้านนอกคนนั้น มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยความอดอยากยากจนมานานแล้ว 
เมื่อไม่ได้เห็นความหรูหรา ไม่ได้กลิ่นอาหารดี ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อได้เห็นความหรูหรา
และได้กลิ่นอาหารดีๆของเศรษฐีจนเกิดความอยากได้อย่างรุนแรงถึงกับเอาชีวิตเข้าไปแลก 
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๒. พยาบาท  การคิดปองร้ายผู้อื่น 
 ความเสียหายของพยาบาท 

 ผู้คิดปองร้ายผู้อื่น ชื่อว่าได้ท าลายประโยชน์สุขให้พินาศไป เพราะมีจิตใจแค้นเคือง 
เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ มองโลกในแง่ร้าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่เห็นอรรถ ไม่เห็นธรรม เป็นเหตุ
น าไปสู่การท าปาณาติบาต คือการท าลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 

 พยาบาท หมายถึง ความคิดปองร้ายผู้อื่นให้ได้รับความพินาศ โดยองค์ธรรม ได้แก่ 
โทสเจตสิก 

 ความพยาบาทเกิดเพราะความคิด  ๑๐  ประการคอื 
 ๑. คิดว่าเขาได้ท าความพินาศแก่เรา 
 ๒. คิดว่าเขาก าลังท าความพินาศแก่เรา 
 ๓. คิดว่าเขาจะท าความพินาศแก่เรา 
 ๔. คิดว่าเขาได้ท าความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ  
 ๕. คิดว่าเขาก าลังท าความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ  
 ๖. คิดว่าเขาจะท าความพินาศแก่คนที่เรารักและพอใจ 
 ๗. คิดว่าเขาได้ท าประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา 
 ๘. คิดว่าเขาก าลังท าประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา 
 ๙. คิดว่าเขาจะท าประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีพอใจของเรา 
 ๑๐. คิดพยาบาทโดยไม่มีเหตุผล 

 ความคิดท่ีเป็นพยาบาทนี้ นอกจากจะท าลายประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้ว ยังท าลาย
ประโยชน์สุขของตนด้วย ฉะนั้น จึงควรมีเมตตากรุณา รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้
สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 หลักวินิจฉัย 

 การคิดปองร้ายผู้อื่น ท่ีส าเร็จเป็นพยาบาท ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ 
 ๑. ปรสตฺโต สัตว์อื่น 
 ๒. ตสฺส  วินาสจินฺตา คิดจะให้สัตว์นั้นถึงความพินาศ 
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 ความคิดปองร้ายของผู้มุ่งจะท าร้ายชีวิตของสัตว์อื่นว่า ขอให้สัตว์เหล่านี้  จงพินาศ 
จงวิบัติ ท าอย่างไร สัตว์เหล่านี้จึงจะพินาศ  วิบัติ ไม่เจริญรุ่งเรือง  มีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน  
ดังนี้ จัดเป็นอกุศลกรรมบถ ส่วนความโกรธท่ีไม่คิดร้ายผู้อื่น เป็นเพียงกรรมเท่านั้น ดังค า 
พระอรรถกถาจารย์ว่า  แม้ความโกรธท่ีเกิดขึ้นเพราะมีสัตว์อื่นเป็นต้นเหตุ ไม่จัดเป็น
อกุศลกรรมบถ ตราบใดท่ียังไม่คิดร้ายเขาว่า ท าอย่างไรหนอ ผู้นี้จะพึงพินาศตายไปเสีย 

 โทษของพยาบาท   

 พยาบาท จะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเหตุ ๒ ประการ คือ  
 ๑. ผู้ท่ีถูกปองร้ายมีคุณมากก็มีโทษมาก มีคุณน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๒. ผู้คิดร้ายมีกิเลสรุนแรงก็มีโทษมาก  มีกิเลสอ่อนก็มีโทษน้อย 

ตัวอย่างโทษของพยาบาท 

เรื่อง อชครเปรต 

 ดังได้สดับมา ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ เศรษฐีชื่อว่า 
สุมังคละ ให้สร้างพระคันธกุฎี ปูพื้นด้วยแผ่นอิฐทองค า ในท่ีประมาณ ๒๐ อุสภะ และให้ท า 
การฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกัน วันหนึ่ง ท่านเศรษฐีไปสู่ส านักพระศาสดา 
แต่เช้าตรู่ เห็นโจรคนหนึ่ง นอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ ท้ังท่ีมีเท้าเปื้อนโคลน
อยู่ในศาลาหลังหนึ่ง ใกล้ประตูพระนคร จึงกล่าวว่า “เจ้าคนนี้ มีเท้าเปื้อนโคลน คงจักเป็น
มนุษย์ท่ีเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืนแล้วมานอน” 

 โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่า  เราจะท ากรรมให้สาสมกับท่ีเศรษฐีได้กล่าว
ว่าเรา ได้ผูกอาฆาตในเศรษฐีไว้ ได้เผานาของเศรษฐี ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคท้ังหลายในคอก ๗ ครั้ง 
เผาเรือน ๗ ครั้ง ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่หายแค้น จึงเข้าไปท าความสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของ
เศรษฐีนั้นแล้วถามว่า “อะไรเป็นท่ีรักของเศรษฐีนายของท่าน” ได้ทราบว่า พระคันธกุฎี 
เป็นท่ีรักยิ่งของเศรษฐี  จึงคิดว่า เราจะแก้แค้นให้หายแค้นด้วยการเผาพระคันธกุฎี  
เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาต จึงทุบหม้อน้ าส าหรับดื่ม และน้ าส าหรับใช้ ได้จุดไฟ 
ท่ีพระคันธกุฎีแล้ว 
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 เศรษฐีได้ทราบว่าพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้  จึงเดินทางมาถึงขณะท่ีพระคันธกุฎีถูกไฟ
ไหม้แล้ว แลดูพระคันธกุฎีท่ีไฟไหม้แล้วก็มิได้มีความเสียใจเลย แต่ได้ปรบมือเป็นการใหญ่ 
ขณะนั้นประชาชนยืนอยู ่ณ ท่ีใกล้ถามท่านเศรษฐีว่า “ท าไม ท่านจึงปรบมือเมื่อเห็นพระคันธกุฎี
ท่ีท่านสละทรัพย์จ านวนมากสร้างไว้ถูกไฟไหม้” 

 เศรษฐีตอบว่า “ข้าพเจ้าบริจาคทรัพย์ประมาณเท่านี้  ได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนา  
ท่ีไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้น ข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าจักได้สละทรัพย์
ประมาณเท่านี ้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาใหม่” 

 เศรษฐีได้สละทรัพย์ประมาณเท่านั้น สร้างพระคันธกุฎีอีก ได้ถวายแด่พระศาสดา 
ซึ่งมีภิกษุ ๒ หมื่นรูป เป็นบริวาร โจรเห็นกิริยานั้นแล้วจึงคิดท่ีจะฆ่าเศรษฐี ได้ซ่อนกฤชไว้ใน
ระหว่างผ้านุ่ง แม้เดินเตร่อยู่ในวิหารถึง ๗ วัน ก็ไม่ได้โอกาส 

 ฝ่ายมหาเศรษฐี  ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้น  ๗ วัน  
ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษผู้หนึ่งเผานาของ 
ข้าพระองค์ ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคในคอก ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง บัดนี้ แม้พระคันธกุฎีก็จักเป็น
เจ้าคนนั้นแหละเผา ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อน” 

 โจรได้ยินค านั้น ระทมทุกข์ว่า “เราท ากรรมหนักหนอ ถึงอย่างนั้น เศรษฐีนี้ก็มิได้ 
มีแม้เพียงความแค้นเคืองในตัวเราผู้ท าผิด กลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อน เราคิดประทุษร้าย 
ในเศรษฐีนี้ ไม่สมควรเลยแม้เทวทัณฑ์พึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้ 
อดโทษให้” จึงไปหมอบลงท่ีใกล้เท้าของเศรษฐีขอให้เศรษฐีอดโทษให้  

 เศรษฐีระลึกถึงถ้อยค า ท่ีตนเคยพูดปรารภโจรนั้นได้แล้วให้โจรอดโทษให้แล้ว 
กล่าวยกโทษให้โจรนั้น ในกาลสิ้นอายุ โจรนั้นได้บังเกิดในอเวจี เสวยทุกขเวทนาสิ้นกาลนาน 
บัดนี้ ได้เกิดเป็นอชครเปรต ถูกไฟไหม้อยู่ท่ีเขาคิชฌกูฏด้วยวิบากแห่งกรรมท่ียังเหลือ 

 พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมดาคนพาลท ากรรมอันลามกอยู่  ย่อมไม่รู้  
แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่ เพราะกรรมอันตนท าแล้ว ย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่าด้วยตนของตนเอง”   

 ความพยาบาทปองร้าย เป็นเหตุน าทุกข์ภยันตรายมาสู่ตนและคนอื่นดังกล่าวมา 
ฉะนั้น จึงควรมีเมตตากรุณา รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่า  เพื่อให้โลกของเราอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และพึ่งพาอาศัยกันได้ต่อไป 
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๓. มิจฉาทิฏฐ ิการเหน็ผิดจากคลองธรรม 

 ความเสียหายของมิจฉาทิฏฐิ 

 บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมไม่เห็นอรรถ ไม่เห็นธรรม สามารถกระท าความชั่ว 
ได้ทุกอย่างถึงขั้นท าอนันตริยกรรม ซึ่งเป็นกรรมหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน 

 มิจฉาทิฏฐิ แปลว่า การเห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่า ท าดีได้ชั่ว ท าชั่วได้ดี
บาปไม่มี บุญไม่มี มารดาบิดาไม่มีคุณ เป็นต้น เจตนาเป็นเหตุให้เห็นผิด เพราะไม่มีการ
ถือเอาตามความเป็นจริง คัดค้านข้อประพฤติปฏิบัติของสัตบุรุษท้ังหมด โดยนัยเป็นต้นว่า 
ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล ชื่อว่า มิจฉาทิฏฐิ 

 มิจฉาทิฏฐินี้ มีหลายประเภท ๒ ประเภทบ้าง ๓ ประเภทบ้าง ๖๒ ประเภทบ้าง 
ดังนี้ 

 ทิฏฐิ ๒ 
 ๑. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเท่ียง ความเห็นว่ามีอัตตาและโลกซึ่งเท่ียงแท้ยั่งยืน 
คงอยู่ตลอดไป 
 ๒. อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ ความเห็นว่ามีอัตตาและโลกซึ่งจักพินาศ 
ขาดสูญหมดสิ้นไป 

 ทิฏฐิ ๓ 
 ๑. อกิริยทิฏฐ ิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท า    
 ๒. อเหตุกทิฏฐิ   ความเห็นว่าไม่มีเหตุ 
 ๓. นัตถิกทิฏฐิ   ความเห็นว่าไม่มี 

 ทิฏฐิ ๖๒ มีความเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวตน 
เป็นต้น 

 ในมโนทุจริตนี้  จะกล่าวเฉพาะทิฏฐิ ๓ ประการ ท่ีเรียกว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ 
ซึ่งเป็นทิฏฐิท่ีมีโทษร้ายแรง เป็นมิจฉาทิฏฐิท่ีดิ่งลงไปสู่อบาย ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ 
ส่วนมิจฉาทิฏฐิอย่างอื่นไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ 
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นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ 

 ๑. อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่เป็นอันท า คือ เห็นว่ากรรมท่ีท าแล้วไม่เป็นอันท า  
สักว่าเป็นเพียงกิริยาเท่านั้น จะท าความดีหรือความชั่วก็ไม่เป็นอันท าท้ังสิ้น หมายความว่า 
เมื่อคนท าบาปมีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ก็ไม่จัดว่าเป็นการท าบาป เมื่อคนให้ทาน 
รักษาศีล เป็นต้น ก็ไม่จัดว่าเป็นการท าบุญ 

 อกิริยทิฏฐิดังกล่าวมานี้ ผิดจากหลักพระพุทธศาสนาท่ีสอนว่าการกระท าของ 
บุคคลนั้น เมื่อมีเจตนาจงใจท า ก็จัดเป็นกรรม การกระท าชั่วก็เป็นกรรมชั่ว การกระท าดี 
ก็เป็นกรรมดี 

 ๒. อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือ เห็นว่าเหตุแห่งความเศร้าหมอง ความ
บริสุทธิ์ของสัตว์ท้ังหลายไม่มี สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมองเอง บริสุทธิ์เอง ทุกข์เอง สุขเอง ไม่มี
อ านาจ ก าลัง หรือเหตุอะไรท่ีจะท าให้สัตว์ท้ังหลายเศร้าหมอง และบริสุทธิ์ได้ หรือเห็นว่าสัตว์
ท้ังหลายท่ีก าลังได้รับความล าบากหรือสบาย ไม่ได้อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเลย เป็นไป
เองท้ังนั้น 

 ๓. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือ เห็นว่าท าอะไรก็ตาม ผลท่ีพึงได้รับนั้นไม่มี 
ความเห็นผิดชนิดนี้จัดเป็นอุจเฉททิฏฐิด้วย คือเห็นว่า สัตว์ท้ังหลายตายแล้วสูญ ไม่มีการเกิดอีก 
  ในสามัญผลสูตร แสดงนัตถิกทิฏฐิไว้ ๑๐ ประการ คือ  
  ๓.๑ นตฺถิ ทินฺนํ  ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล 
  ๓.๒ นตฺถิ ยิฏฺฐํ  การบูชาไม่มีผล 
  ๓.๓ นตฺถิ หุตํ  การเช้ือเชิญต้อนรับไม่มีผล 
  ๓.๔ นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก ผลวิบากของกรรมดีและ 
กรรมชั่วไม่ม ี
  ๓.๕ นตฺถิ  อยํ  โลโก  โลกนี้ไม่มี  
  ๓.๖ นตฺถิ  ปโร  โลโก  โลกหน้าไม่มี 
  ๓.๗ นตฺถิ  มาตา   มารดาไม่มี 
  ๓.๘ นตฺถิ  ปิตา  บิดาไม่มี 
  ๓.๙ นตฺถิ  สตฺตา โอปปาติกา  สัตว์ท่ีผุดเกิดขึ้นเองไม่มี 
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. 

  ๑๐. นตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญฺจ  
โลกํ ปรญฺจ  โลกํ  สยํ อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ สมณพราหมณ์ท่ีรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้า 
ท่ีสามารถชี้แจงแนะน าให้เข้าใจ ท่ีถึงพร้อมด้วยความสามัคคีและปฏิบัติชอบไม่มี 

 นิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ล้วนปฏิเสธกรรม และผล 
ของกรรมท้ังสิ้นจัดเป็นอกุศลกรรมบถ บุคคลท่ีตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ  ๓ ประการนี้แล้ว  
พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นดังตอในวัฏฏะ คือ เป็นบุคคลท่ีถูกมิจฉาทิฏฐิครอบง าฝังแน่น 
ในจิตใจ เป็นเหตุให้กระท าอกุศลกรรมต่างๆ ข้ามภพข้ามชาติ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ
สงสารไม่มีที่ส้ินสุด ไม่มีใครท่ีจะถอนความเป็นมิจฉาทิฏฐิของเขาได้ ท้ังตนเองก็ไม่คิดท่ีจะละ
หรือกลับใจ จงึกลายเป็นบุคคลผู้เฝ้าแผ่นดิน ดังตอในวัฏฏะไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 

 ก็ในทิฏฐิ ๓ อย่าง เหล่านี้ อกิริยทิฏฐิ ห้ามกรรม คือ ปฏิเสธกรรม นัตถิกทิฏฐิ  
ห้ามวิบาก คือ ปฏิเสธผลของกรรม อเหตุกทิฏฐิ ห้ามท้ัง ๒ อย่าง คือ ปฏิเสธท้ังกรรมและ 
ผลของกรรม 

 หลักวินิจฉัย 

 มิจฉาทิฏฐิ ที่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบถ มีองค์ ๒ คือ 
 ๑. วตฺถุโน  คหิตาการวิปรีตตา  เร่ืองท่ียึดถือนั้นผิดจากความเป็นจริง  
 ๒. ยถา  ตํ  คณฺหาติ  ตถาภาเวน  ตสฺสุปฏฐานํ มีความเห็นยึดมั่นในเรื่องท่ี 
ผิดจากความเป็นจริงนั้นว่าถูกต้อง   

 ในอรรถกถาอัฏฐสาลินี กล่าวไว้ว่า “ในมิจฉาทิฏฐิน้ัน กรรมบถย่อมขาดด้วยนัตถิกทิฏฐ ิ
อเหตุกทิฏฐ ิและอกิริยทิฏฐิเท่านั้น หาขาดด้วยทิฏฐิเหล่าอื่นไม่” 

 มิจฉาทิฏฐิมีโทษมาก เพราะเหตุ ๒ ประการคือ 
 ๑. มีอาเสวนะมาก คือ มีความเสพคุ้นมาก หมายถึง ท ามากหรือท าบ่อยก็มีโทษมาก 
มีอาเสวนะน้อยก็มีโทษน้อย 
 ๒. มีนิยตมิจฉาทิฏฐิ คือ มีความยึดมั่นความเห็นผิดแบบฝังรากลึกก็มีโทษมาก  
มีมิจฉาทิฏฐนิอกจากนี้ก็มีโทษน้อย 
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 นิยตมิจฉาทิฏฐิท้ัง ๓ นี้ เป็นความเห็นผิดท่ีส่งผลให้เกิดในนิรยภูมิหลังจากตายแล้ว
อยา่งแน่นอนบุคคลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ แม้พระพุทธองค์จะทรงโปรดอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจ
ให้ส าเร็จคุณธรรมใดๆ ได้ 
 ส าหรับมโนกรรมท้ัง ๓ มีอภิชฌาเป็นต้นเหล่านี้ เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิญญัติ
ท้ัง ๒ คือ กายทวารและวจีทวารแต่อย่างใด คงเกิดขึ้นเฉพาะในมโนทวารเท่านั้น ฉะนั้น  
ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงแสดงว่าเมื่อเว้นจากกายวิญญัติ และวจีวิญญัติแล้ว ย่อมเกิดใน 
มโนทวารเป็นส่วนมาก 

ตัวอยา่งโทษของมิจฉาทิฏฐ ิ

เรื่อง ปูรณกัสสปะ เจ้าลัทธิผู้ถืออกิริยทิฏฐิ 
 ดังได้สดับมา ตระกูลหนึ่งมีทาส ๙๙ คน ทาสคนหนึ่งเกิดมาก็ครบ ๑๐๐ คนพอดี 
ด้วยเหตุนั้น พวกเจ้านายจึงตั้งชื่อเขาว่า “ปูรณะ” การงานท่ีนายปูรณะนั้น จะท าดี ท าไม่ได้ 
ยังไม่ท า หรือท าแล้ว พวกเจ้านายจะไม่ว่ากล่าวเขาเลย เพราะถือว่าเขาเป็นทาสผู้เป็นมงคล 
เมื่อเป็นเช่นนี ้เขาคิดว่าเขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร จึงหลบหนีไป 
 ต่อมา พวกโจรได้ชิงเอาผ้านุ่งของเขาไป เขาไม่รู้จะปกปิดร่างกายด้วยหญ้าและ
ใบไม้ จึงเปลือยกายเข้าไปสู่หมู่บ้านต าบลหนึ่ง พวกชาวบ้านเห็นเขาแล้วเข้าใจว่า “บุรุษนี้
เป็นสมณะ เป็นพระอรหันต์ มีความมักน้อยไม่มีบุคคลอื่นท่ีเป็นเช่นบุรุษนี้” จึงได้ให้ขนม 
และข้าวเป็นต้น 
 เขาคิดว่า “ขนมและข้าวเป็นต้นนี้  เกิดขึ้นเพราะความท่ีเราไม่นุ่งผ้า” ตั้งแต่ 
นั้นมา เขาแม้จะได้ผ้าก็ไม่นุ่ง ได้ถือเพศเปลือยกายเช่นนั้นเป็นการบวช พวกมนุษย์ ๕๐๐ คน 
พากันบวชในส านักของเขา นายปูรณะนั้น ได้ชื่อตามโคตรว่า “กัสสปะ” 
 เขาได้ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิ  ชื่อว่า ปูรณกัสสปะ ยึดถืออกิริยทิฏฐิซึ่งมีค าสอนว่า  
เมื่อบุคคลท าเองหรือใช้ให้ผู้อื่นท า ตัดเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง หรือใช้ให้ผู้อื่น
เบียดเบียน เศร้าโศกเอง หรือท าให้ผู้อื่นเศร้าโศก ล าบากเอง หรือท าให้ผู้อื่นล าบาก ดิ้นรนเอง 
หรือท าผู้อื่นให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย ์งัดแงะ ปล้นสะดม ปล้นบ้าน ดักอยู่ที่ทางเปลี่ยว เป็น
ชู้กับภริยาของผู้อื่น พูดเท็จ เมื่อบุคคลกระท าอยู่อย่างนี้  บาป ชื่อว่าไม่เป็นอันท า สรุปว่า  
เจ้าลัทธิปูรณกัสสปะนั้นเป็นผู้มีวาทะว่าไม่เป็นอันท า ความเป็นเช่นนี้ พระพุทธศาสนาเรียกว่า 
มิจฉาทิฏฐิ บุคคลผู้เป็น มิจฉาทิฏฐิ ครั้นตายแล้วย่อมไปสู่อบาย 
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เรื่อง มักขลิโคสาล เจ้าลัทธิผู้ถืออเหตุกทิฏฐ ิ

 บุรุษอีกคนหนึ่งเป็นทาส เจ้านายใช้ให้แบกหม้อน้ ามันเดินไปบนพื้นท่ีเป็นโคลนแล้ว
ก าชับให้เขาระวังอย่าให้ลื่น แต่เขาก็ลื่นลงด้วยความประมาท ด้วยความกลัวเจ้านายจึงเริ่ม
จะหนีไป เจ้านายจึงวิ่งไปฉุดท่ีชายผ้าเขาจึงท้ิงผ้านั้นเสียแล้วเปลือยกายวิ่งหนีไป พวก
ชาวบ้านเกิดความเล่ือมใสในการถือเพศเปลือยกายของเขา เช่นเดียวกับเรื่องปูรณกัสสปะ 

 นายมักขลินั้น คนท่ัวไปมักจะเรียกเขาว่า “โคสาละ” เพราะเขาเกิดในคอกโค 
จึงเรียกรวมว่า นายมักขลิโคสาล  เป็นเจ้าลัทธิผู้ถืออเหตุกทิฏฐ ิ

 เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล ยึดถืออเหตุกทิฏฐิ ซึ่งมีค าสอนว่า ความเศร้าหมองของสัตว์
ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเอง บริสุทธ์เอง สรุปว่า เจ้าลัทธิมักขลิโคสาล 
เป็นผู้มีวาทะว่า ไม่มีเหตุ คือ ปฏิเสธเหตุ หมายถึงปฏิเสธกรรม เป็นมิจฉาทิฏฐิ ผู้ยึดถือเช่นนี้ 
ตายแล้วไปเกิด ในอบาย 

เรื่อง อชติเกสกมัพล  เจ้าลัทธิผู้ถือนัตถิกทิฏฐ ิ

 บุรุษอีกคนหนึ่ง มีชื่อว่า “อชิตะ” และคนมักจะเรียกว่า “เกสกัมพล” เพราะเขา 
นุ่งห่มผ้ากัมพลท่ีท าด้วยผมมนุษย์ เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพลนั้น ยึดถือนัตถิกทิฏฐิซึ่งมีค าสอนว่า 
“ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล การบูชาท่ีบูชาแล้วไม่มีผล” สรุปว่า เจ้าลัทธิอชิตเกสกัมพลนั้น เป็นผู้มี
วาทะว่า ไม่มีบ้าง ขาดศูนย์บ้าง โดยมีวาทะในเรื่องความขาดศูนย์ว่า “สัตว์ท้ังหลายหลังจาก
ตายแล้วย่อมขาดศูนย์ ย่อมหายไป ย่อมไม่มีอีก”  

 เจ้าลัทธิท้ัง ๓ นี้ นอกจากท าตนให้ฉิบหายแล้ว ยังท าหมู่ชนผู้กระท าตามลัทธิของ
ตนให้ฉิบหายไปด้วย เพราะลัทธิท่ีตนยึดถือนั้นเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ ส่งผลให้เกิดในนิรยภูมิ
หลังจากตายแล้วอย่างแน่นอน แม้พระพุทธองค์จะทรงโปรดอย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจให้ส าเร็จ
คุณธรรมใดๆ ได้ในชาตินั้น 

มโนกรรมเป็นไปทางทวาร  ๓ 

 อภิชฌา  พยาบาท  และมิจฉาทิฏฐิ ท้ัง ๓ นี้ เป็นมโนกรรมย่อมเป็นไปทาง 
มโนทวารโดยมากแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางวาจา เพียงแต่คิดในใจก็ส าเร็จเป็น
อกุศลกรรมบถได้ แต่บางครั้งอกุศลธรรมท้ัง ๓ อย่างนี้ ย่อมเกิดขึ้นทางกายทวาร และ วจีทวาร 
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ก็ได้ เช่น บางคนมีใจละโมบอยากได้ของคนอื่น จึงยื่นมือไปหยิบของนั้น มีใจโกรธแค้นหยิบมีด
หยิบไม้ เพื่อท าร้ายเขา หรือมีความเห็นผิดไปไหว้กระบือ ๕ ขา เพ่ือขอเลข  เป็นต้น กรรมนั้น
ของเขาจัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวารจัดเป็นกายทวาร ถามว่าท าไม ถึงไม่จัดเป็น กายกรรม  
แก้ว่าเพราะตรงนี้ ท่านมุ่งถึงอภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิเป็นใหญ่ ไม่ได้มุ่งเจตนา 
เป็นใหญ่ ถ้ามุ่งเจตนาท่ีเป็นเหตุกระท าทางกาย ก็จัดเป็นกายกรรมได้ 

 บางคนมีใจละโมบพูดออกมาว่า ท าอย่างไรหนอของสิ่งนั้นจะพึงเป็นของเรา มีใจ 
โกรธแค้น พูดแช่งว่า ท าอย่างไรหนอ คนนี้จะพึงตายเสียที มีความเห็นผิดพูดว่า ผลของกรรม
ดกีรรมชั่วไม่มี กรรมของเขา จัดเป็นมโนกรรม ส่วนทวารจัดเป็นวจีทวาร 

 บางคนไม่มีการกระท าทางกาย หรือพูดทางวาจาคิดละโมบอยากได้ คิดพยาบาท 
ปองร้ายและเห็นผิดจากท านองคลองธรรมอย่างเดียว กรรมของเขาจัดเป็นมโนกรรม แม้ทวาร 
ก็จัดเป็นมโนทวาร มโนกรรมท่ีเป็นอกุศลย่อมเกิดได้ทางทวารท้ัง ๓ ดังพรรณนามาฉะนี้ 

 อย่างไรก็ตามในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ อกุศลกรรมบถท่ีเกิดทางมโนทวาร  
มีความส าคัญกว่าทางกายทวารและวจีทวาร เนื่องจากกายและวาจาสั่งให้ใจกระท าบาปไม่ได้ 
แต่ใจส่ังให้กายและวาจาท าบาปได้ สมดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมท้ังหลาย มีใจเป็นใหญ่ 
มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด ส าเร็จมาจากใจ ถ้าใจคิดชั่วแล้ว ก็จะกระท าชั่ว พูดชั่วตามมา 
และในบรรดาอกุศลกรรมบถท่ีเกิดทางมโนทวาร มิจฉาทิฏฐิถือว่าร้ายแรงกว่าอกุศลกรรมบถ 
ข้ออื่นๆ เพราะถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็จะเกิดอกุศลกรรมบถข้ออื่นๆ ได้  ดังนั้น  ควรจะระวัง
อกุศลกรรมบถข้อมิจฉาทิฏฐินี้ให้มาก 

โทษของอกุศลกรรมบถ 

 บุคคลผู้ประพฤติหรือกระท าอกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างนี้ ย่อมตกนรกเหมือนกับ 
ถูกจับเอาไปวางไว้ ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฐมนิรยสัคคสูตร ปัญจมปัณณาสก์ ทสกนิบาต 
อังคุตตรนิกายว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ย่อมตกนรก
เหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ ธรรม ๑๐ ประการ คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ 

 ๑. เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ มีมือเปื้อนเลือด คิดแต่ประหัตประหาร ไม่มีความเมตตากรุณา
ต่อสัตว์ท้ังปวง 
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 ๒. เป็นผูม้ักถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ว่าของนั้นจะอยู่ในบ้านของเขา หรือท่ี
ไหนๆ ก็ตาม เป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้นด้วยจิตคิดขโมย 

 ๓. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกาม ผิดเพราะการนอกใจคู่ครองของตน ผิดเพราะ 
ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น หรือผิดเพราะล่วงละเมิดต่อบุคคลท่ีตนเองไม่มีสิทธ์ิจะท าเช่นนั้น 

 ๔. เป็นผู้มักกล่าวค าเท็จ คือ ไม่รู้บอกว่ารู้ ไม่เห็นบอกว่าเห็น หรือรู้บอกว่าไม่รู้  
เห็นบอกว่าไม่เห็น เป็นผู้กล่าวเท็จท้ังๆ ท่ีรู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือ
เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง 

 ๕. เป็นผู้พูดท าลายความสามัคคี ฟังจากฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้น หรือฟังจากฝ่ายโน้น 
มาบอกฝ่ายนี้ เพื่อให้เขาแตกความสามัคคีกัน หรือเพื่อจะท าตนให้เป็นท่ีรักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ชอบความแตกแยก หรือส่งเสริมให้คนแตกแยก ชอบตั้งพรรคพวก พูดแต่ถ้อยค าท่ีจะท าให้
แบ่งพรรคแบ่งพวก 

 ๖. เป็นผู้พูดวาจาท่ีแผ่ไปเผาผลาญจิตใจของผู้ฟัง เป็นค าพูดบาดหูหยาบคาย 
เผ็ดร้อนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยท าให้ผู้ฟังเกิดความโกรธและฟุ้งซ่าน 

 ๗. เป็นผู้พูดท าลายความสุขและประโยชน์ท่ีสัตบุรุษพึงได้รับ พูดค าท่ีก าจัดทางแห่ง
ประโยชน์และความสุขนั้น ไม่รู้กาลเทศะ พูดปราศจากอรรถ ธรรม หรือวินัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งเป็นเคร่ืองแสดงเหตุผลเพ่ือให้เข้าใจประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า 

 ๘. เป็นผู้มากไปด้วยความละโมบ จ้องหาทางเอาของคนอื่นมาเป็นของตน 

 ๙. เป็นผู้มีใจพยาบาท มีความคิดประทุษร้ายว่า ขอสัตว์เหล่านี้ จงถูกฆ่า จงถูกจองจ า 
จงหายสาบสูญ จงพินาศ จงอย่าอยู่ในโลกนี้ 

 ๑๐. เป็นผู้มีความคิดผิด มีทัศนะท่ีวิปริตว่า การให้ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล  
การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไม่มี  โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดา 
ไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณะพราหมณ์ ผู้ปฏิบัติชอบ รู้แจ้งเองแล้ว แสดง
โลกนี้ และโลกหน้าได้แจ่มแจ้ง ไม่มี 

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการเหล่านี้ ย่อมตกนรก 
เหมือนถูกจับเอาไปวางไว้ 



๒๗๙ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

พฤติกรรมที่เป็นบาป ๔ อย่าง 

 บุคคลผู้กระท าอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมได้รับผลวิบากท าให้ไปตกนรก
แน่นอน แม้ผู้ชักชวน ผู้ยินดี  ผู้ยกย่องสรรเสริญอกุศลหรือบุคคลผู้ประพฤติอกุศลกรรมเหล่านั้น  
ก็ล้วนท าให้ไปตกนรกได้เหมือนกัน ดังนั้น ตามหลักพระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเป็นบาปน าไปสู่นรก ๔ อย่าง ดังพระพุทธพจน์ในกรรมปถวรรค  
อังคุตตรนิกาย ความว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมตก
นรก เหมือนถูกเขาจับเอาไปวางไว้ ธรรม ๔ ประการ คือ 
 ๑. เป็นผู้ท าเอง พูดเอง คิดเอง ในอกุศลกรรมบถ 
 ๒. เป็นผู้ชักชวนผู้อื่นให้ท า ให้พูด ให้คิด ในอกุศลกรรมบถ 
 ๓. เป็นผู้ยินดีกับบุคคลผู้ท า ผู้พูด ผู้คิด ในอกุศลกรรมบถ 
 ๔. เป็นผู้พูดสรรเสริญอกุศลกรรมบถ  

คนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว 

 อนึ่ง บุคคลผู้ท า ผู้พูด ผู้คิด ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อันเป็นอกุศล 
ท้ัง ๑๐ นี้ ถึงแม้ว่าจะท าให้ตกนรกก็จริง ถึงอย่างนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่า 
เป็นคนชั่วธรรมดาเท่านั้น แต่บางคนนอกจากท า พูด และคิดอกุศลด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวน 
หรือบีบบังคับผู้อื่นให้ท า ให้พูด ให้คิดอกุศลเหล่านั้นด้วย บุคคลเช่นนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
เป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว ดังพระพุทธพจน์ในทสกรรมสูตรว่า 

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด 
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น คิดร้ายท าลาย
ผู้อื่น เป็นมิจฉาทิฏฐิ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า คนช่ัว 

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด 
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น คิดร้ายท าลาย
ผู้อื่น เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยตนเองแล้ว ยังชักชวนบุคคลอื่นให้ท า ให้พูด ให้คิดอย่างนั้นด้วย 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า คนช่ัวยิ่งกว่าคนชั่ว 
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. 

กุศลกรรมบถ ๑๐ 

 กุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งกุศลกรรม ทางท าความดี หรือกรรมดีท่ีเป็นเหตุ 
น าสัตว์ไปสู่สุคติ  กุศลกรรมบถนี้ส่งผลให้เกิดในปฏิสนธิกาลคือในภพหน้ามี ๑๐ อย่าง 
จ าแนกเป็น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และ มโนกรรม ๓ ดังนี้ 

  กายกรรม ๓  ได้แก่ 
 ๑. ปาณาติปาตา  เวรมณี     เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ๒. อทินฺนาทานา  เวรมณี     เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 
 ๓. กาเมสุ มิจฺฉาจารา  เวรมณ ี   เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

 วจีกรรม ๔  ได้แก่ 
 ๑. มุสาวาทา  เวรมณี     เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
 ๒. ปิสุณาย วาจาย  เวรมณ ี   เจตนางดเว้นการพูดส่อเสียด 
 ๓. ผรุสาย วาจาย  เวรมณี    เจตนางดเว้นจากการพูดค าหยาบ 
 ๔. สมฺผปฺปลาปา  เวรมณ ี    เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

 มโนกรรม ๓ ได้แก่ 
 ๑. อนภิชฺฌา การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น  
 ๒. อพฺยาปาท การไม่คิดร้ายผู้อื่น  
 ๓. สมฺมาทิฏฐ ิ การเห็นชอบตามคลองธรรม 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากมาย เฉพาะในอังคุตตรนิกาย
มีอยู่หลายสูตร มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป ดังนี้  
 สาธุสูตร  เรียกชื่อว่า สาธุธรรม แปลว่า ธรรมดี 
 อริยธรรมสูตร  เรียกชื่อว่า อริยธรรม แปลว่า ธรรมของอารยชน 
 กุศลสูตร  เรียกชื่อว่า กุศลธรรม แปลว่า ธรรมท่ีท าลายความชั่ว 
 อรรถสูตร   เรียกชื่อว่า อรรถธรรม แปลว่า ธรรมท่ีมีประโยชน์ 
 สาสวสูตร   เรียกชื่อว่า อนาสวธรรม แปลว่า ธรรมท่ีไม่มีกิเลส 
 วัชชสูตร  เรียกชื่อว่า อนวัชชธรรม แปลว่า ธรรมท่ีไม่มีโทษ 
 ตปนียสูตร เรียกชื่อว่า อตปนียธรรม แปลว่า ธรรมท่ีสร้างความร่มเย็น 
 อาจยคามิสูตร  เรียกชื่อว่า  อปจยคามิธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ 
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 ส่วนในสาเลยยกสูตร ปัญจมวรรค มูลปัณณาสก์ เรียกชื่อว่า ธรรมจริยสมจริยา 
แปลว่า การประพฤติท่ีเป็นธรรมและการประพฤติท่ีถูกต้อง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลดี  
ท่ีพึงจะได้รับจากการประพฤติธรรมจริยสมจริยาดังนี้ว่า ใครจะปรารถนามนุษย์สมบัติ 
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ มรรค ผล และนิพพาน ก็จะส าเร็จตามปรารถนา ดังความ  
ในสาเลยยกสูตรว่า สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายจากโลกนี้แล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติ 
โลกสวรรค์ เพราะเหตุแห่งธรรมจริยสมจริยา 

 ธรรมจรยิสมจริยา เป็นไปในทางกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ ดังนี้ 

ธรรมจริยสมจริยาทางกายกรรม ๓ 

 ๑. เป็นผู้ละปาณาติบาต คือเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป เป็นผู้มีท่อนไม้
และศัสตราอันวางแล้ว  มีความละอายประกอบด้วยความเอ็นดู เป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์สัตว์
ทุกจ าพวก 

 ๒. เป็นผู้ละอทินนาทาน  เว้นขาดจากอทินนาทาน ขึ้นชื่อว่า ทรัพย์ของผู้อื่น 
จะอยู่ในบ้าน หรืออยู่ในป่าก็ตาม  ย่อมเป็นผู้ไม่ถือเอาทรัพย์นั้นท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิต 
คิดขโมย 

 ๓. เป็นผู้ละกาเมสุมิจฉาจาร  เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร 

ธรรมจริยสมจริยาทางวจีกรรม ๔  

 ๑. เป็นผู้ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปในสภาก็ดี ในบริษัทก็ดี ในท่ามกลาง 
หมู่ญาติก็ดี ในท่ามกลางเสนาก็ดี ในท่ามกลางแห่งราชตระกูลก็ดี ถูกอ้างเป็นพยาน ซักถาม 
แน่ะพ่อชาย ท่านจงมา ท่านรู้อย่างไร จงเบิกอย่างนั้น บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ ก็บอกว่า ข้าพเจ้าไม่รู้ 
หรือรู้อยู่ก็บอกว่า ข้าพเจ้ารู้ เมื่อไม่เห็นก็บอกว่า ข้าพเจ้าไม่เห็น หรือเห็นก็บอกว่า ข้าพเจ้า
เห็น ย่อมไม่กล่าวเท็จท้ังท่ีรู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุแห่ง
อามิสสินจ้าง 

 ๒. เป็นผู้ละคําส่อเสียด  เว้นขาดจากกล่าวส่อเสียด ฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อท าลายคนหมู่นี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกคนหมู่นี้ เพื่อท าลายคนหมู่โน้น เป็น 
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ผู้สมานคนทั้งท่ีแตกกันแล้ว หรือสนับสนุนหมู่คนท่ีสามัคคีกันอยู่แล้ว เป็นผู้มีความชื่นชมยินดี
ในหมู่คนผู้สามัคคีกัน เป็นผู้กล่าววาจาท่ีท าให้คนสามัคคีกัน 

 ๓. เป็นผู้ละคําหยาบ  เว้นขาดจากการกล่าวค าหยาบ เป็นผู้กล่าววาจาไม่มีโทษ 
เสนาะโสต เป็นท่ีรักจับใจ เป็นค าสุภาพ เป็นท่ีชอบใจ พอใจของคนจ านวนมาก 

 ๔. เป็นผู้ละการกล่าวเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากการกล่าวเพ้อเจ้อ พูดในเวลาท่ีควรพูด  
พูดค าจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัย มีหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง ไม่พูดมาก พูดแต่ค าท่ีมี
ประโยชน์ 

ธรรมจริยสมจริยาทางมโนกรรม ๓  

 ๑. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็ง  ไม่ละโมบอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 ๒. เป็นผู้มีใจไม่พยาบาท  ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น คิดแต่ในทางท่ีดีว่า ขอสัตว์ท้ังหลาย
จงมีความสุข  อยู่รอดปลอดภัยเถิด 

 ๓. เป็นผู้มีความเห็นชอบ  มีความเห็นไม่วิปริตว่า ทานท่ีให้แล้วมีผล การบูชามีผล 
ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง มารดามีบุญคุณ บิดามี
บุญคุณ โอปปาติกะมีจริง สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้ามีจริง 
 ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายไปแล้ว 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะประพฤติธรรมจริยสมจริยานี้ 
 ดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ถ้าบุคคลผู้ประพฤติธรรมและประพฤติ 
ท่ีถูกต้อง พึงหวังได้ว่า หลังจากท่ีเราตายแล้ว พึงได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ  
 มนุษย์สมบัติ  หมายถึง เกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลและพราหมณ์มหาศาล 
 สวรรค์สมบัติ  หมายถึง เกิดเป็นเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชถึงชั้นเนวสัญญานา
สัญญายตนะ 
 นิพพานสมบัติ หมายถึง สมบัติคือพระนิพพาน  
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อานิสงส์ของกุศลกรรมบถ 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ จัดว่าเป็นศีล บุคคลผู้รักษาศีล ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ 
ย่อมได้รับอานิสงส์ ๓ ประการคือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ดังค าสรุป
ของศีล ดังนี้ 
 ๑. สีเลน  สุคตึ  ยนฺติ คนท้ังหลายไปสู่สุคติได้เพราะศีล 
 ๒. สีเลน  โภคสมฺปทา คนท้ังหลายถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์เพราะศีล 
 ๓. สีเลน  นิพฺพุตึ  ยนฺติ คนท้ังหลายบรรลุนิพพานได้เพราะศีล 

 ศีลเป็นเหตุให้ได้ไปสู่สุคติเพราะผลของกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย
โดยตรง ให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ๑ กามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น  และพรหมโลก ๒๐ ชั้น 

อุปนิสัย 

 อุปนิสัย คือ ความประพฤติท่ีเคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน หรือความดีท่ีเป็นพื้นฐาน
ของจิต มี ๓ ประการ คือ 
 ๑. ทานูปนิสัย อุปนิสัยคือทาน การเสียสละ คนผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ ย่อมก าจัดความ
โลภหรือท าความโลภให้เบาบางลงได้ 
 ๒. สีลูปนิสัย อุปนิสัยคือศีล การเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่น คนผู้มีอุปนิสัย
เช่นนี้ ย่อมไม่มีการเบียดเบียนสัตว์อื่น 
 ๓. ภาวนูปนิสัย อุปนิสัยคือภาวนา การสั่งสมความดี คนผู้มีอุปนิสัยเช่นนี้ ย่อม
เพียรพยายามเพ่ือท าความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป 

 กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้จัดเป็นศีล ดังนั้น จึงเป็นสีลูปนิสัย ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ได้
บรรลุสมาธิ ปัญญาและวิมุตติ ตามพระบาลีว่า สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส
แปลว่า สมาธิท่ีถูกบ่มด้วยศีล ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก อธิบายว่า บุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ 
เมื่อบ าเพ็ญสมาธิ ย่อมสามารถท าฌานให้เกิดได้ง่าย ครั้นได้ฌานแล้วตายไปย่อมเกิดเป็น
พรหม อย่างนี้ชื่อว่า กุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในพรหมโลก ส่วนผู้ได้ฌานบางท่าน 
ท าฌานให้เป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนา ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่าย ตามพระบาลีว่า สมาธิ-
ปริภาวิตา  ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา แปลว่า ปัญญาท่ีถูกบ่มด้วยสมาธิ ย่อมมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก จิตของบุคคลผู้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสท้ังปวง  
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ตามพระบาลีว่า ปญฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีทํ กามาสวา  
ภวาสวา อวิชฺชาสวา แปลว่า จิตท่ีถูกอบรมด้วยปัญญา ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากกามาสวะ 
ภวาสวะ อวิชชาสวะ อย่างนี้ชื่อว่า กุศลกรรมบถ เป็นเหตุให้ได้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญา
วิมุตติ 

 สีลูปนิสัย คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ท่ีสนับสนุนให้ได้บรรลุสมาธิ ปัญญา และวิมุตติ 
ดังกล่าวแล้ว เปรียบได้กับส่วนของต้นไม้ สีลูปนิสัยเป็นเสมือนรากไม้ สมาธิเป็นเสมือนล าต้น 
ปัญญาเป็นเสมือนกิ่งก้านและใบ  วิมุตติเป็นเสมือนดอกและผลของต้นไม้ 

กุศลกรรมบถโดยอาการ ๕ 
 กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยอาการ ๕ คือ โดยธรรม โดยโกฏฐาสะ 
โดยอารมณ์ โดยเวทนา และโดยมูล ดังนี้ 

 ๑. โดยธรรม  คือโดยสภาวธรรม  
 กุศลกรรมบถ ๗ ข้อแรก คือกายกรรม ๓ และวจีกรรม ๔ เมื่อว่าโดยสภาวธรรม 
ได้แก่เจตนาหรือวิรัติ หมายความว่า ถ้าไม่ตั้งใจจะงดเว้น หรือไม่มีการงดเว้น ย่อมส าเร็จเป็น
กุศลกรรมบถไม่ได้   
  มโนกรรม ๓ คือ  
  อนภิชฌา โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโลภะ 
  อพยาบาท โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโทสะ   
  สัมมาทิฏฐิ โดยสภาวธรรม ได้แก่ อโมหะท่ีประกอบดว้ยเจตนา 

 ๒. โดยโกฏฐาสะ คือโดยส่วนแห่งธรรมต่างๆ  

 กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ เป็นกรรมบถอย่างเดียว ไม่เป็นรากเหง้า
ของกุศลเหล่าอ่ืน   
 ส่วนมโนกรรม ๓ อย่าง คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ เป็นท้ังกุศล
กรรมบถ เป็นท้ังรากเหง้าของกุศลอื่น เพราะท้ัง ๓ นี้ ก็คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ท่ีเป็น
กุศลมูลนั่นเอง 

 ๓. โดยอารมณ์  คือ สิ่งท่ีใจเข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้งดเว้นจากอกุศลกรรมบถ  
๑๐ ประการ พระอรรถกถาจารย์ อธิบายว่า อารมณ์แห่งอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นแหละ เป็น
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อารมณ์แห่งกุศลกรรมบถท้ัง ๑๐  ประการ เปรียบเหมือนน้ าท่ีสามารถท าให้เรือลอยก็ได้  
ท าให้จมลงก็ได้ 

 ๔. โดยเวทนา  คือ ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ และเฉยๆ พระอรรถกถาจารย์ 
อธิบายว่า  ในขณะท ากุศล ทุกขเวทนา คือความเสียใจ ความไม่สบายใจ ย่อมไม่มี 
เพราะฉะนั้น ในขณะประพฤติกุศลกรรมบถจึงมีเพียงเวทนา ๒ คือ สุขเวทนา และอุเบกขา
เวทนา 

 ๕. โดยมูล  คือ โดยกุศลมูล ๓ อย่าง ได้แก่  อโลภมูล ๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ 
 กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ ท่ีบุคคลประพฤติด้วยปัญญามีมูล ๓ 
คือ อโลภมูล ๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ ท่ีประพฤติโดยขาดปัญญามีมูล ๒ คือ อโลภมูล  
อโทสมูล 
 อนภิชฌาท่ีประพฤติด้วยปัญญา มีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโมหมูล ท่ีประพฤติ โดยขาด
ปัญญามีมูลเดียว คือ อโลภมูล 
 อพยาบาทท่ีประพฤติด้วยปัญญา มีมูล ๒ คือ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑ ท่ีประพฤติ
โดยขาดปัญญามีมูลเดียว คือ อโทสมูล สัมมาทิฏฐิ  มีมูล ๒ คือ อโทสมูล อโมหมูล 

 กรรมบถ ๒ อย่างนั้น กุศลกรรมบถ เรียกว่า สุจริต อกุศลกรรมบถ เรียกว่า ทุจริต  
ในสุจริตและทุจริตทั้ง ๒ อย่างนั้น ทุจริต บุคคลไม่ควรท าเพราะเป็นอกรณียกิจ สุจริต บุคคล
ควรท าเพราะเป็นกรณียกิจ  บุคคลเมื่อท ากรณียกิจย่อมไม่ถึงอาทีนพ คือ ไม่ได้รับโทษ มีการ
ติเตียนตนเอง เป็นต้น เมื่อบุคคลท าอกรณียกิจย่อมถึงอาทีนพ คือ ได้รับโทษ มีการติเตียน
ตนเอง เป็นต้น ดังท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอานันทสูตร ทุกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 
อานนท์ เรากล่าวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่า เป็นอกรณีกิจโดยส่วนเดียว อานนท์  
เมื่อบุคคลท ากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ท่ีเรากล่าวว่า เป็นอกรณียกิจโดยส่วนเดียว  
โทษดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงได้รับ คือ 
 ๑. แม้ตนเองย่อมติเตียนตนได ้
 ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน 
 ๓. ชื่อเสียงอันชั่วย่อมกระฉ่อนไป 
 ๔. ย่อมหลงท ากาลกิริยาคือตายโดยขาดสติ 
 ๕. หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
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 และตรัสว่า อานนท์ เรากล่าวกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ว่า เป็นกรณียกิจ 
โดยส่วนเดียว อานนท์เมื่อบุคคลท ากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ท่ีเรากล่าวว่า เป็นกรณียกิจ
โดยส่วนเดียว อานิสงส์ดังต่อไปนี้อันผู้นั้นพึงได้รับ คือ 
 ๑. แม้ตนเองย่อมติเตียนตนไม่ได้ 
 ๒. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 
 ๓. ชื่อเสียงอันดีย่อมขจรไป 

 ๔. ย่อมไม่หลงท ากาลกิริยาคือตายอย่างมีสติ 
 ๕. หลังจากตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนควรละเว้นอกุศลกรรมบถ ประพฤติแต่กุศลกรรมบถเท่านั้น  
สมกับพระพุทธโอวาทท่ีทรงประทานไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติอันส าคัญ คือ ไม่กระท าความชั่ว 
ท้ังปวง ประกอบกุศลคือคุณงามความดีให้ถึงพร้อม และฝึกอบรมจิตให้สะอาดผ่องแผ้ว  
ย่อมได้ชื่อว่า เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี เป็นศาสนทายาทท่ีดี เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่ 
พระธรรมค าสอน ซึ่งจะท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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บรรณานุกรม 
 

กรมการศาสนา.   คู่มือการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘. 

แก้ว  ชิดตะขบ   คมและลึกในวิชาพุทธ สําหรับธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

รวมวิชานักธรรมชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

.________________. หลักการเรียงความแก้กระทู้ธรรม สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๔๖. 

.________________. อธิบายวิชาธรรม สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก.  

    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๖. 

พระญาณวโรดม (สนธิ์ ป.๕). อุปกรณ์กัมมัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน และ คิริมานนทสูตร สําหรับนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  

พระธรรมกิตติวงศ์และคณะ. คลังธรรม เล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๓ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๕๖. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม คณะผู้ศรัทธาพมิพ์เผยแพร่ 

    เป็นธรรมทาน. พิมพ์คร้ังที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๕. 

.________________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ :  

    บริษัท เอส อาร์ พร้ินติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

.________________. พุทธธรรม ฉบับขยายความ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  

มหามกฏุราชวิทยาลัย. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  



๒๘๘ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

.________________. ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๒๕๓๘.  

สนามหลวงแผนกธรรม. เรื่องสอบธรรม ของ สนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิจารณ์ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา 
ชั้นเอก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

.________________. วิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๒. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

.________________. สมถกัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘.  

ส านักค้นควา้ทางวิญญาณ. วิสุทฺธิมคฺคปกรณํ (ป โม-ทุติโย ภาโค) คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ภาค ๑ - ภาค ๒).  
ส านักค้นควา้ทางวิญญาณตรวจช าระจัดพิมพ์เผยแพร่. กรุงเทพฯ :  

    โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.   พระไตรปิฎก ฉบบัเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในการจัดงานฉลองสิริ 
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์. กรุงเทพฯ : 
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด ์พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๑.  

 
  



๒๘๙ 
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คณะกรรมการ 
ปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๗ 

 

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาธรรม ชั้นตรี -  โท -  เอก 
 ๑. พระราชวรมุนี (ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D) หัวหน้าคณะท างาน 
  วัดสังเวชวิศยาราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๒.   พระราชเวที (ป.ธ.๙, พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม.) คณะท างาน 
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / กรุงเทพมหานคร 
  ๓. พระศรีวิสุทธาภรณ์ (ป.ธ.๙) คณะท างาน 
  วัดบรมนิวาส / กรุงเทพมหานคร 
         ๔. พระอมรโมลี (ป.ธ.๙) คณะท างาน 
  วัดปทุมวนาราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๕. พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี (ป.ธ.๙, พธ.บ., รป.ม.) คณะท างาน 
  วัดสุทัศนเทพวราราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๖. พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (ป.ธ.๙, พธ.ม.)              คณะท างานและเลขานุการ 
  วัดสังเวชวิศยาราม / กรุงเทพมหานคร 
 ๗. นายปัญญา  สละทองตรง  (ป.ธ.๙, พ.กศ.) คณะท างาน 
         ๘. นายวิชัย  ธรรมเจริญ (ป.ธ.๙, พ.ม.) คณะท างาน 
 ๙. นายแก้ว  ชิดตะขบ (ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.) คณะท างาน 
   ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
   กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี - โท – เอก 

  ๑. พระสุธีรัตนาภรณ์ (ป.ธ.๙, รป.ม.)  หัวหน้าคณะท างาน 
   วัดสุทัศนเทพวราราม / กรุงเทพมหานคร 
  ๒. พระราชพิพัฒนโกศล (ป.ธ.๗,  พธ.บ.) คณะท างาน 
   วัดเศวตฉัตร / กรุงเทพมหานคร 
  ๓. พระปัญญารัตนากร (ป.ธ.๗, พธ.ม.) คณะท างาน 
   วัดสังข์กระจาย / กรุงเทพมหานคร 
  ๔. พระกวีวรญาณ (ป.ธ.๗,  ศน.บ.) คณะท างาน 
  วัดศุขเกษมธรรมิการาม / อ่างทอง  
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 ๕. พระอุดมธีรคุณ (ป.ธ.๕,  ศน.บ., M.A.) คณะท างาน 

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรุงเทพมหานคร 

 ๖. พระครูโสภณเมธาวัฒน์ (ป.ธ.๔) คณะท างาน 

  วัดนรนาถสุนทริการาม / กรุงเทพมหานคร 

 ๗. พระมหาสิริชัย สุขญาโณ (ป.ธ.๗)  คณะท างานและเลขานุการ 
  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / กรุงเทพมหานคร 

 ๘. นายเอนก ข าทอง  (ป.ธ. ๙) คณะท างาน 

 ๙. นายสันติ ผลิผล (ป.ธ. ๙, M.A.) คณะท างาน 

 ๑๐. พล.ร.ต. ดร.สรุจิต สงสกุล (ป.ธ.๘, Ph.D.) คณะท างาน 

 ๑๑. นายวิชัย ธรรมเจริญ (ป.ธ.๙, พ.ม.) คณะท างาน 
    

หลักสูตรธรรมศึกษา วิชาวินัย  ชั้นตร ี- โท - เอก 
 ๑. พระราชปัญญาภรณ์ (ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ., พธ.ม., พธ.ด.) หัวหน้าคณะท างาน 

  วัดนางชี / กรุงเทพมหานคร 

 ๒. พระวิสุทธิธีรพงศ์ (ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม.) คณะท างานและเลขานุการ 
  วัดนางชี / กรุงเทพมหานคร 

 ๓. ดร. พิสิฐ เจริญสุข (ป.ธ.๙, อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D.) คณะท างาน 

 ๔. พ.อ. ต่อพรต เจนการ (ป.ธ.๙) คณะท างาน 

 ๕. พ.อ. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ (ป.ธ.๘.,พ.ม.,พธ.บ.,อม. (จุฬาฯ)) คณะท างาน 

  หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ทหารบก 
 ๖. พ.อ. เสน่ห์ เขียวมณี (ป.ธ.๙, พธ.บ.) คณะท างาน 

  ช่วยราชการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก 

  ประจ ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
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