พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อพระสุคตก็ดี
ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี
ยังคงมีในโลก อยู่เพียงใด
อันนัน้ ก็ยงั เป็นไป
เพือ่ ความเกือ้ กูลแก่ชนเป็นอันมาก
เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก
เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก
เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล
เพื่อความสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อยู่เพียงนั้น.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๔
ฉบับ

“ตถาคต”

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๑๔

ตถาคต

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖
มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๘
ศิลปกรรม กานต์ จงหมายลักษณ์, เอกราช ชัยโตษะ,
ปริญญา ปฐวินทรานนท์
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

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

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ ตถาคต ทีม่ คี วามตัง้ ใจและมีเจตนาอันเป็นกุศล
ในการเผยแผ่คำ�สอน ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ที่ อ อกจากพระโอษฐ์ ข องพระองค์ เ อง เพื่อ ให้ พ วกเรา
ได้ทราบประวัตคิ วามเป็นมา และความสามารถของพระองค์
ในด้านต่างๆ รวมไปถึงเรื่องราวปลีกย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพระองค์ เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับ “ตถาคต”
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย
ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปั จ จั ย ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ � หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
ได้ศึกษา ได้นำ�ไปปฏิบัติ พึงสำ�เร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม
สำ�เร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปัจจัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ค�ำน�ำ
สัตว์โลกนี้หนอ ถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกข์ ย่อมปรากฏ
การเกิด การแก่ การตาย การจุติ และการบังเกิดอีก ก็เมือ่ สัตว์โลก
ไม่รจู้ กั อุบายเครือ่ งออกไปพ้นจากทุกข์ คือ ชาติ ชรา และมรณะแล้ว
การออกจากทุกข์นี้ จักปรากฏขึ้นได้อย่างไร.
ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ คือ ชาติ ชรา และมรณะ
ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ต้อง เกิดขึ้นในโลก
เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
ตลอดกาลเพียงใด ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ยังไม่บงั เกิดขึน้ ในโลก ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง
ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ก็ยังไม่มี ตลอดกาลเพียงนั้น.
แต่ว่า ในกาลใดแล ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
บั ง เกิ ด ขึ้ น ในโลก ในกาลนั้ น ความปรากฏแห่ ง แสงสว่ า ง
อันใหญ่หลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมี ลำ�ดับนั้น
ย่อมมีการบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตัง้ การเปิดเผย
การจำ�แนกแจกแจง การกระทำ�ให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจทั้งสี่
คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ
ตถาคตเป็นผูฉ้ ลาดในเรือ่ งโลกนี้ ฉลาดในเรือ่ งโลกอืน่ ,
เป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมาร ฉลาดต่อวิวัฏฏะ
อันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่
ของมฤตยู ฉลาดต่อวิวฏั ฏะ อันไม่เป็นทีอ่ ยูข่ องมฤตยู ทัง้ โลกนี้
แลโลกอื่น ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัด ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว
เพราะความรู้โลกทั้งปวง.

สารีบตุ ร !   ถ้าผูใ้ ดจะพึงกล่าวให้ถกู ให้ชอบว่า “สัตว์มี
ความไม่หลงเป็นธรรมดา บังเกิดขึน้ ในโลก เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล
เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์
เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”
ดังนี้แล้ว ผู้นั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น.
พราหมณ์ !   เปรียบเหมือนดอกบัวเขียว บัวหลวง หรือ
บัวขาว, มันเกิดในน้ำ� เจริญในน้ำ� โผล่ขึ้นพ้นน้ำ�ตั้งอยู่ น้ำ�ไม่
เปียกติดมันได้ ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมณ์ ! เรานี้เกิดในโลก
เจริญในโลก ก็จริง แต่เราครอบงำ�โลกเสียได้แล้ว และอยู่ใน
โลก โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้ พราหมณ์ ! ท่านจงจำ�เรา
ไว้ว่า เป็น “พุทธะ” ดังนี้เถิด.
พุทธวจน ฉบับ ตถาคต จึงเป็นการรวบรวมพุทธวจน
อันเป็นประวัตขิ องบุคคลเอก ทีต่ ถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ
ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองไว้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้สาวก
ของตถาคตทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนำ�ไปสู่
การมีศรัทธาอันหยัง่ ลงมัน่ ไม่หวัน่ ไหว และการเลือ่ มใสอย่างยิง่
ถึงทีส่ ดุ โดยส่วนเดียว เพือ่ เป็นประโยชน์ในการทีจ่ ะรับเอาธรรมะ
อันถูกต้อง ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าโดยตรง
ยังผลให้เกิดการปฏิบัติที่ตรงทาง และนำ�ไปสู่การกระทำ�ที่สุด
แห่งทุกข์ คือ ความพ้นจาก ชาติ ชรา และมรณะได้อย่างแท้จริง.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

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

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
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ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.
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วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก
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ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

01

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๒-๘/๒-๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   นั บ แต่ นี้ ไ ป ๙๑ กั ป พระผู้ มี
พระภาคอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ พระนามว่ า วิ ปั ส สี
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   นั บ แต่ นี้ ไ ป ๓๑ กั ป พระผู้ มี
พระภาคอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ พระนามว่ า สิ ขี
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในกัปที่ ๓๑ นั่นเอง พระผู้มี
พระภาคอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ พระนามว่ า เวสสภู
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในภั ท ทกั ป นี้ แ หละ พระผู้ มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ า กกุ สั น ธะ
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในภั ท ทกั ป นี้ แ หละ พระผู้ มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในภั ท ทกั ป นี้ แ หละ พระผู้ มี
พระภาคอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ พระนามว่ า กั ส สปะ
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
2
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ภิกษุทั้งหลาย !   พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปสั สี มีประมาณอายุขยั ๘๐,๐๐๐ ปี.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
สิขี มีประมาณอายุขัย ๗๐,๐๐๐ ปี.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
เวสสภู มีประมาณอายุขัย ๖๐,๐๐๐ ปี.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กกุสันธะ มีประมาณอายุขัย ๔๐,๐๐๐ ปี.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
โกนาคมนะ มีประมาณอายุขัย ๓๐,๐๐๐ ปี.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กัสสปะ มีประมาณอายุขัย ๒๐,๐๐๐ ปี.
ภิกษุทั้งหลาย !   พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปสั สี มีขณ
ั ฑะและติสสะ เป็นอัครสาวก
คู่เลิศ.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
สิขี มีอภิภูและสัมภวะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
เวสสภู มีโสนะและอุตตระ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ.
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พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กกุสันธะ มีวิธูระและสัญชีวะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
โกนาคมนะ มีภิยโยสะและอุตตระ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ.
พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่า
กัสสปะ มีติสสะและภารทวาชะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของ
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี
มีชื่อว่าอโสกะ.
ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี มีชื่อว่าเขมังกระ.
ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู มีชอื่ ว่าอุปสันตะ.
ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสนั ธะ มีชอื่ ว่าวุฑฒิชะ.
ภิ ก ษุ ผู้เ ป็ น อุ ปัฏ ฐากอั น เลิ ศ ของพระผู้มีพ ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ มีชอ่ื ว่าโสตถิชะ.
ภิ ก ษุ ผู้เ ป็ น อุ ปัฏ ฐากอั น เลิ ศ ของพระผู้มีพ ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ มีชอ่ื ว่าสัพพมิตตะ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   พระราชานามว่าพันธุมาเป็นบิดา
พระเทวีนามว่าพันธุมดีเป็นมารดาผู้ให้กำ�เนิด ของพระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปสั สี นครชือ่ ว่า
พันธุมดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมา.
พระราชานามว่าอรุณะเป็นบิดา พระเทวีนามว่า
ปภาวดีเป็นมารดาผูใ้ ห้ก�ำ เนิด ของพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี นครชื่อว่าอรุณวดี ได้เป็น
ราชธานีของพระเจ้าอรุณะ.
พระราชานามว่าสุปปตีตะเป็นบิดา พระเทวีนามว่า
ยสวดีเป็นมารดาผูใ้ ห้กำ�เนิดของ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู นครชือ่ ว่าอโนมะ ได้เป็น
ราชธานีของพระเจ้าสุปปตีตะ.
พราหมณ์ชื่อว่าอัคคิทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชื่อว่า
วิสาขาเป็นมารดาผูใ้ ห้ก�ำ เนิด ของพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสันธะ สมัยนั้นมีพระราชา
นามว่าเขมะ นครชือ่ ว่าเขมวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะ
พราหมณ์ชอื่ ว่ายัญญทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชอื่ ว่า
อุตตราเป็นมารดาผูใ้ ห้ก�ำ เนิด ของพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ สมัยนั้นมีพระราชา
นามว่าโสภะ นครชือ่ ว่าโสภวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสภะ.
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พราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัตตะเป็นบิดา พราหมณีชื่อ
ธนวดีเป็นมารดาผูใ้ ห้ก�ำ เนิด ของพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ นครชื่อว่าพาราณสี
ได้เป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกี.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในภัททกัปป์นี้ ในบัดนี้เราผู้เป็น
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในบั ด นี้ เ ราผู้ อ รหั น ตสั ม มาสัมพุทธะ เป็นกษัตริย์โดยชาติ บังเกิดแล้วในขัตติยสกุล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในบั ด นี้ เ ราผู้ อ รหั น ตสั ม มาสัมพุทธะ โดยโคตร เป็นโคตมโคตร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในบัดนีป้ ระมาณอายุขยั (แห่งสัตว์
ในยุค) ของเราสัน้ มาก : ผูท้ เี่ ป็นอยูไ่ ด้นานก็เพียงร้อยปีเป็น
อย่างยิ่ง, ที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนัก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในบั ด นี้ เ ราผู้ อ รหั น ตสั ม มาสัมพุทธะ ได้ตรัสรู้ ณ ควงแห่งไม้อัสสัตถะ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ในบั ด นี้ ส าวกสองรู ป มี น ามว่ า
สารีบุตรและโมคคัลลานะ เป็นอัครสาวกคู่เลิศของเรา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรา
มีเพียงครั้งเดียว และมีภิกษุถึง ๑๒๕๐ รูป. สังฆสันนิบาต
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แห่งสาวกของเราในครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ
ทั้งสิ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในบัดนีภ้ กิ ษุผเู้ ป็นอุปฏั ฐากใกล้ชดิ
ของเรา คือ อานนท์ จัดเป็นอุปัฏฐากอันเลิศ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในบัดนีพ้ ระราชานามว่าสุทโธทนะ
เป็นบิดาของเรา พระเทวีนามว่ามายาเป็นมารดาผูใ้ ห้ก�ำ เนิด
แก่เรา นครชื่อกบิลพัสดุ์เป็นราชธานี (แห่งบิดาของเรา).
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การปรากฏของพระตถาคต
มีได้ยากในโลก

02

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๙/๑๔๐, -บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !   การมาปรากฏของบุคคลเอก (ไม่มี
ใครซ้�ำ สอง) มีได้ยากในโลก. ใครเล่า เป็นบุคคลเอก ? ตถาคต
ผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นบุคคลเอก (ไม่มีใคร
ซ้ำ�สอง).
ภิกษุทง้ั หลาย !   การมาปรากฏของบุคคลเอกนีแ้ ล
มีได้ยากในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้น จึงเกิดมีของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี
สี่อย่างนี้ปรากฏขึ้น. สี่อย่างอะไรเล่า ?
(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   ประชาชนทั้งหลาย พอใจใน
กามคุณ ยินดีในกามคุณ บันเทิงอยูใ่ นกามคุณ, ครัน้ ตถาคต
แสดง ธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ประชาชนเหล่านั้น
ก็ฟงั เงีย่ หูฟงั ตัง้ ใจฟัง เพือ่ ให้เข้าใจทัว่ ถึง. ภิกษุทงั้ หลาย !
นี่คือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี อย่างที่หนึ่ง, มีขึ้นมาเพราะ
การบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย !   ประชาชนทั้งหลาย พอใจใน
การถื อ ตั ว ยิ น ดี ใ นการถื อ ตั ว บั น เทิ ง อยู่ ใ นการถื อ ตั ว ,
ครัน้ ตถาคตแสดง ธรรมทีก่ �ำ จัดการถือตัว ประชาชนเหล่านัน้
ก็ฟงั เงีย่ หูฟงั ตัง้ ใจฟัง เพือ่ ให้เข้าใจทัว่ ถึง. ภิกษุทงั้ หลาย !  
นี่คือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี อย่างที่สอง, มีขึ้นมาเพราะ
การบังเกิดของตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
(๓) ภิกษุทั้งหลาย !   ประชาชนทั้งหลาย พอใจใน
ความวุ่นวายไม่สงบ ยินดีในความวุ่นวายไม่สงบ บันเทิงอยู่
ในความวุ่นวายไม่สงบ, ครั้นตถาคตแสดง ธรรมที่เป็นไป
เพื่อความสงบ ประชาชนเหล่านั้นก็ฟัง เงี่ยหูฟัง ตั้งใจฟัง
เพือ่ ให้เข้าใจทัว่ ถึง. ภิกษุทงั้ หลาย !   นีค่ อื ของน่าอัศจรรย์
ไม่เคยมี อย่างที่สาม, มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคต
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
(๔) ภิกษุทั้งหลาย !   ประชาชนทั้งหลาย ประกอบ
อยู่ด้วยอวิชชา เป็นคนบอด ถูกความมืดครอบงำ�เอาแล้ว,
ครั้นตถาคตแสดง ธรรมที่กำ�จัดอวิชชา ประชาชนเหล่านั้น
ก็ฟงั เงีย่ หูฟงั ตัง้ ใจฟัง เพือ่ ให้เข้าใจทัว่ ถึง. ภิกษุทงั้ หลาย !  
นี่คือของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี อย่างที่สี่, มีขึ้นมาเพราะ
การบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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การปรากฏของพระตถาคต
มีได้ยากในโลก (นัยที่ ๒)

03

.-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.

ภิกษุทง้ั หลาย !  ถ้าสมมติวา่ มหาปฐพีอนั ใหญ่หลวงนี้
มีน้ำ�ท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด ; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก
ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำ�นั้น ; ลมตะวันออก
พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก, ลมตะวันตกพัดให้ลอยไป
ทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้,
ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ, อยู่ดังนี้. ในน้ำ�นั้น
มีเต่าตัวหนึง่ ตาบอด ล่วงไปร้อยปี มันจะผุดขึน้ มาครัง้ หนึง่ ๆ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เธอทั้งหลาย จะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร : จะเป็นไปได้ไหม ทีเ่ ต่าตาบอด ร้อยปีจงึ จะผุดขึน้
สักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว
ในแอกนั้น ?
“ข้อนีย้ ากทีจ่ ะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า !  ทีเ่ ต่าตาบอดนัน้ ร้อยปีผดุ
ขึน้ เพียงครัง้ เดียว จะพึงยืน่ คอ เข้าไปในรูซง่ึ มีอยูเ่ พียงรูเดียวในแอกนัน้ ”.

ภิกษุทั้งหลาย !   ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน
ที่ใครๆ จะพึงได้ความเป็นมนุษย์ ; ยากที่จะเป็นไปได้
10

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ฉันเดียวกัน ทีต่ ถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกิดขึน้
ในโลก ; ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัย
อันตถาคตประกาศแล้ว จะรุ่งเรืองไปทั่วโลก.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่ว่าบัดนี้ ความเป็นมนุษย์
ก็ได้แล้ว ; ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก็บงั เกิดขึ้น
ในโลกแล้ว ; และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็
รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุนนั้ ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงกระทำ�โยคกรรม เพือ่ ให้รวู้ า่ “นีท้ กุ ข์  ; นีเ้ หตุให้เกิดทุกข์  ;
นี้ความดับแห่งทุกข์  ; นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์”
ดังนี้เถิด.
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โลกธาตุหนึ่ง
มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว

04
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗๑/๒๔๕.

อานนท์ !   ภิกษุผฉู้ ลาดในฐานะและอฐานะนัน้ ย่อม
รูว้ า่ ข้อนีม้ ใิ ช่ฐานะ ข้อนีม้ ใิ ช่โอกาสทีจ่ ะมี คือข้อทีใ่ นโลกธาตุ
อันเดียว จะมีพระตถาคต ผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ สององค์
เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ก่อนไม่หลังกัน นั่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้.
ส่วนฐานะอันมีได้นั้น คือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียว
มีพระตถาคต ผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ องค์เดียวเกิดขึน้
นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้.
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การบังเกิดขึ้นของตถาคต
คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง

05

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๓/๑๗๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ตลอดกาลเพียงใด ที่ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก  ; ความปรากฏแห่ง
แสงสว่ า งอั น ใหญ่ ห ลวง ความส่ อ งสว่ า งอั น ใหญ่ ห ลวง
ก็ยงั ไม่มตี ลอดกาลเพียงนัน้ ในกาลนัน้ มีอยูแ่ ต่ความมืด
เป็นความมืดซึง่ กระทำ�ความบอด กลางคืนกลางวัน ก็ยงั
ไม่ ป รากฏ เดื อ นหรื อ กึ่ ง เดื อ น ก็ ไ ม่ ป รากฏ ฤดู ห รื อ ปี
ก็ไม่ปรากฏก่อน.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่ว่า ในกาลใด ดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลก ในกาลนั้น ความปรากฏแห่ง
แสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ย่อมมี
ในกาลนั้น ย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำ�
ความบอด ลำ � ดั บ นั้ น กลางคื น กลางวั น ย่ อ มปรากฏ
เดือนหรือกึ่งเดือน ย่อมปรากฏ ฤดูหรือปี ย่อมปรากฏ
นี้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ ก็ฉันนั้น ตลอดกาลเพียงใด
ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก
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ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่าง
อันใหญ่หลวง ก็ยังไม่มีตลอดกาลเพียงนั้น ในกาลนั้น
มีอยูแ่ ต่ความมืด เป็นความมืดซึง่ กระทำ�ความบอด การบอก
การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำ�แนก
แจกแจง การกระทำ�ให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจจ์ทั้งสี่ ก็ยัง
ไม่มีก่อน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   แต่ ว่ า ในกาลใดแล ตถาคต
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ บังเกิดขึ้นในโลก ในกาลนั้น
ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง ความส่องสว่าง
อันใหญ่หลวง ย่อมมี ในกาลนัน้ ย่อมไม่มคี วามมืด อันเป็น
ความมืดซึ่งกระทำ�ความบอด ลำ�ดับนั้น ย่อมมีการบอก
การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย การจำ�แนก
แจกแจง การกระทำ � ให้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ย ซึ่ ง อริ ย สั จ จ์ ทั้ ง สี่
อริยสัจจ์ทั้งสี่เหล่าไหนเล่า คือ ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจจ์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงกระทำ�โยคกรรมเพื่อให้ร้วู ่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์
นีค้ วามดับแห่งทุกข์ นีท้ างให้ถงึ ความดับแห่งทุกข์” ดังนีเ้ ถิด.
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ธรรมชาติ ๓ อย่าง ท�ำให้
พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

06

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔/๗๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ถ้ า ธรรมชาติ ๓ อย่ า งเหล่ า นี้
ไม่ พึ ง มี อ ยู่ ใ นโลกแล้ ว ไซร้ , ตถาคตก็ ไ ม่ ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น
ในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ; และธรรมวินยั ทีต่ ถาคต
ประกาศแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรุง่ เรืองไปในโลก. ธรรมชาติ ๓ อย่าง
นั้นคื อ อะไรเล่ า ? คื อ ชาติ ด้ ว ย ชราด้ ว ย มรณะด้ ว ย
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล ถ้าไม่มีอยู่
ในโลกแล้วไซร้, ตถาคตก็ไม่ตอ้ งเกิดขึน้ ในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ; และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็
ไม่ตอ้ งรุ่งเรืองไปในโลก.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เพราะเหตุใดแล ทีธ่ รรมชาติ ๓ อย่าง
เหล่านี้ มีอยู่ในโลก, เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้น
ในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ; และธรรมวินยั ทีต่ ถาคต
ประกาศแล้ว จึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก.
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การมีธรรมของพระตถาคต
อยู่ในโลก คือความสุขของโลก

07

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ พระสุคตก็ดี ระเบียบวินยั ของ
พระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไป
เพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชน
เป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,
อยู่เพียงนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !  พระสุคตนัน้ คือใครเล่า? คือตถาคต
บังเกิดขึน้ ในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ผูต้ รัสรูช้ อบเอง ถึงพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคน
ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้
เบิกบานแล้ว จำ�แนกธรรมออกสอนสัตว์ นีค้ อื พระสุคต.
ภิกษุทั้งหลาย !   ระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคือ
อะไรเล่า? คือตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น
ท่ามกลาง และที่สุด, ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ
พร้อมทัง้ พยัญชนะ บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ธรรมทีต่ ถาคต
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แสดง พรหมจรรย์ทตี่ ถาคตประกาศ นีแ้ ล คือ ระเบียบวินยั
ของพระสุคต.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ พระสุคตก็ดี ระเบียบวินยั ของ
พระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด อันนั้นก็ยังเป็นไป
เพื่ อ ความเกื้ อ กู ล แก่ ช นเป็ น อั น มาก เพื่ อ ความสุ ข ของ
ชนเป็ น อั น มาก เพื่ อ อนุ เ คราะห์ แ ก่ โ ลก, เพื่ อ ประโยชน์
เพือ่ ความเกือ้ กูล เพือ่ ความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย,
อยู่เพียงนั้น.
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พระตถาคตเกิดขึ้น
เพื่อความสุขของโลก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

08
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๗/๔๖.

พราหมณ์เอย !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึง่ กลางคืน
แท้ๆ ก็เข้าใจ ไปว่ากลางวัน1 กลางวันแท้ๆ ก็เข้าใจไปว่า
กลางคื น ข้ อนี้ เรากล่าวว่า เป็น เพราะสมณพราหมณ์
เหล่านั้น เป็นผู้อยู่ด้วยความหลง.
พราหมณ์เอย !   ส่วนเราตถาคต ย่อมเข้าใจกลาง
คืนเป็นกลางคืน กลางวันเป็นกลางวัน.
พราหมณ์เอย !   เมื่อใครจะเรียกผู้ใด ให้เป็นการ
ถูกต้องว่า เป็นสัตว์ผมู้ คี วามไม่หลงอยูเ่ ป็นปรกติ และเกิด
ขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความ
เกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว ;
เขาเมื่อจะเรียกให้ถูกต้องเช่นนั้น พึงเรียกเราตถาคตนี้แล
ว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงอยู่เป็นปรกติ เกิดขึ้นเพื่อความ
เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก
เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
1. ค�ำว่า กลางคืน กลางวัน ในทีน่ ี้ มิได้มคี วามหมายตามตัวหนังสือ. -ผูแ้ ปล
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ผู้เชื่อฟังพระตถาคต
จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

09

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๒๑/๓๙๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่อง โลกนี้
ฉลาดในเรื่องโลกอื่น, เป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่
ของมาร ฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร, เป็น
ผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยู ฉลาดต่อวิวัฏฏะ
อันไม่เป็นทีอ่ ยูข่ องมฤตยู ชนเหล่าใดถือว่าเรือ่ งนีค้ วรฟัง
ควรเชือ่ ข้อนัน้ จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข
แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.
(ครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำ�นี้แล้ว ได้ตรัสคำ�อื่นอีกดังนี้ว่า )

ทั้งโลกนีแ้ ลโลกอืน่ ตถาคตผูท้ ราบดีอยู่ ได้ประกาศ
ไว้ชัดแจ้งแล้ว. ทั้งที่ท่ีมารไปไม่ถึง และที่ท่ีมฤตยูไปไม่ถึง
ตถาคตผูร้ ชู้ ดั เข้าใจชัด ได้ประกาศไว้ชดั แจ้งแล้ว เพราะความ
รู้โลกทั้งปวง. ประตูนครแห่งความไม่ตาย ตถาคตเปิดโล่ง
ไว้แล้ว เพือ่ สัตว์ทง้ั หลายเข้าถึงถิน่ อันเกษม. กระแสแห่งมาร
ผู้มีบาป ตถาคตปิดกั้นเสียแล้ว กำ�จัดเสียแล้ว ทำ�ให้หมด
พิษสงแล้ว. ภิกษุทง้ั หลาย !   เธอทัง้ หลายจงเป็นผูม้ ากมูม
ด้วยปราโมทย์ ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด.
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การบังเกิดขึ้นของตถาคต
ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ

10

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา
มรณะย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้ ง หลาย จะบั ง เกิ ด ขึ้ น ก็ ต าม, จะไม่ บั ง เกิ ด ขึ้ น ก็ ต าม,
ธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว ; คือ ความตั้งอยู่แห่ง
ธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา), คือ ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา
(ธัมมนิยามตา), คือ ความทีเ่ มือ่ มีสงิ่ นีส้ งิ่ นีเ้ ป็นปัจจัย สิง่ นีส้ งิ่ นี้
จึงเกิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา).
ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ
ซึง่ ธรรมธาตุนน้ั ; ครัน้ รูพ้ ร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว,
ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมตัง้ ขึน้ ไว้ ย่อมเปิดเผย
ย่อมจำ�แนกแจกแจง ย่อมทำ�ให้เป็นเหมือนการหงายของ
ที่คว่ำ� และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! ท่าน
ทั้งหลายจงมาดู : เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะย่อมมี”
ดังนี้.
ภิกษุท้งั หลาย !   เพราะเหตุดังนี้แล : ธรรมธาตุใด
ในกรณีนนั้ อันเป็นตถตา คือ ความเป็นอย่างนัน้ , เป็นอวิตถตา
คือ ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น, เป็นอนัญญถตา
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คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น, เป็นอิทัปปัจจยตา คือ
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;
ภิกษุทงั้ หลาย !   ธรรมนี้ เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น)

(๒) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะภพเป็ น ปั จ จั ย
ชาติย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..1
(๓) ภิกษุท้ังหลาย !   เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
ภพย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..
(๔) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะตั ณ หาเป็ น ปั จ จั ย
อุปาทานย่อมมี. ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุทพ่ี ระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
(๕) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะเวทนาเป็ น ปั จ จั ย
ตัณหาย่อมมี. ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุทพี่ ระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
1. การละ … เช่นนี้ หมายความว่า ข้อความในข้อ (๒) เป็นต้นไปจนกระทัง่ ถึงข้อ
(๑๐) นี้ ซำ�้ กันโดยตลอดกับในข้อ (๑) ต่างกันแต่เพียงปัจจยาการแต่ละอันเท่านัน้ ;
ส�ำหรับข้อสุดท้าย คือข้อ (๑๑) จะพิมพ์ไว้เต็มเหมือนข้อ (๑) อีกครัง้ หนึง่ . -ผูแ้ ปล
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(๖) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย
เวทนาย่อมมี. ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุทพี่ ระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
(๗) ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย
ผัสสะย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
(๘) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะนามรู ป เป็ น ปั จ จั ย
สฬายตนะย่ อ มมี . ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะเหตุ ที่
พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
(๙) ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
นามรูปย่อมมี. ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุทพี่ ระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
(๑๐) ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะสังขารเป็นปัจจัย
วิ ญ ญาณย่ อ มมี . ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะเหตุ ที่ พ ระ
ตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, …
(๑๑) ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารทั้งหลายย่อมมี. ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุที่
พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, จะไม่บังเกิด
ขึ้นก็ตาม, ธรรมธาตุนั้น ย่อ มตั้งอยู่แ ล้วนั่น เทียว ; คือ
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ความตั้งอยู่แห่งธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา), คือ ความเป็นกฎ
ตายตัวแห่งธรรมดา (ธัมมนิยามตา), คือ ความทีเ่ มือ่ สิง่ นีส้ ง่ิ นี้
เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา).
ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ
ซึ่งธรรมธาตุนั้น ; ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะ
แล้ ว , ย่ อ มบอก ย่ อ มแสดง ย่ อ มบั ญ ญั ติ ย่ อ มตั้ ง ขึ้ น ไว้
ย่อมเปิดเผย ย่อมจำ�แนกแจกแจง ย่อมทำ�ให้เป็นเหมือน
การหงายของที่คว่ำ� และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย !   ท่านทั้งหลายจงมาดู : เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารทั้งหลายย่อมมี” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุดังนี้แล : ธรรมธาตุใด
ในกรณี นั้ น อั น เป็ น ตถตา คื อ ความเป็ น อย่ า งนั้ น ,
เป็น อวิตถตา คือ ความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น,
เป็น อนัญญถตา คือ ความไม่เป็นไปโดยประการอื่น,
เป็น อิทัปปัจจยตา คือ ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย
สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;
ภิกษุทงั้ หลาย !  ธรรมนี้ เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น).
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ทรงขนานนามพระองค์เองว่า
“พุทธะ”

11
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๔๙/๓๖.

(การสนทนากับโทณพราหมณ์, เริม่ ในทีน่ ด้ี ว้ ยพราหมณ์ทลู ถาม)
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นเทวดาหรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นเทวดาดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นคนธรรพ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นคนธรรพ์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นยักษ์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นยักษ์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   ท่านเป็นมนุษย์หรือ ?”

พราหมณ์เอย !   เราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอก.
“ท่านผู้เจริญของเรา !   เราถามอย่างไรๆ ท่านก็ตอบว่ามิได้
เป็นอย่างนั้นๆ, ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่า ?”

พราหมณ์เอย !   อาสวะเหล่าใด ที่จะทำ�ให้เราเป็น
เทวดา เพราะยังละมันไม่ได้, อาสวะเหล่านั้นเราละได้ขาด
ถอนขึ้นทั้งรากแล้ว ทำ�ให้เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี
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ไม่ให้เกิดขึ้น อีกต่อไปแล้ว. พราหมณ์เอย !   อาสวะ
เหล่าใด ที่จะทำ�ให้เราเป็นคนธรรพ์ เป็นยักษ์ เป็นมนุษย์
เพราะยังละมันไม่ได้, อาสวะเหล่านัน้ เราละได้ขาด ถอนขึน้
ทั้งรากแล้ว ทำ�ให้เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มไี ม่ให้เกิดขึ้น
อีกต่อไปแล้ว.
พราหมณ์ !   เปรียบเหมือนดอกบัวเขียว บัวหลวง
หรือบัวขาว, มันเกิดในน้ำ� เจริญในน้ำ� โผล่ขึ้นพ้นน้ำ�ตั้งอยู่
น้ำ�ไม่เปียกติดมันได ฉันใดก็ฉันนั้นนะพราหมณ์ ! เรานี้
เกิดในโลก เจริญในโลก ก็จริง แต่เราครอบงำ�โลกเสียได้แล้ว
และอยู่ในโลก โลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อน เราได้.
พราหมณ์ !   ท่านจงจำ�เราไว้ว่า เป็น “พุทธะ”
ดังนี้เถิด.
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12
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง
เหล่านี้ มีอยู่, สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ? สี่อย่างคือ ความจริง
อันประเสริฐ คือทุกข์ ; ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิด
ทุกข์; ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์;
ความจริงอันประเสริฐ คือทางดำ�เนินให้ถงึ ความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์ : นี้แล ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริง
ซึง่ ความจริงอันประเสริฐ ๔ อย่างเหล่านีแ้ ล ตถาคตจึงมีนาม
ว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงกระทำ�ความเพียรเพื่อให้รู้ว่า “นี้ทุกข์ ; นี้เหตุ
ให้เกิดทุกข์ ; นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ; นี้ทางดำ�เนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้แล.
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เหตุที่ท�ำให้ได้พระนามว่า
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” (นัยที่ ๒)

13

-บาลี ขนฺธ. สํ.๑๗/๘๑/๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบื่อหน่าย ความคลาย
กำ � หนั ด ความดั บ และความไม่ ยึ ด มั่ น จึ ง ได้ น ามว่ า
“สัมมาสัมพุทธะ”. ภิกษุทงั้ หลาย !   แม้ภกิ ษุผปู้ ญ
ั ญาวิมุตต์ ก็หลุดพ้นแล้วจากรูป เพราะความเบื่อหน่าย ความ
คลายกำ�หนัด ความดับ และความไม่ยึดมั่น จึงได้นามว่า
“ปัญญาวิมุตต์”.
(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ได้ตรัสไว้
มีขอ้ ความแสดงหลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน กับในกรณีแห่งรูปทีก่ ล่าวแล้ว).

ภิกษุทงั้ หลาย !   ในกรณีนนั้ อะไรเป็นความผิดแผก
แตกต่างกัน อะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อะไร
เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่มีใครรู้
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ให้มีคนรู้ ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่มีใครกล่าว ให้เป็นมรรคที่
กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นมัคคัญญู (รู้มรรค) เป็นมัคควิทู
(รูแ้ จ้งมรรค) เป็นมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค). ภิกษุทงั้ หลาย !  
ส่วนสาวกทัง้ หลาย ในกาลนี้ เป็นมัคคานุคา (ผูเ้ ดินตามมรรค)
เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.
ภิกษุทงั้ หลาย !   นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็ น ความมุ่ ง หมายที่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น เครื่ อ งกระทำ � ให้
แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ
ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงขนานนามพระองค์เองว่า
“ตถาคต”

14

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗/๑๖.

ภิกษุทงั้ หลาย !   อีกประการหนึง่ ตถาคตบังเกิดขึน้
ในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง ถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ เป็นผูด้ �ำ เนินไปดี เป็นผูร้ แู้ จ้งโลก เป็นสารถี
ฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำ�แนกธรรม
ตถาคตนั้นทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนโลกนี้
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ให้รู้แจ้งตาม ตถาคตนั้น
แสดงธรรมไพเราะในเบื้ อ งต้ น ในท่ า มกลาง ในที่ สุ ด
พร้อมทัง้ อรรถะ พร้อมทัง้ พยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์
อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

เหตุที่ท�ำให้ทรงพระนามว่า
“ตถาคต”

15

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๐/๒๓, -บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทงั้ หลาย !   โลกเป็นสภาพทีต่ ถาคตได้รพู้ ร้อม
เฉพาะแล้ว ตถาคตจึงเป็นผูถ้ อนตนจากโลกได้แล้ว. เหตุให้
เกิดโลก เป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ตถาคต
จึงละเหตุให้เกิดโลกได้แล้ว. ความดับไม่เหลือของโลก
เป็นสภาพทีต่ ถาคตรูพ้ ร้อมเฉพาะแล้ว ตถาคตจึงทำ�ให้แจ้ง
ความดับไม่เหลือของโลกได้แล้ว. ทางให้ถึงความดับ
ไม่เหลือของโลก เป็นสิง่ ทีต่ ถาคตรูพ้ ร้อมเฉพาะแล้ว ตถาคต
จึงทำ�ให้เกิดมีขึ้นได้แล้ว ซึ่งทางให้ถึงความดับไม่เหลือ
ของโลกนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   อายตนะอันใด ที่พวกมนุษยโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มาร, พรหม, ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ได้เห็น ได้ฟัง ได้ดม
ลิ้ ม สั ม ผั ส ได้ รู้ แ จ้ ง ได้ บ รรลุ ได้ แ สวงหา ได้ เ ที่ ย ว
ผูกพันติดตามโดยน้ำ�ใจ, อายตนะนั้น ตถาคตได้รู้พร้อม
เฉพาะแล้วทั้งสิ้น เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในราตรีใด ตถาคตได้ตรัสรู้ และ
ในราตรีใด ตถาคตปรินิพพาน, ในระหว่างนั้น ตถาคต
ได้กล่าวสอน พร่ำ�สอน แสดงออกซึ่งคำ�ใด, คำ�นั้นทั้งหมด
ย่ อ มมี โ ดยประการเดี ย วกั น ทั้ ง สิ้ น ไม่ แ ปลกกั น โดย
ประการอืน่ , เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มาร,
พรหม, ในหมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ พร้อมทัง้ เทวดา
และมนุษย์ ตถาคตเป็นผูเ้ ป็นยิง่ ไม่มใี ครครอบงำ� เป็นผูเ้ ห็น
สิ่ ง ทั้ ง ปวงโดยเด็ ด ขาด เป็ น ผู้ มี อำ � นาจสู ง สุ ด (โดยธรรม)
แต่ผู้เดียว, เพราะเหตุนั้น จึงได้นามว่า “ตถาคต”.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงพระนามว่า “ตถาคต”
เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที

16

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๔๘/๑๑๙.

จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในอดีต ถ้าไม่จริง ไม่แท้
ไม่ ป ระกอบด้ ว ยประโยชน์ , ตถาคตย่ อ มไม่ พ ยากรณ์
ซึ่งเรื่องนั้น ;
จุ น ทะ !   แม้ เ ป็ น เรื่ อ งในอดี ต ถ้ า เป็ น เรื่ อ งจริ ง
เรื่องแท้ แต่ไ ม่ ป ระกอบด้ ว ยประโยชน์ ตถาคตก็ย่อม
ไม่พยากรณ์ ซึ่งเรื่องแม้นั้น ;
จุ น ทะ !   แม้ เ ป็ น เรื่ อ งในอดี ต ถ้ า เป็ น เรื่ อ งจริ ง
เรื่องแท้ เรื่องประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมเป็น
ผู้รู้กาลอันสมควรในเรื่องนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น.
จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าไม่จริง ไม่แท้
ไม่ ป ระกอบด้ ว ยประโยชน์ , ตถาคตย่อมไม่ พ ยากรณ์
ซึ่งเรื่องนั้น ;
จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าเป็นเรื่องจริง
เรื่องแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตก็ย่อม
ไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องแม้นั้น ;
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จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในอนาคต ถ้าเป็นเรื่องจริง
เรื่องแท้ เรื่องประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมเป็น
ผู้รู้กาลอันสมควรในเรื่องนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น.
จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าไม่จริง ไม่แท้
ไม่ ป ระกอบด้ ว ยประโยชน์ , ตถาคตย่อมไม่ พ ยากรณ์
ซึ่งเรื่องนั้น ;
จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าเป็นเรื่องจริง
เรื่องแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตก็ย่อม
ไม่พยากรณ์ซึ่งเรื่องแม้นั้น ;
จุนทะ !   แม้เป็นเรื่องในปัจจุบัน ถ้าเป็นเรื่องจริง
เรื่องแท้ เรื่องประกอบด้วยประโยชน์, ตถาคตย่อมเป็น
ผู้รู้กาลอันสมควรในเรื่องนั้น เพื่อพยากรณ์ปัญหานั้น.
จุนทะ !   ด้วยเหตุดังนี้แล ตถาคตจึงเป็นกาลวาที
สัจจวาที ภูตวาที อัตถวาที ธัมมวาที วินยวาที ในธรรม
ทั้งหลาย ที่เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ; เพราะเหตุนั้น
จึงได้นามว่า “ตถาคต”.
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เหตุที่ท�ำให้ได้พระนามว่า
“อนุตตรปุริสทัมมสารถิ”

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

17
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๐๙/๖๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า “ตถาคตนั้น
เป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่า เป็นสารถีฝึกบุรุษ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
ในบรรดาอาจารย์ผฝู้ กึ ทัง้ หลาย” ดังนีน้ น้ั ; คำ�นัน้ เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศัยอะไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ช้างที่ควรฝึก อันควาญช้างฝึก
จนรู้บทแห่งการฝึกแล้ว ก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้น
คื อ ทิ ศ ตะวั น ออก ทิ ศ ตะวั น ตก ทิ ศ เหนื อ หรื อ ทิ ศ ใต้ .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ม้ า ที่ ค วรฝึ ก อั น ควาญม้ า ฝึ ก จนรู้ บ ท
แห่ ง การฝึ ก แล้ ว ก็ แ ล่ น ไปได้ สู่ ทิ ศ ทางเดี ย วเท่ า นั้ น คื อ
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้. ภิกษุ
ทัง้ หลาย !   โคทีค่ วรฝึก อันผูฝ้ กึ โคจนรูบ้ ทแห่งการฝึกแล้ว
ก็ แ ล่ น ไปได้ สู่ ทิ ศ ทางเดี ย วเท่ า นั้ น คื อ ทิ ศ ตะวั น ออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนบุรุษที่ควรฝึก อันตถาคต
ผู้ อ รหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะฝึ ก จนรู้ บ ทแห่ ง การฝึ ก แล้ ว
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ก็แล่นไปได้สทู่ ศิ ทัง้ แปด : เป็นผูม้ รี ปู ย่อมเห็นรูปทัง้ หลาย
นี้คือทิศที่ ๑ ;
เป็นผู้ไม่มีสัญญาในรูปอันเป็นภายใน ย่อมเห็น
ซึ่งรูปทั้งหลาย อันเป็นภายนอก นี้เป็นทิศที่ ๒ ;
เป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่า “งาม” เท่านั้น
นี้เป็นทิศที่ ๓ ;
เพราะก้าวล่วงเสียได้ซงึ่ รูปสัญญา เพราะความดับไป
แห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา โดยประการ
ทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�
ในใจว่า “อนันโต อากาโส” ดังนี้ แล้วแลอยู่ นีเ้ ป็นทิศที่ ๔ ;
เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งวิญญาณัญจายตนะ อันมี
การทำ�ในใจว่า “อนันตัง วิญญาณัง” ดังนี้แล้วแลอยู่ นี้เป็น
ทิศที่ ๕ ;
เพราะก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ซึ่ ง วิ ญ ญาณั ญ จายตนะโดย
ประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากิญจัญญายตนะ อันมี
การทำ�ในใจว่า “นัตถิ กิญจิ” ดังนี้ แล้วแลอยู่ นีเ้ ป็นทิศที่ ๖ ;
เพราะก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ ซึ่ ง อากิ ญ จั ญ ญายตนะโดย
ประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ
แล้วแลอยู่ นี้เป็นทิศที่ ๗ ;
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เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธ
แล้วแลอยู่ นี้เป็นทิศที่ ๘.
ภิกษุทง้ั หลาย !  บุรษุ ทีค่ วรฝึก อันตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้ว ก็แล่นไปได้สู่
ทิศทั้ง ๘ เหล่านี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ที่เรากล่าวแล้วว่า “ตถาคตนั้น
เป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษ ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
ในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย” ดังนี้นั้น ; คำ�นั้น เรากล่าว
แล้วเพราะอาศัยความข้อนี้, ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ไวพจน์แห่งค�ำว่า “ตถาคต”

18

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๑/๕๕, -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๕๒/๑๙๒.

วาเสฏฐะทั้งหลาย !   ก็ศรัทธาของผู้ใดแล ตั้งมั่น
ในตถาคต ฝังลงรากแล้วดำ�รงอยู่ได้มั่นคง อันสมณะหรือ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆในโลกก็ตาม
ไม่ ชั ก นำ � ไปทางอื่ น ได้ , ผู้ นั้ น ควรจะกล่ า วได้ อ ย่ า งนี้ ว่ า
“เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากปากของพระผู้มีพระภาค
เกิดโดยธรรม อันธรรมเนรมิต เป็นทายาทแห่งธรรม” ดังนี.้
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะคำ�ว่า “ธรรมกาย” บ้าง
“พรหมกาย” บ้าง “ธรรมภูต” บ้าง “พรหมภูต” บ้าง
นี้เป็นคำ�สำ�หรับเรียกแทนชื่อตถาคต แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ว่า “สมณะ” เป็นคำ�แทนชื่อ
ของตถาคต.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ว่า “พราหมณ์” (ผู้ประเสริฐ)
เป็นคำ�แทนชื่อของตถาคต.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ว่า “เวทคู” (ผู้จบเวท) เป็นคำ�
แทนชื่อของตถาคต.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   คำ � ว่ า “ภิ สั ก โก” (ศั ล ยแพทย์ /
หมอผ่าตัด) เป็นคำ�แทนชื่อของตถาคต.
ภิกษุทงั้ หลาย !  คำ�ว่า “นิมมโล” (ไม่มมี ลทิน) เป็นคำ�
แทนชื่อของตถาคต.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ว่า “วิมโล” (ผู้ปราศจากมลทิน)
เป็นคำ�แทนชื่อของตถาคต.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ว่า “ญาณี” (ผู้มีญาณ) เป็นคำ�
แทนชื่อของตถาคต.
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�ว่า “วิมุตโต”(หลุดพ้น) เป็นคำ�
แทนชื่อของตถาคต.1

1. ยังมีสตู รอืน่ ทีไ่ ด้กล่าวถึงพระนามของตถาคตไว้ เช่น -บาลี สุ. ขุ. ๒๕/๔๐๗/๓๕๔,
-บาลี พุทธฺ ว. ขุ. ๓๓/๕๔๓/๒๖. ซึง่ มีความกำ�้ กึง่ ว่าเป็นพุทธวจนหรือไม่ จึงไม่ได้
น�ำใส่มาไว้ในเล่มนี้ -ผูร้ วบรวม
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เรื่องตั้งแต่ก่อนประสูติ
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การเกิดแห่งวงศ์สากยะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

19

-บาลี สี. ที. ๙/๑๒๐-๑๒๑/๑๔๙.

อัมพัฏฐะ !   เรือ่ งดึกดำ�บรรพ์, พระเจ้าอุกกากราช
ปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสี
ที่โปรดปรานต้องพระทัย จึงได้ทรงขับราชกุมารผู้มีชนมายุ
แก่กว่า คือเจ้า อุกกามุข, กรกัณฑุ, หัตถินีกะ, สินีปุระ,
ออกจากราชอาณาจักร ไปตั้งสำ�นักอยู่ ณ ป่ า สากใหญ่
(มหาสากวนสณฺโฑ) ใกล้สระโบกขรณีข้างภูเขาหิมพานต์.
เธอเหล่านั้น กลัวชาติจะระคนกัน จึงสมสู่กับพี่น้องหญิง
ของเธอเอง. ต่อมาพระเจ้าอุกกากราชตรัสถามอำ�มาตย์ว่า
‘บัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหน’
อำ�มาตย์กราบทูลว่า บัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่
ณ ป่าสากใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้สระโบกขรณี ข้างภูเขาหิมพานต์
พระกุมารทั้งหลายกลัวชาติระคนกัน จึงสมสู่กับภคินีของ
ตนเอง.
ขณะนั้ น พระเจ้ า อุ ก กากราชทรงเปล่ ง พระอุ ท าน
ว่า ‘กุมารผู้อาจหาญหนอ, กุมารผู้อาจหาญอย่างยิ่งหนอ’.
(สกฺยา วต โภ กุมารา ปรมสกฺยา วต โภ กุมาราติ) เพราะเหตุนน
้ั เป็น
1
เดิม จึงเป็นพวกทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า ‘สากยะ’ (สกฺยา) สืบมา…
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1. ชือ่ นีม้ มี ลู มาจากต้นสากก็ได้, แห่งค�ำว่ากล้าหาญก็ได้, เพราะสักก-กล้าหาญ.
สักกเราเรียกในเสียงภาษาไทยกันว่า สากยะ. -ผูแ้ ปล
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต

20

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๗-๒๔๘/๓๖๐-๓๖๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   โพธิสตั ว์ มีสติ รูต้ วั ทัว่ พร้อม บังเกิดขึน้
ในหมู่เทพชั้นดุสิต” ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ข้อทีพ่ ระโพธิสตั ว์ มีสติ รูต้ วั ทัว่ พร้อม
บั ง เกิ ด ขึ้ น ในหมู่ เ ทพชั้ น ดุ สิ ต นี้ ข้ า พระองค์ ย่ อ มถื อ ไว้ ว่ า เป็ น ของ
น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ดำ�รงอยู่
ในหมู่เทพชั้นดุสิต” ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ข้อทีพ่ ระโพธิสตั ว์ มีสติ รูต้ วั ทัว่ พร้อม
ดำ�รงอยูใ่ นหมูเ่ ทพชัน้ ดุสติ นี้ ข้าพระองค์ยอ่ มถือไว้วา่ เป็นของน่าอัศจรรย์
ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม ดำ�รงอยู่
ในหมู่เทพชั้นดุสิต จนกระทั่งตลอดกาลแห่งอายุ” ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ข้อทีพ่ ระโพธิสตั ว์ มีสติ รูต้ วั ทัว่ พร้อม
ดำ�รงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต จนกระทั่งตลอดกาลแห่งอายุนี้ ข้าพระองค์
ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

21

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๘/๓๖๓.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม จุติจาก
หมู่เทพชั้นดุสิต ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา” ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แม้ข้อนี้ ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่า
เป็นของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วย
การจุติจากดุสิต

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

22
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๘-๒๔๙/๓๖๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ท่ีเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   โพธิสัตว์ มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อม จุติจาก
หมู่เทพชั้นดุสิตแล้ว ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา ในขณะนั้น
แสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้ ยิง่ ใหญ่กว่าอานุภาพ
ของเทวดาทัง้ หลายจะบันดาลได้, ได้ปรากฏขึน้ ในโลกพร้อม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์.
ถึงแม้ในโลกันตริกนรก อันโล่งโถงไม่มอี ะไรปิดกัน้
แต่มดื มน หาการเกิดแห่งจักขุวญ
ิ ญาณมิได้ อันแสงสว่างแห่ง
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธิอ์ านุภาพอย่างนีส้ อ่ งไป
ไม่ถงึ นัน้ แม้ในทีน่ น้ั แสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้
ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้
ปรากฏขึ้นเหมือนกัน สัตว์ที่เกิดอยู่ ณ ที่นั้น จะรู้จักกันได้
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ด้วยแสงสว่างนั้น พากันร้องว่า ‘ท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ย
ผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกัน’ ดังนี้.
และหมืน่ โลกธาตุน้ี ก็หวัน่ ไหว สัน่ สะเทือนสะท้าน. แสงสว่าง
อันโอฬารจนหาประมาณมิได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก เกินกว่า
อานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้” ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   แม้ขอ้ นี้ ข้าพระองค์ยอ่ มถือไว้วา่ เป็น
ของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
(มีพระสูตรทีไ่ ด้ตรัสไว้เช่นเดียวกันนีอ้ กี คือ สัตตมสูตร ภยวัคค์
-บาลี จตุกกฺ . อ.ํ ๒๑/๑๗๖/๑๒๗. -ผูแ้ ปล)
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แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ

23

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !   เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. ...
อานนท์ !   เมื่อใด โพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิต
มีสติสมั ปชัญญะ ก้าวลงสูค่ รรภ์แห่งมารดา; เมือ่ นัน้ แผ่นดิน
ย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน. อานนท์ !  
นี้เป็นเหตุปัจจัยคำ�รบสาม แห่งการปรากฏการไหวของ
แผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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การลงสู่ครรภ์

24

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๙/๓๖๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสตั ว์ก�ำ ลังก้าวลงสูค่ รรภ์
แห่งมารดา ในกาลนัน้ เทพบุตรทัง้ หลายย่อมทำ�การอารักขา
ในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ โดยประสงค์ว่ามนุษย์ หรืออมนุษย์
หรือใครๆ ก็ตาม อย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์ หรือมารดา
แห่งโพธิสัตว์เลย” ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็น
ของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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การอยู่ในครรภ์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

25

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๙-๒๕๑/๓๖๖-๓๖๙, ๓๗๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้าว่า

“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่ง
มารดา ในกาลนั้น มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่
โดยปกติ เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต เว้นจากอทินนาทาน
เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นจากมุสาวาท เว้นจากสุราและ
เมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท” ดังนี้.
…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์
แห่งมารดา ในกาลนัน้ มารดาแห่งโพธิสตั ว์ ย่อมไม่มคี วาม
คิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลาย, อนึ่ง มารดาแห่ง
โพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆ ไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอัน
กำ�หนัด” ดังนี้.
…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์
แห่งมารดา ในกาลนัน้ มารดาแห่งโพธิสตั ว์ เป็นผูม้ ลี าภด้วย
กามคุณทัง้ ห้า,1 มารดาแห่งโพธิสตั ว์นนั้ อิม่ เอิบด้วยกามคุณ
ทัง้ ห้า เพียบพร้อมด้วยกามคุณทัง้ ห้า ให้เขาประคบประหงม
อยู่” ดังนี้.
1. กามคุณห้า ในทีน่ ี้ หมายเพียงเครือ่ งบ�ำรุงตามธรรมดา มิได้หมายถึงทีเ่ กีย่ วกับ
50 กามารมณ์โดยตรง เพราะมีปฎิเสธอยู่ ในข้อต้นจากนีอ้ ยูแ่ ล้ว. -ผูแ้ ปล
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…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสตั ว์กา้ วลงสูค่ รรภ์แห่ง
มารดา ในกาลนัน้ มารดาแห่งโพธิสตั ว์ ย่อมไม่มอี าพาธไรๆ
มีความสุขไม่อ่อนเพลีย, อนึ่ง มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมแล
เห็นโพธิสตั ว์ผอู้ ยูใ่ นครรภ์มารดา มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์
มีอนิ ทรียไ์ ม่ทราม. เหมือนอย่างว่าแก้วไพฑูรย์อนั งดงาม
โชติชว่ งสดใสเจียระไนดีแล้ว มีดา้ ยร้อยอยูใ่ นแก้วนัน้ สีเขียว
เหลืองแกมเขียว แดง ขาว หรือเหลือง ก็ตาม บุรษุ ทีต่ ายังดี
เอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้ว ย่อมมองเห็นชัดเจนว่า นี้แก้ว
ไพฑูรย์อันงดงามโชติช่วงสดใส เจียระไนดีแล้ว, นี้ด้ายซึ่ง
ร้อยอยู่ในแก้วนั้น จะเป็นสีเขียว เหลืองแกมเขียว แดง ขาว
หรือเหลือง ก็ตาม; ฉันใดก็ฉันนั้น ที่มารดาแห่งโพธิสัตว์
เป็นผูไ้ ม่มอี าพาธ มีความสบายไม่ออ่ นเพลีย แลเห็นโพธิสตั ว์
ผูน้ ง่ั อยูใ่ นครรภ์ มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ มีอนิ ทรียไ์ ม่ทราม”
ดังนี้.
…“อานนท์ !   หญิงอื่นๆ อุ้มครรภ์ไว้เก้าเดือนบ้าง
สิบเดือนบ้าง จึงจะคลอด, ส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็น
เช่นนัน้ , ย่อมอุม้ ครรภ์ไว้สบิ เดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอด”
ดังนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   แม้ข้อนี้ๆ ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่า
เป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค.
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26

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๑-๒๕๓/๓๗๒-๓๗๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้ ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้จำ�มาแต่ท่ีเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคเจ้า ว่า

“อานนท์ !   หญิงอื่นๆ ย่อมนั่งคลอดบ้าง นอน
คลอดบ้าง. ส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่,
มารดาแห่งโพธิสัตว์ ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์” ดังนี้.
…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้น เทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อน
ส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลัง” ดังนี้.
…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดิน เทพบุตรทั้งสี่ ย่อมรับเอา
มาวางตรงหน้าแห่งมารดา ทูลว่า แม่เจ้าจงพอพระทัยเถิด
บุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้ว” ดังนี้.
…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้น เป็นผู้สะอาดหมดจด ไม่เปื้อนด้วย
เมือก ไม่เปื้อนด้วยเสมหะ ไม่เปื้อนด้วยเลือด ไม่เปื้อนด้วย
หนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆ เป็นผู้บริสุทธิ์
สะอาดหมดจดมาทีเดียว. เหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วาง
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อยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาแต่แคว้นกาสี, แก้วก็ไม่เปื้อนผ้า
ผ้าก็ไม่เปื้อนแก้ว, เพราะเหตุใด, เพราะเหตุว่ามันเป็นของ
สะอาดหมดจดทัง้ สองอย่าง ; ฉันใดก็ฉนั นัน้ ทีโ่ พธิสตั ว์ออก
มาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจด ไม่เปื้อนด้วย
เมือก ไม่เปือ้ นด้วยเสมหะ ไม่เปือ้ นด้วยเลือด ไม่เปือ้ นด้วย
หนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆ เป็นผู้บริสุทธิ์
สะอาดหมดจดมาทีเดียว” ดังนี้.
…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์ออกมาจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้น ท่อธารแห่งนํ้าสองท่อ ปรากฏจาก
อากาศ เย็นท่อหนึง่ ร้อนท่อหนึง่ , อันเขาใช้ในกิจอันเนือ่ งด้วย
น้�ำ แก่โพธิสัตว์และแก่มารดา” ดังนี้.
…“อานนท์ !   โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้ เหยียบ
พื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำ�เสมอ มีพระพักตร์ทางทิศเหนือ
ก้าวไป ๗ ก้าว, มีฉตั รสีขาวกัน้ อยู่ ณ เบือ้ งบน, ย่อมเหลียวดู
ทิศทัง้ หลาย และกล่าวอาสภิวาจา1 ว่า “เราเป็นผูเ้ ลิศแห่งโลก,
เราเป็นผูเ้ จริญทีส่ ดุ แห่งโลก, เราเป็นผูป้ ระเสริฐสุดแห่งโลก.
ชาตินี้ เป็นชาติสดุ ท้าย. บัดนี้ ภพใหม่ยอ่ มไม่ม”ี ดังนี.้
1. อาสภิวาจา คือวาจาอันประกาศความสูงสุด ภาษาบาลีมวี า่ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส
เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส. อยมนฺตมิ าชาติ. นตฺถทิ านิ ปุนพภฺโว.
อคฺโค หมายถึงเป็นยอดคน. เชฏฺโฐ หมายถึงพีใ่ หญ่ กว่าเขาทัง้ หมด. เสฏฺโฐ
หมายถึง สูงด้วยคุณธรรม กว่าเขาทัง้ หมด. ค�ำทัง้ สามนีน้ า่ คิดดู. -ผูแ้ ปล
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เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ

27

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๓-๒๕๔/๓๗๘.

…“อานนท์ !   ในกาลใด โพธิสัตว์คลอดจากท้อง
แห่งมารดา ในกาลนั้นแสงสว่างอันโอฬาร จนหาประมาณ
มิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบันดาลได้
ได้ปรากฏขึ้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและ
มนุษย์.
ถึงแม้ในโลกันตริกนรก อันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้น
แต่มดื มน หาการเกิดแห่งจักขุวญ
ิ ญาณมิได้ อันแสงสว่างแห่ง
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธิอ์ านุภาพอย่างนี้ ส่องไป
ไม่ถงึ นัน้ แม้ในทีน่ นั้ แสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณมิได้
ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้
ปรากฏขึ้นเหมือนกัน. สัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้น จะรู้จักกัน
ได้ดว้ ยแสงสว่างนัน้ พากันร้องว่า ‘ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลายเอ๋ย
ผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกัน’ ดังนี้.
และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนสะท้าน.
แสงสว่าง อันโอฬารจนหาประมาณมิได้ ได้ปรากฏขึน้ ในโลก
เกินกว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย จะบันดาลได้” ดังนี้.
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แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ

28

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !   เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. ...
อานนท์ !   เมื่อใด โพธิสัตว์ มีสติสัมปชัญญะ ออก
จากท้องแห่งมารดา; เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อม
สัน่ สะเทือน ย่อมสัน่ สะท้าน. อานนท์ !   นีเ้ ป็นเหตุปจั จัย
คำ�รบสี่ แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ ๓๒

29

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๕๗-๑๕๙/๑๓๐.

ภิกษุทง้ั หลาย !   มหาบุรษุ (คือพระองค์เองก่อนผนวช)
ผู้ประกอบด้วย มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการ ย่อมมีคติ
เป็นสอง หาเป็นอย่างอื่นไม่ คือ :ถ้าเป็นฆราวาส ย่อมเป็นจักรพรรดิผู้ประกอบด้วย
ธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทัง้ สี่
เป็นทีส่ ดุ มีชนบทอันบริบรู ณ์ ประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ.
แก้ว ๗ ประการ ย่อมเกิดแก่มหาบุรษุ นัน้ คือ จักรแก้ว ช้างแก้ว
ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คหบดีแก้ว และปริณายกแก้ว
เป็นที่ ๗. มีบุตรผู้กล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้าอันใครๆ
จะย่ำ�ยีมิได้ ตามเสด็จกว่า ๑๐๐๐. มหาบุรุษนั้นชนะแล้ว
ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดโดยรอบ, ไม่มีหลักตอ
เสีย้ นหนาม มัง่ คัง่ เบิกบาน เกษม ร่มเย็น ปราศจากเสนียด
คือโจร, ทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำ�เสมอ มิใช่โดย
อาญาและศาสตรา.
ถ้าออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูล
ด้วยเรือน ย่อมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลส
เครื่องปกปิดอันเปิดแล้ว ในโลก.
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ภิกษุทั้งหลาย! มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการนั้น
เหล่าไหนเล่า คือ :๑. มหาบุรุษ มีพื้นเท้าสม่ำ�เสมอ.
๒. มหาบุรุษ	ทฝ่ี า่ เท้ามีจกั รเกิดแล้ว, มีซต่ี ง้ั พัน พร้อมทัง้
กงและดุม.
๓. มหาบุรุษ มีส้นเท้ายาว.
๔. มหาบุรุษ มีข้อนิ้วยาว.
๕. มหาบุรุษ มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน.
๖. มหาบุรุษ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย.
๗. มหาบุรุษ มีข้อเท้าอยู่สูง.
๘. มหาบุรุษ มีแข้งดุจแข้งเนื้อทราย.
๙. มหาบุรุษ ยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง.
๑๐. มหาบุรุษ มีองคชาตตั้งอยู่ในฝัก.
๑๑. มหาบุรุษ มีสีกายดุจทอง คือมีผิวหนังดุจทอง.
๑๒. มหาบุรุษ มีผิวหนังละเอียด ละอองจับไม่ได้.
๑๓. มหาบุรุษ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆอยู่ขุมหนึ่งๆ.
๑๔. มหาบุรุษ	มีปลายขนช้อนขึ้น สีดุจดอกอัญชัน
ขึ้นเวียนขวา.
๑๕. มหาบุรุษ มีกายตรงดุจกายพรหม.
๑๖. มหาบุรษุ 	มเี นือ้ นูนหนาในที่ ๗ แห่ง (คือหลังมือ
หลังเท้าบ่าคอ).
57

พุทธวจน - หมวดธรรม

๑๗. มหาบุรุษ มีกายข้างหน้า ดุจราชสีห์.
๑๘. มหาบุรุษ มีหลังเต็ม (ไม่มีร่องหลัง).
๑๙. มหาบุรุษ มีทรวดทรงดุจต้นไทร กายกับวาเท่ากัน.
๒๐. มหาบุรุษ มีคอกลมเกลี้ยง.
๒๑. มหาบุรุษ มีประสาทรับรสอันเลิศ.
๒๒. มหาบุรุษ มีคางดุจคางราชสีห์.
๒๓. มหาบุรุษ มีฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์.
๒๔. มหาบุรุษ มีฟันเรียบเสมอ.
๒๕. มหาบุรุษ มีฟันสนิท (ชิด).
๒๖. มหาบุรุษ มีเขี้ยวสีขาวงาม.
๒๗. มหาบุรุษ มีลิ้น (ใหญ่และยาว) เพียงพอ.
๒๘. มหาบุรุษ	มีเสียงดุจเสียงพรหม พูดเหมือน
นกการวิก.
๒๙. มหาบุรุษ มีตาเขียวสนิท (สีนิล).
๓๐. มหาบุรุษ มีตาดุจตาวัว.
๓๑. มหาบุรุษ มีอุณาโลมหว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำ�ลี.
๓๒. มหาบุรุษ มีศีรษะรับกับกรอบหน้า.
ภิกษุทงั้ หลาย !  นีเ้ ป็นมหาปุรสิ ลักขณะ ๓๒ ประการ
ของมหาบุรุษ.
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ประสูติได้ ๗ วัน พระชนนีทิวงคต

30

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๔๕/๑๑๑.

…ถูกแล้วอานนท์ !   ถูกแล้วอานนท์ !   จริงเทียว
มารดาแห่งโพธิสตั ว์มชี นมายุนอ้ ย. เมือ่ ประสูตพิ ระโพธิสตั ว์
แล้วได้ ๗ วัน มารดาแห่งโพธิสตั ว์ยอ่ มสวรรคต, ย่อมเข้าถึง
เทวนิกาย ชั้นดุสิต.
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ทรงได้รับการบ�ำเรอ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

31

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๘๓-๑๘๕/๔๗๘.

ภิกษุทง้ั หลาย !  เราเป็นผูล้ ะเอียดอ่อน ละเอียดอ่อน
อย่ า งยิ่ ง ละเอี ย ดอ่ อ นอย่ า งที่ สุ ด , ดั ง เราจะเล่ า ให้ ฟั ง .
ภิกษุทั้งหลาย !   เขาขุดสระ ๓ สระในวังแห่งบิดาของเรา,
ในสระหนึง่ ปลูกอุบล (บัวเขียว), สระหนึง่ ปลูกปทุม (บัวหลวง),
สระหนึ่งปลูกบุณฑริกะ (บัวขาว), เพื่อประโยชน์แก่เรา.
ภิกษุทั้งหลาย !   มิใช่ว่าจันทน์ที่เราใช้อย่างเดียว
ทีม่ าแต่เมืองกาสี, ถึงผ้าโพก, เสือ้ , ผ้านุง่ , ผ้าห่ม, ก็ลว้ นมา
แต่เมืองกาสี. ภิกษุทั้งหลาย !   เขาคอยกั้นเศวตฉัตรให้
เราด้วยหวังว่าความหนาว, ความร้อน, ละออง, หญ้า, หรือ
น้ำ�ค้าง อย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืน.
ภิกษุทั้งหลาย !   มีปราสาทสำ�หรับเรา ๓ หลัง ;
หลังหนึ่งสำ�หรับฤดูหนาว, หลังหนึ่งสำ�หรับฤดูร้อน, และ
หลังหนึง่ สำ�หรับฤดูฝน. เราอยูบ่ นปราสาทสำ�หรับฤดูฝน
ตลอดสีเ่ ดือนฤดูฝน ให้เขาบำ�เรออยูด่ ว้ ยดนตรีอนั ปราศจาก
บุรุษ, ไม่ลงจากปราสาททั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในวังของบิดาเรา, เขาให้ข้าวสุก
แห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาสและคนงาน (ดาษดื่น) เช่น
เดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกรียนกับน้ำ�ส้มแก่พวกทาส
และคนใช้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้
ตามใจตัวถึงเพียงนี้ มีการได้รับความประคบประหงมถึง
เพียงนี้ ความคิดก็ยงั บังเกิดแก่เราว่า “ปุถชุ นทีม่ ไิ ด้ยนิ ได้ฟงั
ทัง้ ทีต่ วั เองจะต้องแก่ ไม่ลว่ งพ้นความแก่ไปได้, แต่ครัน้ เห็น
คนอื่นแก่ ก็นึกอิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน ไม่นึกถึงตัว
เสียเลย. ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องแก่ ไม่ข้ามพ้น
ความแก่ไปได้, แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ ไม่พ้นความแก่ไปได้
แล้วจะมาลืมตัว อิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน เมือ่ เห็นคน
อื่นแก่นั้น ไม่เป็นการสมควรแก่เรา”.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความ
มัวเมาในความหนุ่มของเรา ได้หายไปหมดสิ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ปุถชุ นทีไ่ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั ทัง้ ทีต่ วั เอง
จะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้, ครั้นเห็นคนอื่น
เจ็บไข้ ก็นกึ อิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน ไม่นกึ ถึงตัวเสียเลย.
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ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องเจ็บไข้ ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้
ไปได้, แต่วา่ เมือ่ จะต้องเจ็บไข้ ไม่ลว่ งพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้ว
จะมาลืมตัว อิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน เมื่อเห็นคนอื่น
เจ็บไข้นั้น ไม่เป็นการสมควรแก่เรา.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความ
มัวเมาในความไม่มีโรค ของเราก็หายไปหมดสิ้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ปุถชุ นทีไ่ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั ทัง้ ทีต่ วั เอง
จะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้, ครั้นเห็นคนอื่นตาย
ก็ อิ ด หนาระอาใจ สะอิ ด สะเอี ย น ไม่ นึ ก ถึ ง ตั ว เสี ย เลย.
ถึงเราเองก็เหมือนกัน จะต้องตาย ไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้,
แต่ว่าเมื่อจะต้องตาย ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้ว จะมา
ลืมตัว อิดหนาระอาใจ สะอิดสะเอียน เมือ่ เห็นคนอืน่ ตายนัน้
ไม่เป็นการสมควรแก่เรา.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ ความ
มัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ ของเราได้หายไปหมดสิ้น.
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กามสุขกับความหน่าย

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

32

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๘๑.

…มาคั ณ ฑิ ย ะ !   ครั้ ง เมื่ อ เรายั ง เป็ น คฤหั ส ถ์
ประกอบการครองเรือน ได้อิ่มพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งห้า
ให้ เ ขาบำ � เรอตนด้ ว ยรู ป ที่ เ ห็ น ได้ ด้ ว ยจั ก ขุ , ด้ ว ยเสี ย งที่
ฟังได้ด้วยหู, ด้วยกลิ่นอันดมได้ด้วยจมูก, ด้วยรสอันลิ้มได้
ด้วยลิน้ , ด้วยโผฏฐัพพะอันสัมผัสได้ดว้ ยกาย ล้วนแต่ทสี่ ตั ว์
อยากได้ รักใคร่พอใจ ยวนใจ เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งราคะ.
มาคัณฑิยะ !   ปราสาทของเรานั้น มีแล้ว ๓ แห่ง
ปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน, ปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ใน
ฤดูหนาว, ปราสาทหนึ่งสำ�หรับฤดูร้อน. มาคัณฑิยะ !  
เราให้บ�ำ เรอตนอยูด่ ว้ ยดนตรี ล้วนแต่สตรี ไม่มบี รุ ษุ เจือปน
ณ ปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนสี่เดือน ไม่ลงจากปราสาท
ครั้นล่วงไปถึงสมัยอื่น มามองเห็น เหตุเป็นที่บังเกิด, และ
ความทีต่ งั้ อยูไ่ ม่ได้, และความอร่อย, และโทษอันตํา่ ทราม,
และอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น, แห่งกามทั้งหลาย ตาม
เป็นจริง, จึงละความอยากในกามเสีย บรรเทาความเดือดร้อน
63

พุทธวจน - หมวดธรรม

เพราะกาม ปราศจากความกระหายในกาม มีจิตสงบ ณ
ภายใน. เรานัน้ เห็นสัตว์เหล่าอืน่ ยังไม่ปราศจากความกำ�หนัด
ในกาม ถูกตัณหาในกามเคีย้ วกินอยู่ ถูกความกระวนกระวาย
ในกามรุ ม เผาเอาอยู่ แต่ ก็ ยั ง ขื น เสพกาม,
เรามิ ไ ด้
ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในการเสพกาม
นั้นเลย. ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใด ?
มาคั ณ ฑิ ย ะ !   เพราะว่ า คนเรา ถึ ง แม้ ยิ น ดี ด้ ว ย
ความยินดีที่ปราศจากกาม หรือปราศจากอกุศลแล้ว ก็ยัง
จัดเป็นสัตว์ที่เลวทรามอยู่, เราจึงไม่ทะเยอทะยานตามสัตว์
เหล่านั้น ขืนเสพกามอีกเลย.
มาคัณฑิยะ !   คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่ง
มี ท รั พ ย์ ส มบั ติ ม าก เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยกามคุ ณ ห้ า ให้ เ ขา
บำ�เรอตนด้วย รูป, เสียง, กลิน่ , รส, และโผฏฐัพพะ อันสัตว์
ปรารถนารักใคร่ชอบใจ ยัว่ ยวน, เข้าไปตัง้ อยูด่ ว้ ยความใคร่
เป็นที่ตั้งแห่งราคะ. ถ้าหากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย
วาจา ใจ เบื้ อ งหน้ า แต่ ก ายแตกตายไป พึ ง เข้ า ถึ ง สุ ค ติ
โลกสวรรค์ เป็นสหายกับเหล่าเทพในดาวดึงส์, เทพบุตรนัน้
มีนางอัปสรแวดล้อมอยู่ในนันทวัน อิ่มหนำ� เพียบพร้อม
ด้วยกาม ให้นางอัปสรบำ�เรอตนด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์
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ในดาวดึงส์นนั้ . เทวบุตรนัน้ หากได้เห็นคฤหบดี หรือบุตร
ของคฤหบดี (ในมนุษย์โลกนี้) อิ่มหนำ� เพียบพร้อมด้วยกาม
ให้เขาบำ�เรอตนด้วยกามอยู่.
มาคัณฑิยะ !   ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร, เทพบุตรนัน้
จะทะเยอทะยานต่ อ กามคุ ณ ของคฤหบดี หรื อ บุ ต รของ
คฤหบดีนั้นบ้างหรือ หรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเป็นของ
มนุษย์นี้บ้าง ?
“พระโคดม !  หามิได้เลย เพราะว่ากามทีเ่ ป็นทิพย์ น่ารักใคร่กว่า
ประณีตกว่า กามของมนุษย์”.
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ทรงหลงกามและหลุดจากกาม

33

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.

มหานาม !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่า “กาม
ทัง้ หลาย มีรสทีน่ า่ ยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก, มีความคับแค้นมาก,
โทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่ง” ก็ดี แต่เรานั้น
ยังไม่ได้บรรลุสขุ อันเกิดแต่ปตี ิ หรือธรรมอืน่ ทีส่ งบยิง่ ไปกว่า
ปี ติ สุ ข นั้ น , นอกจากได้ เ สวยแต่ ก ามและอกุ ศ ลธรรม
อย่ า งเดี ย ว; เราจึ ง เป็ น ผู้ ห มุ น กลั บ จากกามไม่ ไ ด้ , ไม่ รู้
อย่างแจ่มแจ้งในกามทั้งหลาย อยู่เพียงนั้น.
มหานาม !   เมือ่ ใด เป็นอันว่าเราได้เห็นข้อนีอ้ ย่างดี
ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่า “กามทัง้ หลาย มีรสทีน่ า่
ยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก, โทษอันแรงร้าย
มีอยูใ่ นกามนัน้ อย่างยิง่ ” แล้ว; ...เมือ่ นัน้ เราก็เป็นผูไ้ ม่หมุน
กลับมาสู่กามทั้งหลาย รู้จักกามทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ความรู้สึก ที่ถึงกับท�ำให้ออกผนวช

34

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๖-๓๑๗/๓๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   ในโลกนี้ ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้
เมือ่ เรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ ตนเองมีความเกิด
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด
เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง, ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา
อยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
อยู่นั่นเอง, ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยัง
มัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง,
ตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลงแสวงหา
สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง, ตนเองมีความโศก
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศก
เป็นธรรมดาอยูน่ น่ั เอง, ตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน
เป็นธรรมดาอยูแ่ ล้ว ก็ยงั มัวหลงแสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีก.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็อะไรเล่า เป็นสิ่งที่มีความเกิด
(เป็นต้น) … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน (เป็นที่สุด) เป็น
ธรรมดา ?
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ภิกษุทั้งหลาย !   บุ ต รและภรรยา มีความเกิด
เป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
ทาสหญิ ง ทาสชาย มี ค วามเกิ ด เป็ น ธรรมดา…
มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
แพะ แกะ มีความเกิดเป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
ไก่ สุกร มีความเกิดเป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
ช้าง โค ม้า ลา มีความเกิดเป็นธรรมดา … มีความ
เศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
ทองและเงิน เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา …
มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา.
สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้ เหล่านี้แลที่ช่ือว่า
สิง่ ทีม่ คี วามเกิดเป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน
เป็นธรรมดา ซึง่ คนในโลกนีพ้ ากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่
พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ จึงทำ�ให้ตนทั้งที่มีความเกิด
เป็นธรรมดา … มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา
อยูเ่ องแล้ว ก็ยงั มัวหลงแสวงหาสิง่ ทีม่ คี วามเกิดเป็นธรรมดา …
ทีม่ คี วามเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา อยูน่ น่ั เองอีก.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความคิดอันนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เรา
ว่า “ทำ�ไมหนอ เราซึ่งมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดย
รอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว จะต้องไปมัวแสวงหาสิ่ง
ทีม่ คี วามเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา
อยู่อีก. ไฉนหนอ เราผู้มีความเกิด … ความเศร้าหมอง
โดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ครั้นได้รู้สึกถึงโทษ
อันต่ำ�ทรามของการมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดย
รอบด้านเป็นธรรมดานีแ้ ล้ว เราพึงแสวงหานิพพาน อันไม่มี
ความเกิด … ไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน อันเป็น
ธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด”.
ภิกษุทงั้ หลาย !  เรานัน้ โดยสมัยอืน่ อีก ยังหนุม่ เทียว
เกสายังดำ�จัด บริบรู ณ์ ด้วยความหนุม่ ทีก่ �ำ ลังเจริญ ยังอยูใ่ น
ปฐมวัย, เมือ่ มารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย กำ�ลังพากันร้องไห้
น้�ำ ตานองหน้าอยู,่ เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว.
(ข้อสังเกต: ไม่พบว่ามีพุทธวจนกล่าวถึงการได้ทอดพระเนตร
เห็นเทวทูตทัง้ ๔ อันเป็นเหตุให้ตดั สินใจออกผนวช ซึง่ การทอดพระเนตร
เห็นเทวทูตทั้ง ๔ นั้น พบแต่ในส่วนประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปสั สี ดังปรากฏในมหาปทานสูตร -บาลี มหา. ที. ๑๐/๒๔/๓๒. -ผูร้ วบรวม)
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(ในบาลี สคารวสูตร ม. ม. ๑๓/๖๖๙/๗๓๘. มีทตี่ รัสไว้สรุป
แต่สั้นๆ ว่า :-)

ภารทวาชะ !   ในโลกนี้ ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อ
เรายังไม่ได้ตรัสรูย้ งั เป็นโพธิสตั ว์อยู,่ ความคิดนีเ้ กิดมีแก่เรา
ว่า “ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุล,ี ส่วนบรรพชาเป็น
โอกาสว่าง; ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้
บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์ทเี่ ขาขัดดีแล้ว,
โดยง่ า ยนั้ น ไม่ ไ ด้ . ถ้ า ไฉนเราพึ ง ปลงผมและหนวด
ครองผ้าย้อมฝาด ออกจากเรือน บวชเป็นผูไ้ ม่มปี ระโยชน์
เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด” ดังนี้.
ภารทวาชะ !   เรานัน้ โดยสมัยอืน่ อีกยังหนุม่ เทียว …

1. นอกจากนี้ยังมีในสูตรอื่นอีก เช่น มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. ๑๓/๔๔๒/๔๑๑.
เป็นต้น. -ผูแ้ ปล
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35

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๔๓/๔๘๙, -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๖/๑๓๙.

…ราชกุมาร !   ครัง้ ก่อนแต่การตรัสรู้ เมือ่ เรายังไม่ได้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, ได้เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจว่า
‘ชื่อว่าความสุขแล้ว ใครๆ จะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี’
ดังนี้. ราชกุมาร ! ครั้นสมัยอื่นอีก เรานั้นยังหนุ่มเทียว
เกสายังดำ�จัด บริบูรณ์ด้วยเยาว์อันเจริญในปฐมวัย, เมื่อ
มารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย, กำ�ลังพากันร้องไห้ น้ำ�ตา
นองหน้าอยู่, เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว…
…เรามีอายุได้ สามสิบหย่อนหนึ่งโดยวัย, ได้ออก
บรรพชา แสวงหาว่า ‘อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นกุศล’ ดังนี.้ ...
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เสด็จส�ำนักอาฬารดาบส

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”
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1
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๔๓-๔๔๖/๔๘๙.

เรานั้น ครั้นบวชอย่างนี้แล้ว แสวงหาอยู่ว่า อะไร
เป็นกุศล ค้นหาแต่สงิ่ ทีป่ ระเสริฐฝ่ายสันติชนิดทีไ่ ม่มอี ะไรยิง่
ไปกว่า ; ได้เข้าไปหาอาฬารดาบสผูก้ าลามโคตรถึงทีส่ �ำ นัก
แล้วกล่าวว่า “ท่านกาลามะ ! เราอยากประพฤติพรหมจรรย์
ในธรรมวินัยนี้ด้วย”.
ราชกุมาร !   ครั้นเรากล่าวดังนี้แล้ว อาฬารดาบส
ผู้กาลามโคตรได้ตอบว่า
“อยู่เถิดท่านผู้มีอายุ !   ธรรมนี้เป็นเช่นนี้ๆ ; ถ้าบุรุษเข้าใจ
ความแล้ว ไม่นานเลยคงทำ�ให้แจ้ง บรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ทั่วถึง
ลัทธิของอาจารย์ตน”.

ราชกุมาร !  เราเล่าเรียนธรรมนัน้ ได้ฉบั ไวไม่นานเลย.
ราชกุมาร !  เรานัน้ กล่าวได้ทง้ั ญาณวาท และ เถรวาท
ด้วยอาการมาตรว่าท่องด้วยปาก และด้วยเวลาชัว่ ทีเ่ จรจาตอบ
ตลอดกาลเท่ า นั้ น . อนึ่ ง เราและศิ ษ ย์ อื่ น ๆ ปฏิ ญ ญา
ได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้. ราชกุมาร !   ความรู้สึกเกิดขึ้น
1. ยังมีตรัสในพระสูตรอืน่ อีก คือ สคารวสูตร -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๗๐/๗๓๘, ปาสราสิสตู ร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๘/๓๑๗, มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๔๒/๔๑๑. -ผูแ้ ปล
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แก่เราว่า “อาฬารผู้กาลามโคตรประกาศให้ผู้อื่นทราบว่า
‘เราทำ � ให้ แ จ้ ง ธรรมนี้ ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เองแล้ ว แลอยู่ ’
ด้วยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หามิได้, ที่แท้อาฬาร
ผู้กาลามโคตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่”.
ราชกุมาร !  ครัง้ นัน้ เราเข้าไปหาอาฬารผูก้ าลามโคตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า
“ท่านกาลามะ !   ท่านทำ�ให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอ ?”.
ครั้ น เรากล่ า วอย่ า งนี้ อาฬารผู้ ก าลามโคตรได้
ประกาศให้รู้ถึง อากิญจัญญายตนะแล้ว. ราชกุมาร !  
ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า “ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ,
ปัญญา จักมีแต่ของอาฬารผู้กาลามโคตรผู้เดียวก็หาไม่.
ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปัญญา ของเราก็มีอยู่ ; อย่างไร
ก็ตาม เราจักตั้งความเพียร ทำ�ให้แจ้งธรรมที่ท่านกาลามะ
ประกาศแล้วว่า ‘เราทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้วแลอยู’่
ดังนี้ ให้จงได้”.
ราชกุมาร !   เราได้บรรลุทำ�ให้แจ้งธรรมนั้นด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย.
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ราชกุมาร !  ครัง้ นัน้ เราเข้าไปหาอาฬารผูก้ าลามโคตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า “มีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึง ทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ ?”.
“เท่านีเ้ องผูม้ อี ายุ !   ทีเ่ ราบรรลุถงึ ทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่
เองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่”.

“ท่ า นกาลามะ !   แม้ เ ราก็ บ รรลุ ทำ � ให้ แ จ้ ง ด้ ว ย
ปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกัน”.
ราชกุมาร !   อาฬารผูก้ าลามโคตรได้กล่าวกะเราว่า
“ลาภของเราแล้วท่านผู้มีอายุ !   เราได้ดีแล้ว, ท่านผู้มีอายุ !  
มิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่าน ผู้ทำ�ให้แจ้งธรรม
ทีเ่ รารูด้ ว้ ยปัญญาอันยิง่ เอง, แม้เราก็ท�ำ ให้แจ้งธรรมทีท่ า่ นทำ�ให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันยิง่ เองนัน้ อย่างเดียวกัน. เรารูธ้ รรมใด ท่านรูธ้ รรมนัน้ , ท่านรู้
ธรรมใด เรารูธ้ รรมนัน้ , เราเป็นเช่นใด ท่านเป็นเช่นนัน้ , ท่านเป็นเช่นใด
เราเป็นเช่นนั้น ; มาเถิดท่านผู้มีอายุ ! เราสองคนด้วยกันจักช่วยกัน
ปกครองคณะนี้ต่อไป”.

ราชกุมาร !   อาฬารกาลามโคตรผู้เป็นอาจารย์ของ
เรา ได้ตงั้ เราผูเ้ ป็นศิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้ว, ได้บชู าเราด้วย
การบูชาอย่างยิ่ง. ราชกุมาร ! (เมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์
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ได้เกิดความรู้สึกนี้ว่า “ก็ธรรมนี้จะได้
เป็นไปพร้อมเพือ่ ความหน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความ
ดับสนิท เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม
เพือ่ นิพพาน ก็หาไม่, แต่เป็นไปพร้อม เพียงเพือ่ การบังเกิดใน
อากิญจัญญายตนภพ เท่านั้นเอง”.
ราชกุมาร !   ตถาคต (เมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ด)
จึงไม่พอใจ เบื่อจากธรรมนั้น หลีกไปเสีย.
ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้น)
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เสด็จส�ำนักอุทกดาบส

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

37

1
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๔๖-๔๔๘/๔๙๐.

ราชกุมาร !   เรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล
ค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่า ;
ได้เข้าไปหาอุทกดาบสผู้รามบุตรถึงที่สำ�นัก แล้วกล่าวว่า
“ท่านรามะ !   เราอยากประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัย
นี้ด้วย”.
ราชกุมาร !   ครัน้ เรากล่าวดังนี้ ท่านอุทกผูร้ ามบุตร
ได้กล่าวตอบว่า
“อยู่เถิดท่านผู้มีอายุ !   ธรรมนี้เป็นเช่นนี้ๆ ; ถ้าบุรุษเข้าใจ
ความแล้ว ไม่นานเลย คงทำ�ให้แจ้ง บรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ทั่วถึง
ลัทธิของอาจารย์ตน”.

ราชกุมาร !  เราเล่าเรียนธรรมนัน้ ได้ฉบั ไวไม่นานเลย.
ราชกุมาร !  เรานัน้ กล่าวได้ทง้ั ญาณวาท และ เถรวาท
ด้วยอาการมาตรว่าท่องด้วยปาก ด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบ
ตลอดกาลเท่านัน้ . อนึง่ เราและศิษย์อน่ื ๆ ปฏิญญาได้วา่
เรารูเ้ ราเห็นดังนี.้
1. ยังมีตรัสในพระสูตรอืน่ อีก คือ สคารวสูตร -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๗๒/๗๓๙, ปาสราสิสตู ร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๒๐/๓๑๘, มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๔๔/๔๑๒. -ผูแ้ ปล
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ราชกุมาร !   ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า “อุทก
ผู้รามบุตรได้ประกาศว่า ‘เราทำ�ให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองแล้วแลอยู่’ ด้ ว ยคุ ณ สั ก ว่ า ศรั ท ธาอย่ า งเดี ย วก็
หามิได้, ทีแ่ ท้อทุ กผูร้ ามบุตรคงรูอ้ ยูเ่ ห็นอยู่ ซึง่ ธรรมนีเ้ ป็นแน่”.
ราชกุมาร !   ครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกผู้รามบุตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า
“ท่านรามะ !   ท่านทำ�ธรรมนีใ้ ห้แจ้งด้วยปัญญาอัน
ยิ่งเองแล้ว และประกาศได้เพียงเท่าไรหนอ ?”.
ครัน้ เรากล่าวอย่างนี้ อุทกรามบุตรได้ประกาศให้รถู้ งึ
เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว. ราชกุมาร ! ความรู้สึก
ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า “ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปัญญา
จักมีแต่ของอุทกรามบุตรผู้เดียวก็หาไม่. ศรัทธา, วิริยะ,
สติ, สมาธิ, ปัญญา ของเราก็มีอยู่ ; อย่างไรก็ตาม เราจัก
ตั้งความเพียร ทำ�ให้แจ้งธรรมที่ท่านรามะประกาศแล้วว่า
‘เราทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้วแลอยู’่ ดังนี้ ให้จงได้”.
ราชกุ ม าร !   เราได้ บ รรลุ ทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง ธรรมนั้ น
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย.
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ราชกุมาร !   ครั้งนั้น เราเข้าไปหาอุทกผู้รามบุตร
ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า “มีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึง ทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ ?”.
“เท่านีเ้ องผูม้ อี ายุ !   ทีเ่ ราบรรลุถงึ ทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่
แล้วประกาศแก่ผอู้ น่ื ”.

“ท่านรามะ !   ถึงเราก็ได้บรรลุท�ำ ให้แจ้งด้วยปัญญา
อันยิ่งเองเท่านั้นเหมือนกัน”.
ราชกุมาร !   อุทกผู้รามบุตรได้กล่าวกะเราว่า
“ลาภของเราแล้ว ท่านผู้มีอายุ !   เราได้ดีแล้ว, ท่านผู้มีอายุ !  
มิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่าน ผู้ทำ�ให้แจ้งธรรมที่
รามะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง, แม้รามะก็ทำ�ให้แจ้งธรรมที่ท่านทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกัน. รามะรู้ทั่วถึงธรรมใด ท่านรู้
ธรรมนัน้ , ท่านรูธ้ รรมใด รามะรูท้ ว่ั ถึงธรรมนัน้ , รามะเป็นเช่นใด ท่านเป็น
เช่นนัน้ , ท่านเป็นเช่นใด รามะเป็นเช่นนัน้   ; มาเถิดท่านผูม้ อี ายุ ! ท่านจง
ปกครองคณะนี้ต่อไป”.

ราชกุมาร !  อุทกรามบุตรเมือ่ เป็นสพรหมจารีตอ่ เรา
ก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเทียว ; ได้บูชาเราด้วย
การบูชาอันยิ่ง. ราชกุมาร !   (เมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์
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ได้เกิดความรู้สึกนี้ว่า “ธรรมนี้จะได้
เป็นไปพร้อมเพือ่ ความหน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความ
ดับสนิท เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม
เพือ่ นิพพาน ก็หาไม่, แต่เป็นไปพร้อม เพียงเพือ่ การบังเกิดใน
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เท่านั้นเอง”.
ราชกุมาร !   ตถาคต (เมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งแปด)
จึงไม่พอใจในธรรมนัน้ เบือ่ หน่ายจากธรรมนัน้ หลีกไปเสีย.
ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้น)
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ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร

38

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๑.

ราชกุ ม าร !   เรานั้ น เมื่ อ หลี ก ไปจากสำ � นั ก อุ ท ก
ผู้รามบุตรแล้ว แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล ค้นหาแต่สิ่ง
ที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า, เที่ยวจาริกไปตาม
ลำ�ดับหลายตำ�บลในมคธรัฐ จนบรรลุถึงตำ�บลอุรุเวลาเสนานิคม พักแรมอยู่ ณ ตำ�บลนั้น.
ณ ทีน่ น้ั เราได้พบภาคพืน้ รมณียสถาน มีชฏั ป่าเยือกเย็น
แม่น�ำ้ ไหลใสเย็น จืดสนิท มีทา่ น้�ำ ราบเรียบเป็นอันดีนา่ เพลินใจ
มีบา้ นสำ�หรับโคจรตัง้ อยูโ่ ดยรอบ.
ราชกุ ม าร !   เราได้ เ ห็ น แล้ ว เกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า
“ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมย์จริง ชัฏป่าเย็นเยือก แม่น้ำ�ไหลใสเย็น
จืดสนิท มีท่าน้ำ�ราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจ ทั้งที่โคจร
ก็ตงั้ อยูโ่ ดยรอบ, ทีน่ สี้ มควรเพือ่ จะตัง้ ความเพียรของกุลบุตร
ผู้ต้องการด้วยความเพียร” ดังนี้.
ราชกุมาร !   เรานัง่ พักอยู่ ณ ตำ�บลนัน้ เองด้วยคิดว่า
ที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียร ดังนี้.
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อุปมาปรากฏแจ่มแจ้ง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

39

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๒.

ราชกุมาร !   เรื่องประหลาดเกิดมีแก่เรา อุปมา
สามข้อ เป็นอัศจรรย์ทไ่ี ม่เคยได้ยนิ มาแล้ว มาแจ่มแจ้งแก่เรา.
(1) ราชกุมาร !   อุปมาข้อหนึง่ ว่าเหมือนไม้สดชุม่
ด้วยยาง ทั้งเขาตัดลงแช่น้ำ�ไว้, ถ้าบุรุษตั้งใจว่า เราจะนำ�
ไม้สไี ฟอันบน มาสีกบั ไม้นน้ั ให้ไฟเกิดปรากฏดังนี,้ ราชกุมาร !  
ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร บุรษุ นัน้ จักถือไม้สไี ฟอันบน มาสีไฟ
ให้เกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ ?
“พระองค์ผ้เู จริญ !   ไม่ได้เลย, เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สด
ชุม่ ด้วยยาง ทัง้ ยังแช่อยูใ่ นน้�ำ เขาจะสีตลอดกาลเพียงใด จักต้องเหน็ดเหนือ่ ย
คับแค้นเปล่าเพียงนัน้ ”.

ราชกุมาร !   ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์
พวกใด กายยังไม่หลีกออกจากวัตถุกาม ใจก็ยังระคนด้วย
กิเลสกามอันทำ�ความพอใจ ความเยื่อใย ความเมาหมก
ความกระหาย ความรุ่มร้อน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขายัง
ละไม่ได้ ยังรำ�งับไม่ได้ ซึง่ กิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านัน้ ,
ท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ถึงจะได้เสวยทุกขเวทนา
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อันกล้าแข็งเผ็ดร้อน เพราะการทำ�ความเพียรก็ดี หรือไม่ได้
เสวยก็ดี ย่อมไม่ควรเพือ่ เกิดปัญญารูเ้ ห็นอันไม่มปี ญ
ั ญาอืน่
ยิ่งไปกว่าได้เลย. ราชกุมาร ! นี่เป็นอุปมาทีแรก ที่เป็น
อัศจรรย์ ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจ่มแจ้ง
แก่เราแล้ว.
(2) ราชกุมาร !   อุปมาข้อสอง เป็นอัศจรรย์ทเี่ รา
ไม่เคยได้ยินมาแล้ว ได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา. ราชกุมาร !  
อุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยาง วางอยู่บนบกไกลจากน้ำ�, หาก
บุรุษตั้งใจว่า เราจักนำ�ไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้น้ันให้ไฟ
เกิดปรากฏดังนี,้ ท่านจักเข้าใจว่าอย่างไร บุรษุ นัน้ จักถือเอา
ไม้สีไฟอันบน มาสีให้เกิดไฟปรากฏขึ้นได้หรือไม่ ?
“พระองค์ผู้เจริญ !   ไม่ได้เลย, เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สด
ชุ่มด้วยยาง แม้วางอยู่บนบกก็จริง เขาจะสีไปตลอดกาลเพียงใด ก็จัก
เหน็ดเหนื่อย คับแค้นเปล่าตลอดกาลเพียงนั้น”.

ราชกุมาร !   ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์
พวกใด มีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้ว แต่ใจยังระคน
ด้วยกิเลสกามอันทำ�ความพอใจ ความเยือ่ ใย ความเมาหมก
ความกระหาย ความรุ่มร้อน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขายัง
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ละไม่ได้ ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้น,
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จะได้เสวยทุกขเวทนาอัน
กล้าแข็งเผ็ดร้อน เพราะทำ�ความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวย
ก็ ดี ก็ ไ ม่ ค วรเพื่ อ จะเกิ ด ปั ญ ญารู้ เ ห็ น อั น ไม่ มี ปั ญ ญาอื่ น
ยิ่งไปกว่าได้เลย. ราชกุมาร ! นี่เป็นอุปมาที่สอง ที่เป็น
อัศจรรย์ อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจ่มแจ้ง
แก่เราแล้ว.
(3) ราชกุมาร !   อุปมาข้อสาม ที่เป็นอัศจรรย์
อันเราไม่เคยได้ยนิ มาแล้ว มาแจ่มแจ้งแก่เรา. ราชกุมาร !  
อุปมาว่าไม้แห้งสนิท ทั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำ�, หากบุรุษ
ตั้งใจว่าเราจักนำ�ไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิด
ปรากฏขึน้ ดังนี,้ ราชกุมาร ! ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร บุรษุ นัน้
จักนำ�ไม้สีไฟอันบน มาสีกับไม้น้ันให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้
หรือไม่ ?

“พระองค์ผู้เจริญ !   ได้โดยแท้, เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้
แห้งเกราะ ทั้งอยู่บนบกไกลจากน้ำ�ด้วย”.

ราชกุมาร !   ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์
พวกใด มีกายละจากวัตถุกามแล้ว ทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วย
กิเลสกามอันทำ�ความพอใจ ความเยื่อใย ความเมาหมก
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ความกระหาย ความรุ่มร้อน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขาเป็น
ผูล้ ะได้ ระงับได้ซงึ่ กิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านัน้ . สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น จะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็ง
เผ็ดร้อน เพราะทำ�ความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวยก็ดี ย่อม
ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้.
ราชกุมาร !   นีเ่ ป็นอุปมาทีส่ าม ทีเ่ ป็นอัศจรรย์อนั เราไม่เคย
ได้ยินมาแล้วแต่ก่อน ได้มาแจ่มแจ้งกะเราแล้ว.
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1
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๕๒/๔๙๕.

(วาระที่ ๑) ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่

เราว่า ถ้ากระไรเราพึงขบฟันด้วยฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น
ข่มจิตด้วยจิต บีบให้แน่นจนร้อนจัดดูที. ราชกุมาร !  
ครั้นเราคิดดังนั้นแล้ว จึงขบฟันด้วยฟัน อัดเพดานด้วยลิ้น
ข่มจิตด้วยจิต บีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้ว เหงือ่ ไหลออกจาก
รักแร้ทั้งสอง, ราชกุมาร ! เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับ
คนกำ�ลังน้อยทีศ่ รี ษะหรือทีค่ อ บีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนัน้ .
ราชกุมาร ! แต่ความเพียรที่เราปรารภแล้ว จะได้ย่อหย่อน
ก็หาไม่ สติจะฟัน่ เฟือนไปก็หาไม่, เป็นแต่กายกระสับกระส่าย
ไม่สงบ เพราะกำ�ลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา.
(วาระที่ ๒) ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌาน เอาการไม่หายใจเป็นอารมณ์เถิด.
ราชกุมาร ! ครัน้ คิดดังนัน้ แล้ว เราจึงกลัน้ ลมหายใจออกเข้า
ทั้ ง ทางจมู ก และทางปาก. ราชกุ ม าร ! ครั้ น เรากลั้ น
ลมหายใจทั้งทางจมูกและทางปาก เสียงลมออกทางช่อง
หู ทั้ ง สองดั ง เหลื อ ประมาณ เหมื อ นเสี ย งลมในสู บ แห่ ง
1. ยังมีตรัสในพระสูตรอื่นอีก คือ สคารวสูตร -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๗๘ /๗๔๔,
มหาสัจจกสูตร -บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๐/๔๑๗, ความตอนนี้ ปาสราสิสตู รไม่ม.ี -ผูแ้ ปล
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นายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้น. ราชกุมาร ! แต่ความ
เพียรทีเ่ ราปรารภแล้ว จะได้ยอ่ หย่อนก็หาไม่ สติจะฟัน่ เฟือน
ไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะกำ�ลัง
แห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา.
(วาระที่ ๓) ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌาน มีการไม่หายใจนั่นแหละ
(ให้ยง่ิ ขึน้ ) เป็นอารมณ์เถิด. ราชกุมาร ! ครัน
้ คิดดังนัน้ แล้ว
เราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกทางปากและทาง
ช่องหูทั้งสองแล้ว. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้นลมหายใจ
ออกเข้ า ทั้ ง ทางจมู ก ทางปากและทางช่ อ งหู ทั้ ง สองแล้ ว
ลมกล้าเหลือประมาณ แทงเซาะขึ้นไปทางบนกระหม่อม
เหมื อ นถู ก บุ รุ ษ แข็ ง แรง เชื อ ดเอาที่ แ สกกระหม่ อ มด้ ว ย
มีดโกนอันคมฉะนั้น. ราชกุมาร ! แต่ความเพียรที่เรา
ปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่ สติจะได้ฟั่นเฟือนไป
ก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะความเพียร
ที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอา.
(วาระที่ ๔) ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่
เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌาน มีการไม่หายใจนั่นแหละ
(ให้ยิ่งขึ้นไปอีก) เป็น อารมณ์เถิ ด. ราชกุม าร ! ครั้นคิด
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ดังนัน้ แล้ว เราได้กลัน้ ลมหายใจออกเข้า ทัง้ ทางจมูกทางปาก
และทางช่องหูทั้งสองแล้ว. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้นลม
หายใจออกเข้า ทัง้ ทางจมูกทางปากและทางช่องหูทงั้ สองแล้ว
รู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณ เปรียบปาน
ถูกบุรุษแข็งแรง รัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกมีเกลียว
อันเขม็งฉะนัน้ . ราชกุมาร ! แต่ความเพียรทีเ่ ราปรารภแล้ว
จะได้ยอ่ หย่อนก็หาไม่ สติจะฟัน่ เฟือนไปก็หาไม่ เป็นแต่กาย
กระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะความเพียรที่ทนได้แสนยาก
เสียดแทงเอา.
(วาระที่ ๕) ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละ
(ให้ยิ่งขึ้นไปอีก) เป็น อารมณ์เถิ ด. ราชกุม าร ! ครั้นคิด
ดังนั้นแล้ว เราได้กลั้นลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกและ
ทางปากและทางช่องหูทั้งสอง. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้น
ลมหายใจออกเข้า ทั้งทางจมูกและทางปากและทางช่องหู
ทั้ ง สองแล้ ว ลมกล้ า เหลื อ ประมาณหวนกลั บ ลงแทงเอา
พื้นท้อง ดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขา เฉือน
เนื้ อ พื้ น ท้ อ งด้ ว ยมี ด สำ � หรั บ เฉื อ นเนื้ อ โคอั น คมฉะนั้ น .
ราชกุมาร ! แต่ความเพียรของเราจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่
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สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระสับกระส่าย
ไม่ ส งบ เพราะกำ � ลั ง แห่ ง ความเพี ย รที่ ท นได้ แ สนยาก
เสียดแทงเอา.
(วาระที่ ๖) ราชกุมาร !   ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละ
(ให้ยิ่งขึ้นไปอีก) เป็น อารมณ์เถิ ด. ราชกุม าร ! ครั้นคิ ด
ดังนั้นแล้ว เราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางจมูกและ
ทางปากและทางช่องหูทั้งสอง. ราชกุมาร ! ครั้นเรากลั้น
ลมหายใจออกเข้า ไว้ทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหู
ทั้งสอง ก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกาย ดุจถูกคนแข็งแรง
สองคนช่วยกันจับคนกำ�ลังน้อยทีแ่ ขนข้างละคนแล้ว ย่างรมไว้
เหนือหลุมถ่านเพลิงอันระอุฉะนัน้ . ราชกุมาร ! แต่ความ
เพียรทีเ่ ราปรารภแล้วจะได้ยอ่ หย่อนก็หาไม่ สติจะฟัน่ เฟือน
ไปก็หาไม่ เป็นแต่กายกระวนกระวายไม่สงบ เพราะกำ�ลัง
แห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอา.
โอ ราชกุ ม าร !   พวกเทวดาเห็ น เราแล้ ว พากั น
กล่าวว่า พระสมณโคดมทำ�กาละเสียแล้ว, บางพวกกล่าวว่า
พระสมณโคดมไม่ใช่ทำ�กาละแล้ว เป็นแต่กำ�ลังทำ�กาละอยู่,
บางพวกกล่าวว่า ไม่ใช่เช่นนัน้ จะว่าพระสมณโคดมทำ�กาละแล้ว
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หรือกำ�ลังทำ�กาละอยู่ ก็ไม่ชอบทัง้ สองสถาน พระสมณโคดม
เป็นพระอรหันต์ นั่นเป็นการอยู่ของท่าน, การอยู่เช่นนั้น
เป็นการอยู่ของพระอรหันต์ ดังนี้.
(วาระที่ ๗) ราชกุมาร !   ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการ
ทัง้ ปวงเสีย. ราชกุมาร ! ครัง้ นัน้ พวกเทวดาเข้ามาหาเราแล้ว
กล่าวว่า “ท่านผู้นิรทุกข์ ! ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหาร
โดยประการทั้งปวงเลย ถ้าท่านจักปฏิบัติการอดอาหารโดย
ประการทั้งปวงไซร้ พวกข้าพเจ้าจักแทรกโอชาอันเป็นทิพย์
ลงตามขุมขนของท่าน ท่านจักมีชวี ติ อยูไ่ ด้ดว้ ยโอชาทิพย์นน้ั ”.
ราชกุมาร ! ความคิดนีไ้ ด้เกิดขึน้ แก่เราว่า เราปฏิญญาการไม่
บริโภคอาหารด้วยประการทัง้ ปวงด้วยตนเอง ถ้าเทวดาเหล่านี้
แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนแห่งเราแล้ว ถ้าเราจะมี
ชี วิ ต อยู่ ด้ ว ยโอชานั้ น ข้ อ นั้ น จั ก เป็ น มุ ส าแก่ เ ราไป ดั ง นี้ .
ราชกุมาร ! เราบอกห้ามกะเทวดาเหล่านัน้ ว่าอย่าเลย.
ราชกุมาร !  ความคิดอันนีไ้ ด้เกิดมีแก่เราว่า ถ้ากระไร
เราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลง วันละฟายมือบ้าง เท่าเยื่อ
ถั่วเขียวบ้าง เท่าเยื่อถั่วพูบ้าง เท่าเยื่อถั่วดำ�บ้าง เท่าเยื่อใน
เมล็ดบัวบ้าง ดังนี้. ราชกุมาร !   เราได้บริโภคอาหาร
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ผ่อนน้อยลงวันละฟายมือบ้าง เท่าเยื่อถั่วเขียวบ้าง เท่าเยื่อ
ถั่วพูบ้าง เท่าเยื่อถั่วดำ�บ้าง เท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้ว.
ราชกุมาร !   เมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึง
การซูบผอมลงยิ่งนัก. เพราะโทษที่เรามีอาหารน้อย :
อวัยวะใหญ่น้อยของเราเป็นเหมือนเถาวัลย์อาสีติกบรรพ
หรือเถากาฬบรรพ, เนือ้ ทีต่ ะโพกทีน่ งั่ ทับของเรา มีสณ
ั ฐานดัง
เท้าอูฐ, ข้อกระดูกสันหลังของเราผุดขึน้ ระกะราวกะเถาวัลย์
วัฏฏนาวลี, ซี่โครงของเราโหรงเหรงเหมือนกลอนศาลา
อั น เก่ า คร่ำ � คร่ า , ดาวคื อ ดวงตาของเรา ถล่ ม ลึ ก อยู่ ใ น
กระบอกตา ดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำ�อันลึก
ฉะนั้น, ผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่น เหมือนน้ำ�เต้าอ่อน
ที่ตัดมาแต่ยังสด ถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกัน.
ราชกุมาร !   เราคิดว่า จะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็
ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไป, คิดว่าจะจับกระดูกสันหลัง
ครั้ น จั บ เข้ า ก็ ถู ก ถึ ง พื้ น ท้ อ งด้ ว ย, หนั ง ท้ อ งกั บ กระดู ก
สันหลังของเราชิดกันสนิท ; เพราะความเป็นผูม้ อี าหารน้อย.
ราชกุมาร ! เราคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ ก็เซล้มราบ
อยู่ ณ ที่นั้นเอง.
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ราชกุมาร !   เราหวังจะให้กายมีความสุขบ้าง จึงลูบ
ไปตามตัวด้วยฝ่ามือ ขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกาย ;
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย.
โอ ราชกุมาร !   มนุษย์ทงั้ หลายเห็นเราแล้วกล่าวว่า
พระสมณโคดมดูดำ�ไป, บางพวกกล่าวว่า พระสมณโคดม
ไม่ด�ำ เป็นแต่คล้�ำ ไป, บางพวกกล่าวว่าจะดำ�ก็ไม่เชิง จะคล้�ำ
ก็ไม่เชิง พระสมณโคดมมีผวิ เผือดไปเท่านัน้ . ราชกุมาร !  
ผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคต มากลายเป็นถูก
ทำ�ลายลงแล้ว เพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้น.
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ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค
(วัตรของเดียรถีย์)

41

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๕๕/๑๗๗.

สารี บุ ต ร !   เราตถาคตรู้ เ ฉพาะซึ่ ง พรหมจรรย์
อันประกอบด้วยองค์ ๔ ที่ได้ประพฤติแล้ว ; ตปัสสีวัตร
เราก็ได้ประพฤติอย่างยิง่ , ลูขวัตร เราก็ได้ประพฤติอย่างยิง่ ,
เชคุจฉิวตั ร เราก็ได้ประพฤติอย่างยิง่ , ปวิวติ ตวัตร เราก็ได้
ประพฤติอย่างยิ่ง.
ในวัตร ๔ อย่างนัน้ นีเ้ ป็น ตปัสสีวตั ร (วัตรเพือ่ มีตบะ)
ของเรา คือ เราได้ประพฤติเปลือยกาย มีมรรยาทอันปล่อย
ทิ้งเสียแล้ว เป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือ
ถื อ เป็ น ผู้ ไ ม่ รั บ อาหารที่ เ ขาร้ อ งเชิ ญ ว่ า ท่ า นผู้ เ จริ ญ จงมา
ไม่ รั บ อาหารที่ เ ขาร้ อ งนิ ม นต์ ว่ า ท่ า นผู้ เ จริ ญ จงหยุ ด ก่ อ น
ไม่ยนิ ดีในอาหารทีเ่ ขานำ�มาจำ�เพาะ ไม่ยนิ ดีในอาหารทีเ่ ขา
ทำ�อุทศิ เจาะจง ไม่ยนิ ดีในอาหารทีเ่ ขาร้องนิมนต์ เราไม่รบั
อาหารจากปากหม้อ ไม่รับอาหารจากปากภาชนะ ไม่รับ
อาหารคร่อมธรณีประตู ไม่รบั อาหารคร่อมท่อนไม้ ไม่รบั
อาหารคร่อมสาก ไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคอยู่
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ไม่รบั อาหารของหญิงมีครรภ์ ไม่รบั อาหารของหญิงทีก่ �ำ ลัง
ให้บุตรดื่มนมอยู่ ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่าง
แห่งบุรุษ ไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำ� 
ไม่รบั อาหารในทีท่ มี่ สี นุ ขั เข้าไปยืนเฝ้าอยู่ ไม่รบั อาหารในที่
ที่ เ ห็ น แมลงวั น บิ น ไปเป็ น หมู่ ๆ ไม่ รั บ ปลา ไม่ รั บ เนื้ อ
ไม่รบั สุรา ไม่รบั เมรัย ไม่ดมื่ น้�ำ อันดองด้วยแกลบ เรารับ
เรื อ นเดี ย วฉั น คำ � เดี ย วบ้ า ง รั บ สองเรื อ นฉั น สองคำ � บ้ า ง
รับสามเรือนฉันสามคำ�บ้าง … รับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำ�บ้าง,
เราเลีย้ งร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ ภาชนะเดียวบ้าง
เลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ สองภาชนะบ้าง
… เลีย้ งร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆ เจ็ดภาชนะบ้าง
เราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้าง ฉันอาหารที่เก็บไว้สอง
วันบ้าง … ฉันอาหารที่เก็บไว้เจ็ดวันบ้าง, เราประกอบ
ความเพียรในภัตรและโภชนะมีปริยายอย่างนี้ จนถึงกึง่ เดือน
ด้วยอาการอย่างนี้. เรานั้น มีผักเป็นภักษาบ้าง มีสาร
แห่งหญ้ากับแก้เป็นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง
มีเปลือกไม้เป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง มีร�ำ ข้าว
เป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีข้าวสารหักเป็น
ภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีโคมัย (ขีว้ วั ) เป็นภักษาบ้าง
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มีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้าง บริโภคผลไม้อัน
เป็นไป (หล่นเอง) ยังชีวิตให้เป็นไปบ้าง. เรานั้นนุ่งห่ม
ด้วยผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าเจือกันบ้าง นุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้
กับซากศพบ้าง นุง่ ห่มผ้าคลุกฝุน่ บ้าง นุง่ ห่มเปลือกไม้บา้ ง
นุ่งห่มหนังอชินะบ้าง นุ่งห่มหนังอชินะทั้งเล็บบ้าง นุ่งห่ม
แผ่นหญ้าคากรองบ้าง นุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้าง นุ่งห่ม
แผ่นกระดานกรองบ้าง นุง่ ห่มผ้ากัมพลผมคนบ้าง นุง่ ห่ม
ผ้ากัมพลทำ�ด้วยขนหางสัตว์บา้ ง นุง่ ห่มปีกนกเค้าบ้าง (ศัพท์น้ี
แปลกทีไ่ ม่มคี �ำ ว่ากัมพล) เราตัดผมและหนวด ประกอบตามซึง่
ความเพียรในการตัดผมและหนวด, เราเป็นผู้ยืนกระหย่ง
ห้ามเสียซึ่งการนั่ง, เป็นผู้เดินกระหย่ง ประกอบตามซึ่ง
ความเพียรในการเดินกระหย่งบ้าง, เราประกอบการยืน
การเดินบนหนาม สำ�เร็จการนอนบนที่นอนทำ�ด้วยหนาม,
เราประกอบตามซึ่งความเพียร ในการลงสู่น้ำ�เวลาเย็นเป็น
ครั้งที่สามบ้าง, เราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำ�
(กิเลสใน) กายให้เหือดแห้ง ด้วยวิธีต่างๆ เช่นนี้ ด้วยอาการ
อย่างนี.้ สารีบตุ ร !   นีแ่ ล เป็นวัตรเพือ่ ความเป็นผูม้ ตี บะ
ของเรา.
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สารีบตุ ร !   ในวัตรสีอ่ ย่างนัน้ นีเ้ ป็น ลูขวัตร (วัตรใน
การเศร้าหมอง) ของเรา คือ ธุลีเกรอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็น
อันมากเกิดเป็นสะเก็ดขึ้น. สารีบุตร ! เปรียบเหมือนตอ
ตะโกนานปีมีสะเก็ดขึ้นแล้ว ฉันใดก็ฉันนั้น ธุลีเกรอะกรัง
แล้วทีก่ าย สิน้ ปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึน้ . สารีบตุ ร !  
ความคิดนึกว่า โอหนอ เราพึงลูบธุลนี อี้ อกเสียด้วยฝ่ามือเถิด
ดั ง นี้ ไม่ มี แ ก่ เ รา, แม้ ค วามคิ ด นึ ก ว่ า ก็ ห รื อ ชนเหล่ า อื่ น
พึงลูบธุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิด ดังนี้ ก็มิได้มีแก่เรา.
สารีบุตร ! นี้แล เป็นวัตรในความเป็นผู้เศร้าหมองของเรา.
สารีบุตร !   ในวัตรสี่อย่างนั้น นี้เป็น เชคุจฉิวัตร
(วัตรในความเป็นผู้รังเกียจ) ของเรา คื อ สารี บุ ต ร ! เรานั้ น
มีสติก้าวขาไป มีสติก้าวขากลับ โดยอาการเท่าที่ความเอ็นดู
อ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึน้ แม้ในหยาดแห่งน้�ำ ว่าเราอย่า
ทำ�สัตว์น้อยๆ ทั้งหลาย ที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำ�บากเลย.
สารีบตุ ร ! นีแ้ ลเป็นวัตรในความเป็นผูร้ งั เกียจของเรา.
สารีบุตร !   ในวัตรสี่อย่างนั้น นี้เป็น ปวิวิตตวัตร
(วัตรในความเป็นผู้สงัดทั่วแล้ว) ของเรา คือ สารีบุตร ! เรานั้น
เข้าสู่ราวป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่ เมื่อเห็นคนเลี้ยงโค
หรือคนเลีย้ งปศุสตั ว์ หรือคนเกีย่ วหญ้า หรือคนหาไม้ หรือคน
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ทำ�งานในป่ามา เราก็รบี ลัดเลาะจากป่านีไ้ ปป่าโน้น จากรกชัฏนี้
สูร่ กชัฏโน้น จากลุม่ นีส้ ลู่ มุ่ โน้น จากดอนนีส้ ดู่ อนโน้น เพราะ
เหตุคิดว่า ขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลย และเราก็อย่าได้
เห็นชนพวกนั้น. สารีบุตร ! เปรียบเหมือนเนื้ออันอยู่
ในป่า เห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้น จาก
รกชัฏนีส้ รู่ กชัฏโน้น จากลุม่ นีส้ ลู่ มุ่ โน้น จากดอนนีส้ ดู่ อนโน้น,
ฉันใดก็ฉนั นัน้ ทีเ่ ราเมือ่ เห็นคนเลีย้ งโค หรือคนเลีย้ งปศุสตั ว์
หรือคนเกีย่ วหญ้า หรือคนหาไม้ หรือคนทำ�งานในป่ามา ก็รบี
เลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้น จากรกชัฏนี้สู่รกชัฏโน้น จากลุ่มนี้
สู่ ลุ่ ม โน้ น จากดอนนี้ สู่ ด อนโน้ น ด้ ว ยหวั ง ว่ า คนพวกนี้
อย่าเห็นเราเลย และเราก็อย่าได้เห็นคนพวกนัน้ . สารีบตุ ร !  
นีแ้ ล เป็นวัตรในความเป็นผูส้ งัดทัว่ ของเรา.
สารีบุตร !   เรานั้น โคเหล่าใดออกจากคอกหาคน
เลี้ยงมิได้, เราก็คลานเข้าไปในที่นั้น ถือเอาโคมัยของลูกโค
น้อยๆ ที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหาร. สารีบุตร ! มูตรและ
กรีส (ปัสสาวะและอุจจาระ) ของตนเอง ยังไม่หมดเพียงใด
เราก็ถือมูตรและกรีสนั้นเป็นอาหารตลอดกาลเพียงนั้น.
สารีบุตร ! นี้แล เป็นวัตรใน มหาวิกฏโภชนวัตร ของเรา.
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สารีบุตร !   เราแลเข้าไปสู่ชัฏแห่งป่าน่าสะพรึงกลัว
แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่. เพราะชัฏแห่งป่านั้นกระทำ�
ซึ่งความกลัวเป็นเหตุ ผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะ
เข้าไปสูช่ ฏั ป่านัน้ แล้ว โลมชาติยอ่ มชูชนั โดยมาก. สารีบตุ ร !
เรานั้นในราตรีทั้งหลาย อันมีในฤดูหนาวระหว่างแปดวัน
เป็นสมัยทีต่ กแห่งหิมะอันเย็นเยือก กลางคืนเราอยูท่ ก่ี ลางแจ้ง
กลางวันเราอยู่ในชัฏแห่งป่า. ครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่ง
ฤดู ร้ อ น กลางวั น เราอยู่ ใ นที่ แ จ้ ง กลางคื น เราอยู่ ใ นป่ า .
สารี บุ ต ร ! คาถาน่ า เศร้ า นี้ อั น เราไม่ เ คยฟั ง มาแต่ ก่ อ น
มาแจ้งแก่เราว่า :“เรานัน้ แห้ง (ร้อน) แล้วผูเ้ ดียว, เปียกแล้วผูเ้ ดียว,
อยูใ่ นป่าน่าพึงกลัวแต่ผเู้ ดียว, เป็นผูม้ กี ายอันเปลือยเปล่า
ไม่ผงิ ไฟ, เป็นมุนขี วนขวายแสวงหาความบริสทุ ธิ.์ ” ดังนี.้
สารีบุตร !   เรานั้นนอนในป่าช้า ทับกระดูกแห่ง
ซากศพทั้งหลาย ฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เรา โห่ร้องใส่
หูเราบ้าง ถ่ายมูตรรดบ้าง ซัดฝุ่นใส่บ้าง เอาไม้แหลมๆ
ทิม่ ช่องหูบา้ ง. สารีบตุ ร ! เราไม่รสู้ กึ ซึง่ จิตอันเป็นบาปต่อ
เด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้น แม้ด้วยการทำ�ความคิดนึกให้
เกิดขึน้ . สารีบตุ ร ! นีเ้ ป็น วัตรในการอยูอ่ เุ บกขา ของเรา.
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สารีบตุ ร !   สมณพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็น
อย่างนีว้ า่ “ความบริสทุ ธิม์ ไี ด้เพราะอาหาร”, สมณพราหมณ์
พวกนั้นกล่าวกันว่า พวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผล
กะเบา1 ทัง้ หลายเถิด. สมณพราหมณ์เหล่านัน้ จึงเคีย้ วกิน
ผลกะเบาบ้าง เคี้ยวกินกะเบาตำ�ผงบ้าง ดื่มน้ำ�คั้นจากผล
กะเบาบ้าง ย่อมบริโภคผลกะเบาอันทำ�ให้แปลกๆ มีอย่าง
ต่างๆ บ้าง. สารีบตุ ร ! เราก็ได้ใช้กะเบาผลหนึง่ เป็นอาหาร.
สารีบุตร ! คำ�เล่าลืออาจมีแก่เธอว่า ผลกะเบาในครั้งนั้น
ใหญ่มาก ข้อนี้เธออย่าเห็นอย่างนั้น ผลกะเบาในครั้งนั้น
ก็โตเท่านีเ้ ป็นอย่างยิง่ เหมือนในครัง้ นีเ้ หมือนกัน. สารีบตุ ร !
เมื่อเราฉันกะเบาผลเดียวเป็นอาหาร ร่างกายได้ถึงความ
ซูบผอมอย่างยิง่ . เถาวัลย์อาสีตกิ บรรพ หรือเถากาฬบรรพ
มีสณ
ั ฐานเช่นไร อวัยวะน้อยใหญ่ของเรา ก็เป็นเหมือนเช่นนัน้
เพราะความเป็นผูม้ อี าหารน้อย. รอยเท้าอูฐมีสณ
ั ฐานเช่นไร
รอยตะโพกนัง่ ทับของเราก็มสี ณ
ั ฐานเช่นนัน้ เพราะความเป็น
ผู้มีอาหารน้อย. เถาวัฏฏนาวฬีมีสัณฐานเช่นใด กระดูก
สันหลังของเราก็เป็นข้อๆ มีสัณฐานเช่นนั้น เพราะความ
เป็นผูม้ อี าหารน้อย. กลอน (หรือจันทัน) แห่งศาลาทีค่ ร่�ำ คร่า
1. ศัพท์ โกล นี้ แปลว่า พุทราก็ได้, โกเลหีติ พทเรหิ, ปปญฺ. ๒/๖๕. -ผูแ้ ปล
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เกะกะมีสณ
ั ฐานเช่นไร ซีโ่ ครงของเราก็เกะกะมีสณ
ั ฐานเช่นนัน้
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย. ดวงดาวที่ปรากฏในน้ำ�
ในบ่อน้�ำ อันลึก ปรากฏอยูล่ กึ ฉันใด ดวงดาวคือลูกตาของเรา
ปรากฏอยูล่ กึ ในเบ้าตาฉันนัน้ เพราะความเป็นผูม้ อี าหารน้อย.
น้ำ�เต้าที่เขาตัดแต่ยังอ่อน ครั้นถูกลมและแดดย่อมเหี่ยวยู่ยี่
มีสณ
ั ฐานเช่นไร หนังศีรษะแห่งเราก็เหีย่ วยูม่ สี ณ
ั ฐานเช่นนัน้
เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย.
สารีบุตร !   เราตั้งใจว่าลูบท้อง ก็ลูบถูกกระดูก
สันหลังด้วย, ตั้งใจว่าลูบกระดูกสันหลัง ก็ลูบถูกท้องด้วย.
สารีบุตร ! หนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิท
เพราะความเป็นผูม้ อี าหารน้อย. สารีบตุ ร ! เราเมือ่ คิดว่า
จักถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ลม้ พับอยูต่ รงนัน้ เพราะความเป็น
ผู้มีอาหารน้อย.
สารีบุตร !   เราเมื่อจะบรรเทาซึ่งกายนั้นให้มีความ
สุขบ้าง จึงลูบตัวด้วยฝ่ามือ, เมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือ ขนที่
มีรากเน่าแล้วได้หลุดออกจากกายร่วงไป เพราะความเป็น
ผู้มีอาหารน้อย.
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(ต่อจากนี้ มีเรือ่ งการบริสทุ ธิเ์ พราะอาหารอย่างเดียวกันกับการ
บริโภคผลกะเบา ต่างกันแต่แทนผลกะเบากลายเป็น ถั่วเขียว, งา,
ข้าวสาร เท่านัน้ . พระองค์ได้ทดลองเปลีย่ นทุกๆ อย่าง. เรือ่ งตัง้ แต่ตน้ มา
แสดงว่ า พระองค์ ไ ด้ เ คยทรงประพฤติ วั ต รของเดี ย รถี ย์ ที่ เ รี ย กว่ า
อัตตกิลมถานุโยค แล้วทุกๆ อย่าง สรุปเรียกได้ว่าส่วนสุดฝ่ายข้างตึง
ที่พระองค์สอนให้เว้นในยุคหลัง. วัตรเหล่านี้ สันนิษฐานว่าทำ�ทีหลัง
การไปสำ�นัก ๒ ดาบส. ถ้าทีหลังก็ต้องก่อนเบญจวัคคีย์ไปอยู่ด้วย
ยุติเป็นอย่างไรแล้วแต่จะวินิจฉัย เพราะระยะทำ�ความเพียรนานถึง ๖ ปี
ได้เหตุผลเป็นอย่างไรโปรดเผยแผ่กันฟังด้วย. -ผู้แปล)
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ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ
การท�ำทุกรกิริยา

42

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๖๒/๑๘๖.

สารีบุตร !   ด้วยอิริยา1 (เครื่องออกไปจากข้าศึก) แม้
ชนิดนัน้ ด้วยปฏิปทาชนิดนัน้ ด้วยทุกรกิรยิ าชนิดนัน้ , เราไม่
ได้บรรลุแล้วซึง่ อลมริยญาณทัสสนวิเสส ทีย่ งิ่ ไปกว่าธรรมดา
แห่งมนุษย์เลย. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุว่า
ไม่มกี ารถึงทับซึง่ อริยปัญญา อันเป็นอริยปัญญาทีถ่ งึ ทับแล้ว
จักเป็นนิยยานิกธรรมอันประเสริฐ นำ�ผูป้ ฏิบตั ติ ามนัน้ ให้ถงึ
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ นั่นเทียว.

1. อิริยา ค�ำนี้ถือเอาตามพระบาลีในปาสราสิสูตร ม. ม. และโพธิกุมารสูตร ม. ม.
ซึง่ เป็นอิรยิ าย ตรงกัน; ส่วนบาลี มหาสีหนาทสูตร นีเ้ ป็น อิรยิ า. -ผู้แปล
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ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ

43

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๕๘/๕๐๔.

ราชกุมาร !   ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ใน
อดีตกาลอันยาวยืดก็ดี … ในอนาคตกาลอันยาวยืดก็ดี …
แม้ในปัจจุบันนี้ก็ดี, สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ได้เสวย
ทุกขเวทนากล้าแข็ง เผ็ดร้อน อันเกิดจากการทำ�ความเพียร
อย่างสูงสุด ก็เท่าทีเ่ ราได้เสวยอยูน่ ี้ ไม่ยงิ่ ไปกว่านีไ้ ด้, ก็แต่วา่
เราหาอาจบรรลุธรรมอันยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์ หรืออลมริยญาณทัสสนะวิเศษ ด้วยทุกรกิรยิ าอันกล้าแข็ง แสบเผ็ดนีไ้ ม่.
ชะรอยหนทางแห่งการตรัสรู้จักพึงมีโดยประการอื่น.
ราชกุมาร !   ความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
เออก็เรายังจำ�ได้อยูเ่ มือ่ งานแรกนาแห่งบิดา เรานัง่ ณ ร่มไม้หว้า
มีเงาเย็นสนิท มีใจสงัดแล้วจากกาม และอกุศลธรรมทัง้ หลาย
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก
แล้วแลอยู่ ชะรอยนั่นจักเป็นทางแห่งการตรัสรู้บ้าง ดังนี้.
ราชกุมาร !   วิญญาณอันแล่นไปตามความระลึก
ได้มีแล้วแก่เราว่า นี่แล แน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ ดังนี้.
ราชกุมาร !   ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
เราควรจะกลัวต่อความสุข ชนิดทีเ่ ว้นจากกามและอกุศลธรรม
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หรือไม่หนอ ? ราชกุมาร ! ความแน่ใจอันนีไ้ ด้เกิดขึน้ แก่เราว่า
เราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย.
ราชกุมาร !   ความคิดได้มแี ก่เราสืบไปว่า ก็ความสุข
ชนิดนัน้ คนทีม่ รี า่ งกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้ จะบรรลุได้
โดยง่ายไม่ได้เลย ถ้าไฉนเราพึงกลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุก
และขนมสดเถิด.
ราชกุมาร !   เราได้กลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุก
และขนมสดแล้ว.
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ปัญจวัคคีย์หลีกไป
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44

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๕๙/๕๐๕.

ราชกุมาร !   เรานัน้ ได้กลืนกินอาหารหยาบ คือข้าวสุก
และขนมสดแล้ว.
ราชกุมาร !   ก็ครั้งนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกัน ๕ รูป
(ปัญจวัคคีย)์ เป็นผูค
้ อยบำ�รุงเราด้วยหวังอยูว่ า่ พระสมณโคดม
ได้บรรลุธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลาย.
ราชกุมาร !   ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ คือ
ข้าวสุกและขนมสดแล้ว ภิกษุผเู้ ป็นพวกกัน ๕ รูปนัน้ พากัน
หน่ายในเรา หลีกไปเสีย ด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคน
มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้ว ดังนี.้
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ความฝันครั้งส�ำคัญ ก่อนตรัสรู้

45

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๖๗/๑๙๖.

ภิกษุทง้ั หลาย !  ความฝันครัง้ สำ�คัญ (มหาสุบนิ ) ๕ อย่าง
ได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อ
ก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู.่ ๕ อย่าง
คืออะไรบ้างเล่า ? คือ :มหาปฐพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคต จอมเขา
หิมวันต์เป็นหมอน มือข้างซ้ายพาดลงที่สมุทรด้านตะวัน
ออก มือข้างขวาพาดลงที่สมุทรด้านตะวันตก เท้าทั้งสอง
หย่อนลงทีส่ มุทรด้านทักษิณ. ภิกษุทง้ั หลาย ! นีเ้ ป็นมหา
สุบนิ ข้อที่ ๑ ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครัง้ เมือ่ ก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู.่
ข้ออื่นอีก : หญ้าคา1 งอกขึ้นจากสะดือ ขึ้นไปสูง
จดฟ้า. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๒ ได้มีแล้ว
แก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อนแต่การ
ตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่.
ข้ออืน่ อีก : หนอนทัง้ หลาย มีสขี าวหัวดำ� คลานขึน้
มาตามเท้าจนถึงเข่า. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นมหาสุบิน
1. ศัพท์นี้ บาลีเป็น ติรยิ า นาม ติณชาติ แปลว่าหญ้าแพรกก็เคยแปลกัน. -ผู้แปล
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ข้อที่ ๓ ได้มแี ล้วแก่ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมือ่
ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่.
ข้ออืน่ อีก : นกทัง้ หลาย สีจ่ �ำ พวก มีสตี า่ งๆ กัน มาแล้ว
จากทิศทั้งสี่ หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้ว กลายเป็นสีขาวหมด.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นมหาสุบินข้อที่ ๔ ได้มีแล้วแก่ตถาคต
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่.
ข้ออื่นอีก : ตถาคตได้เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่
เหมือนภูเขา อุจจาระมิได้เปื้อนเลย. ภิกษุทั้งหลาย !
นีเ้ ป็นมหาสุบนิ ข้อที่ ๕ ได้มแี ล้วแก่ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น
โพธิสัตว์อยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อว่ามหาปฐพีนี้เป็นที่นอนใหญ่
ของตถาคต จอมเขาหิมวันต์เป็นหมอน มือข้างซ้ายพาดลงที่
สมุทรด้านตะวันออก มือข้างขวาพาดลงทีส่ มุทรด้านตะวันตก
เท้าทั้งสองหย่อนลงในสมุทรด้านทักษิณนั้น เป็นมหาสุบิน
ข้อที่ ๑ เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.
ข้อว่าหญ้าคางอกจากสะดือ ขึน้ ไปสูงจดฟ้า เป็นมหาสุบนิ ข้อที่ ๒ เพือ่ ให้รขู้ อ้ ทีต่ ถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค แล้วประกาศ
เพียงไร แก่มนุษย์และเทวดา.
ข้อว่าหนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำ�คลานขึ้นมาตาม
เท้าจนถึงเข่านัน้ เป็นมหาสุบนิ ข้อที่ ๓ เพือ่ ให้รขู้ อ้ ทีค่ ฤหัสถ์
ผู้นุ่งขาวเป็นอันมาก ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.
ข้ อ ว่ า นกสี่ จำ � พวกมี สี ต่ า งๆ กั น มาจากทิ ศ ทั้ ง สี่
หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนั้น เป็นมหาสุบิน
ข้อที่ ๔ เพื่อให้รู้ข้อที่ วรรณะสี่จำ�พวกเหล่านี้ คือ กษัตริย์
พราหมณ์ เวสส์ สูทท์ ได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัย
ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว อย่างไม่เกีย่ วข้องด้วยเรือน ย่อมทำ�ให้
แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้.
ข้อว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจจาระใหญ่เหมือนภูเขา
อุจจาระไม่เปือ้ นเลยนัน้ เป็นมหาสุบนิ ข้อที่ ๕ เพือ่ ให้รขู้ อ้ ที่
ตถาคตเป็นผูม้ ลี าภในบริกขาร คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจยเภสัชทัง้ หลาย แต่ตถาคตไม่ตดิ จม ไม่หมกใจ
ในลาภนัน้ , เมือ่ บริโภค ก็บริโภคด้วยความเห็นโทษ มีปญ
ั ญา
เป็นเครือ่ งออกไปพ้นจากทุกข์ได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงท�ำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้
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-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๙/๓๐.

ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น
โพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกว่า เสนาสนะอันสงัด คือป่าและ
ป่าเปลี่ยว เป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ ความสงัดยากที่
จะทำ�ได้ ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียว ป่าทั้งหลายเป็น
ประหนึ่งว่านำ�ไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิ.
พราหมณ์ !   สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด มีกรรม
ทางกายไม่บริสทุ ธิ์ เสพเสนาสนะสงัด คือป่าและป่าเปลีย่ วอยู,่
เพราะโทษคือกรรมทางกาย อันไม่บริสทุ ธิข์ องตนแล สมณพราหมณ์ผเู้ จริญเหล่านัน้ ย่อมเรียกร้องมาซึง่ ความขลาดและ
ความกลัวอย่างอกุศล. ส่วนเราเอง หาได้เป็นผู้มีกรรม
ทางกายอันไม่บริสุทธิ์ แล้วเสพเสนาสนะสงัด คือป่าและ
ป่าเปลีย่ วไม่ : เราเป็นผูม้ กี รรมทางกายอันบริสทุ ธิ.์ ในบรรดา
พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ และเสพ
เสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลีย่ ว เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึง่
ในพระอริยเจ้าเหล่านัน้ . พราหมณ์ ! เรามองเห็นความเป็น
ผูม้ กี รรมทางกายอันบริสทุ ธิใ์ นตนอยู่ จึงถึงความมีขนอันตก
สนิทแล้ว (ไม่ขนพอง) อยูใ่ นป่าได้.
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พราหมณ์ !  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด มีวจีกรรม
ไม่บริสทุ ธิ,์ … มีมโนกรรมไม่บริสทุ ธิ,์ … มีอาชีวะไม่บริสทุ ธิ,์
… มีอภิชฌามาก มีความกำ�หนัดแก่กล้าในกามทัง้ หลาย, …
มีจติ พยาบาท มีด�ำ ริชว่ั ในใจ, … มีถนี มิทธะกลุม้ รุมจิต, …
มีจติ ฟุง้ ขึน้ ไม่สงบ, … มีความระแวงมีความสงสัย, … เป็นผู้
ยกตนข่มท่าน, … เป็นผูม้ กั หวาดเสียว มีชาติแห่งคนขลาด,
… มีความปรารถนาเต็มทีใ่ นลาภสักการะและสรรเสริญ, …
เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรเลวทราม, … เป็นผู้ละสติ
ปราศจากสัมปชัญญะ, … มีจิตไม่ต้งั มั่น มีจิตหมุนไปผิด,
… มีปญ
ั ญาเสือ่ มทราม เป็นคนพูดบ้าน้�ำ ลาย, (อย่างหนึง่ ๆ) …
เสพเสนาสนะสงั ด คื อ ป่ า และป่ า เปลี่ย วอยู่ เพราะโทษ
(อย่างหนึ่งๆ) นั้นของตนแล สมณพราหมณ์ผ้เู จริญเหล่านั้น
ย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาด และความกลัวอย่างอกุศล.
ส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ (ประกอบด้วยโทษนัน้ ๆ อย่างใดอย่างหนึง่ )
มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์ (เป็นต้น) ไม่ : เราเป็นผู้มีวจีกรรม
อันบริสุทธิ์ (และปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่าง) ในบรรดา
พระอริยเจ้าทัง้ หลายผูม้ วี จีกรรมอันบริสทุ ธิ์ (เป็นต้น) และเสพ
เสนาสนะสงัด คือป่าและป่าเปลีย่ ว เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึง่
ในพระอริยเจ้าเหล่านัน้ . พราหมณ์ ! เรามองเห็นความเป็น
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ผูม้ วี จีกรรมอันบริสทุ ธิ์ (เป็นต้น) ในตนอยูจ่ งึ ถึงความเป็นผูม้ ขี น
ตกสนิทแล้ว แลอยูใ่ นป่าได้.
พราหมณ์ !   ความตกลงใจอั น นี้ ไ ด้ มี แ ก่ เ ราว่ า
ถ้ากระไรในราตรีอนั กำ�หนดได้แล้วว่า เป็นวัน ๑๔, ๑๕ และ
๘ ค่ำ� แห่งปักข์ สวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ป่าอันถือกันว่า
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ต้นไม้อนั ถือกันว่าศักดิส์ ทิ ธิ์ เหล่าใดเป็นทีน่ า่ พึงกลัว
เป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติ เราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิด
บางที เราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้. พราหมณ์ !
เราได้อยูใ่ นเสนาสนะเช่นนัน้ ในวันอันกำ�หนดนัน้ แล้ว.
พราหมณ์ !   เมือ่ เราอยูใ่ นเสนาสนะเช่นนัน้ สัตว์ปา่
แอบเข้ามา หรือว่านกยูงทำ�กิง่ ไม้แห้งให้ตกลงมา หรือว่าลม
พัดหยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมา : ความตกใจกลัวได้เกิดแก่
เราว่ า นั่ น ความกลั ว และความขลาดมาหาเราเป็ น แน่ .
ความคิดค้นได้มแี ก่เราว่า ทำ�ไมหนอ เราจึงเป็นผูพ้ ะวงแต่ใน
ความหวาดกลัว ถ้าอย่างไร เราจะหักห้ามความขลาดกลัว
นัน้ ๆ เสีย โดยอิรยิ าบถทีค่ วามขลาดกลัวนัน้ ๆ มาสูเ่ รา.
พราหมณ์ !   เมื่อเราจงกรมอยู่ ความกลัวเกิดมีมา
เราก็ขนื จงกรมแก้ความขลาดนัน้ , ตลอดเวลานัน้ เราไม่ยนื
ไม่นง่ั ไม่นอน. เมือ่ เรายืนอยู่ ความกลัวเกิดมีมา เราก็ขนื ยืน
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แก้ความขลาดนัน้ , ตลอดเวลานัน้ เราไม่จงกรม ไม่นง่ั ไม่นอน.
เมื่อ เรานั่ง อยู่ ความกลั ว เกิ ด มี ม า เราก็ ขืน นั่ ง แก้ ค วาม
ขลาดนั้น, ตลอดเวลานั้น เราไม่จงกรม ไม่ยืน ไม่นอน.
พราหมณ์ ! เมื่ อเรานอนอยู่ ความขลาดเกิดมีมา เราก็
ขืนนอนแก้ความขลาดนัน้ , ตลอดเวลานัน้ เราไม่จงกรม ไม่ยนื
ไม่นั่งเลย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต
ก่อนตรัสรู้

47

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า
กามคุณห้าทีเ่ ป็นอดีต ทีเ่ ราเคยสัมผัสมาแล้วแต่กอ่ น ได้ดบั
ไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริง แต่โดยมากจิตของเรา
เมื่อจะแล่น ก็แล่นไปสู่กามคุณเป็นอดีตนั้น, น้อยนักที่จะ
แล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เรา
สืบไปว่า ความไม่ประมาทและสติ เป็นสิง่ ซึง่ เราผูห้ วังประโยชน์
แก่ตนเองพึงกระทำ�ให้เป็นเครื่อ งป้ อ งกั น จิ ต ในเพราะ
กามคุณห้าอันเป็นอดีต ที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้ว
เพราะความแปรปรวนนัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้, แม้จิต
ของพวกเธอทัง้ หลาย เมือ่ จะแล่น ก็คงแล่นไปในกามคุณห้า
อันเป็นอดีต ที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้ว เพราะ
ความแปรปรวน (เหมือนกัน) โดยมาก, น้อยนักที่จะแล่นไป
สูก่ ามคุณในปัจจุบนั หรืออนาคต. ภิกษุทงั้ หลาย ! เพราะ
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เหตุนั้น ในเรื่องนี้ ความไม่ประมาทและสติ จึงเป็นสิ่งที่
พวกเธอ ผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเอง พึงกระทำ�ให้เป็นเครื่อง
ป้องกันจิต ในเพราะเหตุกามคุณห้าอันเป็นอดีต ที่พวกเธอ
เคยสัมผัสมา และดับไปแล้ว เพราะความแปรปรวนนั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้

48

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๓๒/๒๕๒.

ภิกษุท้งั หลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ข้นึ ว่า
เราพึงทำ�วิตกทัง้ หลายให้เป็นสองส่วนเถิด. ภิกษุทง้ั หลาย !  
เราได้ท�ำ กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหงิ สาวิตก สามอย่างนี้
ให้เป็นส่วนหนึ่ง, ได้ทำ� เนกขัมมวิตก อัพ๎ยาปาทวิตก
อวิหงิ สาวิตก สามอย่างนีใ้ ห้เป็นอีกส่วนหนึง่ แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร
มีตนส่งไปอยู่อย่างนี้ กามวิตกเกิดขึ้น เราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า
กามวิ ต กเกิ ด แก่ เ ราแล้ ว , กามวิ ต กนั้น ย่ อ มเป็ น ไปเพื่อ
เบียดเบียนตนบ้าง เบียดเบียนผูอ้ น่ื บ้าง เบียดเบียนทัง้ สองฝ่าย
(คือทั้งตนและผู้อื่น) บ้าง, เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา
เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อมเพือ่ นิพพาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ เราพิจารณาเห็นอยู่ … อย่างนี้
กามวิตกย่อมถึงซึง่ อันตัง้ อยูไ่ ม่ได้. ภิกษุทง้ั หลาย ! เราได้ละ
และบรรเทากามวิตกอันบังเกิดขึน้ แล้วและบังเกิดแล้ว กระทำ�
ให้สิ้นสุดได้แล้ว.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร
มีตนส่งไปอยูอ่ ย่างนี้ พ๎ยาปาทวิตกเกิดขึน้ เราก็รชู้ ดั อย่างนีว้ า่
พ๎ยาปาทวิตกเกิดแก่เราแล้ว, ก็พย๎ าปาทวิตกนัน้ ย่อมเป็นไป
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้ง
สองฝ่ายบ้าง, เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ เราพิจารณาเห็นอยู่ … อย่างนี้
พ๎ยาปาทวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้. ภิกษุทั้งหลาย !  
เราได้ละและบรรเทาพ๎ยาปาทวิตก อันบังเกิดขึ้นแล้วและ
บังเกิดแล้ว กระทำ�ให้สิ้นสุดได้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร
มีตนส่งไปอยู่อย่างนี้ วิหิงสาวิตกเกิดขึ้น เราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า
วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้ว, ก็วิหิงสาวิตกนั้นย่อมเป็นไป
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้ง
สองฝ่ายบ้าง, เป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   เมือ่ เราพิจารณาเห็นอยู่ … อย่างนี้
วิหิงสาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้. ภิกษุทั้งหลาย !  
เราได้ละและบรรเทาวิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแล้วและ
บังเกิดแล้ว กระทำ�ให้สิ้นสุดได้แล้ว.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์
ใดๆ มาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นๆ : ถ้าภิกษุ
ตรึกตามตรองตามถึงกามวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละเนกขัมมวิตกเสีย กระทำ�แล้วอย่างมากซึ่งกามวิตก ; จิตของเธอนั้น
ย่อมน้อมไปเพือ่ ความตรึกในกาม. ถ้าภิกษุตรึกตามตรอง
ตามถึงพ๎ยาปาทวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละอัพ๎ยาปาทวิตกเสีย
กระทำ�แล้วอย่างมากซึ่งพ๎ยาปาทวิตก, จิตของเธอนั้นย่อม
น้อมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาท. ถ้าภิกษุตรึกตาม
ตรองตามถึงวิหงิ สาวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละอวิหงิ สาวิตกเสีย
กระทำ�แล้วอย่างมากซึง่ วิหงิ สาวิตก, จิตของเธอนัน้ ย่อมน้อมไป
เพือ่ ความตรึกในการทำ�สัตว์ให้ล�ำ บาก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนในคราวฤดูสารท
คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝน คนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่
แคบ เพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้า เขาต้องตีตอ้ นห้ามกันฝูงโค
จากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้ เพราะเขาเห็นโทษ คือการถูก
ประหาร การถูกจับกุม การถูกปรับไหม การติเตียน เพราะมี
ข้าวกล้านัน้ เป็นเหตุ ข้อนีฉ้ นั ใด, ภิกษุทั้งหลาย !   ถึงเรา
ก็ฉันนั้น ได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่ง
อกุศลธรรมทั้งหลาย, เห็นอานิสงส์ในการออกจากกาม
ความเป็นฝักฝ่ายของความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทัง้ หลาย.
119

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร
มีตนส่งไปอยูอ่ ย่างนี้ เนกขัมมวิตกย่อมเกิดขึน้ …1 อัพย๎ าปาทวิตกย่อมเกิดขึน้ … อวิหงิ สาวิตกย่อมเกิดขึน้ . เราย่อมรูแ้ จ้ง
ชัดว่า อวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้ว, ก็อวิหิงสาวิตกนั้น
ไม่เป็นไปเพือ่ เบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ้ น่ื หรือเบียดเบียน
ทั้งสองฝ่าย, แต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญา
ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปพร้อมเพือ่ นิพพาน.
แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดคืน
ก็มองไม่เห็นภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะอวิหงิ สาวิตกนัน้ เป็นเหตุ.
แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหงิ สาวิตกนัน้ ตลอดวัน, หรือ
ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้น
เพราะอวิหงิ สาวิตกนัน้ เป็นเหตุ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เพราะเราคิดเห็นว่า เมือ่ เราตรึกตาม
ตรองตามนานเกินไปนัก กายจะเมือ่ ยล้า, เมือ่ กายเมือ่ ยล้า
จิตก็อ่อนเพลีย, เมื่อจิตอ่อนเพลีย จิตก็ห่างจากสมาธิ,
เราจึงได้ด�ำ รงจิตให้หยุดอยูใ่ นภายใน กระทำ�ให้มอี ารมณ์อนั
เดียวตัง้ มัน่ ไว้ ด้วยหวังอยูว่ า่ จิตของเราอย่าฟุง้ ขึน้ เลย ดังนี.้
1. ที่ละด้วยจุดนี้ หมายความว่าตรัสทีละวิตก แต่ค�ำตรัสเหมือนกันหมด ผิดแต่ชื่อ
เท่านัน้ , ทุกๆ วิตกมีเนือ้ ความอย่างเดียวกัน. -ผู้แปล
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์
ใดๆ มาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นๆ. ถ้าภิกษุ
ตรึกตามตรองตามถึงเนกขัมมวิตกมาก ก็เป็นอันว่าละ
กามวิตกเสีย กระทำ�แล้วอย่างมากซึง่ เนกขัมมวิตก ; จิตของ
เธอนั้นย่อมน้อมไป เพื่อความตรึกในการออกจากกาม.
ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอัพย๎ าปาทวิตกมาก ก็เป็นอันว่า
ละพ๎ยาปาทวิตกเสีย กระทำ�แล้วอย่างมากในอัพย๎ าปาทวิตก
จิตของเธอนัน้ ย่อมน้อมไปเพือ่ ความตรึกในการไม่พยาบาท.
ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกมาก ก็เป็นอันว่า
ละวิหิงสาวิตกเสีย กระทำ�แล้วอย่างมากใน อวิหิงสาวิตก.
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์
ให้ล�ำ บาก.
ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนในเดือนสุดท้าย
แห่งฤดูร้อน ข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำ�ไปในบ้านเสร็จแล้ว
คนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้. เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้ หรือ
ไปกลางทุ่งแจ้งๆ พึงทำ�แต่ความกำ�หนดว่า นั่นฝูงโคดังนี้
(ก็พอแล้ว) ฉันใด, ภิกษุทงั้ หลาย ! ถึงภิกษุกเ็ พียงแต่ท�ำ ความ
ระลึกว่า นัน่ ธรรมทัง้ หลายดังนี้ (ก็พอแล้ว) ฉันนัน้ เหมือนกัน.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่
ย่อหย่อน สติเราได้ดำ�รงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือน กายสงบระงับ
ไม่กระสับกระส่าย จิตตัง้ มัน่ มีอารมณ์อนั เดียวแล้ว. ภิกษุ
ทั้ ง หลาย ! เรานั้ น เพราะสงั ด จากกามและอกุ ศ ลธรรม
ทัง้ หลาย ได้เข้าถึงปฐมฌาน มีวติ กวิจาร มีปตี แิ ละสุข เกิดแต่
วิเวกแล้วแลอยู่. (ข้อความต่อไปนี้เหมือนในตอนที่กล่าวด้วยการ
ตรัสรู้ ในหัวข้อว่า “อาการแห่งการตรัสรู”้ ทีห่ น้า ๑๗๔ ; จนกระทัง่ จบ
วิชชาที่ ๓)
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ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้

49

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๒/๑๒๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความสงสัยเกิดขึ้นว่า
อะไรหนอเป็นหนทาง เป็นข้อปฏิบัติ1 เพื่อความเจริญแห่ง
อิทธิบาท ?
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ความรู้ ข้ อ นี้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
ภิ ก ษุ นั้ น ๆ ย่ อ มเจริ ญ อิ ท ธิ บ าท อั น ประกอบพร้ อ มด้ ว ย
ธรรมเครื่องปรุงแต่ง มีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นปธานกิจว่า
ด้วยอาการอย่างนี้ ฉันทะของเราย่อมมีในลักษณะที่จักไม่
ย่อหย่อน, ที่จักไม่เข้มงวดเกิน, ที่จักไม่สยบอยู่ในภายใน,
ที่จักไม่ส่ายไปในภายนอก ; และเธอเป็นผู้มีความรู้สึกทั้ง
ในกาลก่อนและกาลเบื้องหน้าอยู่ด้วย : ก่อนนี้เป็นเช่นใด
ต่อไปก็เช่นนัน้ , ต่อไปเป็นเช่นใด ก่อนนีก้ เ็ ช่นนัน้ , เบือ้ งล่าง
เช่ น ใด เบื้ อ งบนก็ เ ช่ น นั้ น , เบื้ อ งบนเช่ น ใด เบื้ อ งล่ า งก็
เช่นนัน้ , กลางคืนเหมือนกลางวัน, กลางวันเหมือนกลางคืน :
1. มีขอ้ ความอีกสูตรหนึง่ (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓๙/๑๑๓๖) ซึง่ มีขอ้ ความเหมือนกับ
สูตรนีต้ ลอดเรือ่ ง, ผิดกันแต่ใช้ค�ำว่า “เป็นเหตุ เป็นปัจจัย” แทนค�ำว่า “เป็นหนทาง
เป็นข้อปฏิบตั ”ิ ดังทีป่ รากฏอยูใ่ นสูตรนี.้ -ผู้แปล
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เธอย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยทั้งจิตอันเปิดแล้ว ไม่มี
อะไรพัวพัน ให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้…
(ข้อต่อไปอีก ๓ ข้อก็เหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากคำ�ว่าอิทธิบาท
เป็น วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา, เท่านัน้ . พระองค์ทรงพบการเจริญอิทธิบาท
ด้วยวิธีคิดค้นอย่างนี้).
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ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก
ก่อนตรัสรู้

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

50
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๔/๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่, เราได้อบรมทำ�ให้มากแล้ว
ซึง่ ธรรมห้าอย่าง. ธรรมห้าอย่างอะไรบ้าง ? ธรรมห้าอย่าง
คือ เราได้อบรม อิทธิบาท อันประกอบพร้อมด้วยธรรม
เครือ่ งปรุงแต่ง มีสมาธิอาศัยฉันทะ … วิรยิ ะ … จิตตะ …
วิมังสาเป็นปธานกิจ และความเพียรมีประมาณโดยยิ่ง
เป็นที่ห้า.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะความที่เราได้อบรมทำ�ให้
มากในธรรม มีความเพียร มีประมาณโดยยิง่ เป็นทีห่ า้ , เราได้
น้ อ มจิ ต ไปเฉพาะต่ อ ธรรมใดๆ ซึ่ ง ควรทำ � ให้ แ จ้ ง โดย
ปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เพื่ อ ทำ � ให้ แ จ้ ง ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง แล้ ว ,
ในธรรมนั้นๆ เราได้ถึงแล้วซึ่งความสามารถทำ�ได้จนเป็น
สักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู่.
ภิกษุท้ังหลาย !   ถ้าเราหวังว่า เราพึงมีอิทธิวิธี
มีประการต่างๆ : ผูเ้ ดียวแปลงรูปเป็นหลายคน, หลายคนเป็น
คนเดียว, ทำ�ที่กำ�บังให้เป็นที่แจ้ง, ทำ�ที่แจ้งให้เป็นที่กำ�บัง,
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ไปได้ไม่ขดั ข้อง ผ่านทะลุฝา ทะลุก�ำ แพง ทะลุภเู ขา ดุจไปใน
อากาศว่างๆ, ผุดขึ้นและดำ�ลงในแผ่นดินได้ เหมือนในน้ำ�,
เดินได้เหนือน้�ำ เหมือนเดินบนแผ่นดิน, ไปได้ในอากาศเหมือน
นกมีปีก ทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิค้บู ัลลังก์. ลูบคลำ�ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธิอ์ านุภาพมากอย่างนีไ้ ด้ ด้วยฝ่ามือ,
และแสดงอำ�นาจทางกาย เป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ ดังนี้
ก็ตาม, ในอิทธิวธิ นี น้ั ๆ เราก็ถงึ แล้วซึง่ ความสามารถทำ�ได้จน
เป็นสักขีพยาน ในขณะทีอ่ ายตนะยังมีอยู.่
ภิกษุทงั้ หลาย !   หรือถ้าเราหวังว่า เราพึงทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะหมด
อาสวะ ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่
ดังนี้ก็ตาม. ในวิชชานั้นๆ เราก็ถึงแล้วซึ่งความสามารถ
ทำ�ได้จนเป็นสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู่.
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ทรงพยายามในเนกขัมมจิต
และอนุปพุ พวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้

51

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๕๗/๒๔๕.

อานนท์ !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้
ตรั ส รู้ ยั ง เป็ น โพธิ สั ต ว์ อ ยู่ , ความรู้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
เนกขัมมะ (ความหลีกออกจากกาม) เป็นทางแห่งความสำ�เร็จ,
ปวิเวก (ความอยูส่ งัดจากกาม) เป็นทางแห่งความสำ�เร็จ ดังนี,้
แต่แม้กระนั้น จิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้ง
อยูไ่ ด้ ไม่หลุดออกไปในเนกขัมมะ ทัง้ ทีเ่ ราเห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ.
อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึน้ แก่เราสืบไปว่า อะไรหนอ
เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ . อานนท์ !  
ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษในกามทั้งหลาย
เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้น�ำ มาทำ�การคิดนึกให้มาก
และทัง้ อานิสงส์แห่งการออกจากกาม เราก็ยงั ไม่เคยได้รบั เลย
ยังไม่เคยรูร้ สเลย; จิตของเราจึงเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ !  ความคิดได้เกิดขึน้ แก่เราสืบไปว่า ถ้ากระไร
เราได้เห็นโทษในกามทั้งหลาย แล้วนำ�มาทำ�การคิดนึกใน
ข้ อ นั้ น ให้ ม าก ได้ รั บ อานิ ส งส์ ใ นการหลี ก ออกจากกาม
แล้วพึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ
จะเป็นฐานะทีจ่ ะทำ�ให้จติ ของเราพึงแล่นไป พึงเลือ่ มใส ตัง้ อยูไ่ ด้
127

พุทธวจน - หมวดธรรม

หลุ ด ออกไป ในเนกขั ม มะ โดยที่ เ ห็ น อยู่ ว่ า นั่ น สงบ.
อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง
จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป
ในเนกขัมมะ โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ ! เมือ่ เป็น
เช่นนัน้ , เราแล เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย
จึงบรรลุฌานที่ ๑ อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่
วิเวกแล้วแลอยู่.
อานนท์ !   แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำ�
ในใจตามอำ�นาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางกาม ก็ยังเกิด
แทรกแซงอยู่. ข้อนั้นยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำ�จัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะสงบวิตกวิจาร
เสียได้ พึงบรรลุฌานที่ ๒ เป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใน
ภายใน นำ�ให้เกิดสมาธิมอี ารมณ์อนั เดียว ไม่มวี ติ กวิจารมีแต่
ปีตแิ ละสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยูเ่ ถิด ดังนี.้ อานนท์ !  
แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้
ไม่หลุดออกไป ในอวิตกธรรม (คือฌานที่ ๒) นั้น ทั้งที่เรา
เห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
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อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
วิตกธรรม เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้นำ�มาทำ�การ
คิดนึกให้มาก และทัง้ อานิสงส์แห่งอวิตกธรรม เราก็ยงั ไม่เคย
ได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น.
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึน้ แก่เราสืบไปว่า ถ้าหาก
เราได้เห็นโทษในวิตก แล้วนำ�มาทำ�การคิดนึกในข้อนัน้ ให้มาก
ได้รบั อานิสงส์ในอวิตกธรรมแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นน้ั อย่าง
ทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำ�ให้จิตของเรา
พึงแล่นไป พึงเลือ่ มใส ตัง้ อยูไ่ ด้ หลุดออกไป ในอวิตกธรรม
โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมาเราได้
ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส
ตัง้ อยูไ่ ด้หลุดออกไป ในอวิตกธรรม (คือฌานที่ ๒) นัน้ โดยที่
เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! เมื่อเป็นเช่นนั้น, เราแล
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌานที่ ๒ เป็นเครื่อง
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน นำ�ให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียว
ไม่มวี ิตกวิจาร มีแต่ปตี แิ ละสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู.่
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อานนท์ !  แม้เมือ่ เราอยูด่ ว้ ยวิหารธรรมนี้ การทำ�ในใจ
ตามอำ�นาจแห่งสัญญาทีเ่ ป็นไปในวิตก ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู.่
ข้อนัน้ ยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา, เหมือนผูม้ สี ขุ แล้วยังมี
ทุกข์เกิดขึน้ ขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉนั นัน้ .
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำ�จัดอาพาธข้อนัน้ เสีย ถ้ากระไรเรา เพราะความจางไปแห่งปีติ
พึงอยูอ่ เุ บกขา มีสติและสัมปชัญญะ และพึงเสวยสุขด้วยกาย
บรรลุฌานที่ ๓ อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยเจ้ากล่าวว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้
เป็ น ผู้ อ ยู่ อุ เ บกขา มี ส ติ อ ยู่ เ ป็ น สุ ข แล้ ว แลอยู่ เ ถิ ด ดั ง นี้ .
อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส
ไม่ตงั้ อยูไ่ ด้ ไม่หลุดออกไป ในนิปปีตกิ ฌาน (คือฌานที่ ๓) นัน้
ทั้งที่เราห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษในปีติ
เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้น�ำ มาทำ�การคิดนึกให้มาก
และทั้งอานิสงส์แห่งนิปปีติกฌาน เรายังไม่เคยได้รับเลย
ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น.
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อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึน้ แก่เราสืบไปว่า ถ้าหาก
เราได้เห็นโทษในปีติ แล้วนำ�มาทำ�การคิดนึกในข้อนัน้ ให้มาก
ได้รับอานิสงส์ในนิปปีติกฌานแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้น
อย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำ�ให้จิตของ
เราพึงแล่นไป พึงเลือ่ มใส ตัง้ อยูไ่ ด้ หลุดออกไปในนิปปีตกิ ฌาน
โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมาเราได้
ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส
ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในนิปปีติกฌาน (คือฌานที่ ๓) นั้น
โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ !   เมื่อเป็นเช่นนั้น,
เราแล เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงเกิดอุเบกขา มีสติ
และสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกาย บรรลุฌานที่ ๓
อั น เป็ น ฌานที่ พ ระอริ ย เจ้ า กล่ า วว่ า ผู้ ไ ด้ ฌ านนี้ เ ป็ น ผู้ อ ยู่
อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่.
อานนท์ !  แม้เมือ่ เราอยูด่ ว้ ยวิหารธรรมนี้ การทำ�ในใจ
ตามอำ�นาจแห่งสัญญา ทีเ่ ป็นไปในปีตกิ ย็ งั เกิดแทรกแซงอยู.่
ข้อนัน้ ยังเป็นอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา, เหมือนผูม้ สี ขุ แล้วยัง
มีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำ�จัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะละสุขและทุกข์
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เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส
ในกาลก่อน พึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มที กุ ข์และสุข มีแต่ความ
ทีส่ ติเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขา แล้วแลอยูเ่ ถิดดังนี.้
อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส
ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป ในอทุกขมสุข (คือฌานที่ ๔) นั้น
ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความรู้ สึ ก ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้ สึ ก ได้ เ กิ ด แก่ เ ราว่ า เพราะว่ า โทษใน
อุ เ ปกขาสุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ เ รายั ง มองไม่ เ ห็ น ยั ง ไม่ ไ ด้ นำ � มา
ทำ � การคิ ด นึ ก ให้ ม าก และทั้ ง อานิ ส งส์ แ ห่ ง อทุ ก ขมสุ ข
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในอุเปกขาสุข แล้วนำ�มาทำ�การคิดนึก
ในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในอทุกขมสุขแล้ว พึงเสพ
ในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะ
ที่จะทำ�ให้จิตของเราพึงแล่นไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้หลุด
ออกไป ในอทุกขมสุข โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ !  
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โดยกาลต่อมา เราได้ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเรา
จึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในอทุกขมสุข
(คือฌานที่ ๔) นัน
้ โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ ! เมือ่ เป็น
เช่นนัน้ , เราแล เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับ
หายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน จึงบรรลุฌานที่ ๔
อันไม่ทกุ ข์ไม่สขุ มีแต่ความทีส่ ติเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิเ์ พราะ
อุเบกขา แล้วแลอยู.่
อานนท์ !   แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำ�
ในใจตามอำ�นาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขา ก็ยังเกิด
แทรกแซงอยู.่ ข้อนัน้ ยังเป็นการอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อ
กำ�จัดอาพาธข้อนัน้ เสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้นรูปสัญญา
(ความกำ�หนดหมายในรูป) โดยประการทัง้ ปวงได้, เพราะความ
ตัง้ อยูไ่ ม่ได้แห่งปฏิฆสัญญา (ความกำ�หนดหมายอารมณ์ทก่ี ระทบใจ),
เพราะไม่ได้ทำ�ในใจซึ่งความกำ�หนดหมายในภาวะต่างๆ
(นานั ต ตสั ญ ญา) พึ ง บรรลุ อ ากาสานั ญ จายตนะ อั น มี ก าร
ทำ�ในใจว่า “อากาศไม่มีที่สิ้นสุด” แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้.
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อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส
ไม่ตงั้ อยูไ่ ด้ ไม่หลุดออกไป ในอากาสานัญจายตนะนัน้ ทัง้ ที่
เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
รูปทัง้ หลาย เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้น�ำ มาทำ�การ
คิดนึกให้มาก และทั้งอานิสงส์แห่งอากาสานัญจายตนะ
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในรูปทัง้ หลาย แล้วนำ�มาทำ�การคิดนึก
ในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในอากาสานัญจายตนะแล้ว
พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็น
ฐานะที่จะทำ�ให้จิตของเราพึงแล่นไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้
หลุดออกไป ในอากาสานัญจายตนะ โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ.
อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง
จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป
ในอากาสานั ญ จายตนะนั้ น โดยที่ เ ห็ น อยู่ ว่ า นั่ น สงบ.
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อานนท์ ! เมื่อเป็นเช่นนั้น เราแล เพราะผ่านพ้นรูปสัญญา
โดยประการทั้งปวงเสียได้ เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่ง
ปฏิฆสัญญา เพราะไม่ได้ทำ�ในใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุ
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “อากาศไม่มที ส่ี น้ิ สุด”
แล้วแลอยู่.
อานนท์ !   แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำ�
ในใจตามอำ�นาจแห่งสัญญาทีเ่ ป็นไปในรูปทัง้ หลาย ก็ยงั เกิด
แทรกแซงอยู.่ ข้อนัน้ ยังเป็นการอาพาธ (ในทางจิต) แก่เรา,
เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพื่อกำ�จัด
อาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด”
แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท์ ! แม้กระนั้นจิตของเรา
ก็ ยั ง ไม่ แ ล่ น ไป ไม่เ ลื่อ มใส ไม่ตั้งอยู่ไ ด้ ไม่หลุดออกไป
ในวิญญาณัญจายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
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อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
อากาสานัญจายตนะ เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้น�ำ มา
ทำ�การคิดนึกให้มาก และทัง้ อานิสงส์แห่งวิญญาณัญจายตนะ
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น.
อานนท์ !   ความคิดได้เกิดขึน้ แก่เราสืบไปว่า ถ้าหาก
เราได้เห็นโทษในอากาสานัญจายตนะ แล้วนำ�มาทำ�การคิดนึก
ในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในวิญญาณัญจายตนะแล้ว
พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้, ข้อนั้นแหละ จะเป็น
ฐานะที่จะทำ�ให้จิตของเราพึงแล่นไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้
หลุดออกไป ในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง
จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป
ในวิญญาณัญจายตนะนัน้ โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ !
เราแล ผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
เสียแล้ว จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า
“วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด” แล้วแลอยู่.
อานนท์ !   แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำ�
ในใจตามอำ�นาจ แห่งสัญญาทีเ่ ป็นไปในอากาสานัญจายตนะ
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ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู.่ ข้อนัน้ ยังเป็นการอาพาธ (ในทางจิต)
แก่เรา, เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะ
อาพาธฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
เพื่อกำ�จัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้น
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุ
อากิญจัญญายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี”
แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท์ !   แม้กระนั้นจิตของเรา
ก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป
ในอากิญจัญญายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
วิญญาณัญจายตนะ เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้น�ำ มา
ทำ�การคิดนึกให้มาก และทัง้ อานิสงส์แห่งอากิญจัญญายตนะ
เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ; จิตของเราจึง
เป็นเช่นนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ รา สื บ ไปว่ า
ถ้ า หากเราได้ เ ห็ น โทษในวิ ญ ญาณั ญ จายตนะ แล้ ว นำ � มา
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ทำ�การคิดนึกในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในอากิญจัญญายตนะแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้,
ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำ�ให้จิตของเราพึงแล่นไป
พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะ
โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้
ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส
ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะนั้น โดยที่เห็น
อยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ ! เราแล ผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวงเสียแล้ว จึงบรรลุอากิญจัญญายตนะ
อันมีการทำ�ในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” แล้วแลอยู่.
อานนท์ !   แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำ�
ในใจตามอำ�นาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญจายตนะ
ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู.่ ข้อนัน้ ยังเป็นการอาพาธ (ในทางจิต)
แก่เรา, เหมือนผูม้ สี ขุ แล้วยังมีทกุ ข์เกิดขึน้ ขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
เพื่อกำ�จัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้ากระไรเรา เพราะผ่านพ้น
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ แล้วแลอยูเ่ ถิด ดังนี.้ อานนท์ !  
แม้กระนัน้ จิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยูไ่ ด้
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ไม่หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ทั้งที่เรา
เห็นอยู่ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
อากิญจัญญายตนะ เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้น�ำ มา
ทำ � การคิ ด นึ ก ให้ ม าก และทั้ ง อานิ ส งส์ แ ห่ ง เนวสั ญ ญานาสัญญายตนะ เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ;
จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
ถ้ า หากเราได้ เ ห็ น โทษในอากิ ญ จั ญ ญายตนะ แล้ ว นำ� มา
ทำ�การคิดนึกในข้อนัน้ ให้มาก ได้รบั อานิสงส์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้,
ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำ�ให้จิตของเราพึงแล่นไป
พึงเลือ่ มใส ตัง้ อยูไ่ ด้ หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้ท�ำ
เช่นนัน้ แล้วอย่างทัว่ ถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลือ่ มใส ตัง้ อยูไ่ ด้
หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ โดยทีเ่ ห็นอยู่
ว่านัน่ สงบ. อานนท์ ! เราแล ผ่านพ้นอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวงเสียแล้ว จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ
แล้วแลอยู่.
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อานนท์ !   แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ การทำ�
ในใจตามอำ�นาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากิญจัญญายตนะ
ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู.่ ข้อนัน้ ยังเป็นการอาพาธ (ในทางจิต)
แก่เรา, เหมือนผู้มีสุข แล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวาง เพราะ
อาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
เพือ่ กำ�จัดอาพาธข้อนัน้ เสีย ถ้ากระไรเรา ผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึง บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท์ !   แม้
กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้
ไม่หลุดออกไป ในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น ทั้งที่เราเห็นอยู่
ว่านั่นสงบ.
อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้จติ ของเราเป็นเช่นนัน้ .
อานนท์ ! ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษใน
เนวสัญญานาสัญญายตนะ เป็นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้
นำ�มาทำ�การคิดนึกให้มาก และทั้งอานิสงส์แห่งสัญญาเวทยิตนิโรธ เราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลย ;
จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น.
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อานนท์ !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราสื บ ไปว่ า
ถ้าหากเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ แล้วนำ�
มาทำ�การคิดนึกในข้อนั้นให้มาก ได้รับอานิสงส์ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว พึงเสพในอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซร้,
ข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำ�ให้จิตของเราพึงแล่นไป
พึงเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไป ในสัญญาเวทยิตนิโรธ
โดยทีเ่ ห็นอยูว่ า่ นัน่ สงบ. อานนท์ ! โดยกาลต่อมา เราได้
ทำ�เช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงแล่นไป จึงเลื่อมใส
ตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น โดยที่เห็น
อยู่ว่านั่นสงบ. อานนท์ ! เราแล ผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวงเสียแล้ว จึงบรรลุสญ
ั ญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่ (ไม่มีอาพาธอะไรๆ อีกต่อไป). อนึ่ง
อาสวะทัง้ หลาย ได้ถงึ ความสิน้ ไปรอบ เพราะเราเห็น (อริยสัจจ์ส)่ี
ได้ด้วยปัญญา.
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ทรงก�ำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้

52

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๐๒/๔๕๒.

อนุรุทธะทั้งหลาย !   นิมิตนั้นแหละ เธอพึงแทง
ตลอดเถิด. แม้เราเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้
ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ ก็จ�ำ แสงสว่างและการเห็นรูปทัง้ หลายได้.
ต่อมาไม่นาน แสงสว่างและการเห็นรูปของเรานัน้ ๆ ได้หายไป.
เกิดความสงสัยแก่เราว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ทีท่ �ำ ให้
แสงสว่างและการเห็นรูปนัน้ หายไป ? อนุรทุ ธะทัง้ หลาย !  
เมื่อคิดอยู่ ก็เกิดความรู้ (ดังต่อไปนี้) ว่า : วิจิกิจฉา (ความลังเล) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว, สมาธิ
ของเราเคลื่อนแล้ว ก็เพราะมีวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุ. ครั้น
สมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป.
เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา จะไม่บังเกิดขึ้นแก่เรา
ได้อีก … (มีคำ�ระหว่างนี้เหมือนท่อนต้น ไม่มีผิด ทุกตอน ตั้งแต่คำ�ว่า
ต่อมาไม่นาน จนถึงคำ�ว่า เกิดความรู้ (ดังต่อไปนี้) ว่า :-)
อมนสิการ (ความไม่ทำ�ไว้ในใจ คือไม่ใส่ใจ) แล เกิดขึ้น

แก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว ก็เพราะมีอมนสิการ
เป็นต้นเหตุ. ครั้นสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการ
เห็นรูป ย่อมหายไป. เราจักกระทำ�โดยประการทีว่ จิ กิ จิ ฉา
และอมนสิการ จะไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
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ถีนมิทธะ (ความเคลิม้ และง่วงงุน) แล เกิดขึน้ แก่เราแล้ว,
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีถีนมิทธะเป็นต้นเหตุ.
ครัน้ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป.
เราจักกระทำ�โดยประการทีว่ จิ กิ จิ ฉา, อมนสิการ, และถีนมิทธะ
จะไม่บังเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
ฉัมภิตตั ตะ (ความสะดุง้ หวาดเสียว) แล เกิดขึน้ แก่เราแล้ว,
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีฉัมภิตัตตะเป็นต้นเหตุ.
ครัน้ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป.
เหมือนบุรุษเดินทางไกล เกิดผู้มุ่งหมายเอาชีวิตขึ้นทั้งสอง
ข้างทาง ความหวาดเสียวย่อมเกิดแก่เขา เพราะข้อนัน้ เป็นเหตุ
ฉะนั้น. เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ,
ถีนมิทธะ, และฉัมภิตัตตะ จะไม่เกิดแก่เราได้อีก.
อุพพิละ (ความตืน่ เต้น) แล เกิดขึน้ แก่เราแล้ว, สมาธิ
ของเราเคลือ่ นแล้ว เพราะมีอพุ พิละนัน้ เป็นต้นเหตุ. เมือ่
สมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป.
เหมือนบุรษุ แสวงหาอยูซ่ งึ่ ขุมทรัพย์ขมุ เดียว เขาพบพร้อมกัน
คราวเดียวตั้งห้าขุม ความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะการพบนั้น
เป็นเหตุ ฉะนั้น. เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา,
อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ฉัมภิตัตตะและอุพพิละ จะไม่เกิด
แก่เราได้อีก.
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ทุฏฐุลละ (ความคะนองหยาบ) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว,
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีทุฏฐุลละนั้นเป็นต้นเหตุ.
เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป.
เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ,
ฉัมภิตัตตะ, อุพพิละ, และทุฏฐุลละ จะไม่เกิดแก่เราได้อีก.
อัจจารัทธวิริยะ (ความเพียรที่ปรารภจัดจนเกินไป) แล
เกิดขึน้ แก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลือ่ นแล้ว เพราะมีอจั จารัทธวิริยะนั้นเป็นต้นเหตุ. เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่าง
และการเห็ น รู ป ย่ อมหายไป. เปรียบเหมือ นบุรุษจับ
นกกระจาบด้วยมือทัง้ สองหนักเกินไป นกนัน้ ย่อมตายในมือ
ฉะนั้น. เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ,
ถีนมิทธะ, ฉัมภิตตั ตะ, อุพพิละ, ทุฏฐุลละ, และอัจจารัทธวิรยิ ะ
จะไม่เกิดแก่เราได้อีก.
อติลีนวิริยะ (ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป) แล เกิดขึ้น
แก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีอติลีนวิริยะ
นัน้ เป็นต้นเหตุ. เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการ
เห็นรูปย่อมหายไป. เปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบ
หลวมมือเกินไป นกหลุดขึ้นจากมือบินหนีเสียได้ ฉะนั้น.
เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ,
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ฉัมภิตตั ตะ, อุพพิละ, ทุฏฐุลละ, อัจจารัทธวิรยิ ะ, และอติลนี วิรยิ ะ
จะไม่เกิดแก่เราได้อีก.
อภิชัปปา (ความกระสันอยาก) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว,
สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว เพราะมีอภิชัปปาเป็นต้นเหตุ.
เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป.
เราจักกระทำ�โดยประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ,
ฉัมภิตตั ตะ, อุพพิละ, ทุฏฐุลละ, อัจจารัทธวิรยิ ะ, อติลนี วิรยิ ะ
และอภิชัปปาจะไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
นานัตตสัญญา (ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ) แล เกิดขึ้น
แก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลือ่ นแล้ว เพราะมีนานัตตสัญญา
นัน้ เป็นต้นเหตุ. เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว แสงสว่างและการเห็น
รูปย่อมหายไป. เราจักกระทำ�โดยประการที่ วิจิกิจฉา,
อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ฉัมภิตัตตะ, อุพพิละ, ทุฏฐุลละ,
อัจจารัทธวิรยิ ะ, อติลนี วิรยิ ะ, อภิชปั ปา, และนานัตตสัญญา
จะไม่เกิดแก่เราได้อีก.
รูปานัง อตินิชฌายิตัตตะ (ความเพ่งต่อรูปทั้งหลาย
จนเกินไป) แล เกิดขึ้นแก่เราแล้ว, สมาธิของเราเคลื่อนแล้ว
เพราะมีอตินชิ ฌายิตตั ตะเป็นต้นเหตุ. เมือ่ สมาธิเคลือ่ นแล้ว
แสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไป. เราจักกระทำ�โดย
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ประการที่วิจิกิจฉา, อมนสิการ, ถีนมิทธะ, ฉัมภิตัตตะ,
อุพพิละ, ทุฏฐุลละ, อัจจารัทธวิรยิ ะ, อติลนี วิรยิ ะ, อภิชปั ปา,
นานัตตสัญญา, และรูปานัง อตินชิ ฌายิตตั ตะ จะไม่เกิดแก่เรา
ได้อีก.
อนุรุทธะทั้งหลาย !   เรารู้แจ้งชัดวิจิกิจฉา (เป็นต้น
เหล่านั้น) ว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้ว จึงละแล้วซึ่งวิจิกิจฉา
(เป็นต้นเหล่านั้น) อันเป็นอุปกิเลส แห่งจิตเสีย.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย !   เรานัน้ เมือ่ ไม่ประมาท มีเพียร
มีตนส่งไปอยู่ย่อมจำ�แสงสว่างได้ แต่ไม่เห็นรูป (หรือ) ย่อม
เห็นรูป แต่จำ�แสงสว่างไม่ได้ เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้าง ทั้งวันบ้าง
ทั้ ง คื น และทั้ ง วั น บ้ า ง. ความสงสั ย เกิ ด แก่ เ ราว่ า อะไร
เป็นเหตุเป็นปัจจัย ทีเ่ ราจำ�แสงสว่างได้ แต่ไม่เห็นรูป (หรือ)
เห็นรูป แต่จำ�แสงสว่างไม่ได้ ทั้งคืนบ้าง ทั้งวันบ้าง ทั้งคืน
และทั้งวันบ้าง ?
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย !   ความรูไ้ ด้เกิดแก่เราว่า สมัยใด
เราไม่ท�ำ รูปนิมติ ไว้ในใจ แต่ท�ำ โอภาสนิมติ ไว้ในใจ สมัยนัน้
เราย่อมจำ�แสงสว่างได้ แต่ไม่เห็นรูป. สมัยใดเราไม่ทำ�
โอภาสนิมติ ไว้ในใจ แต่ท�ำ รูปนิมติ ไว้ในใจ, สมัยนัน้ เราย่อม
เห็นรูปแต่จ�ำ แสงสว่างไม่ได้ ตลอดทัง้ คืนบ้าง ตลอดทัง้ วันบ้าง
ตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้าง.
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อนุรุทธะทั้งหลาย !   เราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร
มี ต นส่ ง ไปอยู่ ย่ อ มจำ � แสงสว่ า งได้ นิ ด เดี ย ว เห็ น รู ป
ก็นดิ เดียวบ้าง, จำ�แสงสว่างมากไม่มปี ระมาณ เห็นรูปก็มาก
ไม่มีประมาณบ้าง เป็นดังนี้ทั้งคืนบ้าง ทั้งวันบ้าง ทั้งคืนและ
ทั้ ง วั น บ้ า ง. ความสงสั ย เกิ ด แก่ เ ราว่ า อะไรเป็ น เหตุ
เป็นปัจจัย ทีเ่ ราจำ�แสงสว่างได้นดิ เดียว เห็นรูปก็นดิ เดียวบ้าง,
จำ�แสงสว่างได้มากไม่มปี ระมาณ เห็นรูปก็มากไม่มปี ระมาณ
ตลอดทัง้ คืนบ้าง ตลอดทัง้ วันบ้าง ตลอดทัง้ คืนและทัง้ วันบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย !   ความรูไ้ ด้เกิดแก่เราว่า สมัยใด
สมาธิของเราน้อย สมัยนั้นจักขุก็มีน้อย, ด้วยจักขุอันน้อย
เราจึงจำ�แสงสว่างได้น้อย เห็นรูปก็น้อย. สมัยใดสมาธิ
ของเรามากไม่มีประมาณ สมัยนั้นจักขุของเราก็มากไม่มี
ประมาณ, ด้ ว ยจั ก ขุ อั น มากไม่ มี ป ระมาณนั้ น เราจึ ง จำ �
แสงสว่างได้มากไม่มปี ระมาณ เห็นรูปได้มากไม่มปี ระมาณ,
ตลอดคืนบ้าง ตลอดวันบ้าง ตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้าง.
อนุรุทธะทั้งหลาย !   ในกาลที่เรารู้แจ้งว่า (ธรรมมี)
วิจกิ จิ ฉา (เป็นต้นเหล่านัน้ ) เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้ว และละมัน
เสียได้แล้ว กาลนัน้ ย่อมเกิดความรูส้ กึ ขึน้ แก่เราว่า “อุปกิเลส
แห่งจิตของเราเหล่าใด อุปกิเลสนัน้ ๆ เราละได้แล้ว, เดีย๋ วนี้
เราเจริญแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีสามอย่าง.”
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อนุรุทธะทั้งหลาย !   เราเจริญแล้ว ซึ่งสมาธิอันมี
วิตกวิจาร, ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตก แต่มีวิจารพอประมาณ,
ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจาร, ซึ่งสมาธิอันมีปีติ, ซึ่งสมาธิ
อันหาปีติมิได้, ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดี,
และสมาธิอนั เป็นไปกับด้วยอุเบกขา. อนุรทุ ธะทัง้ หลาย !  
กาลใดสมาธิอนั มีวติ กมีวจิ าร (เป็นต้นเหล่านัน้ ทัง้ ๗ อย่าง) เป็น
ธรรมชาติอนั เราเจริญแล้ว, กาลนัน้ ญาณเป็นเครือ่ งรูเ้ ครือ่ งเห็น
เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า “วิมุตติของเราไม่กลับกำ�เริบ, ชาตินี้
เป็นชาติสุดท้าย, บัดนี้ภพเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีก” ดังนี้.
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วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด
ก่อนตรัสรู้

53

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙, ๔๐๑/๑๓๒๔, ๑๓๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย
หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีขึ้นไม่ได้
ด้วยอำ�นาจแห่งการเจริญทำ�ให้มาก ซึ่งสมาธิใด สมาธินั้น
ภิกษุยอ่ มจะได้โดยไม่หนักใจ ได้โดยไม่ยาก โดยไม่ล�ำ บากเลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย
หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีขึ้นไม่ได้
ด้วยอำ�นาจแห่งการเจริญทำ�ให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย
หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม ย่อมมีขึ้นไม่ได้
ด้วยอำ�นาจแห่งการเจริญทำ�ให้มากซึง่ อานาปานสติสมาธิ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เมื่ อ บุ ค คลเจริ ญ ทำ � ให้ ม ากซึ่ ง
อานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่า ความหวั่นไหวโยกโคลง
ของกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตามย่อมมี
ขึ้นไม่ได้ ?
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุในกรณีนี้ ไปสูป่ า่ หรือโคนไม้
หรือเรือนว่างก็ตาม แล้วนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรง
ดำ�รงสติเฉพาะหน้า. ภิกษุนน้ั หายใจเข้าก็มสี ติ หายใจออก
ก็มีสติ.
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เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว, เมื่อ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว.
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น, เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผูร้ พู้ ร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ทำ�
กายสังขารให้สงบรำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำ�
กายสังขารให้สงบรำ�งับ หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พร้อมเฉพาะซึง่ ปีติ หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผูร้ สู้ กึ พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พร้อมเฉพาะซึง่ สุข หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผูร้ สู้ กึ พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้
รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”.
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ทำ�
จิตตสังขารให้สงบรำ�งับ หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำ�
จิตตสังขารให้สงบรำ�งับ หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้รู้สึก
พร้อมเฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผูร้ สู้ กึ พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปราโมทย์บันเทิง หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้ทำ�จิตให้
ปราโมทย์บันเทิง หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผู้ดำ�รง
จิตให้ตง้ั มัน่ หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผูด้ �ำ รงจิตให้ตง้ั มัน่
หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผูท้ �ำ จิตให้
ปลดปล่อย หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผูท้ �ำ จิตให้ปลดปล่อย
หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผูม้ องเห็น
ความไม่ เ ที่ ย ง หายใจเข้ า ”, ว่ า “เราจั ก เป็ น ผู้ ม องเห็ น
ความไม่เที่ยง หายใจออก”.
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เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผูม้ องเห็น
ความจางคลาย หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็น
ความจางคลาย หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผูม้ องเห็น
ความดับสนิท หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็น
ความดับสนิท หายใจออก”.
เธอย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า “เราจักเป็นผูม้ องเห็น
ความสลัดคืน หายใจเข้า”, ว่า “เราจักเป็นผู้มองเห็นความ
สลัดคืน หายใจออก”. ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อบุคคลเจริญ ทำ�ให้มากซึ่ง
อานาปานสติสมาธิอยู่อย่างนี้แล ความหวั่นไหวโยกโคลง
แห่งกาย หรือความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตามย่อมมี
ขึ้นไม่ได้…
ภิกษุทง้ั หลาย !  แม้เราเองก็เหมือนกัน ในกาลก่อน
แต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วย
วิหารธรรม คืออานาปานสติสมาธินเ้ี ป็นส่วนมาก เมือ่ เราอยูด่ ว้ ย
วิหารธรรมนีเ้ ป็นส่วนมาก กายก็ไม่ล�ำ บาก ตาก็ไม่ล�ำ บาก และ
จิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่มอี ปุ าทาน.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า
กายของเราก็อย่าลำ�บาก ตาของเราก็อย่าลำ�บาก และจิตของเรา
ก็จงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานเถิด ดังนี้แล้ว ;
ภิกษุนั้นจงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้ ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า ความครุน่ คิด
อันเกีย่ วข้องไปทางเหย้าเรือนของเรา จงหายไปอย่างหมดสิน้
ดังนี้แล้ว ; ภิกษุนั้นจงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึง
เป็นผูอ้ ยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ ว่าปฏิกลู ต่อสิง่ ทีไ่ ม่ปฏิกลู ดังนีแ้ ล้ว;
ภิกษุนั้นจงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้ ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในเรื่องนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึง
เป็นผูอ้ ยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ ว่าไม่ปฏิกลู ต่อสิง่ ทีป่ ฏิกลู ดังนีแ้ ล้ว;
ภิกษุนั้นจงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้ ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงเป็น
ผูอ้ ยู่ด้วยความรู้สึกว่าปฏิกูล ทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูล และต่อสิ่ง
ทีป่ ฏิกลู ดังนีแ้ ล้ว; ภิกษุนนั้ จงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธินี้
ให้เป็นอย่างดี.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงเป็น
ผู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูล ทั้งต่อสิ่งที่ปฏิกูล และต่อสิ่ง
ทีไ่ ม่ปฏิกลู ดังนีแ้ ล้ว; ภิกษุนน้ั จงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธิน้ี
ให้เป็นอย่างดี.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ในเรือ่ งนี้ ถ้าภิกษุหวังว่า เราพึงเป็น
ผู้ไม่ใส่ใจเสียเลย ทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูล และต่อสิ่งที่ปฏิกูล
ทั้งสองอย่าง แล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเถิด
ดังนีแ้ ล้ว; ภิกษุนน้ั จงทำ�ในใจ ในอานาปานสติสมาธิน้ี ให้เป็น
อย่างดี.
(ต่อแต่นี้ ได้ตรัสทำ�นองนีเ้ รือ่ ยไปจนถึง ความหวังจะได้ ปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธ
จนกระทั่งความดับเย็นแห่งเวทนา เพราะความไม่เพลิดเพลินในเวทนานั้น
เป็นที่สุด โดยผู้ต้องการพึงทำ�ในใจ ซึ่งอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดี
และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก พุทธวจน-หมวดธรรม
ฉบับที่ ๖ อานาปานสติ -ผู้รวบรวม).
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ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์
ก่อนตรัสรู้

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

54
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ความสงสัยได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า อะไรหนอ เป็นรสอร่อยของรูป, อะไรเป็นโทษ
ของรูป, อะไรเป็นอุบายเครือ่ งพ้นไปได้จากรูป ? อะไรหนอเป็น
รสอร่อยของเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ, อะไร
เป็นโทษของเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ, อะไร
เป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนา … สัญญา … สังขาร
… วิญญาณ ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
สุขโสมนัสใดๆ ทีอ่ าศัยรูปแล้วเกิดขึน้ สุขและโสมนัสนัน้ แล
เป็นรสอร่อยของรูป ; รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทรมาน มีการ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ด้วยอาการใด อาการนั้นเป็นโทษ
ของรูป ; การนำ�ออกเสียได้ ซึ่งความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจ
ความพอใจ การละความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ
ในรูปเสียได้ นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากรูปได้.
(ในเวทนา... สัญญา... สังขาร... และวิญญาณ ก็มีนัยเดียวกัน).
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ตลอดเวลาเพียงไร ทีเ่ รายังไม่รจู้ กั
รสอร่อยของอุปาทานขันธ์ทงั้ ห้าว่าเป็นรสอร่อย ไม่รจู้ กั โทษ
ว่าเป็นโทษ ไม่รจู้ กั อุบายเครือ่ งออกว่าเป็นอุบายเครือ่ งออก
ตามทีเ่ ป็นจริง, ตลอดเวลาเพียงนัน้ เรายังไม่รสู้ กึ ว่าได้ตรัสรู้
พร้อมเฉพาะซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกนีพ้ ร้อมทัง้
เทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา
พร้อมทั้งมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล เรารู้จักรสอร่อยของ
อุปาทานขันธ์ทงั้ ห้าว่าเป็นรสอร่อย รูจ้ กั โทษว่าเป็นโทษ รูจ้ กั
อุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่เป็นจริง,
เมื่อนั้น เราก็รู้สึกว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์
พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทัง้ มนุษย์. ก็แหละ
ญาณทัสสนะเครื่องรู้เครื่องเห็น เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความ
หลุดพ้นของเราไม่กลับกำ�เริบ, ชาตินเี้ ป็นชาติสดุ ท้าย, บัดนี้
ภพเป็นที่เกิดใหม่ มิได้มีอีก, ดังนี้.
[นอกจากการคิ ด ค้ น เรื่ อ งเบญจขั น ธ์ นี้ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารคิ ด ค้ น
อีก ๓ เรื่อง ด้วยวิธีการที่บรรยายไว้เป็นคำ�พูดอย่างเดียวกันกับเรื่องนี้
ทุกระเบียบอักษร คือคิดค้นเรือ่ งธาตุส่ี (-บาลี นิทาน. ส.ํ ๑๖/๒๐๓/๔๐๔),
เรือ่ งอายตนะภายในหก (-บาลี สฬา. ส.ํ ๑๘/๘/๑๓), และเรือ่ งอายตนะ
ภายนอกหก (-บาลี สฬา. สํ.๑๘/๙/๑๔). -ผูแ้ ปล]
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด
ก่อนตรัสรู้

55

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๙/๔๓๙-๔๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ ไ ด้ ต รั ส รู้ ยั ง เป็ น โพธิ สั ต ว์ อ ยู่ , ความสงสั ย ได้ เ กิ ด ขึ้ น
แก่เราว่า อะไรหนอเป็นเวทนา ? อะไรเป็นความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งเวทนา ? อะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งเวทนา ? อะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ?
อะไรเป็ น ปฏิ ป ทาให้ ถึ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง เวทนา ?
อะไรเป็นรสอร่อยของเวทนา ? อะไรเป็นโทษของเวทนา
อะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนา ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
เวทนา ๓ อย่างเหล่านี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา, เหล่านี้เรียกว่า เวทนา ; ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ;
ตัณหาเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนา ;
ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ
แห่งผัสสะ ; มรรคอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปด
ประการนีเ้ อง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา,
ได้แก่สงิ่ เหล่านี้ คือ ความเห็นทีถ่ กู ต้อง ความดำ�ริทถี่ กู ต้อง
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การพูดจาทีถ่ กู ต้อง การทำ�การงานทีถ่ กู ต้อง การเลีย้ งชีวติ
ที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง ความรำ�ลึกที่ถูกต้อง
ความตัง้ ใจมัน่ คงทีถ่ กู ต้อง; สุขโสมนัสใดๆ ทีอ่ าศัยเวทนา
แล้วเกิดขึน้ , สุขและโสมนัสนัน้ แล เป็นรสอร่อยของเวทนา ;
เวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ด้วยอาการใด, อาการนัน้ เป็นโทษของเวทนา ; การนำ�ออก
เสียได้ซึ่งความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ การละความ
กำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ ในเวทนาเสียได้ นั้นเป็น
อุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาได้ ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดขึน้ แล้วแก่เรา ในธรรมทัง้ หลายทีไ่ ม่เคยฟังมาแต่กอ่ น
ว่า “เหล่านี้ คือเวทนาทั้งหลาย” ; … “นี้ คือความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งเวทนา” ; … “นี้ คือปฏิปทาให้ถึงความเกิด
ขึ้นพร้อมแห่งเวทนา” ; … “นี้ คือความดับไม่เหลือแห่ง
เวทนา” ; … “นี้ คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง
เวทนา” ; … “นี้ คือรสอร่อยของเวทนา” ; … “นี้ คือโทษ
ของเวทนา”; … “นี้ คืออุบายเครือ่ งออกไปพ้นจากเวทนา”;
ดังนี้.
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ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้

56

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๓/๕๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหา
รสอร่อย (คือเครือ่ งล่อใจสัตว์) ของโลก. เราได้พบรสอร่อย
ของโลกนั้ น แล้ ว . รสอร่ อ ยในโลกมี ป ระมาณเท่ า ใด,
เราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหา
(ให้พบ) โทษ (คือความร้ายกาจ) ของโลก. เราได้พบโทษของ
โลกนั้นแล้ว. โทษในโลกมีเท่าใด, เราเห็นมันอย่างดี
ด้วยปัญญาของเราเท่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหา
อุ บ ายเครื่ อ งออกจากโลกของโลก. เราได้พบอุบาย
เครื่องออกจากโลกนั้นแล้ว. อุบายเครื่องออกจากโลก
มีอยู่เท่าใด, เราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเรา เท่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ตลอดเวลาเพียงไร ทีเ่ รายังไม่รเู้ ท่า
รสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อย (เครื่องล่อใจสัตว์), ไม่รู้จัก
โทษของโลกโดยความเป็นโทษ, ไม่รู้จักอุบายเครื่องออก
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ว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่เป็นจริง, ตลอดเวลาเพียง
นั้ น แหละ เรายั ง ไม่ รู้ สึ ก ว่ า เป็ น ผู้ ต รั ส รู้ พ ร้ อ มเฉพาะ ซึ่ ง
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พร้อมทั้งเทวดา มาร
พรหม ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้ง
มนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล เราได้รู้ยิ่งซึ่งรสอร่อย
ของโลกว่าเป็นรสอร่อย, รู้โทษของโลกโดยความเป็นโทษ,
รู้อุบายเครื่องออกของโลก ว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่
เป็นจริง, เมื่อนั้นแหละ เรารู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
ซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทัง้ เทวดา มาร พรหม
หมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทัง้ มนุษย์.
ก็ แ หละญาณทั ส สนะเครื่ อ งรู้ เ ครื่ อ งเห็ น เกิ ด ขึ้ น
แก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำ�เริบ, ชาตินี้เป็น
ชาติสุดท้าย, บัดนี้ภพเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีก, ดังนี้.
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ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์
ก่อนตรัสรู้

57

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๖/๖๑.

ภิกษุทง้ั หลาย !  เราได้เทีย่ วแสวงหาแล้ว ซึง่ รสอร่อย
ของรูป, เราได้พบรสอร่อยของรูปนัน้ แล้ว, รสอร่อยของรูป
มีประมาณเท่าใด เราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดี ด้วยปัญญาของเรา
มีประมาณเท่านัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย !  เราได้เทีย่ วแสวงหาให้พบโทษของรูป,
เราได้พบโทษของรูปนัน้ แล้ว. โทษของรูปมีประมาณเท่าใด
เราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีดว้ ยปัญญาของเราเท่านัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย !  เราได้เทีย่ วแสวงหาแล้ว ซึง่ อุบายเป็น
เครือ่ งออกจากรูป, เราได้พบอุบายเครือ่ งออกจากรูปนัน้ แล้ว.
อุบายเครือ่ งออกจากรูปมีประมาณเท่าใด เราเห็นมันแล้วเป็น
อย่างดี ด้วยปัญญาของเราเท่านัน้ .
(ในเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีนัยอย่างเดียวกัน.
และตอนท้ายก็มีว่า ยังไม่พบรสอร่อย-โทษ-อุบายเครื่องออกของรูป
เป็นต้นเพียงใด ยังไม่ชื่อว่าได้ตรัสรู้เพียงนั้น, ต่อเมื่อทรงพบแล้วจึงได้
ชื่อว่าตรัสรู้และมีชาติสิ้นแล้ว ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป เหมือนกันทุกๆ สิ่ง
ที่พระองค์ทรงค้น ซึ่งยังมีอีก ๓ อย่าง คือ เรื่อง ธาตุ ๔, เรื่องอายตนะ
ภายใน ๖, และ อายตนะภายนอก ๖; เห็นว่าอาการเหมือนกันหมดต่าง
กันแต่เพียงชื่อ จึงไม่นำ�มาใส่ไว้ในที่นี้ด้วย -ผู้แปล).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้

58

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑/๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู,่ ได้เกิดความรูส้ กึ อันนีข้ นึ้ ว่า
“สัตว์โลกนี้หนอ ถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็ญ ย่อมเกิด แก่
ตาย จุติ และบังเกิดอีก, ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่อง
ออกไปพ้นจากทุกข์ คือชรามรณะแล้ว การออกจากทุกข์ คือ
ชรามรณะนี้ จักปรากฏขึ้นได้อย่างไร”. ภิกษุทั้งหลาย !  
ความฉงนนี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า “เมื่ อ อะไรมี อ ยู่ ห นอ
ชรามรณะ จึงได้มี : ชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรหนอ”.
ภิกษุท้ังหลาย !   ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา, เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคาย, แก่เราว่า “เพราะ
ชาติ นี่เองมีอยู่ ชรามรณะจึงได้มี : ชรามรณะมี เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ;
เพราะ ภพ นีเ่ องมีอยู่ ชาติจงึ ได้มี : ชาติมี เพราะภพ
เป็นปัจจัย ;
เพราะ อุปาทาน นี่เองมีอยู่ ภพจึงได้มี : ภพมี
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ;
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เพราะ ตัณหา นีเ่ องมีอยู่ อุปาทานจึงได้มี : อุปาทานมี
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย ;
เพราะ เวทนา นี่เองมีอยู่ ตัณหาจึงได้มี : ตัณหามี
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ;
เพราะ ผัสสะ นี่เองมีอยู่ เวทนาจึงได้มี : เวทนามี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ;
เพราะ สฬายตนะ นีเ่ องมีอยู่ ผัสสะจึงได้มี : ผัสสะมี
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ;
เพราะ นามรู ป นี่ เ องมี อ ยู่ สฬายตนะจึ ง ได้ มี :
สฬายตนะมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย ;
เพราะ วิญญาณ นีเ่ องมีอยู่ นามรูปจึงได้มี : นามรูปมี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ;
เพราะ สังขาร นีเ่ องมีอยู่ วิญญาณจึงได้มี : วิญญาณมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย ;
เพราะ อวิชชา นี่เองมีอยู่ สังขารทั้งหลายจึงได้มี :
สังขารทั้งหลายมี เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ;” ดังนี้ :
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงเกิดสังขารทั้งหลาย ;
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงเกิดวิญญาณ ; เพราะวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงเกิดนามรูป ; เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงเกิด
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สฬายตนะ; เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงเกิดผัสสะ; เพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา ; เพราะเวทนาเป็นปัจจัย
จึงเกิดตัณหา ; เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงเกิดอุปาทาน ;
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงเกิดภพ ; เพราะภพเป็นปัจจัย
จึงเกิดชาติ ; เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะโสกปริเทว
ทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย : ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า
ความเกิดขึ้นพร้อม !   ความเกิดขึ้นพร้อม ! ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความฉงนได้มีแก่เราอีกว่า “เมื่อ
อะไรไม่มีหนอ ชรามรณะ จึงไม่มี : เพราะอะไรดับไปหนอ
ชรามรณะจึงดับไป”.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคาย,
ได้เกิดความรูแ้ จ้งอย่างยิง่ ด้วยปัญญา, แก่เราว่า “เพราะชาติ
นี่เองไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี : ชรามรณะดับเพราะชาติดับ ;
เพราะ ภพ นี่เองไม่มี ชาติจึงไม่มี : ชาติดับ เพราะ
ภพดับ ;
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เพราะ อุปาทาน นี่เองไม่มี ภพจึงไม่มี : ภพดับ
เพราะอุปาทานดับ ;
เพราะ ตัณหา นีเ่ องไม่มี อุปาทานจึงไม่มี : อุปาทานดับ
เพราะตัณหาดับ ;
เพราะ เวทนา นี่เองไม่มี ตัณหาจึงไม่มี : ตัณหาดับ
เพราะเวทนาดับ ;
เพราะ ผัสสะ นี่เองไม่มี เวทนาจึงไม่มี : เวทนาดับ
เพราะผัสสะดับ ;
เพราะ สฬายตนะ นีเ่ องไม่มี ผัสสะจึงไม่มี : ผัสสะดับ
เพราะสฬายตนะดับ ;
เพราะ นามรู ป นี่ เ องไม่ มี สฬายตนะจึ ง ไม่ มี :
สฬายตนะดับ เพราะนามรูปดับ ;
เพราะ วิญญาณ นีเ่ องไม่มี นามรูปจึงไม่มี : นามรูปดับ
เพราะวิญญาณดับ ;
เพราะ สังขาร นีเ่ องไม่มี วิญญาณจึงไม่มี : วิญญาณดับ
เพราะสังขารดับ ;
เพราะ อวิชชา นี่เองไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี :
สังขารดับ เพราะอวิชชาดับ ;” ดังนี้ :
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เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ; เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ; เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ; เพราะ
นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ; เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ;
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ; เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ;
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ; เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ;
เพราะภพดับ ชาติจงึ ดับ; เพราะชาติดบั ชรามรณะ โสกปริเทว
ทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับ : ความดับไม่เหลือ
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ในสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า
ความดับไม่เหลือ !   ความดับไม่เหลือ !   ย่อมมีดว้ ยอาการ
อย่างนี้.

166

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้
(อีกนัยหนึ่ง)

59

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู,่ ได้เกิดความรูส้ กึ อันนีข้ นึ้ ว่า
“สัตว์โลกนีห้ นอ ถึงแล้วซึง่ ความยากเข็ญ ย่อมเกิด ย่อมแก่
ย่อมตาย ย่อมจุติ และย่อมอุบตั ,ิ ก็เมือ่ สัตว์โลกไม่รจู้ กั อุบาย
เครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ คือชรามรณะแล้ว การออกจาก
ทุกข์ คือชรามรณะนี้ จักปรากฏขึ้นได้อย่างไร.”
ภิกษุทั้งหลาย !   ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
“เมื่ออะไรมีอยู่หนอ ชรามรณะจึงได้มี : เพราะมีอะไรเป็น
ปัจจัยหนอ จึงมีชรามรณะ” ดังนี้.
ภิกษุท้ังหลาย !   ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วย
ปัญญา เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคาย, แก่เราว่า “เพราะ
ชาติ นัน่ แล มีอยู่ ชรามรณะ จึงได้มี : เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
จึงมีชรามรณะ” ดังนี้.
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…1เพราะ ภพ นั่นแล มีอยู่ ชาติ จึงได้มี : เพราะมี
ภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ” ดังนี้.
…เพราะ อุปาทาน นัน่ แล มีอยู่ ภพ จึงได้มี : เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ” ดังนี้.
…เพราะ ตัณหา นั่นแล มีอยู่ อุปาทาน จึงได้มี :
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน” ดังนี้.
…เพราะ เวทนา นัน่ แล มีอยู่ ตัณหา จึงได้มี : เพราะมี
เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา” ดังนี้.
…เพราะ ผัสสะ นัน่ แล มีอยู่ เวทนา จึงได้มี : เพราะมี
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา” ดังนี้.
…เพราะ สฬายตนะ นั่นแล มีอยู่ ผัสสะ จึงได้มี :
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ” ดังนี้.
…เพราะ นามรูป นั่นแล มีอยู่ สฬายตนะ จึงได้มี :
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ” ดังนี้.
…เพราะ วิญญาณ นั่นแล มีอยู่ นามรูป จึงได้มี :
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป” ดังนี้.
1. ข้อความตามทีล่ ะ … ไว้นนั้ หมายความว่า ได้มคี วามฉงนเกิดขึน้ ทุกๆ ตอน แล้ว
ทรงท�ำในใจโดยแยบคาย จนความรูแ้ จ้งเกิดขึน้ ทุกๆ ตอน เป็นล�ำดับไปจนถึงทีส่ ดุ
ทัง้ ฝ่ายสมุทยวารและนิโรธวาร; ในทีน่ ลี้ ะไว้โดยนัยทีผ่ อู้ า่ นอาจจะเข้าใจเอาเองได้;
คือเป็นการตัดความร�ำคาญในการอ่าน. -ผูแ้ ปล
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
“เมื่ อ อะไรมี อ ยู่ ห นอ วิ ญ ญาณจึ ง ได้ มี : เพราะมี อ ะไร
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคาย ได้เกิดขึน้ แก่เราว่า “เพราะ
นามรูป นั่นแล มีอยู่ วิญญาณ จึงได้มี : เพราะมีนามรูป
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
“วิญญาณนี้ ย่อมเวียนกลับจากนามรูป : ย่อมไม่เลยไปอืน่ ;
ด้ ว ยเหตุ เ พี ย งเท่ า นี้ สั ต ว์ โ ลกนี้ พึ ง เกิ ด บ้ า ง พึ ง แก่ บ้ า ง
พึ ง ตายบ้ า ง พึ ง จุ ติ บ้ า ง พึ ง อุ บั ติ บ้ า ง : ข้ อ นี้ ไ ด้ แ ก่ ก ารที่
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ; เพราะมีวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ; เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
สฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ; เพราะมี
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา; เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมี
ตัณหา ; เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน ; เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ;
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน : ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้”.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ดวงตาเกิดขึน้ แล้ว ญาณเกิดขึน้ แล้ว
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้น
แล้ว แก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า
“ความเกิดขึ้นพร้อม (สมุทัย) !  ความเกิดขึ้นพร้อม
(สมุทัย) !” ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ความฉงนนีไ้ ด้เกิดขึน้ แก่เราต่อไป
ว่า “เมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะ จึงไม่มี : เพราะความดับ
แห่งอะไร จึงมีความดับแห่งชรามรณะ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคาย ได้เกิดขึน้ แก่เราว่า “เพราะ
ชาติ นัน่ แล ไม่มี ชรามรณะ จึงไม่มี : เพราะความดับแห่งชาติ
จึงมีความดับแห่งชรามรณะ” ดังนี้.
…เพราะ ภพ นัน่ แล ไม่มี ชาติ จึงไม่มี : เพราะความดับ
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ” ดังนี้.
…เพราะ อุปาทาน นัน่ แล ไม่มี ภพ จึงไม่มี : เพราะ
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ” ดังนี้.
…เพราะ ตัณหา นั่นแล ไม่มี อุปาทาน จึงไม่มี :
เพราะความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน” ดังนี.้
…เพราะ เวทนา นัน่ แล ไม่มี ตัณหา จึงไม่มี : เพราะ
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา” ดังนี้.
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…เพราะ ผัสสะ นัน่ แล ไม่มี เวทนา จึงไม่มี : เพราะ
ความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา” ดังนี้.
…เพราะ สฬายตนะ นั่นแล ไม่มี ผัสสะ จึงไม่มี :
เพราะความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ”
ดังนี้.
…เพราะ นามรูป นั่นแล ไม่มี สฬายตนะ จึงไม่มี :
เพราะความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ”
ดังนี้.
…เพราะ วิญญาณ นั่นแล ไม่มี นามรูป จึงไม่มี :
เพราะความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป”
ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
“เมือ่ อะไรไม่มหี นอ วิญญาณจึงไม่มี : เพราะความดับแห่ง
อะไร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคาย ได้เกิดขึน้ แก่เราว่า “เพราะ
นามรูป นัน่ แล ไม่มี วิญญาณ จึงไม่มี : เพราะความดับแห่ง
นามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
“หนทางเพื่อการตรัสรู้นี้ อันเราได้ถึงทับแล้วแล : ได้แก่
สิ่งเหล่านี้คือ เพราะความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับ
แห่งวิญญาณ; เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับ
แห่งนามรูป ; เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับ
แห่งสฬายตนะ ; เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมี
ความดับแห่งผัสสะ ; เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมี
ความดับแห่งเวทนา ; เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมี
ความดับแห่งตัณหา ; เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมี
ความดับแห่งอุปาทาน; เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมี
ความดับแห่งภพ ; เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับ
แห่งชาติ ; เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น :
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี”้ .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ดวงตาเกิดขึน้ แล้ว ญาณเกิดขึน้ แล้ว
ปั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น แล้ ว วิ ช ชาเกิ ด ขึ้ น แล้ ว แสงสว่ า งเกิ ด ขึ้ น
แล้ว แก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า
“ความดับไม่เหลือ (นิโรธ) ! ความดับไม่เหลือ (นิโรธ) !”
ดังนี้.
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ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้

60

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เราได้ รู้ ถึ ง ธรรมสองอย่ า ง คื อ
ความไม่รู้จักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลาย และความเป็น
ผู้ไม่ถอยหลัง ในการตั้งความเพียร. เราตั้งความเพียร
คือความไม่ถอยหลังว่า “หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่
เนือ้ และเลือดในสรีระ จักเหือดแห้งไปก็ตามที เมือ่ ยังไม่ลถุ งึ
ประโยชน์อนั บุคคลจะลุได้ดว้ ยกำ�ลังของบุรษุ ด้วยความเพียร
ของบุรษุ ด้วยความบากบัน่ ของบุรษุ แล้ว จักหยุดความเพียร
นั้นเสีย เป็นไม่มีเลย” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะ
ความไม่ประมาท ได้บรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไป
กว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว.
(ในบาลี มหา. วิ. ๔/๔๒/๓๕, -บาลี สคา. ส.ํ ๑๕/๑๕๓/๔๒๕.
ก็ได้ตรัสว่าพระองค์ได้บรรลุแล้ว ทำ�ให้แจ้งแล้ว ซึ่งวิมุตติอันไม่มีไม่มี
วิมุตติอื่นยิ่งกว่า (อนุตฺตรา วิมุตฺติ) ด้วยการทำ�ในใจโดยแยบคาย
ด้วยความเพียรอันชอบโดยแยบคาย -ผู้แปล).
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61

1
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๕๗/๕๐๕.

ราชกุมาร !   ครัน้ เรากลืนกินอาหารหยาบ ทำ�กายให้
มีก�ำ ลังได้แล้ว, เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย
จึงบรรลุฌานที่ ๑ มีวติ กวิจาร มีปตี แิ ละสุข อันเกิดแต่วเิ วก
แล้วแลอยู.่ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุฌานที่ ๒
เป็นเครื่องผ่องใสในภายใน เป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจ ไม่มี
วิ ต กวิ จ าร มี แ ต่ ปี ติ แ ละสุ ข อั น เกิ ด แต่ ส มาธิ แ ล้ ว แลอยู่ .
เพราะความจางไปแห่งปีติ ย่อมอยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ
เสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุฌานที่ ๓ อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยเจ้า
กล่าวว่าผูไ้ ด้ฌานนี้ เป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติอยูเ่ ป็นสุข, แล้วแลอยู.่
และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน จึงได้บรรลุฌานที่ ๔ อัน
ไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะ
อุเบกขาแล้วแลอยู.่
เรานั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน
1. ยังพบใน สคารวสูตร -บาลี ม. ม. ๑๓/๖๘๕/๗๕๔, มหาสัจจกสูตร -บาลี
มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๒๗, ซึ่งตอนนี้ ปาสราสิสูตร ไม่มี, ต่อไปใน สคารวสูตรและ
มหาสัจจกสูตร ก็ไม่ม.ี -ผู้แปล
174

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ถึงความไม่หวัน่ ไหวตัง้ อยูเ่ ช่นนีแ้ ล้ว ได้นอ้ มจิตไปเฉพาะต่อ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ. เรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่
อาศัยในภพก่อนได้หลายประการ คือ ระลึกได้ชาติหนึง่ บ้าง
สองชาติ สามชาติ สี่ชาติ ห้าชาติบ้าง, สิบชาติ ยี่สิบชาติ
สามสิบชาติ สี่สิบชาติ ห้าสิบชาติบ้าง, ร้อยชาติ พันชาติ
แสนชาติบ้าง, ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป์ หลายวิวัฏฏกัปป์
หลายสังวัฏฏกัปป์และวิวัฏฏกัปป์บ้าง, ว่าเมื่อเราอยู่ใน
ภพโน้น มีชอื่ อย่างนัน้ มีโคตร มีวรรณะ มีอาหารอย่างนัน้ ๆ,
เสวยสุขและทุกข์เช่นนัน้ ๆ มีอายุสดุ ลงเท่านัน้ ; ครัน้ จุตจิ าก
ภพนั้นแล้ว ได้เกิดในภพโน้น มีชื่อ โคตร วรรณะ อาหาร
อย่างนั้นๆ, ได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นๆ มีอายุสุดลง
เท่านัน้ ; ครัน้ จุตจิ ากภพนัน้ ๆ แล้ว มาเกิดในภพนี.้ เรานัน้
ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการ
พร้อมทั้งอาการและลักษณะ ดังนี้.
ราชกุมาร !   นี่เป็นวิชชาที่ ๑ ที่เราได้บรรลุแล้วใน
ยามแรกแห่งราตรี. อวิชชาถูกทำ�ลายแล้ว วิชชาเกิดขึ้น
แล้ว, ความมืดถูกทำ�ลายแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้ว,
เช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนส่ง
ไปแล้วแลอยู่, โดยควร.
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เรานั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน
ถึงความไม่หวัน่ ไหวตัง้ อยูเ่ ช่นนีแ้ ล้ว ได้นอ้ มจิตไปเฉพาะต่อ
จุตปู ปาตญาณ. เรามีจกั ขุทพิ ย์ บริสทุ ธิก์ ว่าจักขุของสามัญ
มนุษย์, ย่อมแลเห็นสัตว์ทงั้ หลายจุตอิ ยู่ บังเกิดอยู,่ เลวทราม
ประณีต, มีวรรณะดี มีวรรณะเลว, มีทุกข์ มีสุข. เรา
รู้แจ้งชัด หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า “ผู้เจริญทั้งหลาย !  
สัตว์เหล่านี้หนอ ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
พูดติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบ
การงานด้วยอำ�นาจ มิจฉาทิฏฐิ, เบือ้ งหน้าแต่กายแตกตายไป
ย่ อ มพากั น เข้ า สู่ อ บายทุ ค ติ วิ นิ บ าตนรก. ท่ า นผู้ เ จริ ญ
ทัง้ หลาย ! ส่วนสัตว์เหล่านีห้ นอ ประกอบกายสุจริต วจีสจุ ริต
มโนสุจริต ไม่ตเิ ตียนพระอริยเจ้า, เป็นสัมมาทิฏฐิ ประกอบ
การงานด้วยอำ�นาจสัมมาทิฏฐิ, เบือ้ งหน้าแต่กายแตกตายไป
ย่อมพากันเข้าสูส่ คุ ติโลกสวรรค์”. เรามีจกั ขุทพิ ย์บริสทุ ธิ์
ล่วงจักขุสามัญมนุษย์ เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่ บังเกิดอยู่ เลว
ประณีต มีวรรณะดี วรรณะทราม มีทุกข์ มีสุข. รู้ชัด
หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ฉะนี้.
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ราชกุมาร !   นี้เป็นวิชชาที่ ๒ ที่เราได้บรรลุแล้วใน
ยามกลางแห่งราตรี. อวิชชาถูกทำ�ลายแล้ว วิชชาเกิดขึน้ แล้ว,
ความมืดถูกทำ�ลายแล้ว ความสว่างเกิดขึน้ แทนแล้ว, เช่นเดียว
กับทีเ่ กิดแก่ผไู้ ม่ประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนส่งไปแล้วแลอยู,่
โดยควร.
เรานั้ น ครั้ น จิ ต ตั้ ง มั่ น บริ สุ ท ธิ์ ผ่ อ งใสไม่ มี กิ เ ลส
ปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน
ถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อ
อาสวักขยญาณ, เราย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นี่ทุกข์,
นี่เหตุแห่งทุกข์, นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, นี่ทางให้ถึง
ความดับไม่มเี หลือแห่งทุกข์; และเหล่านีเ้ ป็นอาสวะทัง้ หลาย,
นีเ้ หตุแห่งอาสวะทัง้ หลาย, นีค้ วามดับไม่มเี หลือแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย, นี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะ
ทัง้ หลาย”. เมือ่ เรารูอ้ ยูอ่ ย่างนี้ เห็นอยูอ่ ย่างนี้ จิตก็พน้ จาก
กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ. ครัน้ จิตพ้นวิเศษแล้ว
ก็เกิดญาณหยั่งรู้ว่า จิตพ้นแล้ว. เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์จบแล้ว กิจที่ต้องทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่นที่
จะต้องทำ�เพื่อความ (หลุดพ้น) เป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก.
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ราชกุมาร !   นี่เป็นวิชชาที่ ๓ ที่เราได้บรรลุแล้วใน
ยามปลายแห่งราตรี. อวิชชาถูกทำ�ลายแล้ว วิชชาเกิดขึน้ แล้ว,
ความมืดถูกทำ�ลายแล้ว ความสว่างเกิดขึน้ แทนแล้ว, เช่นเดียว
กับทีเ่ กิดแก่ผไู้ ม่ประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนส่งไปแล้วแลอยู,่
โดยควร.
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62

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ภิกษุทง้ั หลาย !   มีสง่ิ ทีแ่ ล่นดิง่ ไปสุดโต่งอยูส่ องอย่าง
ทีบ่ รรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วย. สิง่ ทีแ่ ล่นดิง่ ไปสุดโต่งนัน้
คืออะไร คือ การประกอบตนพัวพันอยูด่ ว้ ยความใคร่ในกาม
ทัง้ หลาย อันเป็นการกระทำ�ทีย่ งั ต่�ำ เป็นของชาวบ้าน เป็นของ
คนชัน้ ปุถชุ น ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วยประโยชน์,
และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำ�บาก
อันนำ�มาซึง่ ความทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์, สองอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ข้อปฏิบตั เิ ป็นทางสายกลาง ทีไ่ ม่ดงิ่
ไปหาสิง่ สุดโต่งสองอย่างนัน้ เป็นข้อปฏิบตั ทิ ตี่ ถาคตได้ตรัสรู้
เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบตั ทิ �ำ ให้เกิดจักษุ เป็นข้อปฏิบตั ทิ �ำ ให้
เกิดญาณ เป็นไปเพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูอ้ นั ยิง่ เพือ่ ความ
ตรัสรู้พร้อม เพื่อนิพพาน.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ข้อปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นทางสายกลาง ทีไ่ ม่ดง่ิ
ไปหาที่ สุ ด โต่ ง สองอย่ า งนั้ น เป็ น อย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ! ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น คือข้อปฏิบัติ
อั น เป็ น หนทางอั น ประเสริ ฐ ประกอบอยู่ ด้ ว ยองค์ แ ปด
ประการนี่เอง. แปดประการคืออะไรเล่า ? คือความเห็น
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ทีถ่ กู ต้อง ความดำ�ริทถี่ กู ต้อง การพูดจาทีถ่ กู ต้อง การทำ�การ
งานที่ถูกต้อง การอาชีพที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง
ความรำ�ลึกที่ถูกต้อง ความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้อง. ภิกษุ
ทัง้ หลาย ! นีแ้ ลคือข้อปฏิบตั ทิ เี่ ป็นทางสายกลาง ทีต่ ถาคตได้
ตรัสรูเ้ ฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบตั ทิ �ำ ให้เกิดจักษุ ทำ�ให้เกิดญาณ
เป็นไปเพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรูอ้ นั ยิง่ เพือ่ ความตรัสรูพ้ ร้อม
เพื่อนิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ
เรือ่ งความทุกข์ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่กเ็ ป็นทุกข์
ความเจ็บไข้กเ็ ป็นทุกข์1 ความตายก็เป็นทุกข์, ความประจวบ
กับสิ่งที่ไม่รัก เป็นทุกข์ ความพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์
ความปรารถนาสิง่ ใดแล้วไม่ได้สงิ่ นัน้ เป็นทุกข์, กล่าวโดยย่อ
ขันธ์ห้าที่ประกอบด้วยอุปาทาน เป็นทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ
เรือ่ งแดนเกิดของความทุกข์ คือตัณหา อันเป็นเครือ่ งทำ�ให้มี
การเกิดอีก อันประกอบอยู่ด้วยความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจ
ความเพลิน อันเป็นเครือ่ งให้เพลิดเพลินอย่างยิง่ ในอารมณ์
นั้นๆ, ได้แก่ ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น
ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น.
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ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ
เรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์ คือความดับสนิท
เพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง คือ ความ
สลัดทิ้ง ความสละคืน ความปล่อย ความทำ�ไม่ให้มีที่อาศัย
ซึ่งตัณหานั้น.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย !   นี้แ ลคื อ ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ
เรื่องข้อปฏิบัติอันทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความ
ทุกข์ คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ อันประกอบ
ด้วยองค์แปดประการนี้ ได้แก่ ความเห็นทีถ่ กู ต้อง ความดำ�ริ
ที่ถูก ต้ อ ง การพู ด จาที่ถูก ต้ อ ง การทำ � การงานที่ถูก ต้ อ ง
การอาชีพที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง ความรำ�ลึก
ทีถ่ กู ต้อง ความตัง้ ใจมัน่ คงทีถ่ กู ต้อง.
ภิกษุทงั้ หลาย !   จักษุเกิดขึน้ แล้ว ญาณเกิดขึน้ แล้ว
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟัง มาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข์, เกิดขึ้น
แก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่
ควรกำ�หนดรู้, เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือ
ความทุกข์นี้ เราตถาคตกำ�หนดรู้รอบแล้ว.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   จักษุเกิดขึน้ แล้ว ญาณเกิดขึน้ แล้ว
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของทุกข์,
เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือแดนเกิดของ
ทุกข์นี้ เป็นสิง่ ทีค่ วรละเสีย, เกิดขึน้ แก่เราว่า ก็ความจริงอัน
ประเสริฐ คือแดนเกิดของความทุกข์นี้ เราตถาคตละได้แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   จักษุเกิดขึน้ แล้ว ญาณเกิดขึน้ แล้ว
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือของ
ความทุกข์, เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือ
ความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่ควรทำ�ให้แจ้ง,
เกิดขึ้นแก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่
เหลือของความทุกข์นี้ เราตถาคตได้ทำ�ให้แจ้งแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   จักษุเกิดขึน้ แล้ว ญาณเกิดขึน้ แล้ว
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่
เราว่า นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์
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ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์, เกิดขึ้นแก่เราว่า
ก็ความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์ให้ลุถึงความ
ดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เป็นสิง่ ทีค่ วรทำ�ให้เกิดมี, เกิดขึน้
แก่เราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐ คือข้อปฏิบัติที่ทำ�สัตว์ให้
ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เราตถาคตได้ทำ�ให้
เกิดมีแล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ตลอดกาลเพียงไร ทีญ
่ าณทัสสนะ
เครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา อันมีปริวัฏฏ์สาม มีอาการ
สิบสอง ในอริยสัจจ์ทั้งสี่เหล่านี้ ยังไม่เป็นญาณทัสสนะที่
บริสทุ ธิส์ ะอาดด้วยดี; ตลอดกาลเพียงนัน้ เรายังไม่ปฏิญญาว่า
ได้ตรัสรูพ้ ร้อมเฉพาะแล้วซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาแลมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใด ญาณทัสสนะเครื่องรู้เห็น
ตามเป็ น จริ ง ของเรา อันมีปริวัฏ ฏ์สาม มีอาการสิบสอง
ในอริยสัจจ์ทั้งสี่ เหล่านี้เป็นญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์สะอาด
ด้วยดี ; เมื่อนั้น เราก็ปฏิญญาว่า เป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อม
เฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์…
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การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว

63

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๒๓/๓๒๐.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ก็เมือ่ เราเป็นผูม้ คี วามเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา มีความโศกเป็นธรรมดา
มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ด้วยตน, ก็รู้จักโทษแห่งสิ่ง
ที่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โศก เศร้าหมองเป็นธรรมดา.
ครัน้ รูแ้ ล้ว จึงได้แสวงหานิพพาน อันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย
ไม่โศก ไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดา อันไม่มีส่งิ อื่นยิ่งไปกว่า
อันเกษมจากโยคธรรม, เราก็ได้บรรลุพระนิพพานนัน้ . อนึง่
ปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดแก่เราว่า “ความหลุดพ้น
ของเราไม่กลับกำ�เริบ การเกิดครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ สุดท้าย ภพเป็น
ที่เกิดใหม่มิได้มีอีก” ดังนี้.
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การตรัสรู้คือการทับรอยแห่ง
พระพุทธเจ้าในอดีต

64
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๘/๒๕๓.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ เที่ ย วไป
ในป่าทึบ เกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่า ที่มนุษย์
แต่กาลก่อนเคยใช้เดินแล้ว. บุรษุ นัน้ จึงเดินตามทางนัน้ ไป
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานี
โบราณ อันมนุษย์ทั้งหลายแต่กาลก่อนเคยอยู่อาศัยแล้ว
เป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวน สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สมบูรณ์ด้วย
สระโบกขรณี มีซากกำ�แพงล้อม มีภูมิภาคน่ารื่นรมย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ลำ�ดับนั้น บุรุษนั้นเข้าไปกราบทูล
แจ้งข่าวนีแ้ ก่พระราชา หรือแก่มหาอำ�มาตย์ของพระราชาว่า
“ขอท้าวพระกรุณาจงทรงทราบเถิด : ข้าพระเจ้าเมือ่ เทีย่ วไป
ในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่า ที่มนุษย์
แต่กาลก่อนเคยใช้เดินแล้ว. ข้าพระเจ้าได้เดินตามทางนัน้ ไป
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานี
โบราณ อันมนุษย์ทั้งหลายแต่กาลก่อน เคยอยู่อาศัยแล้ว
เป็ น ที่ อั น สมบู ร ณ์ ด้ ว ยสวน สมบู ร ณ์ ด้ ว ยป่ า ไม้ สมบู ร ณ์
ด้วยสระโบกขรณี มีซากกำ�แพงล้อม มีภูมิภาคน่ารื่นรมย์.
ขอพระองค์จงปรับปรุงสถานทีน่ น้ั ให้เป็นนครเถิด พระเจ้าข้า !”
ดังนี้.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ลำ�ดับนัน้ พระราชาหรือมหาอำ�มาตย์
ของพระราชานั้น จึ ง ปรั บ ปรุ ง สถานที่น้ัน ขึ้น เป็ น นคร.
สมัยต่อมา นครนั้นได้กลายเป็นนครที่ม่ังคั่งและรุ่งเรือง
มีประชาชนมาก เกลือ่ นกล่นด้วยมนุษย์ ถึงแล้วซึง่ ความเจริญ
ไพบูลย์, นีฉ้ นั ใด;
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนี้ก็ฉันนั้น : เราได้เห็นแล้วซึ่ง
รอยทางเก่า ทีเ่ คยเป็นหนทางเก่า อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทัง้ หลายในกาลก่อนเคยทรงดำ�เนินแล้ว. ภิกษุทงั้ หลาย !  
ก็รอยทางเก่า ทีเ่ คยเป็นหนทางเก่า อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทัง้ หลายในกาลก่อน เคยทรงดำ�เนินแล้วนัน้ เป็นอย่างไรเล่า
นั่นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเทียว ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ
ทัง้ หลาย ! นีแ้ ล รอยทางเก่าทีเ่ ป็นหนทางเก่า อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลายในกาลก่อนเคยทรงดำ�เนินแล้ว. เรานัน้
ได้ดำ�เนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้น. เมื่อดำ�เนินไปตาม
ซึ่งหนทางนั้นอยู่, เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชรามรณะ,
ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ, ซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง
ชรามรณะ, ซึ่ ง ข้ อ ปฎิ บั ติ เ ครื่ อ งทำ � สั ต ว์ ใ ห้ ลุ ถึ ง ความดั บ
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ; …
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(ข้อความต่อไปจากนี้ ได้ตรัสถึงชาติ-ภพ-อุปาทาน-ตัณหาเวทนา-ผั ส สะ-สฬายตนะ-นามรู ป -วิ ญ ญาณ สุ ด ลงเพี ย งสั ง ขาร
โดยอาการทั้ ง สี่ , ดั ง ที่ ไ ด้ ต รั ส ในกรณี แ ห่ ง ชรามรณะ เหมื อ นกั น ทุ ก
ตัวอักษร เว้นแต่ชอื่ ของตัวปฏิจจสมุปปันนธรรมนัน้ ๆ เท่านัน้ -ผูแ้ ปล).
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เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้
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-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใด ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, ในขณะนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหา
ประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะ
บันดาลได้, ได้ปรากฏขึ้นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้ง
เทวดาและมนุษย์. ถึงแม้ในโลกันตริกนรก อันโล่งโถง
ไม่มีอะไรปิดกั้น แต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณ
มิได้ อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อันมีฤทธิ์
อานุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้น แม้ในที่นั้น แสงสว่างอัน
โอฬารหาประมาณมิได้ ยิ่งใหญ่กว่าอานุภาพของเทวดา
ทั้งหลายจะบันดาลได้ ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกัน. สัตว์ที่
เกิดอยู่ ณ ทีน่ นั้ จะรูจ้ กั กันได้ดว้ ยแสงสว่างนัน้ พากันร้องว่า
“ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลายเอ๋ย !   ผูอ้ นื่ อันเกิดอยูใ่ นทีน่ นี้ อกจาก
เราก็มีอยู่เหมือนกัน” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้แลเป็น อัศจรรย์ครั้งที่สาม ที่
ยังไม่เคยมี ได้บังเกิดมีขึ้นเพราะการบังเกิดแห่ง ตถาคต
ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้

66

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !   เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. …
อานนท์ !   เมื่อใด ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
ซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ; เมือ่ นัน้ แผ่นดินย่อมหวัน่ ไหว
ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน.
อานนท์ !   นี้เป็นเหตุปัจจัยที่คำ�รบห้า แห่งการ
ปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง

67

-บาลี ม. ม. ๑๓/๖๖๘/๗๓๗.

“พระโคดมผู้เจริญ !   มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งๆ ผู้ถึงที่สุด
แห่งบารมี เพือ่ บรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ)
แล้วบัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งๆ. พระโคดมผู้เจริญ !  
ในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งๆ
เหล่านั้น พระโคดมผู้เจริญ !   พระองค์เป็นพวกไหน ?”

ภารท๎วาชะ !  เรากล่าว มาตรฐานทีต่ า่ งกัน ในบรรดา
สมณพราหมณ์ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาใน
ธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบของตนๆ) เหล่านั้น :
ภารท๎วาชะ !   สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงที่สุด
แห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตาม
แบบของตนๆ), เขาเป็นพวกมีหลักลัทธิที่ฟังตามๆ กันมา
(อนุสฺสวิกา) ; โดยการฟังตามๆ กันมานั้น เขาได้บัญญัติ
หลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมา ดังเช่นพวกพราหมณ์ไตรเพท
(พฺราหฺมณา เตวิชฺชา) ; นี้มีอยู่พวกหนึ่ง.
ภารท๎วาชะ !   สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถึงที่สุด
แห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตาม
แบบของตนๆ) ; เพราะอาศัยสัทธาอย่างเดียวเป็นมาตรฐาน
190

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

เขาได้บญ
ั ญัตหิ ลักลัทธิพรหมจรรย์ขน้ึ มา
ดังเช่นพวกนักตรึกตรอง (ตกฺกี วีมํสี) ; นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่ง.
ภารท๎วาชะ !   สมณพราหมณ์พวกหนึง่ ซึง่ ก็ถงึ ทีส่ ดุ
แห่งบารมีเพือ่ บรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว (ตามแบบ
ั ญัตหิ ลักลัทธิพรหมจรรย์ขน้ึ มา ด้วยปัญญา
ของตนๆ) ได้บญ
เป็ น เครื่ อ งรู้ ยิ่ ง (อภิ ญ ญา) ซึ่ ง ธรรมด้ ว ยตนเองโดยแท้
ในธรรมทัง้ หลาย ทีไ่ ม่เคยฟังมาแต่กอ่ น ; นีก้ ม็ อี ยูพ่ วกหนึง่ .
ภารทวาชะ ! ท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นวี้ า่ เราเป็นผูห้ นึง่
ในบรรดาสมณพราหมณ์พวกนั้น.
(เกวลํ สทฺธามตฺตกา)
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ทรงคิดหาที่พึ่งส�ำหรับพระองค์เอง

68

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๒๕/๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราอยู่ที่ตำ�บลอุรุเวลา ใกล้ฝั่ง
แม่น้ำ�เนรัญชรา, ที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ
คราวเมือ่ ตรัสรูใ้ หม่ๆ, ภิกษุทงั้ หลาย ! เมือ่ เราเร้นอยู่ ณ ทีส่ งัด
เกิดปริวิตกขึ้นในใจว่า “ผู้อยู่ไม่มีที่เคารพ ไม่มีที่พึ่งพำ�นัก
ย่อมเป็นทุกข์, เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์
คนไหนหนอแล้วแลอยู่ ?”
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้สึกอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า
“เรามองไม่ เ ห็ น สมณพราหมณ์ อื่ น ที่ ไ หนในโลกนี้ แ ละ
เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, เทวดาพร้อมทัง้ มนุษย์ ซึง่ สมบูรณ์ดว้ ยศีล ด้วยสมาธิ
ด้วยปัญญา ด้วยวิมตุ ติ ยิง่ กว่าเรา ซึง่ เราควรสักการะเคารพ
แล้วเข้าไปอาศัยอยู”่ .
ภิกษุทั้งหลาย !   ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
“ถ้าไฉน ธรรมอันใดที่เราได้ตรัสรู้แล้ว. เราพึงสักการะ
เคารพธรรมนัน้ เข้าไปอาศัยแล้วแลอยูเ่ ถิด”. สหัมบดีพรหม
รูค้ วามคิดในใจของเรา อันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏ
อยู่เฉพาะหน้าเรา ในชั่วเวลาที่คนแข็งแรง เหยียดแขนออก
แล้วคู้เข้า เท่านั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   สหัมบดีพรหม ทำ�ผ้าห่มเฉวียงบ่า
ข้างหนึง่ จดเข่าข้างขวาทีพ่ นื้ ดิน น้อมอัญชลีเข้ามาหาเราแล้ว
กล่าวกะเราว่า “อย่างนั้นแหละ พระผู้มีพระภาค ! อย่างนั้นแหละ
พระสุคต ! ข้าแต่พระองค์ ! แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีล่ ว่ งไปแล้ว
ในอดีต ก็ได้สักการะเคารพธรรมนั่นเอง เข้าไปอาศัยแล้วแลอยู่, แม้ที่
จักมาตรัสรูข้ า้ งหน้า ก็จกั สักการะเคารพธรรมนัน่ เอง จักเข้าไปอาศัยแล้ว
แลอยู่. ข้าแต่พระองค์ ! แม้พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในบัดนี้ ก็ขอจงสักการะเคารพธรรมนัน่ แหละ เข้าไปอาศัยแล้วแลอยูเ่ ถิด”.
สหัมบดีพรหม ได้กล่าวคำ�นี้แล้ว ; ได้กล่าวคำ�อื่นอีก (ซึ่งผูก
เป็นกาพย์) ว่า
“พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดในอดีตด้วย พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใด
ในอนาคตด้วย และพระสัมพุทธเจ้าผู้ทำ�ความโศกแห่งสัตวโลกเป็น
อันมากให้ฉบิ หายไปด้วย, พระสัมพุทธเจ้าทัง้ หมดนัน้ ล้วนแล้วแต่เคารพ
พระสัทธรรมแล้วแลอยู่แล้ว, อยู่อยู่, และจักอยู่ ; ข้อนี้เป็นธรรมดาแห่ง
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย, เพราะเหตุนน้ั แล คนผูร้ กั ตน หวังอยูต่ อ่ คุณอันใหญ่
ระลึกถึงซึง่ พระพุทธศาสนาอยู่ จงเคารพพระสัทธรรมเถิด.” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !   สหัมบดีพรหมได้กล่าวคำ�นี้แล้ว,
อภิวาทเราแล้ว กระทำ�ประทักษิณหายไปในที่นั้น. ภิกษุ
ทั้งหลาย !   เราเข้าใจในการเชื้อเชิญของพรหม และการ
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กระทำ�ที่สมควรแก่ตน : เราได้ตรัสรู้ธรรมใด ก็สักการะ
เคารพธรรมนั้น เข้าไปอาศัยธรรมนั้น อยู่แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อนึง่ ในกาลใดแล หมูส่ งฆ์ประกอบ
พร้อมด้วยคุณอันใหญ่, ในกาลนั้น เรามีความเคารพ
แม้ในสงฆ์, ดังนี้.
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ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม
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1
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๖๑/๕๐๙.

ราชกุ ม าร !   ความคิ ด ข้ อ นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
“ธรรมทีเ่ ราบรรลุแล้วนีเ้ ป็นธรรมอันลึก สัตว์อนื่ เห็นได้ยาก
ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาม, เป็นธรรมระงับและประณีต ไม่เป็น
วิสัยที่จ ะหยั่ งลงง่ ายๆ แห่งความตรึก เป็น ของละเอียด
เป็นวิสยั รูไ้ ด้เฉพาะบัณฑิต, ก็สตั ว์เหล่านี้ มีอาลัยเป็นทีย่ นิ ดี
ยินดีแล้วในอาลัย เพลิดเพลินแล้วในอาลัย, สำ�หรับสัตว์ผมู้ ี
อาลัยเป็นที่ยินดี ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้น, ยากนักที่จะ
เห็นปฏิจจสมุปบาทอันมีสงิ่ นี้ (คือมีอาลัย) เป็นปัจจัย, ยากนัก
ที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง, คือ ธรรม
อันถอนอุปธิทั้งสิ้น ความสิ้นตัณหา ความคลายกำ�หนัด
ความดับโดยไม่เหลือ และนิพพาน. หากเราพึงแสดงธรรม
แล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึง ข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่า
แก่เรา, เป็นความลำ�บากแก่เรา.”
โอ, ราชกุมาร !   คาถาอันน่าเศร้าเหล่านีท้ เี่ ราไม่เคย
ฟังมาแต่ก่อน ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า “กาลนี้ไม่ควร
ประกาศธรรมทีเ่ ราบรรลุได้แล้วโดยยาก. ธรรมนี,้ สัตว์ที่
ถูกราคะโทสะรวบรัดแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย. สัตว์ที่
1. ยังมีในสูตรอืน่ อีก เช่น ปาสราสิสตู ร -บาลี มู. ม. ๑๒/๓๒๓/๓๒๑. -ผูแ้ ปล
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กำ�หนัดด้วยราคะ ถูกกลุม่ มืดห่อหุม้ แล้ว จักไม่เห็นธรรมอัน
ให้ถงึ ทีท่ วนกระแส, อันเป็นธรรมละเอียดลึกซึง้ เห็นได้ยาก
เป็นอณู”, ดังนี้. ราชกุมาร ! เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้,
จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่น้อมไปเพื่อการ
แสดงธรรม.
ราชกุมาร !   ครั้งนั้น ความรู้สึกข้อนี้ ได้บังเกิดขึ้น
แก่สหัมบดีพรหม เพราะเธอรู้ความปริวิตกในใจของเรา
ด้วยใจ. ความรูส้ กึ นัน้ มีวา่ “ผูเ้ จริญ ! โลกจักฉิบหายเสีย
แล้วหนอ ผู้เจริญ ! โลกจักพินาศเสียแล้วหนอ, เพราะเหตุ
ที่จิตแห่งพระตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมไป
เพือ่ ความขวนขวายน้อย, ไม่นอ้ มไปเพือ่ แสดงธรรม” ดังนี.้
ลำ�ดับนั้น สหัมบดีพรหมได้อันตรธานจากพรหมโลก มา
ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา รวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรง
เหยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้น.
ราชกุมาร !   ครั้งนั้น สหัมบดีพรหม ห่มผ้าเฉวียง
บ่า ประคองอัญชลีเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ แล้วกล่าวคำ�นี้กะ
เราว่า “พระองค์ผู้เจริญ ! ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมเพื่อเห็น
แก่ขา้ พระองค์เถิด, ขอพระสุคตจงแสดงธรรมเถิด, สัตว์ทมี่ ธี ลุ ใี นดวงตา
แต่เล็กน้อย ก็มีอยู่, เขาจักเสื่อมเสียเพราะไม่ได้ฟังธรรม. สัตว์ผู้รู้ทั่วถึง
ธรรม จักมีโดยแท้” ดังนี้.
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ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว ๓ เหล่า

70

-บาลี. ม. ม. ๑๓/๔๖๓/๕๑๑.

ราชกุ ม าร !   ครั้ ง นั้ น เรารู้ แ จ้ ง คำ � เชื้ อ เชิ ญ ของ
สหัมบดีพรหมแล้ว, และเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์
ทัง้ หลาย เราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้ว. เมือ่ เราตรวจดู
โลกด้วยพุทธจักขุอยู,่ เราได้เห็นสัตว์ทงั้ หลาย ผูม้ ธี ลุ ใี นดวงตา
เล็กน้อยบ้าง มีมากบ้าง, ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้าง อ่อนบ้าง,
มีอาการดีบ้าง เลวบ้าง, อาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้าง ยากบ้าง ;
และบางพวกเห็นโทษในปรโลก โดยความเป็นภัยอยู่ก็มี ;
เปรี ย บเหมื อ นในหนองบั ว อุ บ ล บั ว ปทุ ม บั ว บุ ณ ฑริ ก ,
ดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ� เจริญในน้ำ� อันน้ำ�พยุงไว้
ยังจมอยู่ในนํ้า, บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ� เจริญในน้ำ� อันน้ำ�
พยุงไว้ ตั้งอยู่เสมอพื้นนํ้า, บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ� เจริญ
ในน้�ำ อันน้�ำ พยุงไว้ โผล่ขนึ้ พ้นนํา้ อันน้�ำ ไม่ถกู แล้ว, มีฉนั ใด,
ราชกุมาร ! เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆ กันฉันนั้น.
ราชกุมาร ! ครั้งนั้น เราได้รับรองกะสหัมบดีพรหมด้วยคำ�
(ที่ผูกเป็นกาพย์) ว่า
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“ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้ว
แก่สตั ว์เหล่านัน้ , สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านัน้
จงปลงศรัทธาลงไปเถิด, พรหม ! เรารูส้ กึ ว่ายาก จึงไม่กล่าว
ธรรมอันประณีต ที่เราคล่องแคล่วชำ�นาญ ในหมู่มนุษย์
ทั้งหลาย” ดังนี้.
ราชกุมาร !   ครัง้ นัน้ สหัมบดีพรหมรูว้ า่ ตนเป็นผูไ้ ด้
โอกาสอันพระผู้มพี ระภาค ทรงกระทำ�แล้วเพือ่ แสดงธรรม,
จึงไหว้เรากระทำ�ประทักษิณแล้ว อันตรธานไปในทีน่ น้ั นัน่ เอง.
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ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น
ความจ�ำเป็นของสัตว์บางพวก

71
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๕๒/๔๖๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็น
หรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย
ที่ ต ถาคตประกาศแล้ ว ก็ ต าม ก็ ห าเข้ า มาสู่ ค ลองแห่ ง
กุศลธรรมได้ไม่. แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นหรือ
ไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแล้วก็ตาม ย่อมเข้ามาสูค่ ลองแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลายได้โดยแท้. ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ต่อเมื่อ
ได้เห็นตถาคต หรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
จึงเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้ ถ้าไม่ได้เห็น
ตถาคต หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อม
ไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในบุคคล ๓ ประเภทนั้น มีบุคคล
อยูป่ ระเภทหนึง่ ซึง่ ต่อเมือ่ ได้เห็นตถาคตหรือได้ฟงั ธรรมวินยั
ที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลายได้, ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้ฟังธรรมวินัย
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ที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรม
ทัง้ หลายได้เลย. เราเพราะเห็นแก่บคุ คลประเภทนีแ้ หละ
จึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรม. และเพราะอาศัยบุคคล
ประเภทนี้เป็นหลักอีกเหมือนกัน จึงจำ�ต้องแสดงธรรม
แก่บุคคลประเภทอื่นด้วย.
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ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์

72

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๖-๒๔๘/๘๒๐-๘๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   ครั้งหนึ่ง ที่ตำ�บลอุรุเวลา ใกล้ฝั่ง
แม่น้ำ�เนรัญชรา, ที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ
เมื่อเราแรกตรัสรู้ได้ใหม่ๆ, ความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้น
แก่เรา ขณะเข้าสู่ที่พักกำ�บังหลีกเร้นอยู่, ว่า “นี่เป็นหนทาง
อันเอก เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย, เพื่อ
ก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและปริเทวะ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้
แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำ�นิพพาน
ให้แจ้ง ทางนี้ คือ สติปฏั ฐานสี.่ สีเ่ หล่าไหนเล่า ? คือ ภิกษุ
เป็นผู้มีธรรมดาตามเห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลาย, เห็นจิตในจิต, เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่,
เป็ น ผู้ มี เ พี ย รเผาบาป มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ นำ � อภิ ช ฌาและ
โทมนัสในโลก ออกได้ : นี้แหละทางทางเดียว” ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ลำ�ดับนัน้ สหัมบดีพรหมรูป้ ริวติ ก
ในใจของเราจึงอันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏอยูเ่ ฉพาะ
หน้าเรา รวดเร็วเท่าเวลาทีบ่ รุ ษุ แข็งแรงเหยียดแขนออกแล้ว
งอเข้าเท่านั้น. ครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทำ�ผ้าห่มเฉวียงบ่า
น้อมอัญชลีเข้ามาหาเรา แล้วกล่าวกะเราว่า “อย่างนั้นแล
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พระผู้มีพระภาค ! อย่างนั้นแล พระสุคต ! นั่นเป็นทางอันเอก เพือ่
ความบริสทุ ธิห์ มดจด ของสัตว์ทง้ั หลาย, เพือ่ ก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความโศก
และปริเทวะ … เพื่อทำ�นิพพานให้แจ้ง”, แล้วได้กล่าวคำ� (อันผูกเป็น
กาพย์) ว่า :“พระสุ ค ต ผู้ มี ธ รรมดาเห็ น ที่ สุ ด คื อ ความสิ้ น ไปแห่ ง ชาติ .
ผู้มีพระทัยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูล ย่อมทรงทราบทางเอก
ซึ่งเหล่าพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในกาลก่อน และกำ�ลังข้ามอยู่
และจักข้าม ซึง่ โอฆะได้,” ดังนี.้
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73

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๓๑/๑๐๒.

อานนท์ !   ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยู่ท่ตี ำ�บลอุรุเวลา ใกล้
ฝัง่ แม่น�ำ้ เนรัญชรา, ทีต่ น้ ไทรเป็นทีพ่ กั ร้อนของเด็กเลีย้ งแพะ
เมือ่ ได้ตรัสรูใ้ หม่ๆ, มารผูม้ บี าปได้เข้ามาหาเราถึงทีน่ น้ั ยืนอยู่
ในที่ควรแล้วกล่าวกะเราว่า “ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจง
ปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิด, บัดนี้เป็น
เวลาสมควรปรินพิ พานของพระผูม้ พี ระภาคแล้ว”. เราได้
กล่าวกะมารนั้นว่า
“ท่านผู้มีบาป !   เราจักไม่ปรินิพพานก่อน, ตลอด
กาลที่ ภิกษุ … ภิกษุณี … อุบาสก … อุบาสิกา ผู้เป็นสาวก
(และสาวิกา) ของเรา ยังไม่เป็นผู้ฉลาด ยังไม่ได้รับคำ�แนะนำ�
ยังไม่แกล้วกล้า ยังไม่เป็นพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรม
ควรแก่ธรรม ปฏิบตั ถิ กู ต้อง ปฏิบตั ติ ามธรรม, ยังต้องเรียน
ความรู้ของอาจารย์ตนต่อไปก่อน จึงจักบอก แสดง บัญญัติ
แต่งตัง้ เปิดเผย จำ�แนก กระทำ�ให้ตนื้ ซึง่ พระสัทธรรม จนข่มขี่
ปรัปวาทที่เกิดขึ้น ให้ราบเรียบโดยธรรม แล้วแสดงธรรม
ประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ได้.
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ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้มีแก่เราว่า “เราควร
แสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ? ใครจักรูท้ ว่ั ถึงธรรมนีโ้ ดยพลัน
หนอ ?” ความรูส้ กึ ได้เกิดแก่เราว่า “อาฬารผูก้ าลามโคตรนีแ้ ล
เป็นบัณฑิต ผูฉ้ ลาด มีเมธา มีชาติแห่งสัตว์ผมู้ ธี ลุ ใี นดวงตาแต่
เล็กน้อยมานานแล้ว, ถ้ากระไร เราควรแสดงธรรมแก่อาฬาร
ผูก้ าลามโคตร นีก้ อ่ นเถิด, เธอจักรูท้ ว่ั ถึงธรรมนีเ้ ป็นแน่”.
ราชกุมาร !   ครั้งนั้น เทวดาได้เข้ามากล่าวคำ�นี้
กะเราว่า “พระองค์ผู้เจริญ ! อาฬารผู้กาลามโคตรได้กระทำ�กาละ
๗ วันมาแล้ว”. และความรู้สึกก็ได้เกิดแก่เราว่า “อาฬาร
ผู้ก าลามโคตรได้ ก ระทำ � กาละเสี ย ๗ วั น แล้ ว อาฬาร
ผู้ กาลามโคตรได้เ สื่อ มจากคุณอัน ใหญ่เ สียแล้ว , เพราะ
หากว่ า ถ้ า เธอได้ ฟั ง ธรรมนี้ ไ ซร้ จั ก รู้ ทั่ ว ถึ ง ธรรมนี้ ไ ด้
โดยพลัน” ดังนี้.
ราชกุมาร !   ความคิดข้อนี้ได้เกิดมีแก่เราว่า “อุทก
ผูร้ ามบุตรนีแ้ ล, เป็นบัณฑิต ผูฉ้ ลาด มีเมธา มีชาติแห่งสัตว์
ผู้มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้ว, ถ้ากระไร เราควร
แสดงธรรมแก่อทุ กผูร้ ามบุตร นัน้ ก่อน, เธอจักรูท้ วั่ ถึงธรรม
นี้เป็นแน่”.
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ราชกุมาร !   เทวดาได้เข้ามากล่าวคำ�นี้กะเราว่า
“พระองค์ผู้เจริญ ! อุทกผู้รามบุตร ได้กระทำ�กาละเสียเมื่อตอนดึก
คืนนี้แล้ว”. และความรู้ สึ ก อั น นี้ ไ ด้ เ กิ ด แก่ เ ราว่ า “อุ ท ก

ผู้รามบุตร ได้กระทำ�กาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว อุทก
ผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้ว, เพราะหากว่า
ถ้าเธอได้ฟงั ธรรมนีไ้ ซร้ เธอจักรูท้ ว่ั ถึงธรรมโดยพลันทีเดียว !
เราจักแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอ ? ใครจักรูท้ ว่ั ถึงธรรมนี้
โดยพลัน ?” ดังนี้.
ราชกุมาร !   ความคิดอันนี้ได้เกิดแก่เราว่า “ภิกษุ
ปัญจวัคคีย์ได้อุปัฏฐากเรา เมื่อบำ�เพ็ญความเพียร, เป็น
ผูม้ อี ปุ การะมากแก่เรา, ถ้ากระไรเราควรแสดงธรรมแก่ภกิ ษุ
ปัญจวัคคีย์ก่อนเกิด”. ราชกุมาร ! ความสงสัยเกิดแก่
เราว่า “บัดนี้ ภิกษุปญ
ั จวัคคียอ์ ยูท่ ไี่ หนหนอ ?” ด้วยจักขุเป็น
ทิพย์หมดจดล่วงจักขุสามัญมนุษย์ เราได้เห็นภิกษุปญ
ั จวัคคีย์
ผู้อยู่แล้วที่เมืองพาราณสี ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน.
ราชกุมาร !   ครัง้ นัน้ ครัน้ เราอยูท่ ตี่ �ำ บลอุรเุ วลาตาม
พอใจแล้ว, ได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพาราณสี.
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เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก
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ราชกุมาร !   เรา, ครัน้ อยูท่ ตี่ �ำ บลอุรเุ วลาตามพอใจ
แล้ว, ได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพาราณสี. ราชกุมาร !  
อาชีวกชื่ออุปกะ ได้พบกะเราที่ระหว่างตำ�บลคยาและโพธิ.
เขาได้กล่าวคำ�นี้กะเราผู้เดินทางไกลมาแล้วว่า “ผู้มีอายุ !  

อินทรียข์ องท่านผ่องใสนัก, ผิวพรรณของท่านหมดจดขาวผ่อง, ผู้มีอายุ !
ท่านบวชเจาะจงกะใคร, หรือว่าใครเป็นครูของท่าน, หรือว่าท่านชอบใจ
ธรรมของใคร ?” ดังนี้.

ราชกุมาร !   เมื่ออุปกาชีวกถามแล้วอย่างนี้ เราได้
ตอบอุปกาชีวกด้วยคำ� (ที่ผูกเป็นกาพย์) ว่า
“เราเป็ น ผู้ ค รอบงำ � ได้ ห มด, เป็ น ผู้ รู้ จ บหมด,
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลาย, ละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวง,
หลุดพ้นแล้ว เพราะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา, รู้ยิ่งเองแล้ว
จะต้องเจาะจงเอาใครเล่า !  
อาจารย์ของเราไม่ม,ี ผูท้ เี่ ป็นเหมือนเราก็ไม่ม,ี ผูจ้ ะ
เปรียบกับเราก็ไม่มี ในโลกและทัง้ เทวโลก. เราเป็นอรหันต์
ในโลก, เราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่า. เราผู้เดียวเป็น
1. ยังมีในสูตรอืน่ อีก เช่น ปาสราสิสตู ร -บาลี ๑๒/๓๒๘/๓๒๕. -ผูแ้ ปล
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สัมมาสัมพุทธะ, เราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิท, จะไปสู่เมือง
แห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักร. ในเมื่อโลกเป็นราวกะ
ตาบอด เราได้กระหน่ำ�ตีกลองแห่งอมตธรรมแล้ว.” ดังนี้.
“ผูม้ อี ายุ !   ท่านเป็นพระอรหันต์ ผูช้ นะไม่มที สี่ ดุ เหมือนอย่าง
ที่ท่านปฏิญญานั้นเชียวหรือ ”

“ผู้ที่เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเรา ก็คือผู้ที่ถึงความสิ้น
อาสวะแล้ว, เราชนะธรรมอันลามกแล้ว. แน่ะอุปกะ !  
เหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะ”, ดังนี้.
ราชกุมาร !   ครั้นเรากล่าวดังนี้ อุปกาชีวกได้กล่าว
ว่า “เห็นจะเป็นได้ 1 ผูม้ อี ายุ !” ดังนีแ้ ล้ว ส่ายศีรษะไปมา แลบลิน้
ถือเอาทางสูง2 หลีกไปแล้ว.

1. ค�ำนีเ้ ห็นจะเป็นค�ำเยาะ บาลีตอนนีม้ แี ต่ “หุเวยฺยาวุโส” เท่านัน้ ไม่ได้ใส่ประธาน
อะไรไว้ คงหมายว่าประธานของประโยคนี้ คือค�ำทีพ่ ระองค์ตรัสนัน่ เอง อรรถกถา
แก้วา่ “ชือ่ แม้เช่นนัน้ พึงมีได้”. -ผูแ้ ปล
2. บาลีเป็น อุมมฺ คฺโค. ตามตัวว่า ทางขึน้ . มีบางท่านแปลว่า ทางผิด, ทีจ่ ริงเขาน่าจะ
เดินสวนทางขึน้ ไปทางเหนือ ส่วนพระองค์ลงไปพาราณสี เป็นทางใต้. -ผูแ้ ปล.
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ราชกุ ม าร !   ลำ � ดั บ นั้ น เราจาริ ก ไปโดยลำ � ดั บ
เมืองพาราณสีถึงที่อยู่ แห่งภิกษุปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวั น แล้ ว . ภิ ก ษุ ปั ญ จวั ค คี ย์ เ ห็ น เรามาแต่ ไ กล
ได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่า
“ผู้มีอายุ !   พระสมณโคดมนี้กำ�ลังมาอยู่, เธอเป็นผู้มักมาก
สลัดความเพียร เวียนมาเพือ่ ความเป็นคนตาํ่ เสียแล้ว. เช่นนัน้ เราอย่า
ไหว้, อย่าลุกรับ, อย่าพึงรับบาตร จีวรของเธอ เป็นอันขาด. แต่จกั ตัง้
อาสนะไว้ ถ้าเธอปรารถนา จักนั่งได้” ดังนี้.

ราชกุมาร !   เราเข้าไปใกล้ภิกษุปัญจวัคคีย์ด้วย
อาการอย่างใด, เธอไม่อาจถือตามกติกา ของตนได้ดว้ ยอาการ
อย่างนั้น, บางพวกลุกรับและรับบาตรจีวรแล้ว, บางพวก
ปูอาสนะแล้ว, บางพวกตัง้ น้�ำ ล้างเท้าแล้ว แต่เธอร้องเรียกเรา
โดยชือ่ (ว่าโคดม) ด้วย และโดยคำ�ว่า ท่านผูม้ อี ายุ (อาวุโส) ด้วย.
ครัน้ เธอกล่าวอย่างนัน้ เราได้กล่าวคำ�นีก้ ะภิกษุปญ
ั จวัคคียน์ น้ั ว่า
1. ยังมีในสูตรอืน่ อีก เช่น ปาสราสิสตู ร -บาลี ๑๒/๓๒๙/๓๒๖. -ผูแ้ ปล
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“ภิกษุทั้งหลาย !   เธออย่างเรียกร้องเราโดยชื่อ
และโดยคำ�ว่า ‘ผูม้ อี ายุ ! (อาวุโส)’ ภิกษุทงั้ หลาย ! เราเป็น
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, เธอจงเงี่ยโสตลง เราจักสอน
อมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว, เราจักแสดงธรรม, เมื่อเธอ
ปฎิบัติอยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว จักกระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ ประโยชน์อนั ยอดเยีย่ ม อันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ได้
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู,่ อันเป็น
ประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตร ผู้ออกจากเรือน บวชเป็น
ผูไ้ ม่มเี รือนโดยชอบ” ดังนี.้
ราชกุ ม าร !   ครั้ น เรากล่ า วดั ง นี้ แ ล้ ว , ภิ ก ษุ
ปัญจวัคคีย์กล่าวคำ�นี้กะเราว่า “ผู้มีอายุ โคดม ! แม้ด้วยอิริยา

ปฏิปทา และทุกรกิรยิ านัน้ ท่านยังไม่อาจบรรลุอตุ ตริมนุสสธัมม์ อลมริยญาณทัสสนวิเศษได้เลย ก็ในบัดนี้ ท่านเป็นคนมักมาก สลัดความเพียร
เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากแล้ว ทำ�ไมจะบรรลุอุตตริมนุสสธัมม์
อลมริยญาณทัสสนวิเศษได้เล่า ?”

“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ตถาคตไม่ ไ ด้ เ ป็ น คนมั ก มาก
สลัดความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากดอก,
ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วย
ตนเอง. ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกเธอจงเงีย่ โสตลง เราจะสอน
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อมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว เราจักแสดงธรรม. เมื่อเธอ
ปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว, จักกระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ ประโยชน์อนั ยอดเยีย่ ม อันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ได้
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู,่ อันเป็น
ประโยชน์ทป่ี รารถนาของเหล่ากุลบุตร ผูอ้ อกจากเรือน บวชเป็น
ผูไ้ ม่มเี รือนโดยชอบ”.
ราชกุมาร !   ภิกษุปญ
ั จวัคคีย์ ได้กล่าวคำ�นี้ กะเราอีก
แม้ครั้งที่สอง (อย่างเดียวกับครั้งแรก).
ราชกุมาร !   เราก็ได้กล่าวคำ�นี้กะภิกษุปัญจวัคคีย์
แม้ครั้งที่สอง (อย่างเดียวกับครั้งแรก).
ราชกุมาร !   ภิกษุปญ
ั จวัคคีย์ ได้กล่าวคำ�นี้ กะเราอีก
แม้ครั้งที่สาม (อย่างเดียวกับครั้งแรก).
ราชกุมาร !   ครัน้ ภิกษุปญ
ั จวัคคียก์ ล่าวอย่างนีแ้ ล้ว,
เราได้กล่าวคำ�นี้กะพวกเธอว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! เธอจำ�
ได้หรือ ? คำ�อย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกะเธอทั้งหลายใน
กาลก่อนแต่นี้บ้างหรือ เธอตอบว่า “หาไม่ท่านผู้เจริญ !” 1 เรา
กล่าวอีกว่า “ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ชอบด้วยตนเอง. พวกเธอจงเงี่ยโสตลง เราจะสอน อมต
1 เปลีย่ น อาวุโส เป็น ภฺนเต ตรงนี.้ -ผูแ้ ปล
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ธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว, เราจักแสดงธรรม, เมื่อเธอปฏิบัติ
อยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว จักกระทำ�ให้แจ้ง ซึ่ง
ประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ได้
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู,่ อันเป็น
ประโยชน์ทป่ี รารถนาของเหล่ากุลบุตร ผูอ้ อกจากเรือน บวชเป็น
ผูไ้ ม่มเี รือนโดยชอบ” ดังนี.้
ราชกุมาร !   เราได้สามารถ เพือ่ ให้ ภิกษุปญ
ั จวัคคีย์
เชื่อแล้วแล. ราชกุมาร ! เรากล่าว สอนภิกษุ ๒ รูปอยู่.
ภิกษุ ๓ รูปเที่ยวบิณฑบาต เราหกคนด้วยกัน เลี้ยงชีวิตให้
เป็นไป ด้วยอาหารทีภ่ กิ ษุ ๓ รูปนำ�มา. บางคราวเรากล่าว
สอนภิกษุ ๓ รูปอยู่ ภิกษุ ๒ รูป เที่ยวบิณฑบาต เราหกคน
เลี้ยงชีวิตให้เป็นไป ด้วยอาหารที่ภิกษุ ๒ รูปนำ�มา.1
ราชกุมาร !   ครั้งนั้น, เมื่อเรากล่าวสอน พร่ำ�สอน
ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ ๑ เธอกระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ อันเป็น
ประโยชน์ทป่ี รารถนาของเหล่ากุลบุตร ผูอ้ อกจากเรือน บวชเป็น
ผูไ้ ม่มเี รือนโดยชอบ ได้แล้ว.
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(ข้อความใน ปาสราสิสูตร -บาลี มู. ม. ๑๒/๓๓๒/๓๒๖,
มีแปลกออกไปบ้างเล็กน้อยในตอนนี้ดังนี้ :-)

ภิกษุทงั้ หลาย !   ครัง้ นัน้ เมือ่ เรากล่าวสอน พร่�ำ สอน
ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้ เธอนั้น ทั้งที่เป็น
ผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งแล้วซึ่งโทษอัน
ต่�ำ ทรามในความเป็นผูม้ กี ารเกิดเป็นธรรมดา. เธอแสวงหา
อยู่ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมที่ไม่มีการเกิด, ก็ได้เข้าถึง
แล้วซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด
ไม่ มี ธ รรมอื่ น ยิ่งกว่า เป็นธรรมไม่มีก ารเกิด. เธอนั้น
ทัง้ ทีเ่ ป็นผูม้ คี วามแก่เป็นธรรมดาอยูด่ ว้ ยตน ก็รแู้ จ้งชัดแล้ว
ซึ่งโทษอันต่ำ�ทรามในความเป็นผู้มีความชราเป็นธรรมดา.
เธอแสวงหาอยู่ ซึ่ ง นิ พ พาน อั น เป็ น ธรรมที่ ป ลอดภั ย
จากเครื่องผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมที่ ไ ม่ มี
ความชรา, ก็ ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง แล้ ว ซึ่ ง นิ พ พาน อั น เป็ น ธรรมที่
ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรม
ไม่มีความชรา. เธอนั้น ทั้งที่เป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งชัดแล้ว ซึ่งโทษอันต่ำ�ทรามใน
ความเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา. เธอแสวงหาอยู่
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ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด ไม่มี
ธรรมอืน่ ยิง่ กว่า เป็นธรรมไม่มคี วามเจ็บไข้, ก็ได้เข้าถึงแล้ว
ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด ไม่มี
ธรรมอืน่ ยิง่ กว่า เป็นธรรมไม่มคี วามเจ็บไข้. เธอนัน้ ทัง้ ที่
เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งชัดแล้ว
ซึ่งโทษอันต่ำ�ทรามในความเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา.
เธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจาก
เครือ่ งผูกรัด ไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่า เป็นธรรมทีไ่ ม่ตาย, ก็ได้เข้า
ถึงแล้วซึง่ นิพพาน อันเป็นธรรมทีป่ ลอดภัยจากเครือ่ งผูกรัด
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมไม่ตาย. เธอนั้น ทั้งที่
เป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตน ก็รู้แจ้งชัด
แล้วซึ่งโทษอันต่ำ�ทราม ในความเป็นผู้มีความเศร้าหมอง
เป็นธรรมดา. เธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรม
ทีป่ ลอดภัยจากเครือ่ งผูกรัด ไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่า เป็นธรรม
ทีไ่ ม่มคี วามเศร้าหมอง, ก็ได้เข้าถึงแล้วซึง่ นิพพาน อันเป็น
ธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็น
ธรรมไม่เศร้าหมอง. ญาณและทัสสนะ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่
เธอเหล่านั้นว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำ�เริบ ชาตินี้
เป็นชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป ดังนี้.
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ทรงประกาศธรรมจักรที่
อิสิปตนมฤคทายวัน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

77
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๔๙/๖๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้นครพาราณสี, เป็นธรรมจักรที่สมณะหรือ
พราหมณ์, เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะต้านทาน
ให้หมุนกลับมิได้.
ข้อนีค้ อื การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตัง้
การเปิดเผยการจำ�แนก และการทำ�ให้ตื้น ซึ่งความจริงอัน
ประเสริฐสี่ประการ: สี่ประการได้แก่ความจริงอันประเสริฐ
คือความทุกข์, ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์,
ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, และ
ความจริงอันประเสริฐ คือทางทำ�ผู้ปฏิบัติให้ลุถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์.
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เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วย
การแสดงธรรมจักร

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

78
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักร, เมือ่ นัน้ ในโลกนีแ้ ละเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์
ย่อมเกิดแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณมิได้ ยิ่งกว่าเทวนุภาพ
ของเทวดา. ในโลกันตริกนรกอันเปิดโล่งเป็นนิจ แต่มดื มิด
จนหาการเกิดแห่งจักขุวิญญาณมิได้ อันแสงแห่งดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ทมี่ ฤี ทธิอ์ านุภาพอย่างนีส้ อ่ งไปไม่ถงึ ณ ทีน่ นั้
แสงสว่างอันยิ่งจนประมาณมิได้ ยิ่งกว่าเทวานุภาพ ย่อม
บังเกิดขึ้น. สัตว์ที่เกิดอยู่ ณ ที่นั้น จะรู้จักกันได้ด้วย
แสงสว่างนั้น ร้องขึ้นว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ! ได้ยินว่า
สัตว์อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้ นอกจากเราก็มีอยู่” ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   นีเ่ ป็นอัศจรรย์ครัง้ ทีส่ ี่ ทีย่ งั ไม่เคยมี
ได้บงั เกิดมีขนึ้ เพราะการบังเกิดแห่งตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ.
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แผ่นดินไหว เนื่องด้วย
การแสดงธรรมจักร
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79
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !   เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่แปดประการ. …
อานนท์ !   เมือ่ ใด ตถาคตย่อมยังธรรมจักร อันไม่มี
จักรอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไป ; เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว
ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน.
อานนท์ !   นี้แล เป็นเหตุปัจจัยคำ�รบหก แห่งการ
ปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.
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จักรของพระองค์ไม่มใี ครต้านทานได้

80

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๖/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   จักรพรรดิราชที่ประกอบไปด้วย
องค์ ๕ ประการ ย่อมอาจหมุนจักรโดยธรรมให้เป็นไปได้.
และจั ก รนั้ น เป็ น จั ก รที่ ม นุ ษ ย์ ไ รๆ ผู้ เ ป็ น ข้ า ศึ ก ไม่ อ าจ
ต้านทานให้หมุนกลับได้ด้วยมือ. องค์ ๕ ประการ คือ
อะไรบ้างเล่า ? องค์ ๕ ประการ คือ จักรพรรดิราชนัน้ เป็น
คนผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณที่พอเหมาะ รู้จักกาละ
รู้จักบริษัท. ภิกษุทั้งหลาย ! จักรพรรดิที่ประกอบด้วย
องค์หา้ เหล่านีแ้ ล ทีส่ ามารถหมุนจักรโดยธรรมให้เป็นไปได้
และเป็นจักรที่ใครๆ ผู้เป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุน
กลับได้ด้วยมือ, ข้อนี้ฉันใด ;
ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบ
เอง ก็เป็นฉันนัน้ . ตถาคตประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
แล้ว ย่อมหมุน ธรรมจักรอันไม่มจี กั รอืน่ ยิง่ ไปกว่า ให้เป็นไป
ได้โดยธรรม. และจักรนัน้ เป็นจักรทีส่ มณะหรือพราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถต้านทาน
ให้หมุนกลับได้. ธรรม ๕ ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง
ย่อมเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณที่พอเหมาะ รู้จัก
กาละ รู้จักบริษัท ตถาคตประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล จึงหมุนธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่า ให้เป็น
ไปได้โดยธรรม, และจักรนัน้ เป็นจักรทีส่ มณะ หรือพราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่สามารถต้านทาน
ให้หมุนกลับได้ ดังนี้.
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ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา
(เป็นเจ้าของ)

81

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๘/๑๓๓.

ภิกษุทง้ั หลาย !  แม้พระเจ้าจักรพรรดิราชผูท้ รงธรรม
เป็นธรรมราชาอยู่แล้ว พระองค์ก็ยังไม่ทรงหมุน จักรอัน
ไม่มีพระราชา ให้เป็นไป.
ครัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ ภิกษุรปู หนึง่ ได้ทลู ถามขึน้ ว่า
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! ก็ใครเล่าจะมาเป็นพระราชาให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิ
ผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่เองแล้ว”.

ภิกษุ !  ธรรมนะซิ เป็นพระราชาให้แก่พระเจ้า
จักรพรรดิราชผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาอยู่เองแล้ว.
ภิ ก ษุ !   จั ก รพรรดิ ร าชผู้ป ระกอบในธรรม เป็ น
ธรรมราชา ย่อมอาศัยธรรมอย่างเดียว สักการะธรรม เคารพ
ธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม
เป็นอธิปไตย ย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุ้มครองโดย
ชอบธรรม ในหมูช่ นในราชสำ�นัก ในกษัตริยท์ เี่ ป็นเมืองออก
ในหมูพ่ ล ในพราหมณ์และคฤหบดี ในราษฎรชาวนิคมและ
ชนบท ในสมณะและพราหมณ์ ทัง้ ในเนือ้ และนก, ทัง้ หลาย.
ภิกษุ !   จักรพรรดิราชผู้ประกอบ ในธรรม เป็นธรรมราชา
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ผูเ้ ป็นเช่นนีแ้ ลชือ่ ว่า เป็นผูห้ มุนจักรให้เป็นไป โดยธรรมจักรนัน้
เป็นจักรทีม่ นุษย์ใดๆ ผูเ้ ป็นข้าศึก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับ
ได้ด้วยมือ ; ข้อนี้ฉันใด ;
ภิกษุ !   ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน, ตถาคตเป็น
อรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นธรรมราชาผู้ประกอบด้วยธรรม
อาศัยธรรมอย่างเดียว สักการะธรรม เคารพธรรม นอบน้อม
ธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอดธง มีธรรมเป็น
อธิปไตย ย่อมจัดการอารักขาป้องกันและคุม้ ครองโดยธรรม
ในหมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดยการให้โอวาทว่า
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอย่างนี้ๆ ควรประพฤติ,
อย่างนีๆ
้ ไม่ควรประพฤติ; ว่า อาชีวะอย่างนีๆ
้ ควรดำ�เนิน,
อย่างนี้ๆ ไม่ควรดำ�เนิน ; และว่า คามนิคมเช่นนี้ๆ ควรอยู่
อาศัย, เช่นนี้ๆ ไม่ควรอยู่อาศัย ดังนี้.
ภิกษุ !   ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็น
ธรรมราชาผู้ประกอบในธรรม ผู้เป็นเช่นนี้แล ชื่อว่าย่อม
ยังธรรมจักร อันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าให้เป็นไปโดยธรรม
นั่นเทียว. จักรนั้นเป็นจักรที่สมณะหรือพราหมณ์ เทวดา
มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจต้านทานให้หมุนกลับ
ได้ฉะนั้น.
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ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา

82

-บาลี มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง
ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์, แม้พวกเธอทั้งหลาย
ก็พน้ แล้วจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ ทีเ่ ป็นของทิพย์และของมนุษย์.
ภิกษุทงั้ หลาย !  พวกเธอทัง้ หลาย จงเทีย่ วจาริกไป
เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ ความสุขแก่มหาชน เพือ่ ความเอ็นดูแก่
โลก; เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่
เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย, อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูป.
ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงาม
ในเบื้ อ งต้ น ให้ ง ดงามในท่ า มกลาง ให้ ง ดงามในที่ สุ ด ,
จงประกาศพรหมจรรย์ ให้เป็นไปพร้อมทัง้ อรรถะ ทัง้ พยัญชนะ
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ส้นิ เชิง : สัตว์ท้งั หลายที่เป็นพวกมีธุลีใน
ดวงตาแต่เล็กน้อยก็มอี ยู.่ สัตว์พวกนีย้ อ่ มเสือ่ มจากคุณทีค่ วรได้
เพราะไม่ได้ฟังธรรม, สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่.
ภิกษุทั้งหลาย !   แม้เราเอง ก็จักไปสู่ตำ�บลอุรุเวลา
เสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.
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อาการที่ทรงแสดงธรรม
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83

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๕๖/๕๖๕.

ภิกษุท้ังหลาย !   เราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง
มิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง, เราย่อมแสดงธรรม มีเหตุผลพร้อม มิใช่
ไม่มีเหตุผลพร้อม, เราย่อมแสดงธรรม มีความน่าอัศจรรย์
มิใช่ไม่มีอัศจรรย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง
มีเหตุผลพร้อม มีความน่าอัศจรรย์, มิใช่แสดงเพื่อความ
ไม่รู้ยิ่ง ไม่มีเหตุผล ไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้ โอวาท
ก็เป็นสิ่งที่ใครๆ ควรทำ�ตาม, อนุสาสนี ก็เป็นสิ่งที่ใครๆ
ควรทำ�ตาม.
ภิกษุทง้ั หลาย !  พอละ เพือ่ ความยินดี ความอิม่ เอิบใจ
ความโสมนัส แก่พวกเธอทั้งหลายว่า “พระผู้มีพระภาค
เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มี
พระภาค ตรัสดีแล้ว, พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีแล้ว” ดังนี้.
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สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม

84

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๖๐/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ !   ก็เราสำ� นึกอยู่เ สมอว่า เราเป็นผู้
แสดงธรรม แก่บริษัทเป็นจำ�นวนร้อยๆ. อาจจะมีคน
สั ก คนหนึ่ ง มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งนี้ ว่ า “พระสมณโคดม
แสดงธรรมปรารภเราคนเดียวเท่านัน้ ดังนี้ ; อัคคิเวสนะ !
ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลย ตลอดเวลาที่ตถาคตยังแสดง
ธรรมอยู่โดยชอบ เพื่อประโยชน์ให้มหาชนรู้แจ้ง, อยู่โดย
ท่าเดียว.
อัคคิเวสนะ !   เรานั้นหรือ, จำ�เดิมแต่เริ่มแสดง
กระทั่งคำ�สุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิต
ในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำ�รงอยู่ ให้
จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำ�ให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลาย
เคยได้ยินว่าเรากระทำ�อยู่เป็นประจำ� ดังนี้.
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ทรงแสดงธรรมด้วยความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง
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85
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๗/๙๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พญาสั ต ว์ ชื่ อ สี ห ะ ออกจากถ้ำ �
ที่อาศัยในเวลาเย็น เหยียดยืดกายแล้ว เหลียวดูทิศทั้งสี่
โดยรอบ บันลือสีหนาทสามครัง้ แล้ว ก็เทีย่ วไปเพือ่ หาอาหาร.
ราชสีห์นั้น เมื่อตะครุบช้าง ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวัง
อย่างยิ่งไม่หละหลวม. เมื่อตะครุบควายป่า ก็ตะครุบ
ด้วยความระมัดระวังอย่างยิง่ ไม่หละหลวม. เมือ่ ตะครุบวัว
ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิง่ ไม่หละหลวม. เมือ่
ตะครุ บ เสื อ ดาว ก็ ต ะครุ บ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง
ไม่หละหลวม. แม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆ เช่น
กระต่ายและแมว ก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
ไม่หละหลวม. เพราะเหตุไรเล่า ? เพราะราชสีหน์ นั้ คิดว่า
เหลี่ ย มคู ข องราชสี ห์ อย่ า ได้ เ สื่ อ มเสี ย ไปเสี ย เลย ดั ง นี้ .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ก็ คำ � ว่ า ราชสี ห์ ๆ นี้ เ ป็ น คำ � แทนชื่ อ
ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง ด้วยเหมือนกัน
การแสดงธรรมแก่บริษทั นัน่ แหละ คือ การบันลือสีหนาท
ของตถาคต.
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ทัง้ หลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวังอย่างยิง่ ไม่หละหลวม.
เมื่อแสดงแก่ภิกษุณีท้งั หลาย ก็แสดงด้วยความระมัดระวัง
อย่างยิง่ ไม่หละหลวม. เมือ่ แสดงแก่อบุ าสกทัง้ หลาย ก็แสดง
ด้วยความระมัดระวังอย่างยิง่ ไม่หละหลวม. เมือ่ แสดงแก่
อุบาสิก าทั้ ง หลาย ก็ แ สดงด้วยความระมัดระวัง อย่า งยิ่ง
ไม่หละหลวม. แม้ทสี่ ดุ แต่เมือ่ แสดงแก่ปถุ ชุ นชัน้ ต่�ำ ทัว่ ไป
เช่น แก่คนขอทานหรือพวกพรานทัง้ หลาย ก็ยอ่ มแสดงด้วย
ความระมัดระวังอย่างยิง่ ไม่หละหลวมเลย. เพราะเหตุไรเล่า
ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุวา่ ตถาคตเป็นผูห้ นักในธรรม
เป็นผู้เคารพต่อธรรม ดังนี้.
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ทรงมีธรรมสีหนาทที่ท�ำเทวโลกให้
สั่นสะเทือน

86

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๔๒/๓๓.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พญาสั ต ว์ ชื่ อ สี ห ะ ออกจากถ้ำ �
ที่ อ าศั ย ในเวลาเย็ น เหยี ย ดกายแล้ ว เหลี ย วดู ทิ ศ ทั้ ง สี่
โดยรอบ บันลือสีหนาทสามครัง้ แล้ว ก็เทีย่ วไปเพือ่ หาอาหาร.
บรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดที่ได้ยินสีหนาท สัตว์เหล่านั้น
ก็สะดุ้งกลัว เหี่ยวแห้งใจ, พวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรง
ทีอ่ าศัยน้�ำ ก็ลงน้�ำ พวกอยูป่ า่ ก็เข้าป่า ฝูงนกก็โผขึน้ สูอ่ ากาศ,
เหล่าช้างของพระราชาในหมูบ่ า้ น นิคมและเมืองหลวง ทีเ่ ขา
ผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียว ก็พากันกลัว กระชากเชือก
ให้ขาด แล้วถ่ายมูตรและกรีสพลาง แล่นหนีไปพลาง ข้างโน้น
และข้างนี้. ภิกษุทั้งหลาย !   พญาสัตว์ช่ือสีหะ เป็นสัตว์
มีฤทธิม์ าก มีศกั ดิม์ าก มีอานุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉาน
ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ฉันใดก็ฉนั นัน้ : ในกาลใดตถาคต
อุ บั ติ ขึ้ น ในโลก เป็ น พระอรหั น ต์ ต รั ส รู้ ช อบโดยตนเอง
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกบุรุษ
ที่พอฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์
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เป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ตื่น เป็นผู้จำ�แนกธรรม. ตถาคตนั้น
แสดงธรรมว่า สักกายะ (คือทุกข์) เป็นเช่นนี้ เหตุให้เกิด
สักกายะเป็นเช่นนี้ ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเป็นเช่นนี้
ทางให้ ถึ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง สั ก กายะเป็ น เช่ น นี้ . 1
พวกเทพเหล่าใด เป็นผูม้ อี ายุยนื นาน มีวรรณะ มากไปด้วย
ความสุข ดำ�รงอยูน่ มนานมาแล้วในวิมานชัน้ สูง, พวกเทพนัน้ ๆ
โดยมาก ได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้ว ก็สะดุ้งกลัว
เหีย่ วแห้งใจ สำ�นึกได้วา่ “ท่านผูเ้ จริญเอ๋ย ! พวกเราเมือ่ เป็น
ผูไ้ ม่เทีย่ ง ก็มาสำ�คัญว่าเป็นผูเ้ ทีย่ ง เมือ่ ไม่ยงั่ ยืน ก็มาสำ�คัญว่า
ยัง่ ยืน เมือ่ ไม่มนั่ คง ก็มาสำ�คัญว่าเราเป็นผูม้ นั่ คง. พวกเรา
ทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง และถึงทั่วแล้ว
ซึ่งสักกายะ คือความทุกข์” ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ตถาคตเป็นผูม้ ฤี ทธิม์ าก ศักดิม์ าก
อานุภาพมาก กว่าสัตว์โลก พร้อมทั้งเทวโลก ด้วยอาการ
อย่างนี้แล.

1. ในบาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๓/๑๕๕. ทรงแสดงลักษณะ, สมุทยั , อัตถังคมะ แห่งเบญจขันธ์
แทนเรือ่ งสักกายะ ๔ ประการ ดังทีก่ ล่าวข้างบนนี,้ โดยข้อความทีเ่ หมือนกัน. -ผูแ้ ปล
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ

87

-บาลี สี. ที. ๙/๒๑๙/๒๗๒.

กัสสปะ !   นี้เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่า
ปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณโคดม บั น ลื อ สี ห นาทก็ จ ริ ง แล แต่ บั น ลื อ ในที่ ว่ า งเปล่ า หาใช่ บั น ลื อ
ในท่ามกลางบริษัทไม่” ดังนี้. ส่วนท่านอย่าพึงกล่าวเช่นนั้น
แต่พึงกล่าว (ตามที่เป็นจริง) อย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมย่อม

บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย หาใช่บันลือในที่
ว่างเปล่าไม่”.
กัสสปะ !   นี้ก็เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่า
ปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณ-

โคดม บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัทก็จริง แต่หาได้บันลืออย่าง
องอาจไม่” ดังนี.้ ส่วนท่านอย่าพึงกล่าวเช่นนัน
้ แต่พงึ กล่าว
(ตามทีเ่ ป็นจริง) อย่างนีว้ า่ “พระสมณโคดมย่อมบันลือสีหนาท

ในท่ามกลางบริษทั และบันลืออย่างองอาจด้วย”.
กัสสปะ !   นี้ก็เป็นเรื่องที่อาจมีได้เป็นได้ คือ เหล่า
ปริพพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่นจะพึงกล่าวว่า “พระสมณ-

โคดม บันลือสีหนาทในท่ามกลางบริษัทอย่างองอาจก็จริงแล แต่ว่าหา
ได้มีใครถามปัญหาอะไรกะเธอ (ในที่นั้น) ไม่, และถึงจะถูกถาม เธอก็
หาพยากรณ์ได้ไม่, และถึงจะพยากรณ์กไ็ ม่ท�ำ ความชอบใจให้แก่ผฟู้ งั ได้,
231

พุทธวจน - หมวดธรรม
และถึงจะทำ�ความชอบใจให้แก่ผู้ฟังได้ เขาก็ไม่สำ�คัญถ้อยคำ�นั้นๆ ว่า
เป็นสิ่งควรฟัง, และถึงจะสำ�คัญว่าเป็นสิ่งควรฟัง ก็ไม่เลื่อมใส, และ
ถึงจะเลื่อมใส ก็ไม่แสดงอาการของผู้เลื่อมใส, และถึงจะแสดงอาการ
ของผูเ้ ลือ่ มใส ก็ไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สอนนัน้ , และถึงจะปฏิบตั ติ ามคำ�สอนนัน้
ก็ไม่ปฏิบัติอย่างอิ่มอกอิ่มใจ” ดั ง นี้ . ส่วนท่านอย่าพึงกล่าว

เช่นนัน้ แต่พงึ กล่าวอย่างนีว้ า่ “พระสมณโคดมบันลือสีหนาท
ท่ามกลางบริษัทอย่างแกล้วกล้า มีผู้ถามปัญหา, ถูกถาม
แล้วก็พยากรณ์, ด้วยการพยากรณ์ ย่อมทำ�จิตของผู้ฟัง
ให้ชอบใจ, ผูฟ้ งั ย่อมสำ�คัญถ้อยคำ�นัน้ ๆ ว่าเป็นสิง่ ควรฟัง,
ฟั ง แล้ ว ก็ เ ลื่ อ มใส, เลื่ อ มใสแล้ ว ก็ แ สดงอาการของ
ผูเ้ ลือ่ มใส, และปฏิบตั ติ ามคำ�สอนนัน้ , ปฏิบตั แิ ล้ว ก็เป็น
ผู้อิ่มอกอิ่มใจได้” ดังนี้.
กัสสปะ !   ครั้งหนึ่ง เราอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้
กรุงราชคฤห์. ปริพพาชกผูเ้ ป็นสพรหมจารีของท่านคนหนึง่
ชื่อว่า นิโค๎รธะ ได้ถามปัญหาเรื่องการเกียดกันบาปอย่างยิ่ง
กะเรา ณ ทีน่ น้ั . เราได้พยากรณ์แก่เขา. ในการพยากรณ์นน้ั
เขาได้รบั ความพอใจยิง่ กว่าประมาณ (คือยิง่ กว่าทีเ่ ขาคาดไว้กอ่ น).
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ทรงสอนเช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้าทั้งปวง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

88
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒/๒.

กันทรกะ !   บรรดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
ได้มีแล้วในกาลยืดยาวส่วนอดีต, พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่า
นั้น ล้วนแต่ได้สอนให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้ว มีอย่างนี้
เป็นอย่างยิ่ง คือเหมือนอย่างที่เราสอนให้แก่ภิกษุสงฆ์ใน
บัดนี้ ปฏิบัติชอบอยู่.
กันทรกะ !   บรรดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
จักมีมาในกาลยืดยาวส่วนอนาคต, พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเหล่า
นั้น ก็ล้วนแต่จักได้สอนให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบ มีอย่างนี้
เป็นอย่างยิ่ง คือเหมือนอย่างที่เราสอนให้ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้
ปฏิบัติชอบอยู่.
กันทรกะ !   เหล่าภิกษุผเู้ ป็นอรหันต์ สิน้ อาสวะ จบ
พรหมจรรย์ หมดกิจควรทำ� ปลงภาระลงได้ ผู้มีประโยชน์
ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้ว มีสัญโญชน์ในภพสิ้นรอบ
แล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบ มีอยู่ในภิกษุสงฆ์
หมูน่ ี้ ; และเหล่าภิกษุผเู้ ป็นเสขะ (คือพระโสดา สกิทาคา อนาคา)
ผู้มีศีลทุกเมื่อ มีวัตรทุกเมื่อ มีปัญญา มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
เครื่องรักษาตน ก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์หมู่นี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงบริหารสงฆ์ จ�ำนวนร้อย

89

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๘๓/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ (ยืดยาว
ออกถึง) แปดหมื่นปี, พระผู้มีพระภาคนามว่า เมตเตยยะ
จักบังเกิดขึน้ ในโลก เป็นพระอรหันต์ตรัสรูช้ อบเอง สมบูรณ์
ด้วยวิชชาและจรณะ ดำ�เนินไปดี รู้แจ้งโลก เป็นผู้ฝึกบุรุษที่
ควรฝึก ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นผู้เบิกบาน จำ�แนกธรรมสั่ง
สอนสัตว์, เช่นเดียวกับเราในบัดนี้.
พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ โลกนี้ พร้อมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้
สมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ ด้วยพระปัญญา
อันยิง่ เอง แล้วประกาศให้ผอู้ น่ื รูด้ ว้ ย, เช่นเดียวกับเราในบัดนี.้
พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยยะนั้น จักแสดงธรรม
ไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย, จักประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทัง้ อรรถะพยัญชนะ บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สน้ิ เชิง,
เช่นเดียวกับเราในบัดนี.้
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเมตเตยยะนัน้ จักบริหารภิกษุสงฆ์
จำ�นวนพันเป็นอเนก (หลายพัน), เช่นเดียวกับเราในบัดนี้
บริหารภิกษุสงฆ์จ�ำ นวนร้อยเป็นอเนก (คือหลายร้อย) อยู.่
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ตรงเป็นอันเดียวกันหมด
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90
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรี ที่ตถาคต
ปรินพิ พาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหว่างนัน้
ตถาคตได้กล่าวสอน พร่ำ�สอน แสดงออก ซึ่งถ้อยคำ�ใด
ถ้อยคำ�เหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทัง้ สิน้
ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ตถาคตกล่าวอย่างใด ทำ�อย่างนัน้ ,
ทำ�อย่างใด กล่าวอย่างนัน้ .
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หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง)

91

-บาลี ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔.

ราชกุมาร !  
(๑) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันไม่จ ริง ไม่แท้
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นทีร่ กั ทีพ่ งึ ใจของผูอ้ นื่
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.
(๒) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท้ แต่
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นทีร่ กั ทีพ่ งึ ใจของผูอ้ นื่
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.
(๓) ตถาคตรู้ ชั ด ซึ่ ง วาจาใด อั น จริ ง อั น แท้
อันประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นทีร่ กั ทีพ่ งึ ใจของผูอ้ นื่
ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะกาลเพื่อกล่าววาจานั้น.
(๔) ตถาคตรู้ ชั ด ซึ่ ง วาจาใด อั น ไม่ จ ริ ง ไม่ แ ท้
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.
(๕) ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันจริง อันแท้ แต่
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อ่ืน
ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น.
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(๖) ตถาคตรู้ ชั ด ซึ่ ง วาจาใด อั น จริ ง อั น แท้
อันประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น
ตถาคตย่อมเป็นผูร้ ูจ้ กั กาละทีเ่ หมาะสมเพือ่ กล่าววาจานัน้ .
ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ราชกุมาร !   เพราะตถาคต
มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับ
บัณฑิตชนในโลก

92

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๖๙/๒๓๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราย่อมไม่กล่าวขัดแย้ง (วิวาท)
กะโลก แต่โลกต่างหาก ย่อมกล่าวขัดแย้งต่อเรา. ภิกษุ
ทัง้ หลาย !   ผูเ้ ป็นธรรมวาที ย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกะใครๆ
ในโลก. ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งใดที่บัณฑิตในโลก สมมติ
(รู้เหมือนๆ กัน) ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มี. ภิกษุ
ทั้งหลาย !   สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าว
สิ่งนั้นว่ามี.
ภิกษุทั้งหลาย !   อะไรเล่า ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่าไม่มี และเราก็กล่าวว่าไม่มี ?
ภิกษุทงั้ หลาย !  รูป ทีเ่ ทีย่ ง ทีย่ งั่ ยืน ทีเ่ ทีย่ งแท้ ทีไ่ ม่มี
การแปรปรวนเป็นธรรมดา บัณฑิตในโลกสมมติวา่ ไม่มี แม้เรา
ก็กล่าวว่าไม่มี. (ในกรณีแห่งเวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณ
ก็ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้ว).

ภิกษุทง้ั หลาย !  ข้อนีแ้ ล ทีบ่ ณ
ั ฑิตในโลกสมมติวา่ ไม่มี และเรา
ก็กล่าวว่าไม่ม.ี
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ภิกษุทั้งหลาย !   อะไรเล่า ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่ามี และเราก็กล่าวว่ามี.
ภิ กษุ ท้ัง หลาย !   รูป ที่ไ ม่เ ที่ยง เป็นทุกข์ มีการ
แปรปรวน เป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็
กล่าวว่ามี. (ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ตรัสไว้
โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้ว). ภิกษุ
ทั้งหลาย !   ข้อนี้แล ที่บัณฑิตในโลก สมมติว่ามี และเราก็
กล่าวว่ามี, ดังนี้.
[ในบาลี โปฏฐปาทสู ต ร สี . ที . ๙/๒๔๘/๓๑๒, มี ต รั ส ว่ า
พระองค์ (ตถาคต) ก็ทรงกล่าวด้วยถ้อยคำ�หรือว่าภาษาที่ชาวโลกกล่าว,
แต่ ไ ม่ ท รงยึ ด ถื อ เหมื อ นอย่ า งที่ ช าวโลกกล่ า วนั้ น . ใน ที ฆ นขสู ต ร
-บาลี ม.ม. ๑๓/๒๖๘/๒๗๓, มี ต รั ส ว่ า ภิ ก ษุ ผู้ มี จิ ต หลุ ด พ้ น แล้ ว
ย่อมไม่กล่าวคำ�ประจบกับใครๆ ไม่กล่าวคำ�ขัดแย้งใครๆ และโวหารใด
ที่เขากล่าวกันอยู่ในโลก ภิกษุนั้นก็กล่าวด้วยโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่น
ถือมัน่ ความหมายใดๆ อย่างชาวโลก; คำ�ว่า “ภิกษุ” ในคำ�ตรัสนัน้ เล็งถึง
พระองค์เองก็ได้ เพราะพระองค์กร็ วมอยูใ่ นคำ�ว่าพระอรหันต์ดว้ ย ซึง่ เป็น
พระอรหั น ต์ ป ระเภทสั ม มาสั ม พุ ท ธะ, เป็ น อั น ว่ า พระองค์ มี ห ลั ก
ในการตรัสดังนั้น. -ผู้แปล]
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ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์
กับความดับสนิทของทุกข์

93
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.

ภิกษุท้ังหลาย !   ทั้งที่เรามีถ้อยคำ�อย่างนี้ มีการ
กล่าวอย่างนี้ สมณะและพราหมณ์บางพวก ยังกล่าวตู่เรา
ด้วยคำ�เท็จเปล่าๆ ปลี้ๆ ไม่มีจริงเป็นจริงว่า “พระสมณโคดม
ซึ่งเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหาย ; ย่อมบัญญัติลัทธิ
ความสู ญ เปล่ า ความวิ น าศ ความไม่ มี ของสั ต ว์ คน ตั ว ตนเราเขา
ขึ้นสั่งสอน” ดังนี้.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   สมณะและพราหมณ์ บ างพวก
เหล่านัน้ กล่าวตูเ่ ราด้วยคำ�เท็จ เปล่าๆ ปลีๆ้ ไม่มจี ริงเป็นจริง
โดยประการทีเ่ รามิได้กล่าว หรือจะกล่าวอย่างนัน้ ก็หามิได้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในกาลก่อนก็ตาม ในบัดนีก้ ต็ าม
เราบัญญัตขิ นึ้ สอนแต่เรือ่ งความทุกข์ และความดับสนิท
ไม่มีเหลือของความทุกข์ เท่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์
และความดับสนิทของความทุกข์ เช่นนี้ แม้จะมีใครมาด่าว่า
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ถากถาง กระทบกระเทียบ เสียดสี ตถาคตก็ไม่มีความโกรธ
แค้นขุ่นเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใด.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในเรือ่ งเดียวกันนัน้ เอง แม้จะมีใคร
มาสักการะเคารพสรรเสริญบูชา, ตถาคต ก็ไม่มีความรู้สึก
เพลิ ด เพลิ น ชื่ น ชม หรื อ เคลิ้ ม ใจไปตาม. ถ้ า มี ใ ครมา
สักการะเคารพสรรเสริญบูชา ตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนีว้ า่
ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไร บัดนี้เราก็ต้อง
ทำ�ความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น, ดังนี้.
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สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงน�ำมาสอน
มีมากกว่าที่ทรงน�ำมาสอนมากนัก

94

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   เธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไร :
ใบไม้สีสปาที่เรากำ�ขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มาก หรือว่าใบไม้สีสปา
ที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมาก.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำ�ขึ้น
หน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อม
มีมาก.”

ภิกษุทงั้ หลาย !   ฉันใดก็ฉนั นัน้ ธรรมะส่วนทีเ่ รารูย้ งิ่
ด้วยปัญญาอันยิง่ แล้วไม่กล่าวสอนนัน้ มีมากกว่าส่วนทีน่ �ำ มา
กล่าวสอน. ภิกษุทงั้ หลาย ! เหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอน
ธรรมะส่วนนัน้ ๆ ? ภิกษุทงั้ หลาย ! เพราะเหตุวา่ ธรรมะ
ส่วนนั้นๆ ไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ ที่เป็นเงื่อนต้น
แห่งพรหมจรรย์, ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ไม่เป็นไป
เพือ่ ความคลายกำ�หนัด ไม่เป็นไปเพือ่ ความดับ ไม่เป็นไป
เพือ่ ความสงบ ไม่เป็นไปเพือ่ ความรูย้ ง่ิ ไม่เป็นไปเพือ่ ความ
รูพ้ ร้อม ไม่เป็นไปเพือ่ นิพพาน, ฉะนัน้ เราจึงไม่กล่าวสอน.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมะอะไรเล่า เป็นธรรมะที่เรา
กล่าวสอน ? ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมะที่เรากล่าวสอน คือ
ข้อทีว่ า่ ความทุกข์ เป็นอย่างนีๆ้ , เหตุเป็นทีเ่ กิดของความทุกข์
เป็นอย่างนี้ๆ, ความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนี้ๆ,
ข้อปฎิบตั เิ พือ่ ถึงความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนีๆ
้ .
ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเหตุไรเล่า ธรรมส่วนนีเ้ ราจึง
นำ�มากล่าวสอน ? ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะว่าธรรมะส่วนนี้
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์
เป็นไปเพื่อความหน่าย เป็นไปเพื่อความคลายกำ�หนัด
เป็นไปเพื่อความดับ เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อ
ความรู้ยิ่ง เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพาน,
เพราะเหตุนั้นแล เราจึงนำ�มากล่าวสอน.
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ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวก
ยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้

95

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   สมณะมีในธรรมวินัยนี้ โดยแท้.
สมณะที่สอง ก็มีในธรรมวินัยนี้. สมณะที่สาม ก็มีใน
ธรรมวินัยนี้. สมณะที่สี่ ก็มีในธรรมวินัยนี้. ลัทธิอื่นก็
ว่างจากสมณะของลัทธิอนื่ . ภิกษุทงั้ หลาย ! เธอทัง้ หลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย !   สมณะ (ที่หนึ่ง) เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เพราะสิน้ สัญโญชน์สาม
ย่อมเป็นโสดาบัน (คือแรกถึงกระแสแห่งนิพพาน) มีอันไม่กลับ
ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ ในวันหน้า.
นี้แลสมณะ (ที่หนึ่ง).
ภิกษุทั้งหลาย !   สมณะที่สอง เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์สาม
อย่างก็สิ้นไป ราคะ โทสะ โมหะ ก็เบาบางน้อยลง ย่อมเป็น
สกทาคามี, มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็ทำ�ที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้. นี้แลสมณะที่สอง.
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ภิกษุทั้งหลาย !   สมณะที่สาม เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสัญโญชน์
ในเบื้องต่ำ� ๕ อย่าง ย่อมเป็นโอปปาติกะ มีการปรินิพพาน
ในภพนัน้ ๆ ไม่เวียนกลับจากโลกนัน้ ๆ เป็นธรรมดา. นีแ้ ล
สมณะที่สาม.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สมณะทีส่ ี่ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่. นี้แล
สมณะที่สี่.
ภิกษุทั้งหลาย !   สมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้.
สมณะทีส่ อง ก็มใี นธรรมวินยั นี.้ สมณะทีส่ าม ก็มใี นธรรมวินัยนี้. สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้. ลัทธิอื่นก็ว่างจาก
สมณะของลัทธิอื่น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เธอทั้ ง หลายจงบั น ลื อ สี ห นาท
โดยชอบอย่างนี้.
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ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์

96

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๑๘/๓๒๔.

อุทายิ !   สาวกของเรา ฉันอาหารเพียงโกสะหนึ่ง
บ้าง (โกสะ - ขันจอกขนาดเล็ก) ครึง่ โกสะบ้าง เท่าผลมะตูมบ้าง
เท่าครึง่ ผลมะตูมบ้าง ก็มอี ยู.่ ส่วนเรา, อุทายิ ! บางคราว
ฉันเต็มบาตรเสมอขอบปากบ้าง ยิ่งขึ้นไปกว่าบ้าง…
อุทายิ !   สาวกของเรา ถือผ้าบังสุกุล ทรงจีวรเศร้า
หมอง. เธอเหล่านั้น เก็บผสมผ้าชายขาด จากป่าช้าบ้าง
จากกองขยะบ้าง จากทีเ่ ขาทิง้ ตามตลาดบ้าง ทำ�เป็นผ้าสังฆาฏิ
(ผ้าคลุมนอก) แล้วทรงไว้ ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง, อุทายิ !
บางคราว ก็ครองจีวร ทีพ่ วกคหบดีถวาย มีเนือ้ นิม่ ละเอียด…
อุทายิ !  สาวกของเรา ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เทีย่ วไป
ตามลำ�ดับเป็นวัตร ยินดีแต่ในภัตต์อันมีอยู่เพื่อภิกษุตาม
ธรรมดา, เมื่อเที่ยวไปตามระวางเรือน แม้มีผู้เชื้อเชิญ
ด้วยอาสนะ (ฉันบนเรือน) ก็ไม่ยนิ ดีรบั , ก็มอี ยู.่ ส่วนเราเอง,
อุทายิ ! ในบางคราว ฉันข้าวสุกแห่งข้าวสาลีไม่ด�ำ เลย มีแกง
และกับเป็นอันมาก…

246

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

อุทายิ !   สาวกของเรา ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร, อยู่
กลางแจ้งเป็นวัตรก็มอี ยู.่ เธอเหล่านัน้ ไม่เข้าสูท่ มี่ งุ ทีบ่ งั เลย
ตั้ง ๘ เดือน (ในปีหนึ่ง), ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง, อุทายิ !   บาง
คราวอยู่อาศัยในเรือนมียอด อันเขาฉาบทาทั้งขึ้นและลง
ไม่มีรูรั่วให้ลมผ่าน มีลิ่มสลักอันขัดแล้ว มีหน้าต่างอันปิด
สนิทแล้ว…
อุทายิ !   สาวกของเราผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ถือเอาป่า
ชัฏเป็นเสนาสนะอันสงัด, เธอเหล่านั้น มาสู่ท่ามกลางสงฆ์
ทุกกึ่งเดือน เพื่อฟังปาติโมกข์เท่านั้น, ก็มีอยู่. ส่วนเราเอง,
อุทายิ !   ในบางคราว อยู่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา อำ�มาตย์ของพระราชา เดียรถีย์
และสาวกของเดียรถีย์…
อุทายิ !   ถ้าสาวกของเรา จะสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาเรา แล้วเข้ามาอาศัยเราอยู่ เพราะคิดว่า พระสมณโคดม
เป็นผูฉ้ นั อาหารน้อย (เป็นต้น) แล้วไซร้, อุทายิ !   สาวกของ
เรา เหล่าทีม่ อี าหารเพียงโกสะหนึง่ (เป็นต้น) ก็จะไม่สกั การะ
เคารพ นับถือ บูชาเราแล้ว อาศัยเราอยู่เพราะเหตุนี้…
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เหตุที่ท�ำให้มีผู้มาเป็นสาวก
ของพระองค์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

97
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๒๑/๓๒๙.

อุทายิ !  มีเหตุหา้ อย่าง ทีท่ �ำ ให้สาวก สักการะ เคารพ
นับถือบูชาแล้ว มาอยูอ่ าศัยเรา. ห้าอย่างอะไรบ้าง ?
อุทายิ !   สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะอธิศีล ว่า
พระสมณโคดม ประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่ง, … นี่เป็น
ข้อที่ ๑.
อุทายิ !   สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะปัญญา
เครือ่ งรู้ เครือ่ งเห็น อันก้าวไปได้แล้วอย่างยิง่ ว่า พระสมณโคดม เมือ่ พระองค์รอู้ ยูจ่ ริงๆ จึงจะกล่าวว่า ‘เรารู’้ , เมือ่ พระองค์
เห็นอยูจ่ ริงๆ จึงจะกล่าวว่า ‘เราเห็น’, พระสมณโคดมแสดง
ธรรมเพือ่ ความรูย้ งิ่ ไม่ใช่เพือ่ ความไม่รยู้ งิ่ , พระสมณโคดม
แสดงธรรมมีเหตุผล ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล, พระสมณโคดม
แสดงธรรมประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ไม่ใช่ไม่ประกอบด้วย
ปาฏิหาริย์, … นี่เป็นข้อที่ ๒.
อุทายิ !  สาวกของเราพอใจเรา ในเพราะอธิปญ
ั ญาว่า
พระสมณโคดมประกอบด้วยปัญญาขันธ์อย่างยิง่ . และข้อที่
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จะมีวา่ พระองค์จกั ไม่เห็นแนวสำ�หรับคำ�ตรัสต่อไปข้างหน้า,
หรือพระองค์จกั ไม่อาจข่มให้ราบคาบโดยถูกต้อง ซึง่ วาจาอัน
เป็นข้าศึกนัน้ ไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีขน้ึ ได้เลย, … นีเ่ ป็นข้อที่ ๓.
อุทายิ !  สาวกของเรา ถูกความทุกข์ใด หยัง่ เอา หรือ
ครอบงำ�เอาแล้ว ย่อมเข้าไปถามเราถึงความจริงอันประเสริฐ
คือทุกข์, ถึงความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์,
ถึงความจริงอันประเสริฐ คือความดับทุกข์เสียได้ และความจริง
อันประเสริฐ คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์น้ัน. เราถูก
ถามแล้ว ก็พยากรณ์ให้แก่พวกเธอ ทำ�จิตของพวกเธอให้
ชุม่ ชืน่ ด้วยการพยากรณ์ปญ
ั หาให้, … นีเ่ ป็นข้อที่ ๔.
อุทายิ !   ข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราบอกแล้วแก่สาวก
ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้ว ย่อมทำ�
สติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญได้, คือภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มี
ปรกติตามเห็นกายในกาย, มีปรกติตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทัง้ หลาย, มีปรกติตามเห็นจิตในจิต, มีปรกติตามเห็นธรรม
ในธรรมทัง้ หลาย มีเพียรเผาบาป มีความรูต้ วั ทัว่ พร้อม มีสติ
นำ�ออกเสียซึง่ อภิชฌาและโทมนัสในโลก (คือความยินดียนิ ร้าย),
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เพราะการปฏิบัติเช่นนั้น สาวกของเราเป็นอันมากได้บรรลุ
แล้วซึ่ง อภิญญาโวสานบารมี (คืออรหัตตผล) แล้วแลอยู่.
(ตอนนีต้ รัสยืดยาวจนตลอดโพธิปกั ขิยธรรม สมาบัติ และวิชชาแปดด้วย
แต่จะไม่ยกมาใส่ไว้ เพราะเกินต้องการไป -ผู้แปล) , … นี่ เ ป็ น

ข้อที่ ๕.
อุทายิ !   เหตุห้าอย่างนี้แล ที่ทำ�ให้สาวกของเรา
สักการะ เคารพนับถือ บูชาแล้วอาศัยเราอยู่.

(หาใช่เพราะพระองค์เป็นผูฉ้ นั อาหารน้อย มีธดุ งค์ตา่ งๆ เป็นต้น
ดังกล่าวแล้วในหัวข้อว่า “ส่วนทีส่ าวก เข้มงวดกว่าพระองค์” ข้างต้น นัน้ ไม่
-ผูแ้ ปล).
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ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์

98

.-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะ
และเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้ มิใช่มคี วาม
ถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้มิใช่มีความ
ถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้ มิใช่มคี วาม
ถึงพร้อม แห่งญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็เจโตวิมตุ ติอนั ไม่ก�ำ เริบอันใด มีอยู,่
พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตตินั้นนั่นแหละ เป็นประโยชน์ที่
มุง่ หมาย. เจโตวิมตุ ตินน่ั แหละ เป็นแก่นสาร เป็นผลสุดท้าย
ของพรหมจรรย์.
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ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป
เพื่อให้เป็นตัวอย่าง

99
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๑/๕๑.

พราหมณ์ !   ท่านอาจมีความเห็นอย่างนี้ก็ได้ว่า
“ขณะนีพ้ ระสมณโคดมยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ เป็นแน่,
เพราะฉะนัน้ จึงได้เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด” ดังนี.้
พราหมณ์เอย !   ท่านไม่พงึ มีความเห็นอย่างนัน้ เลย.
พราหมณ์ ! เรามองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ ๒ ประการ จึง
เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด, คือเพื่อความอยู่เป็นสุข
ทันตาเห็นแก่เราเองอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่ง เพื่อ
อนุเคราะห์แก่ผทู้ ตี่ ามมาภายหลัง (จะมีก�ำ ลังใจปฏิบตั ใิ นการ
เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด) ดังนี้.
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ทรงฉันวันละหนเดียว

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

100

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   เราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่นั่ง
แห่งเดียว (คือฉันหนเดียว ลุกขึน้ แล้วไม่ฉนั อีกในวันนัน้ ). ภิกษุ
ทั้งหลาย ! เมื่อเราฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่ ย่อม
รู้ สึ ก ว่ า เป็ น ผู้ มี อ าพาธน้ อ ย มี ทุ ก ข์ น้ อ ย มี ค วามเบากาย
กระปรี้กระเปร่า มีกำ�ลัง และมีความผาสุกด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย !   มาเถิด แม้พวกเธอทั้งหลาย ก็จง
ฉันโภชนะแต่ในทีน่ งั่ แห่งเดียว. ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกเธอ
ทั้งหลาย เมื่อฉันอยู่ซึ่งโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียว จักรู้สึก
ความที่เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย มีความเบากาย
กะปรี้กะเปร่า มีกำ�ลัง และมีความผาสุกด้วยแล.
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ทรงมีการประทม อย่างตถาคต

101

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๓๑/๒๔๖.

ภิกษุท้ังหลาย !   การนอนมีส่ีอย่าง คือ การนอน
อย่างเปรต, การนอนอย่างคนบริโภคกาม, การนอนอย่างสีหะ,
การนอนอย่างตถาคต.
ภิกษุทง้ั หลาย !  การนอนอย่างเปรต เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! โดยมาก พวกเปรตย่อมนอนหงาย นีเ่ รียกว่า
การนอนอย่างเปรต.
ภิกษุทงั้ หลาย !   การนอนอย่างคนบริโภคกาม เป็น
อย่างไรเล่า ? ภิกษุทงั้ หลาย ! โดยมาก คนบริโภคกามย่อม
นอนตะแคงโดยข้างเบื้องซ้าย นี่เรียกว่า การนอนอย่างคน
บริโภคกาม.
ภิกษุทง้ั หลาย !  การนอนอย่างสีหะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! สีหะเป็นพญาสัตว์ ย่อมสำ�เร็จการนอนโดย
ข้างเบื้องขวา เท้าเหลื่อมเท้า สอดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขา.
สีหะนั้นครั้นตื่นขึ้น ย่อมชะเง้อกายตอนหน้าขึ้นสังเกตกาย
ตอนท้าย ถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกาย (ในขณะหลับ)
ย่อมมีความเสียใจ เพราะข้อนัน้ . ถ้าไม่เห็น ย่อมมีความดีใจ.
นีเ่ รียกว่า การนอนอย่างสีหะ.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  การนอนอย่างตถาคต เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! การนอนอย่างตถาคตคือ ภิกษุในศาสนานี้
เพราะสงัดแล้วจากกามทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย, ย่อมเข้าถึงฌานที่ ๑ ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข
อั น เกิ ด แต่ วิ เ วกแล้ ว แลอยู่ . เพราะวิ ต กวิ จ ารรำ � งั บ ไป
เธอเข้าถึงฌานที่ ๒ อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน
สามารถให้สมาธิผดุ ขึน้ เป็นธรรมเอก ไม่มวี ติ กวิจาร มีแต่ปตี ิ
และสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่. เพราะปีติจางหายไป
เธอเป็นผูเ้ พ่งเฉยอยูไ่ ด้ มีสติ มีความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อม และได้
เสวยสุขด้วยกาย เข้าถึงฌานที่ ๓ อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยเจ้า
ทัง้ หลาย กล่าวสรรเสริญผูไ้ ด้บรรลุวา่ “เป็นผูเ้ ฉยอยูไ่ ด้มสี ติ
อยู่เป็นสุข” แล้วแลอยู่. เพราะละสุขและทุกข์เสียได้
เพราะความดับหายไป แห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อน
เธอเข้าถึงฌานที่ ๔ อันไม่ทกุ ข์และไม่สขุ มีแต่สติอนั บริสทุ ธิ์
เพราะอุ เบกขาแล้วแลอยู่. นี่เ รียกว่า การนอนอย่ า ง
ตถาคต.
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วิหารธรรมทีท่ รงอยูม่ ากตลอดพรรษา 102
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๒/๑๓๖๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถ้าพวกปริพาชกเดียรถีย์ลัทธิอื่น
จะพึงถามเธอทัง้ หลาย อย่างนีว้ า่ “ท่านผูม้ อี ายุ ! พระสมณโคดม
ทรงอยู่จำ�พรรษาส่วนมาก ด้วยวิหารธรรมไหนเล่า ?” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว
พึงตอบแก่พวกปริพาชกเดียรถียล์ ทั ธิอนื่ เหล่านัน้ อย่างนีว้ า่
“ท่านผูม้ อี ายุ ! พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงอยูต่ ลอดพรรษา
กาลเป็นอันมาก ด้วยวิหารธรรมคือ อานาปานสติสมาธิ
แล” ดังนี.้
ภิกษุทงั้ หลาย !  ในกรณีนี้ เราเป็นผูม้ สี ติ หายใจเข้า,
มีสติหายใจออก; เมือ่ หายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั ว่าเราหายใจเข้ายาว,
เมือ่ หายใจออกยาว ก็รู้ชดั ว่าเราหายใจออกยาว ; เมือ่ หายใจ
เข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น, เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัด
ว่าเราหายใจออกสั้น ;… (แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือน
ในหน้า ๑๕๐–๑๕๒) …เราจักเป็นผู้มองเห็นความสลัดคืน
หายใจออก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เมื่ อ ใครผู้ ใ ดจะกล่ า วสิ่ ง ใดให้
ถูกต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหารก็ดี
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ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าวอานาปานสติสมาธินแ้ี หละ
ว่าเป็นอริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหาร.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ ยังไม่ลถุ งึ
ธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจ ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคเขมธรรม
อันไม่มอี ะไรยิง่ กว่า; ภิกษุเหล่านัน้ เมือ่ เจริญแล้ว ทำ�ให้มากแล้ว
ซึง่ อานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย.
ส่วนภิกษุทงั้ หลายเหล่าใด เป็นอรหันต์ สิน้ อาสวะแล้ว
มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีสิ่งที่ต้องทำ�อันตนทำ�เสร็จแล้ว
มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันลุถงึ แล้ว มีสญ
ั โญชน์
ในภพทัง้ หลายสิน้ รอบแล้ว เป็นผูห้ ลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ ดยชอบ;
ภิกษุทง้ั หลายเหล่านัน้ เมือ่ เจริญทำ�ให้มากแล้ว ซึง่ อานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ด้วย เพื่อความ
สมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉะนั้น เมื่อใครจะกล่าวสิ่งใดให้
ถูกต้องชอบธรรม ว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหาร
ก็ดี ว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าว อานาปานสติสมาธิ
นีแ้ หละ ว่าเป็นอริยวิหาร ว่าเป็นพรหมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหาร
ดังนี้.
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103

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘๔/๕๕.

ภิกษุทงั้ หลาย !  ตถาคตเป็นผูท้ ใี่ ครๆ ไม่อาจท้วงติง
ได้ด้วยธรรม ๓ อย่างคือ :ภิกษุทง้ั หลาย !  ตถาคตมีธรรมอันตนกล่าวไว้ดแี ล้ว,
ในธรรมนัน้ ๆ ตถาคตไม่มองเห็นวีแ่ ววช่องทางทีจ่ ะมีวา่ สมณะ
หรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก จักท้วงติง
เราได้ดว้ ยทัง้ เหตุผลว่า “ท่านไม่ใช่เป็นผูม้ ธี รรม อันตนกล่าว
ไว้ดแี ล้ว เพราะเหตุเช่นนีๆ้ ” ดังนี.้
ภิกษุทั้งหลาย !   ปฏิปทาเครื่องทำ�ผู้ปฏิบัติให้ถึง
พระนิพพาน เป็นสิง่ ทีเ่ ราบัญญัตไิ ว้ดแี ล้วแก่สาวกทัง้ หลาย,
โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้ว ย่อมกระทำ�
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เอง เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่.
ในปฏิปทานั้นๆ ตถาคตไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า
สมณะหรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก
จักท้วงติงเราได้ดว้ ยทัง้ เหตุผลว่า “ปฏิปทาเครือ่ งทำ�ผูป้ ฏิบตั ิ
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ให้ถึงพระนิพพาน เป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้ว แก่สาวก
ทั้งหลาย, โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติแล้ว
ย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันไม่มอี าสวะ
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ได้ดว้ ยปัญญาอันยิง่ เอง
ในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เอง เข้าถึงวิมุตตินั้นแล้วแลอยู่
ก็หาไม่” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกบริษัทของเรา นับด้วยร้อย
เป็นอเนก ที่ได้ทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ …
ในข้อนั้น เราไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า สมณะหรือ
พราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลกจักท้วงติง
เราได้ดว้ ยทัง้ เหตุผลว่า “สาวกบริษทั ของท่าน มีนบั ด้วยร้อย
เป็นอเนกก็หามิได้ ที่ได้ทำ�ให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
…” ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เมือ่ เรามองไม่เห็นวีแ่ ววช่องทางนัน้ ๆ
ก็เป็นผูถ้ งึ ความเกษมถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผูก้ ล้าหาญ
อยูไ่ ด้. นีแ้ ล เป็นสิง่ ทีใ่ ครไม่อาจท้วงติงตถาคตได้ ๓ อย่าง.
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ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว

104

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๓๘/๕๐๔.

(เรื่องในชั้นแรกมีอยู่ว่า ปริพพาชกชื่อสรภะ เคยบวชอยู่ใน
ธรรมวินัยนี้ แล้วละทิ้งไปบวชเป็นปริพพาชก เที่ยวร้องประกาศอยู่ว่า
ตนรูถ้ งึ ธรรมวินยั ของพวกสมณสากยบุตรทัว่ ถึงแล้ว ไม่เห็นดีอะไรจึงหลีก
มาเสีย. ครั้นความนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จไปสู่อาราม
ของปริพพาชกพวกนั้น และสนทนากันในกลางที่ประชุมปริพพาชก.
ทรงถามเฉพาะสรภะปริพพาชก ให้บรรยายออกไปว่า ธรรมวินยั ของพวก
สมณสากยบุตรนั้นเป็นอย่างไร). ตรัสว่า

สรภะ !   ได้ยินว่าท่านกล่าวดังนี้จริงหรือว่า “ธรรม
ของพวกสมณสากยบุตรนั้น เรารู้ทั่วถึงแล้ว เพราะรู้ทั่วถึง
นัน่ เอง จึงหลีกมาเสียจากธรรมวินยั นัน้ ” ดังนี.้ (ไม่มคี �ำ ตอบ,
จึงตรัสถามเป็นครั้งที่สอง)

สรภะ !   ท่านจงพูดไปเถิดว่า ท่านรูท้ วั่ ถึงธรรมของ
พวกสมณสากยบุตรอย่างไร. ถ้าท่านพูดไม่ครบถ้วน เราจะ
ช่วยพูดเติมให้ครบถ้วน. ถ้าคำ�ของท่านครบถ้วนถูกต้อง
ดีแล้ว เราจักอนุโมทนา. (นิ่งไม่มีคำ�ตอบอีก จึงตรัสถามเป็น
ครั้งที่สาม)

สรภะ !   ท่านจงพูดเถิด. ธรรมวินัยของพวก
สมณสากยบุตรนัน้ เราเป็นผูบ้ ญ
ั ญัตเิ อง เราย่อมรูด้ .ี ถ้าท่าน
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พูดไม่บริบรู ณ์ เราจะช่วยพูดเติมให้บริบรู ณ์, ถ้าท่านพูดได้บริบรู ณ์
เราก็จกั อนุโมทนา. (นิง่ ไม่มคี �ำ ตอบ, ในทีส่ ดุ พวกปริพพาชกด้วยกัน
ช่วยกันรุมขอร้องให้สรภะปริพพาชกพูด.
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสข้อความนี้)

สรภะก็ยังคงนิ่งตามเดิม.

ปริพพาชกทั้งหลาย !   ถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่า “ท่าน

อวดว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะ แต่ธรรมเหล่านั้น ท่านยังไม่รู้เลย”

ดังนี้.

เราก็จักซักไซ้สอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี
(ถึงข้อธรรมที่เขาว่าเราไม่รู้ แต่เขารู้).
เขานั้น ครั้นถูกเรา
ซักไซ้สอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมหมดหนทาง
ย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำ�บาก
๓ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตอบถลากไถลนอกลู่นอก
ทางบ้าง, แสดงความขุน่ เคืองโกรธแค้น น้อยอกน้อยใจออก
มาให้ปรากฏบ้าง, หรือต้องนิง่ อัน้ หมดเสียง เก้อเขิน คอตก
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีคำ�พูดหลุดออกมาได้ เหมือนอย่าง
สรภะปริพพาชกนี้บ้าง.
ปริ พ พาชกทั้ ง หลาย !   ถ้ า ผู้ ใ ดกล่ า วหาเราว่ า
“ท่านอวดว่าท่านสิ้นอาสวะ.

ดังนี้.

แต่อาสวะเหล่านี้ๆ ของท่านยังมีอยู่”

เราก็จักซักไซ้สอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี
(ถึงอาสวะทีเ่ ขาว่ายังไม่สนิ้ ). เขานัน
้ ครัน้ ถูกเราซักไซ้สอบถาม
ไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมหมดหนทาง ย่อมเป็นอย่าง
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อื่ น ไม่ ไ ด้ น อกจากจะตกอยู่ ใ นฐานะลำ � บาก ๓ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือตอบถลากไถลนอกลู่นอกทางบ้าง,
แสดงความขุ่นเคือง โกรธแค้น น้อยอกน้อยใจ ออกมาให้
ปรากฏบ้าง, หรือต้องนิ่งอั้น หมดเสียง เก้อเขิน คอตก
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีคำ�พูดหลุดออกมาได้ เหมือนอย่าง
สรภะปริพพาชกนี้บ้าง.
ปริพพาชกทั้งหลาย !   ถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่า “ท่าน
แสดงธรรมเพือ่ ประโยชน์อนั ใด ประโยชน์อนั นัน้ ไม่เป็นทางสิน้ ทุกข์โดย
ชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติตาม” ดังนี้. เราก็จักซักไซ้สอบถาม
ไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี (ถึงประโยชน์ที่เขาว่าจะเป็นทางสิ้นทุกข์
โดยชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติตาม). เขานั้น ครั้นถูกเราซักไซ้

สอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมหมดหนทาง ย่อมเป็น
อย่างอืน่ ไม่ได้ นอกจากจะตกอยูใ่ นฐานะลำ�บาก ๓ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือตอบถลากไถลนอกลู่นอกทางบ้าง,
แสดงความขุ่นเคือง โกรธแค้น น้อยอกน้อยใจ ออกมาให้
ปรากฏบ้าง, หรือต้องนิ่งอั้น หมดเสียง เก้อเขิน คอตก
ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีคำ�พูดหลุดออกมาได้ เหมือนอย่าง
สรภะปริพพาชกนี้บ้าง ดังนี้.
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ทรงข่มสัจจกนิครนถ์

105

-บาลี ม. ม. ๑๒/๔๒๕-๔๓๒/๓๙๖-๓๙๙.

สัจจกนิครนถ์ ได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ท่านพระโคดม
แนะนำ�พวกสาวกอย่างไร และคำ�สัง่ สอนของท่านพระโคดมมีสว่ นอย่างไร
ที่เป็นไปมากในพวกสาวก ?”.

อัคคิเวสสนะ !   เราแนะนำ�สาวกทั้งหลายอย่างนี้
และคำ�สั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวก
ทัง้ หลายว่า รูปไม่เทีย่ ง เวทนาไม่เทีย่ ง สัญญาไม่เทีย่ ง สังขาร
ทัง้ หลายไม่เทีย่ ง วิญญาณไม่เทีย่ ง รูปไม่ใช่ตน เวทนาไม่ใช่ตน
สัญญาไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตน วิญญาณไม่ใช่ตน
สังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่ใช่ตน ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่ใช่ตน
ดังนี้.
อัคคิเวสสนะ !   เราแนะนำ�สาวกทั้งหลายอย่างนี้
และคำ�สั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวก
ทั้งหลาย.
ท่านพระโคดม !   ขออุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า.

อัคคิเวสสนะอุปมานัน้ จงแจ่มแจ้งแก่ทา่ นเถิด.
ท่านพระโคดม เหมือนพืชพันธุไ์ ม้เหล่าใดเหล่าหนึง่ ทีถ่ งึ ความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ พืชพันธุเ์ หล่านัน้ ทัง้ หมด ต้องอาศัยแผ่นดิน ตัง้ อยู่
ในแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ หรือเหมือนการงานอย่างใด
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อย่างหนึ่ง ที่ต้องทำ�ด้วยกำ�ลัง อันบุคคลทำ�อยู่ การงานเหล่านั้นทั้งหมด
บุ ค คลต้ อ งอาศั ย แผ่ น ดิ น ต้ อ งตั้ ง อยู่ บ นแผ่ น ดิ น จึ ง ทำ � กั น ได้ ฉั น ใด
บุรษุ บุคคลนี้ มีรปู เป็นตน มีเวทนาเป็นตน มีสญ
ั ญาเป็นตน มีสงั ขารเป็นตน
มีวญ
ิ ญาณเป็นตน ต้องตัง้ อยูใ่ นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงได้
ประสบผลบุญ ผลบาป ฉันนัน้ .

อัคคิเวสสนะ !   ข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่า รูปเป็น
ตนของเรา เวทนาเป็นตนของเรา สัญญาเป็นตนของเรา
สังขารทั้งหลายเป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเราดังนี้
มิใช่หรือ.
ท่านพระโคดม !   ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนัน้ ประชุมชนเป็นอันมาก
ก็กล่าวอย่างนั้น.

อัคคิเวสสนะ !   ประชุมชนเป็นอันมากนัน้ จักทำ�อะไร
แก่ทา่ น อัคคิเวสสนะ! เชิญท่านยืนยันถ้อยคำ�ของท่านเถิด.
ท่านพระโคดม !   เป็นความจริง ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ รูปเป็น
ตนของเรา เวทนาเป็นตนของเรา สัญญาเป็นตนของเรา สังขารทั้งหลาย
เป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเราดังนี้.

อัคคิเวสสนะ !   ถ้าอย่างนั้น เราจักสอบถามท่าน
ในข้อนี้แหละ ท่านเห็นควรอย่างไร ท่านพึงแก้ไขอย่างนั้น
อัคคิเวสสนะ ! ท่านจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร อำ�นาจ
ของพระราชามหากษัตริย์ ผูไ้ ด้มรุ ธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้า
ปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธ
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อาจฆ่าคนทีค่ วรฆ่า ริบทรัพย์คนทีค่ วรริบทรัพย์ เนรเทศคนที่
ควรเนรเทศ พึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์
มิใช่หรือ.
ท่ า นพระโคดม !   อำ � นาจของพระราชามหากษั ต ริ ย์ ผู้ไ ด้
มุรธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบตุ ร
แห่งมคธ อาจฆ่าคนทีค่ วรฆ่า ริบทรัพย์คนทีค่ วรริบทรัพย์ เนรเทศคนทีค่ วร
เนรเทศ พึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ แม้แต่อ�ำ นาจ
ของหมูค่ ณะเหล่านี้ คือ วัชชี มัลละ อาจฆ่าคนทีค่ วรฆ่า ริบทรัพย์คนทีค่ วร
ริบทรัพย์ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ยังเป็นไปได้ในแว่นแคว้นของตนๆ
เหตุไรเล่า อำ�นาจเช่นนัน้ ของพระราชามหากษัตริย์ ผูไ้ ด้มรุ ธาภิเษกแล้ว เช่น
พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบตุ รแห่งมคธ จะให้เป็น
ไปไม่ได้ อำ�นาจเช่นนัน้ ของพระราชามหากษัตริย์ ผูไ้ ด้มรุ ธาภิเษกแล้วนัน้
ต้องให้เป็นไปได้ดว้ ย ควรจะเป็นไปได้ดว้ ย.

อัคคิเวสสนะ !   ท่านจะสำ�คัญความข้อนัน้ ว่าอย่างไร
ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตนของเรา อำ�นาจของท่านเป็น
ไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็น
อย่างนี้เลย ดังนี้หรือ ?
ลำ�ดับนั้น สัจจนิครนถ์ได้นิ่งเสีย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถาม
อีกเป็นครั้งที่ ๒ สัจจกนิครนถ์ก็ยังคงนิ่งอีก พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส
กะสัจจกนิครนถ์ต่อไปว่า:-

อัคคิเวสสนะ !   กาลบัดนี้ ท่านจงแก้ ไม่ใช่การที่
ท่านควรนิ่ง อัคคิเวสสนะ ! ผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่
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ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้ง มิได้แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตก
เป็นเจ็ดเสี่ยงในที่เช่นนั้น.
พระโคดมผูเ้ จริญ !   ขอจงทรงถามเถิด ข้าพเจ้าจักแก้ ณ บัดนี.้

อัคคิเวสสนะ !   ท่านจะสำ�คัญความข้อนัน้ ว่าอย่างไร
ท่านกล่าวอย่างนีว้ า่ รูปเป็นตนของเรา ดังนี้ อำ�นาจของท่าน
เป็นไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้
เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ.
ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อัคคิเวสสนะ !   ท่านจงทำ�ไว้ในใจเถิด ครั้นทำ�ไว้
ในใจแล้ว จึงกล่าวแก้ เพราะคำ�หลังกับคำ�ก่อน หรือคำ�ก่อน
กับคำ�หลังของท่านไม่ต่อกัน อัคคิเวสสนะ ! ท่านจะสำ�คัญ
ความข้อนั้นว่าอย่างไร ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เวทนาเป็นตน
ของเรา สัญญาเป็นตนของเรา สังขารทัง้ หลายเป็นตนของเรา
วิญญาณเป็นตนของเรา ดังนี้ อำ�นาจของท่านเป็นไปใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณว่า
เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณของเรา จงเป็น
อย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ.
ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อั ค คิ เ วสสนะ !   ท่ า นจงทำ � ในใจเถิ ด ครั้ น ทำ � ไว้
ในใจแล้ว จึงกล่าวแก้ เพราะคำ�หลังกับคำ�ก่อน หรือคำ�ก่อน
กับคำ�หลังของท่านไม่ต่อกัน อัคคิเวสสนะ ! ท่านจะสำ�คัญ
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ความข้อนั้นว่าอย่างไร รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย
และวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระโคดมผู้เจริญ !  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ พระโคดมผู้เจริญ !  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นั่นเป็นตนของเรา (เอต มม เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ).
ข้อนั้นไม่ควรเลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อัคคิเวสสนะ !   ท่านจะสำ�คัญความข้อนัน้ ว่าอย่างไร
ผู้ใดติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กล้ำ�กลืนทุกข์แล้ว ยังตาม
เห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเราดังนี้
ผู้นั้นกำ�หนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำ�ทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้ว
จึงอยู่ มีบ้างหรือ ?
จะพึงมีได้เพราะเหตุไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ !  

อัคคิเวสสนะ !   ท่านจะสำ�คัญความข้อนัน้ ว่าอย่างไร
เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์อยู่แล้ว กล้ำ�กลืน
ทุกข์แล้ว ยังตามเห็นทุกข์วา่ นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็น
ตนของเรา ดังนี้ มิใช่หรือ.
ไฉนจะไม่ถกู พระเจ้าข้า ข้อนีต้ อ้ งเป็นอย่างนัน้ พระโคดมผูเ้ จริญ !  
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อัคคิเวสสนะ !   เปรียบเหมือนบุรษุ มีความต้องการ
แก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้อยู่ ถือเอาผึ่งที่คม
เข้าไปสูป่ า่ เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ตน้ หนึง่ ในป่านัน้ มีตน้ ตรง
ยังกำ�ลังรุน่ ไม่คด เขาจึงตัดต้นกล้วยนัน้ ทีโ่ คนต้น แล้วตัดยอด
ริดใบออก เขาไม่พบแม้แต่กระพี้ แล้วจะพบแก่นได้แต่
ทีไ่ หน แม้ฉนั ใด. อัคคิเวสสนะ ! ท่านอันเราซักไซ้ไล่เลียง
สอบสวน ในถ้อยคำ�ของตนเอง ก็เปล่าว่าง แพ้ไปเอง ท่านได้
กล่าววาจานี้ในที่ประชุมชน ในเมืองเวสาลีว่า เราไม่เห็น
สมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์
แม้ ที่ ป ฏิ ญ ญาตนว่ า เป็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ทีป่ รารภโต้ตอบวาทะกับเราจะไม่พงึ ประหม่า ไม่สะทกสะท้าน
ไม่หวัน่ ไหว ไม่มเี หงือ่ ไหลจากรักแร้ แม้แต่คนเดียวเลย หากเรา
ปรารภโต้ตอบวาทะกะเสาที่ไม่มีเจตนา แม้เสานั้นปรารภ
โต้ตอบวาทะกับเรา ก็ต้องประหม่า สะทกสะท้าน หวั่นไหว
จะป่วยกล่าวไปไยถึงมนุษย์เล่า ดังนี้. อัคคิเวสสนะ !
หยาดเหงือ่ ของท่านบางหยาด หยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่ม
แล้วตกที่พื้น ส่วนเหงื่อในกายของเราในเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย.
พระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระกายในบริษัทนั้น เมื่อพระผู้มี
พระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สัจจกนิครนถ์นั่งนิ่งอึ้ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า
ซบเซา หมดปฏิภาณ.
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เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

106

-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๑๕/๘.

สารีบุตร !   เธอจงรอก่อน, ตถาคตเอง จักเป็นผู้รู้
เวลาที่ควรบัญญัติวินัย.
สารีบุตร !   ศาสดาย่อมไม่บัญญัติสิกขาบท แสดง
ขึ้ น ซึ่ ง ปาติ โ มกข์ แ ก่ ส าวกทั้ ง หลาย ตลอดเวลาที่ ยั ง ไม่ มี
อาสวฐานิยธรรม1 เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์.
สารี บุ ต ร !   เมื่ อ ใด อาสวฐานิ ย ธรรมบางเหล่ า
ปรากฏขึ้นในหมู่สงฆ์ เมื่อนั้นศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบท
แสดงปาติ โ มกข์ แ ก่ ส าวกทั้ ง หลาย เพื่ อ กำ � จั ด เสี ย ซึ่ ง
อาสวฐานิยธรรมเหล่านั้น.
สารีบตุ ร !   อาสวฐานิยธรรม จะยังไม่ปรากฏขึน้ ใน
หมูส่ งฆ์ ตลอดเวลาทีห่ มูส่ งฆ์ยงั ไม่ใหญ่โต เพราะตัง้ มานาน.
สารีบตุ ร ! เมือ่ ใด สงฆ์เป็นหมูใ่ หญ่โต เพราะตัง้ มานาน เมือ่ นัน้
อาสวฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏขึน้ ในหมูส่ งฆ์, เมือ่ นัน้
ศาสดาย่อมบัญญัตสิ กิ ขาบทแสดงปาติโมกข์แก่สาวกทัง้ หลาย
เพือ่ กำ�จัดเสียซึง่ อาสวฐานิยธรรมเหล่านัน้ .
1. อาสวฐานิยธรรม คือความเสื่อมเสีย,
เสื่อมเสีย. -ผู้แปล

หรือการกระท�ำอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
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สารีบตุ ร !   อาสวฐานิยธรรม จะยังไม่ปรากฏขึน้ ใน
หมูส่ งฆ์ ตลอดเวลาทีห่ มูส่ งฆ์ยงั ไม่ใหญ่โต เพราะแผ่ไปเต็มที.่
สารี บุ ต ร !   เมื่ อ ใด สงฆ์ เ ป็ น หมู่ ใ หญ่ โ ต เพราะแผ่ ไ ป
เต็มที่ เมื่อนั้นอาสวฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏขึ้นใน
หมูส่ งฆ์, เมือ่ นัน้ ศาสดาย่อมบัญญัตสิ กิ ขาบทแสดงปาติโมกข์
แก่สาวกทัง้ หลาย เพือ่ กำ�จัดเสียซึง่ อาสวฐานิยธรรมเหล่านัน้ .
สารีบุตร !   อาสวฐานิยธรรมจะยังไม่ปรากฏขึ้น
ในหมู่สงฆ์ ตลอดเวลาที่หมู่สงฆ์ยังไม่ใหญ่โต เพราะเจริญ
ด้วยลาภ. สารีบุตร ! เมื่อใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โต เพราะ
เจริญด้วยลาภ เมือ่ นัน้ อาสวฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏ
ขึ้นในหมู่สงฆ์, เมื่อนั้น ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดง
ปาติโมกข์แก่สาวกทัง้ หลาย เพือ่ กำ�จัดเสียซึง่ อาสวฐานิยธรรม
เหล่านัน้ .
สารีบุตร !   ก็สงฆ์หมู่นี้ ยังประกอบด้วยคุณอันสูง
ไม่มีความต่ำ�ทราม ไม่มีจุดดำ� ยังบริสุทธิ์ ขาวผ่อง ตั้งมั่น
อยู่ในสาระ.
สารีบตุ ร เอย !  ในบรรดาภิกษุหา้ ร้อยรูปเหล่านี้ รูปที่
ล้าหลังเขาที่สุด ก็ยังเป็นโสดาบัน เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้
มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา, ดังนี้.
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เหตุที่ท�ำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์

107

-บาลี มหา. วิ. ๔/๒๐๓/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย !   ที่นี่เอง ปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้น
แก่เรา เมื่ออยู่ในที่สงัดว่า “ถ้าไฉน เราจะอนุญาตสิกขาบท
ทัง้ หลายทีไ่ ด้บญ
ั ญัติ ให้เป็นปาติโมกขุทเทสแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
เหล่านั้น. ปาติโมกขุทเทสนั้น จักเป็นอุโบสถกรรมของ
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เราอนุ ญ าตเพื่ อ แสดงขึ้ น ซึ่ ง
ปาติโมกข์.
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เหตุที่ไม่ท�ำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป

108

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๕๒/๑๑๖.

มีภิกษุอลัชชีปนอยู่ในหมู่สงฆ์ท่กี ำ�ลังจะทำ�อุโบสถ. พระผู้มี
พระภาคเจ้าไม่ทรงทำ�อุโบสถ, จนพระโมคคัลลานะค้นตัวภิกษุรูปนั้นได้
บังคับด้วยอาญาแห่งสงฆ์ ให้ออกไปถึงสามครัง้ ก็ไม่ยอมออก จนต้องดึง
แขนออกไปแล้วกราบทูลพระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !
บุคคลนัน้ ข้าพระองค์น�ำ ตัวออกไปแล้ว. บริษทั บริสทุ ธิแ์ ล้ว. ขอพระผูม้ ี
พระภาคเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ แก่ภกิ ษุทง้ั หลายเถิด” ดังนี.้

น่ า อั ศ จรรย์ , โมคคั ล ลานะ !   ไม่ เ คยมี เ ลย,
โมคคัลลานะ ! โมฆบุรษุ นัน้ ถึงกับต้องฉุดแขนจึงยอมออกไป.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   บั ด นี้ จำ � เดิ ม แต่ นี้ ไ ปเราไม่ ทำ �
อุโบสถ, ไม่แสดงปาติโมกข์. ภิกษุทั้งหลาย ! จำ�เดิมแต่
บัดนี้ไป พวกท่านทั้งหลายด้วยกันจงทำ�อุโบสถ, จงแสดง
ปาติโมกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ไม่ ใ ช่ โ อกาสไม่ ใ ช่ ฐ านะเลย
ที่ตถาคตจะพึงทำ�อุโบสถจะพึงแสดงปาติโมกข์ ในบริษัท
ที่ไม่บริสุทธิ์.
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เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก
ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย

109

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๓/๒๓๑.

ครั้งหนึ่ง ท่านพระมหากัสสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้เมื่อก่อน
สิกขาบทมีน้อย และภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมาก และอะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจัย ให้บัดนี้สิกขาบทมีมาก และภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย ?

กัสสปะ !   ข้อนัน้ เป็นอย่างนี้ คือ เมือ่ หมูส่ ตั ว์เลวลง
พระสัทธรรมกำ�ลังอันตรธานไป สิกขาบทจึงมีมากขึน้ ภิกษุที่
ตัง้ อยูใ่ นอรหัตผลจึงมีนอ้ ย. สัทธรรมปฏิรปู ยังไม่เกิดขึน้
ในโลกตราบใด ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่อันตรธานไป
และสัทธรรมปฏิรปู เกิดขึน้ ในโลกเมือ่ ใด เมือ่ นัน้ พระสัทธรรม
จึงอันตรธานไป. ทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด
ตราบนัน้ ทองคำ�ธรรมชาติกย็ งั ไม่หายไป และเมือ่ ทองเทียม
เกิดขึ้น ทองคำ�ธรรมชาติจึงหายไป ฉันใด. พระสัทธรรม
ก็ฉนั นัน้ สัทธรรมปฏิรปู ยังไม่เกิดขึน้ ในโลกตราบใด ตราบนัน้
พระสัทธรรมก็ยังไม่อันตรธานไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูป
เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงอันตรธานไป.
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ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

110

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑/๕๔.

ท่านพระอานนท์ทลู ว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   ธรรมเหล่าใด
อันพระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วแก่พวกข้าพระองค์ทง้ั หลาย ด้วยความรูย้ ง่ิ
คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้สองรูป
มีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้ ข้าแต่พระองค์ผ้เู จริญ ! มีโอกาสได้แล
ทีบ่ คุ คลทัง้ หลายผูอ้ าศัยพระผูม้ พี ระภาคอยูน่ น้ั พอสมัยทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ล่วงลับไป จะพึงก่อวิวาทให้เกิดในสงฆ์ได้ เพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือ
ปาติโมกข์อนั ยิง่ ความวิวาทนัน้ มีแต่เป็นไปเพือ่ ความไม่เกือ้ กูลแก่มหาชน
ไม่ใช่ความสุขแก่มหาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชน เพือ่ ความไม่เกือ้ กูล
เพือ่ ความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย.

อานนท์ !   ความวิวาททีเ่ กิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิง่
หรือปาติโมกข์อันยิ่งนั้นเล็กน้อย ส่วนความวิวาทอันเกิด
ในสงฆ์ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา ความวิวาทนั้น
มีแต่เป็นไปเพือ่ ความไม่เกือ้ กูลแก่มหาชน ไม่ใช่ความสุข
ของมหาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชน เพือ่ ความไม่เกือ้ กูล
เพือ่ ความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย.
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ทรงมีความชราทางกายภาพ
เหมือนคนทั่วไป

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

111
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๘๗/๙๖๓.

ลำ�ดับนั้น พระอานนท์ผู้มีอายุ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทแล้วบีบนวดทัว่ พระกายของพระผูม้ พี ระภาคอยู่
พลางกล่าวถ้อยคำ�นี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ข้อนี้น่าอัศจรรย์ ;
ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   บัดนี้ ฉวีวรรณของ
พระผูม้ พี ระภาคไม่บริสทุ ธ์ผิ ดุ ผ่องเหมือนแต่กอ่ น และพระกายก็เหีย่ วย่น
หย่อนยาน มีพระองค์ค้อมไปข้างหน้า อินทรีย์ทั้งหลาย ก็เปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นไปหมด ทั้งพระจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ”.

อานนท์ !   นั่น ต้องเป็นอย่างนั้น ; คือ ความชรามี
(ซ่อน) อยูใ่ นความหนุม
่ , ความเจ็บไข้มี (ซ่อน) อยูใ่ นความ
ไม่มีโรค, ความตายมี (ซ่อน) อยู่ในชีวิต ; ฉวีวรรณจึงไม่
บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีตัว
ค้อมไปข้างหน้า อินทรียท์ ง้ั หลายก็เปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ไปหมด
ทัง้ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ดังนี.้
พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสคำ�นี้แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้อีกว่า

โธ่เอ๋ย !   ความแก่อันชั่วช้าเอ๋ย ! อันทำ�ความ
น่าเกลียดเอ๋ย ! กายที่น่าพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำ�ยี
หมดแล้ว. แม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ทุกคนก็ยังมี
ความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า. ความตายไม่ยกเว้น
ให้แก่ใครๆ มันย่ำ�ยีหมดทุกคน.
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ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก

112

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๖๓/๑๙๒.

สารีบุตร !   มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้
เห็นอย่างนี้ว่า ชั่วเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่ม มีผมดำ�สนิท
ประกอบด้วยความหนุ่มแน่น ตั้งอยู่ในปฐมวัย, ก็ยังคง
ประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยูเ่ พียงนัน้ , เมือ่ ใด
บุ รุ ษ นี้ แ ก่ เ ฒ่ า เป็ น ผู้ ใ หญ่ ล่ ว งกาลนาน ผ่ า นวั ย ไปแล้ ว
มีอายุ ๘๐ ปี, ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี จากการเกิด, เมื่อนั้น
เขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไว.
สารีบุตร !   ข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้น, เรานี้แล
ในบัดนี้เป็นคนแก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาแล้ว
วัยของเรานับได้ ๘๐ ปี, …
สารี บุ ต ร !   ธรรมเทศนาที่ แ สดงไปนั้ น ก็ มิ ไ ด้
แปรปรวน บทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคต ก็มไิ ด้แปรปรวน
ปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคต ก็มไิ ด้แปรปรวน…
สารีบตุ ร !   แม้วา่ เธอทัง้ หลาย จักนำ�เราไปด้วยเตียง
น้อย (สำ�หรับหามคนทุพพลภาพ), ความแปรปรวนเป็นอย่างอืน่
แห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็มไิ ด้ม.ี
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สารีบุตร !   ถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่า
“สัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นในโลก เพื่อ
ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่มหาชน เพือ่ อนุเคราะห์
โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ท้งั หลาย” ดังนี้แล้ว ผู้น้นั พึงกล่าวซึ่ง
เราผูเ้ ดียวเท่านัน้ .
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ทรงท�ำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว

113

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๓๗/๑๐๕.

จุนทะ !  ในบัดนีเ้ ราแล เป็นศาสดา บังเกิดขึน้ ในโลก
เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, อนึง่ ธรรมเราได้กล่าวไว้ดแี ล้ว
ได้ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องนำ�สัตว์ออกจากห้วงทุกข์
เป็นไปพร้อมเพือ่ ความสงบรำ�งับ ชือ่ ว่าประกาศไว้แล้ว โดย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, อนึง่ สาวกทัง้ หลาย เราก็ได้สอนให้รแู้ ล้ว
ในสัทธรรม, พรหมจรรย์อันบริบูรณ์ส้ินเชิง สำ�หรับสัตว์
เหล่านัน้ เราได้กระทำ�ให้แจ่มแจ้ง ทำ�ให้เป็นของหงาย (เข้าใจ
ได้ทันที) ทำ�ให้เป็นบทสงเคราะห์ ทำ�ให้เป็นสิ่งประกอบด้วย
ความน่าอัศจรรย์ พอเพียงเพือ่ ให้ประกาศได้ดดี ว้ ย โดยเทวดา
และมนุษย์ทง้ั หลาย (สืบไป) แล้ว. จุนทะ ! ในบัดนี้ เราเป็น
ศาสดาทีแ่ ก่เฒ่า รูร้ าตรีนาน บวชนาน มีวยั ยืดยาวผ่านไปแล้ว
โดยลำ�ดับ.
จุนทะ !   ในบัดนี้ ภิกษุผู้เถระ ผู้เป็นสาวกของเรา
ก็มอี ยู่ ล้วนเป็นผูฉ้ ลาด เป็นผูจ้ งู ได้ เป็นผูแ้ กล้วกล้า ลุธรรม
เป็นเครือ่ งเกษมจากโยคะแล้ว; สามารถจะบอกสอนสัทธรรม
สามารถข่มขีถ่ อ้ ยคำ�อันเป็นข้าศึกทีบ่ งั เกิดแล้ว ให้สงบราบคาบ
โดยธรรม แล้วแสดงธรรมพร้อมทัง้ ความน่าอัศจรรย์ได้.
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จุนทะ !  ในบัดนี้ ภิกษุผปู้ นู กลาง, ผูใ้ หม่, ผูเ้ ป็นสาวก
ของเราก็มอี ยู.่ จุนทะ ! ในบัดนี้ ภิกษุณผี เู้ ถระ, ผูป้ นู กลาง,
ผูใ้ หม่, ผูเ้ ป็นสาวิกาของเราก็มอี ยู.่ จุนทะ ! ในบัดนี้ อุบาสก
ผูเ้ ป็นคฤหัสถ์นงุ่ ห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ ผูเ้ ป็นสาวกของ
เราก็มอี ยู,่ ผูเ้ ป็นคฤหัสถ์นงุ่ ห่มขาว ยังบริโภคกาม ผูเ้ ป็นสาวก
ของเราก็มีอยู่. จุนทะ ! ในบัดนี้ อุบาสิกา ผู้เป็นคฤหัสถ์
นุ่งห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ และพวกที่ยังบริโภคกาม
ผูเ้ ป็นสาวิกาของเราก็มอี ยู.่
จุนทะ !   ในบัดนี้ พรหมจรรย์ (คือศาสนา) ของเรา
มั่งคั่ง เจริญ แพร่หลาย เป็นที่รู้จักของมหาชน เป็นปึกแผ่น
พอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดี (สืบไป)
ได้แล้ว.
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พรหมจรรย์ของพระองค์
บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

114
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๓๘/๑๐๗.

จุนทะ !   ศาสดาทั้งหลาย เท่าที่เกิดขึ้นแล้วในโลก
ในบัดนี้, เราไม่เห็นว่ามีศาสดาอื่นใดสักผู้เดียว ที่เป็นผู้ถึง
แล้วซึ่งลาภและยศ เหมือนอย่างเรานี้.
จุนทะ !   สงฆ์หรือหมู่คณะเท่าที่เกิดขึ้นแล้วในโลก
ในบัดนี้, เราไม่เห็นว่ามีสงฆ์หรือคณะอื่นใดสักหมู่เดียว
ที่เป็นหมู่ที่ถึงแล้วซึ่งลาภและยศ เหมือนอย่างภิกษุสงฆ์นี้.
จุนทะ !  บุคคลเมือ่ จะกล่าวโดยชอบ ซึง่ พรหมจรรย์ใด
ว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ว่าบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง
ไม่หย่อน ไม่ยง่ิ มีการกล่าวดีแล้ว บริบรู ณ์สน้ิ เชิง ประกาศไว้
ดีแล้ว, แล้วไซร้; เขาเมือ่ จะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวพรหมจรรย์
นีแ้ หละ ว่าสมบูรณ์ดว้ ยอาการทัง้ ปวง ว่าบริบรู ณ์ดว้ ยอาการ
ทั้งปวง ไม่หย่อน ไม่ย่ิง มีการกล่าวดีแล้ว บริบูรณ์ส้ินเชิง
ประกาศไว้ดแี ล้ว, ดังนี.้
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ทรงหวังให้ช่วยกันท�ำความมั่นคง
แก่พรหมจรรย์

115

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๓๙/๑๐๘.

จุนทะ !   เพราะเหตุนั้น เธอพึงปฏิบัติในกรณีนี้ว่า
ธรรมเหล่าใด อันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิง่ , ในธรรม
เหล่านัน้ อันเธอทัง้ หลายทุกคน พึงประชุมกัน มัว่ สุมกัน แล้ว
พึงสังคายนาซึง่ อรรถโดยอรรถ ซึง่ พยัญชนะโดยพยัญชนะ
พึงประพฤติกระทำ�ให้วเิ ศษ โดยประการทีพ่ รหมจรรย์น้ี จัก
ดำ�รงอยูย่ นื นาน จักตัง้ อยูต่ ลอดกาลยาวนาน. พรหมจรรย์
นัน้ แหละ จักเป็นไปเพือ่ ความเกือ้ กูลแก่มหาชน เพือ่ ความสุข
แก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
จุนทะ !  ธรรมทัง้ หลายอันเราแสดงแล้ว ด้วยปัญญา
อันยิ่ง เหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่า … ข้อนี้ได้แก่ธรรมเหล่านี้
คือ สติปฏั ฐานทัง้ หลายสี่ สัมมัปปธานทัง้ หลายสี่ อิทธิบาท
ทัง้ หลายสี่ อินทรียท์ ง้ั หลายห้า พละทัง้ หลายห้า สัมโพชฌงค์
ทั้งหลายเจ็ด อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด.
จุนทะ !   ธรรมเหล่านีแ้ ล เป็นธรรมอันเราแสดงแล้ว
ด้วยปัญญาอันยิง่ อันเธอทัง้ หลาย ทุกคนเทียวพึงประชุมกัน
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มั่วสุมกัน แล้วพึงสังคายนาซึ่งอรรถโดยอรรถ ซึ่งพยัญชนะ
โดยพยัญชนะ พึงประพฤติกระทำ�ให้วิเศษ โดยประการที่
พรหมจรรย์น้ี จักดำ�รงอยูย่ นื นาน จักตัง้ อยูต่ ลอดกาลยาวนาน.
พรหมจรรย์นนั้ แหละ จักเป็นไปเพือ่ ความเกือ้ กูลแก่มหาชน
เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
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ทรงปลงอายุสังขาร

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

116

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๑๖/๙๔.

อานนท์ !  เธอจงถือผ้าปูนง่ั ไป เราจักไปสูป่ าวาลเจดีย์
เพือ่ นัง่ พักตลอดเวลากลางวัน. (ณ ทีน่ ้ี ได้ตรัสอานุภาพของอิทธิบาท

สี่ประการ ว่าอาจทำ�บุคคลผู้เจริญได้เต็มที่ ให้มีชีวิตอยู่กัปป์หนึ่งก็ได้
แต่พระอานนท์มิได้ทูลขอให้ทรงอยู่ เพราะรู้ไม่ทัน, ทรงขับพระอานนท์
ไปแล้ว มารได้ฟ้ืนคำ�สัญญาเรื่องจะปรินิพพานในเมื่อพระศาสนาเป็น
ปึกแผ่นดีแล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยในการปรินิพพาน เรียกว่า
ปลงอายุสงั ขาร, แผ่นดินไหว และตรัสเหตุทท่ี �ำ ให้แผ่นดินไหว, คือ ลมกำ�เริบ,
ผูม้ ฤี ทธิบ์ นั ดาล, โพธิสตั ว์จตุ ,ิ ประสูต,ิ ตรัสรู,้ แสดงธรรมจักร, ปลงอายุสงั ขาร,
ปรินพิ พาน).

อานนท์ !   เมื่อตะกี้นี้ มารผู้ใจบาป ได้เข้ามาหาเรา
ที่ปาวาลเจดีย์นี้, ยืนอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่ง แล้วกล่าวแก่เราว่า
“พระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานเสียเถิด, บัดนี้ถึงเวลาปรินิพพาน
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แต่
ก่อนว่า ‘มาร, เราจักยังไม่ปรินิพพาน จนกว่า พวกภิกษุ

สาวก ภิกษุณีสาวิกา อุบาสกสาวก อุบาสิกาสาวิกา จักมี
พร้อมบริบูรณ์, จนกว่าพรหมจรรย์ (คือศาสนา) จักมั่งคั่ง
เจริญ แพร่หลาย เป็นทีร่ จู้ กั ของมหาชน เป็นปึกแผ่นพอเพือ่
มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ประกาศได้ด้วยดี (สืบไป)’ ดังนี,้
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พระองค์ผ้เู จริญ ! บัดนี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาค มั่งคั่ง เจริญ
แพร่หลาย เป็นที่รู้จักของมหาชน เป็นปึกแผ่นพอเพื่อมนุษย์และเทวดา
ทั้งหลาย ประกาศได้ด้วยดีแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานเถิด,
ขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิด” ดังนี้. เราตอบว่า “มารผู้ใจ

บาป ! เธอไม่ต้องขวนขวายดอก, ไม่นานเลย ตถาคตจัก
ปรินิพพาน, อีกสามเดือนจากนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน”,
ดังนี้.
อานนท์ !   บั ด นี้ เรามี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ปลงอายุ
สังขารแล้ว ณ ปาวาลเจดีย์นี้.
(พระอานนท์ ไ ด้ ส ติ จึ ง ทู ล ขอให้ ดำ � รงพระชนม์ ชี พ อยู่ ด้ ว ย
อิทธิบาทภาวนา กัปป์หนึ่งหรือยิ่งกว่ากัปป์ ; ทรงปฏิเสธ)

อานนท์ !   อย่าเลย, อย่าวิงวอนตถาคตเลยมิใช่
เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้ว.
(พระอานนท์ทูลวิงวอนอีกจนครบสามครั้ง ได้รับพระดำ�รัสตอบ
อย่างเดียวกัน, ตรัสว่าเป็นความผิดของพระอานนท์ผเู้ ดียว, แล้วทรงจาระไน
สถานที่ ๑๖ แห่งที่เคยให้โอกาสแก่พระอานนท์ในเรื่องนี้ แต่พระอานนท์
รู้ไม่ทันสักครั้งเดียว)

อานนท์ !   ในทีน่ นั้ ๆ ถ้าเธอวิงวอนตถาคต ตถาคต
จักห้ามเสียสองครัง้ แล้วจักรับคำ�ในครัง้ ทีส่ าม, อานนท์ !  
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ตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือ ว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น, สัตว์จะได้ตามปรารถนา ใน
สังขารนี้แต่ที่ไหนเล่า, ข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้ว
เป็นแล้ว มีปจั จัยปรุงแต่งแล้ว มีการแตกดับเป็นธรรมดา
ว่าสิง่ นีอ้ ย่าฉิบหายเลย ดังนี้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีม่ ไี ด้เป็นได้.
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ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง

117

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๖/๗๓๗-๗๔๐.

อานนท์ !   เราได้กล่าวเตือนไว้กอ่ นแล้วมิใช่หรือว่า
“ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่นจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี”.
อานนท์ !   ข้อนั้น จักได้มาแต่ไหนเล่า สิ่งใดเกิด
ขึ้นแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำ�รุดไปเป็น
ธรรมดา, สิ่งนั้นอย่าชำ�รุดไปเลย ดังนี้, ข้อนั้น ย่อมเป็น
ฐานะที่มีไม่ได้.
อานนท์ !   เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ พวกเธอทัง้ หลาย
จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ ;
จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็น
สรณะ.
อานนท์ !   ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ, มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็น
สรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่
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พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่
มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.
อานนท์ !   ภิกษุอย่างนี้แล ชื่อว่ามีตนเป็นประทีป
มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ ; มีธรรมเป็นประทีป
มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.
อานนท์ !   ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี
ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา
สิง่ อืน่ เป็นสรณะ; มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอา
สิ่งอื่นเป็นสรณะ.
อานนท์ !   ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา, ภิกษุ
พวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด แล.
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แผ่นดินไหว เนื่องด้วย
การปลงอายุสังขาร

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

118

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๒๖, ๑๒๗/๙๘, -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗.

อานนท์ !   เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ปรากฏการไหวแห่ง
แผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่ ๘ ประการ. …
อานนท์ !   ในกาลใด ตถาคต มีสติ สัมปชัญญะ
ปลงอายุสังขาร ; ในกาลนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่น
สะเทื อ น ย่ อ มสั่น สะท้ า น. อานนท์ ! นี่เ ป็ น เหตุ ท่ี ๗
เป็นปัจจัยที่ ๗ แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอัน
ใหญ่หลวง.
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ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก

119

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๓๙/๑๐๖.

อานนท์ !   มาเถิด, เราจักไปสูป่ า่ มหาวัน, เราจักไป
ยังกูฏาคารศาลา. อานนท์ ! เธอจงให้ภกิ ษุทกุ รูป บรรดา
อาศัยเมืองเวสาลี มาประชุมพร้อมกัน ทีอ่ ปุ ฏั ฐานสาลาเถิด.
(ครั้นภิกษุประชุมพร้อมกันแล้ว ได้ตรัสอภิญญาเทสิตธรรม ดังนี้) :
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย !   ธรรมเหล่ า ใดที่ เ ราแสดงแล้ ว
ด้วยปัญญาอันยิ่ง, ธรรมเหล่านั้น พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี
พึงเสพให้ทั่ว พึงเจริญ ทำ�ให้มาก โดยอาการที่พรหมจรรย์
(คือศาสนา) นี้ จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน, ข้อนั้น
จั ก เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล แก่ ม หาชน เพื่ อ ความ
สุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมเหล่าไหนเล่า ที่เราแสดงแล้วด้วย
ปัญญาอันยิง่ …, คือ สติปฏั ฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่
อินทรีย์ห้า พละห้า โพชฌงค์เจ็ด อริยมรรคมีองค์แปด.
ภิกษุทั้งหลาย !   บัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลาย :
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงถึง
292

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด, การปรินพิ พานของตถาคต
จักมีในกาลไม่นานเลย, ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลล่วง
ไปแห่งสามเดือนจากนี้.
สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่, ทั้งที่เป็น
คนพาลและบัณฑิต, ทัง้ ทีม่ งั่ มีและยากจน ล้วนแต่มคี วาม
ตายเป็นที่ไปถึง ในเบื้องหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดิน
ที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้วและยัง
ดิบ ล้วนแต่มกี ารแตกทำ�ลายเป็นทีส่ ดุ ฉันใด; ชีวติ แห่ง
สัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น.
วัยของเรา แก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว,
เราจักละพวกเธอไป. สรณะของตัวเองเราได้ท�ำ ไว้แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย !  พวกเธอจงเป็นผูไ้ ม่ประมาท มีสติ มีศลี
เป็นอย่างดี มีความดำ�ริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี ตามรักษา
ซึ่งจิตของตนเถิด. ในธรรมวินัยนี้, ภิกษุใดเป็นผู้ไม่
ประมาทแล้ว จักละชาติสงสาร ทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ

120

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔-๖/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี ) ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ก ล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มี
พระภาคว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของ
พระศาสดา”…
๒. (หากมี ) ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ก ล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่ พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วย
ปาโมกข์ (หัวหน้า) ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า
“นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”…
๓. (หากมี ) ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ก ล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
ในอาวาสชือ่ โน้น มีภกิ ษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ �ำ นวนมาก เป็นพหูสตู
เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมา
เฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า “นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย
นี้เป็นคำ�สอนของพระศาสดา”…
๔. (หากมี ) ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ก ล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่ง เป็นพหูสูต
เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับ
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เฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรมนีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็น
คำ�สอนของพระศาสดา” เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม
ยังไม่พงึ คัดค้านคำ�กล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียนบทและพยัญชนะ
เหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดู
ในวินยั ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ไม่ได้
เทียบเข้าในวินยั ก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีม้ ใิ ช่พระดำ�รัส
ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั แน่นอน และภิกษุนร้ี บั มาผิด”
เธอทัง้ หลายพึงทิง้ คำ�นัน้ เสีย. ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้
สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า
“นีเ้ ป็นพระดำ�รัสของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ แน่นอน
และภิกษุนน้ั รับมาด้วยดี”. เธอทัง้ หลาย พึงจำ�มหาปเทสนีไ้ ว้.
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เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม

121

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑/๒๑.

ภิกษทั้งหลาย !   ภิกษุท้งั หลาย จักหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ประชุมกันให้มากพอ อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็น
สิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุทงั้ หลาย จักพร้อมเพรียงกัน
เข้าประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จักพร้อมเพรียง
กันทำ�กิจทีส่ งฆ์จะต้องทำ� อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ที่
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ ง่ิ ที่
ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด,
ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย
อยู่เพียงนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ภิกษุทง้ั หลาย จักสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ภิกษุพวกทีเ่ ป็นเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน
เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผูน้ �ำ สงฆ์ และตนจักต้องเข้าใจตัวว่า ต้อง
เชือ่ ฟังถ้อยคำ�ของท่านเหล่านัน้ อยูเ่ พียงใด, ความเจริญ ก็เป็น
สิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ภิกษุทง้ั หลาย จักไม่ลอุ �ำ นาจแก่ตณ
ั หา
ซึง่ เป็นตัวเหตุกอ่ ให้เกิดภพใหม่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว อยูเ่ พียงใด,
ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย
อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุทั้งหลาย จักมีใจจดจ่อใน
เสนาสนะป่า อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลาย
หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุทั้งหลาย จักเข้าไปตั้งสติ
ไว้อย่างมั่นเหมาะว่า “ทำ�ไฉนหนอ ขอเพื่อนผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์ด้วยกัน ซึ่งมีศีลเป็นที่รักยังไม่มา ขอให้มา,
ทีม่ าแล้ว ขอให้อยูเ่ ป็นสุขเถิด” ดังนี้ อยูเ่ พียงใด, ความเจริญ
ก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ธรรมอันไม่เป็นทีต่ ง้ั แห่งความเสือ่ ม
เจ็ดประการเหล่านี้ ยังคงดำ�รงอยู่ได้ในภิกษุทั้งหลาย และ
พวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมเจ็ดประการเหล่านี้
อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้ ไม่มี
ความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
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122

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

อานนท์ !   ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในกาลนี้ ย่อม
เป็นไป เพือ่ ความเบือ่ หน่ายโดยส่วนเดียว เพือ่ คลายกำ�หนัด
เพือ่ ดับ เพือ่ ความสงบระงับ เพือ่ รูย้ ง่ิ เพือ่ รูพ้ ร้อม เพือ่ นิพพาน.
อานนท์ !   กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไรเล่า นี้คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
อานนท์ !  เกีย่ วกับกัลยาณวัตรนัน้ เราขอกล่าวกะเธอ
โดยประการทีเ่ ธอทัง้ หลาย จะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตร
ที่เราตั้งไว้แล้วนี้ : เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้าย
ของเราเลย.
อานนท์ !   ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุค
แห่งบุรษุ ใด; บุรษุ นัน้ ชือ่ ว่าบุรษุ คนสุดท้ายแห่งบุรษุ ทัง้ หลาย.
อานนท์ !   เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกล่าว
(ย้ำ�) กับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติ
ตามกัลยาณวัตรทีเ่ ราตัง้ ไว้แล้วนี้ : เธอทัง้ หลายอย่าเป็นบุรษุ
พวกสุดท้ายของเราเลย.
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เสวยสูกรมัททวะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

123

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๗/๑๑๗.

อานนท์ !  มาเถิด, เราจักไปสูเ่ มืองปาวา, (ทีน่ ี้ ประทับที่

สวนมะม่วงของนายจุนท์ กัมมารบุตร. ทรงแสดงธรรมแก่นายจุนท์
และเสด็จไปรับภัตตาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้น).

จุนทะ !   สูกรมัททวะที่จัดไว้ จงนำ�มาเลี้ยงเรา,
ขาทนียะ โภชนียะอย่างอืน่ ทีต่ กแต่งไว้ จงนำ�ไปเลีย้ งภิกษุสงฆ์.
จุนทะ ! สูกรมัททวะที่เหลือนี้ ท่านจงฝังเสียในบ่อ เราไม่
มองเห็นใครในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
หมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ พร้อมทัง้ เทวดาและมนุษย์
ที่บริโภคแล้ว จักให้ย่อยได้, นอกจากตถาคต, (ต่อจากนี้ก็

ประชวร ด้วยโรคปักขันทิกาพาธอย่างกล้า จวนสิ้นพระชนมายุ).
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ผลแห่งการถวายบิณฑบาต
ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ

124

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๙/๑๑๗.

อานนท์ !  มาเถิด, เราจักไปเมืองกุสนิ ารา, (แล้วเสด็จ
ทัง้ ทีย่ งั ประชวร, ในกลางทาง ทรงแวะนัง่ ณ ร่มไม้แห่งหนึง่ ), อานนท์ !
เธอจงปูผา้ สังฆาฏิทพ่ี บั เป็นสีช่ น้ั ให้เราเถิด เราลำ�บากกายนัก,
จักนัง่ พัก, อานนท์ ! เธอจงนำ�น้�ำ ดืม่ มาให้เรา, เราระหายนัก.
(พระอานนท์ทูลผัดว่า เกวียนห้าร้อยเพิ่งจะผ่านไป น้ำ�ขุ่นหมด, ขอให้
ทรงทนไปหาน้�ำ ทีแ่ ม่น�้ำ กกุธนทีขา้ งหน้า จนตรัสซ้�ำ ถึง ๒ ครัง้ พระอานนท์
จึ ง ไปตั ก น้ำ � แต่ น้ำ � มิ ไ ด้ ขุ่ น เลย, กลั บ มาแล้ ว ทู ล ความอั ศ จรรย์ ข้ อ นี้ .
ต่อจากนี้ ทรงพบและสนทนาเรื่องสมาธิอย่างยิ่ง กับปุกกุสะ มัลลบุตร.
ในทีส่ ดุ เขารับถือสรณะแล้วถวายผ้าเนือ้ ดีสองผืน).

ปุกกุสะ !   ถ้าอย่างนั้น เธอจงคลุมให้เราผืนหนึ่ง,
อีกผืนหนึ่ง ให้อานนท์เถิด.
(แต่เมื่อปุกกุสะทำ�ดังนั้นหลีกไปแล้ว พระอานนท์น้อมเข้าไปสู่พระกาย
พระผู้มีพระภาคทั้งสองผืน เห็นพระฉวีผ่องใสยิ่งนัก ก็ทูลถาม).

อานนท์ !   เป็ น อย่ า งนั้ น , กายของตถาคต
ย่ อ มมี ฉ วี ผุ ด ผ่ อ งในกาลสองครั้ ง คื อ ในราตรี ที่ ต รั ส รู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, และราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน
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ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. อานนท์ !   การปรินพิ พาน
ของตถาคตจักมีในระหว่างต้นสาละคู่ ในสวนสาละอันเป็น
ที่แวะพักกลางทาง ของพวกมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา
ในตอนปัจฉิมยามแห่งคืนนี้.
มาเถิ ด , อานนท์ !   เราจั ก ไปยั ง แม่ น้ำ � กกุ ธ นที
ด้วยกัน.

(ทรงสรงในแม่น้ำ�แล้ว เสด็จเข้าสวนอัมพวัน ประทับนอน
สีหเสยยา เพื่อพักผ่อนบนสังฆาฏิพับเป็นสี่ชั้น ปูถวายโดยพระจุนทกะ,
และตรัสปรารถถึงนายจุนท์).

อานนท์ !   คงมี ใ ครทำ � ความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
จุนทะ กัมมารบุตรโดยกล่าวว่า “จุนทะ ! การที่ท่านถวาย
บิณฑบาตเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งหาได้โดยยากนั้น ไม่เป็นลาภ
เสียแล้ว” ดังนี้. อานนท์ ! เธอพึงกำ�จัดความเดือดร้อน
นัน้ เสีย โดยกล่าวว่า “จุนทะ ! การถวายบิณฑบาตครัง้ สุดท้าย
ของท่านเป็นความดีแล้ว เป็นลาภของท่านแล้ว, เราได้ฟัง
มาแล้วเฉพาะพระพักตร์วา่ บิณฑบาตทัง้ สอง มีผลเสมอกัน
มีผลยิง่ ยอดกว่าบิณฑบาตอืน่ ๆ คือ บิณฑบาตทีพ่ ระตถาคตเจ้า
เสวยแล้วตรัสรูอ้ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อย่างหนึง่ และ
ทีเ่ สวยแล้วเสด็จปรินพิ พาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
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อย่างหนึง่ . กุศลกรรมทีน่ ายจุนทะสร้างสมแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ และความเป็นใหญ่.”
อานนท์ ! เธอพึ ง กำ � จั ด ความเดื อ ดร้ อ นของนายจุ น ทะ
กัมมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้แล.
(จากนั้นทรงเปล่งพระอุทานว่า)

บุญ ย่อมเจริญ งอกงาม แก่ทายกผู้ให้อยู่ๆ, เวร
ย่อมไม่สบื ต่อ แก่บคุ คลผูร้ ะงับเวรเสียได้, คนฉลาดเท่านัน้ ,
ละบาปเสียได้แล้วก็นิพพาน เพราะความสิ้นไปแห่ง ราคะ
โทสะ และโมหะ.
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การปรินิพพานหรือ
การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย

125

.-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.

อานนท์ !   มาเถิด, เราจักไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำ�
หิรญ
ั ญวดี, ไปยังสวนป่าสาละเป็นทีแ่ วะพักของมัลลกษัตริย์
ใกล้เมืองกุสนิ ารา. (ครัน้ ถึงทีน่ นั้ แล้ว ตรัสสัง่ ให้ตงั้ เตียงปรินพิ พาน).
อานนท์ !   เธอจงจัดตัง้ เตียงน้อย ระหว่างต้นสาละคู่
มีศรี ษะทางทิศเหนือ เราลำ�บากกายนัก, จักนอน. (ประทับ

สีหเสยยาแล้ว มีอัศจรรย์ ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระ,
ดอกมัณฑารพ จุรณ์ไม้จันทน์, ดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ ได้ตกลงและ
บรรเลงขึ้น ; เพื่อบูชาพระตถาคตเจ้า).

อานนท์ !   การบูชาเหล่านี้ หาชือ่ ว่า ตถาคตเป็นผูท้ ี่
ได้รบั สักการะ เคารพ นับถือบูชาแล้วไม่. อานนท์ ! ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาใด ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
ปฏิบตั ชิ อบยิง่ , ปฏิบตั ติ ามธรรมอยู่; ผูน้ นั้ ชือ่ ว่าย่อมสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด. อานนท์ !  
เพราะฉะนั้นเธอพึงกำ�หนดใจว่า ‘เราจักประพฤติธรรม
สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่’ ดังนี้.
(ต่อจากนี้ ทรงขับท่านพระอุปวาณะ ที่เข้ามาอยู่งานพัด, พระอานนท์
ทูลถามถึงเหตุที่ขับ, ตรัสตอบดังต่อไปนี้) :
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อานนท์ !   พวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบโดยมาก
มาประชุมกันแล้วเพือ่ เห็นตถาคต. อานนท์ ! สวนป่าสาละ
ทีแ่ วะพักของมัลลกษัตริยแ์ ห่งเมือง กุสนิ ารา ๑๒ โยชน์โดยรอบ
มิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนทราย ที่เทวดามีศักดิ์มิได้ตั้งอยู่.
เทวดาทั้งหลาย ย่อมยกโทษว่า ‘เราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อ
เห็นพระตถาคต, ต่อนานนักพระตถาคตจึงจะเกิดขึน้ ในโลก
สักคราวหนึ่ง และการปรินิพพานของพระตถาคต ก็จักมี
ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ ก็พระภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้
มายืนเสียตรงพระพักตร์ บังอยู่, เราทั้งหลาย ไม่ได้เห็น
พระตถาคตในกาลสุดท้าย’ ดังนี.้ (ต่อจากนี้ พระอานนท์ทลู ถาม
ถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเทวดา ได้ตรัสดังต่อไปนี้)

อานนท์ !   มีพวกเทวดา ผู้มีความสำ�คัญในอากาศ
ว่ า เป็ น แผ่ น ดิ น , และพวกที่ มี ค วามสำ � คั ญ ในแผ่ น ดิ น
ว่าแผ่นดิน พากันสยายผม ร้องไห้ คร่�ำ ครวญ กอดแขนร้องไห้
คร่�ำ ครวญ ล้มกลิง้ เกลือกไปมา ดุจว่ามีเท้าถูกตัด ขาดออก,
รำ�พันอยู่ว่า ‘พระผู้มีพระภาคจักปรินิพพาน เสียเร็วนัก,
พระสุคตจักปรินพิ พานเสียเร็วนัก, พระผูเ้ ป็นดวงจักษุในโลก
จักดับหายไปเสียเร็วนัก’, ดังนี.้ ส่วนเทวดาเหล่าใด ปราศจาก
ราคะแล้ว, เทวดาทัง้ หลาย เหล่านัน้ มีสติ สัมปชัญญะ อดกลัน้
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ด้วยรูส้ กึ ว่า ‘สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง, ข้อทีจ่ ะให้ได้ตามใจหวัง
ในเรื่องนี้นั้น สัตว์จักได้มาแต่ที่ไหนเล่า’ ดังนี้. (ต่อจากนี้

พระอานนท์ทูลถึง เมื่อไม่มีพระองค์แล้วสาวกก็ไม่ได้พบปะกันเหมือน
ดัง่ บัดนี,้ ทรงแสดงสถานทีส่ แี่ ห่ง คือ ทีป่ ระสูต,ิ ตรัสรู,้ แสดงธรรมจักร,
และนิพพาน ว่าเป็นทีค่ วรเห็นและพบปะกันของพุทธบริษทั ดังทีป่ รากฏอยู่
ในช่วงท้าย. ต่อจากนัน้ ตรัสเรือ่ ง การปฏิบตั ใิ นสตรี คือ การไม่พบปะด้วย,
ถ้าต้องพบปะก็ไม่พูด, ถ้าต้องพูดพึงมีสติ, ต่อจากนั้น พระอานนท์ได้
ทูลถามถึงการจัดพระศพ).

อานนท์ !   พวกเธออย่าขวนขวาย เพื่อจัดการบูชา
สรีระของตถาคตเลย, จงสืบต่อ จงพยายาม ในประโยชน์
ของตน (คือการตั้งหน้าปฏิบัติ) เถิด, จงอย่าประมาท จงมี
ความเพียร กำ�หนดอยูใ่ นประโยชน์ของตนเถิด. อานนท์ !
กษัตริย,์ พราหมณ์, หรือคหบดี ผูเ้ ลือ่ มใสอย่างยิง่ ในตถาคต
ก็มีอยู่, เขาเหล่านั้น จักจัดการบูชาสรีระของตถาคต.
“ข้าแต่พระองค์ !   เขาเหล่านั้น พึงจัดการอย่างไร”

อานนท์ !   เขาพึ ง จั ด เหมื อ นที่ จั ด ในสรี ร ะของ
พระเจ้าจักรพรรดิ : เขาพันสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิดว้ ย
ผ้าใหม่ แล้วซับสำ�ลี แล้วพันด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ ๕๐๐ คู่
แล้วเชิญลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำ�มัน ปิดด้วยรางเหล็กอีก
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รางหนึง่ กระทำ�จิตกาธานด้วยของหอมทุกอย่างแล้ว จึงถวาย
พระเพลิง, กระทำ�สถูป (ที่ระลึก) สำ�หรับพระมหาจักรพรรดิ
ไว้ ณ หนทางสี่แยก. อานนท์ !   ชนเหล่านั้นพึงปฏิบัติ
ในสรีระของตถาคต เช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติใน
สรีระของพระมหาจักรพรรดิ นัน้ แล, ชนเหล่าใดวางพวงมาลัย
หรือของหอม หรือจุรณ์หอม ณ ทีน่ นั้ ก็ดี หรืออภิวาท, หรือ
ทำ�ความเลือ่ มใส อยูใ่ นจิตก็ด,ี ข้อนัน้ จักเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลนาน. (ต่อจากนั้นตรัสเรื่องเกี่ยวกับ

บุคคลควรแก่การก่อสถูป ๔ จำ�พวก คือ พระตถาคต, พระปัจเจกพุทธะ,
พระสาวก, พระเจ้าจักรพรรดิ, พระอานนท์เลีย่ งไปยืนเหนีย่ วไม้เต้ากปิสสี ะ
ร้องไห้อยู่, ตรัสให้ไปเรียกตัวมา ตรัสสรรเสริญว่าเป็นยอดของอุปัฏฐาก
ผู้หนึ่ง ในบรรดายอดอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าทั้งปวง. และสรรเสริญ
การรอบรู้ในหน้าที่นี้ และการกล่าววาจาเป็นที่ชอบใจแก่ผู้เข้าไปคบหา,
ต่อจากนัน้ พระอานนท์ทลู ขอให้เสด็จไปปรินพิ พานเมืองอืน่ เพราะเมืองนี้
เป็นเมืองกิ่ง เมืองดอน).

อานนท์ !   เธออย่ากล่าวว่า เมืองน้อย เมืองดอน
กิ่งเมือง ดังนี้เลย ครั้งก่อนโน้น ราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์
เป็ น พระเจ้ า จั ก รพรรดิ ธ รรมราชา มี อ าณาเขตกระทั่ ง
มหาสมุทรทั้งสี่ ชนะสงคราม มีชนบทมั่งคั่ง ประกอบด้วย
รัตนะ ๗ ชนิด. อานนท์ !  เมืองกุสนิ ารานีแ้ ล เป็นราชธานี
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ของพระเจ้ามหาสุทัศน์ (ในครั้งนั้น) ชื่อว่ากุสาวดี ยาวทาง
บุรพทิศ และปัจฉิมทิศ ๑๒ โยชน์ กว้างทางอุตตรทิศ และ
ทักขิณทิศ ๗ โยชน์ เกลื่อนกล่นด้วยหมู่มนุษย์ …
อานนท์ !   เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินารา จงบอก
แก่มัลลกษัตริย์ทั้งหลาย แห่งเมืองกุสินาราว่า ‘กษัตริย์
ผู้วาเสฏฐโคตรทั้งหลาย ! ในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้
การปรินพิ พานของพระตถาคตเจ้าจักมี. เชิญท่านทัง้ หลาย
รีบไป, ขออย่าต้องเดือดร้อนในภายหลังว่า การปรินพิ พานของ
พระตถาคตเจ้า ได้มแี ล้วในคามเขตของพวกเรา แต่พวกเรา
มิได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นครัง้ สุดท้าย’. (พระอานนท์ผเู้ ดียว

เข้าไปแจ้งแก่มัลลกษัตริย์, มัลลกษัตริย์ คร่ำ�ครวญโดยนัยเดียวกับพวก
เทวดาทีก่ ล่าวมาแล้ว พากันออกมาเฝ้าพระองค์. พระอานนท์จดั ให้เฝ้า
โดยขานชือ่ ถวายทีละพวก เสร็จก่อนปฐมยาม. ต่อจากนีส้ ภุ ทั ทปริพพาชก
มีโอกาสเข้าเฝ้า ทูลถามความผิดหรือถูกของลัทธิอื่นๆ. ตรัสห้ามเสีย
แล้วตรัสถึงเรือ่ งสมณะทีแ่ ท้จริง มีเฉพาะในศาสนาทีม่ อี ริยมรรคประกอบ
ด้วยองค์แปด, ไม่มใี นศาสนาทีไ่ ม่มอี ริยมรรคมีองค์แปด).

สุภทั ทะ !   เราเมือ่ มีวยั ๒๙ ปี บวชแล้วแสวงหาอยู่
ว่าอะไรเป็นกุศลๆ, นับแต่บวชแล้วได้ ๕๑ ปี ความเป็นไป
แห่งธรรมประเทศเครื่องตรัสรู้ มิได้มีภายนอกจากธรรมวิ นั ย นี้ , แม้ ส มณะ (สมณะที่ ๑ คื อ โสดาบั น ) ก็ มิ ไ ด้ มี .
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ภายนอกจากธรรมวินยั นี้ แม้สมณะที่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๔, ก็มไิ ด้ม.ี
วาทะเครือ่ งสอนของผูอ้ น่ื ว่างจากสมณะของพวกอืน่ , สุภทั ทะ !
ก็ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้พึงอยู่โดยชอบเถิด โลกก็จะไม่ว่าง
เปล่าจากพระอรหันต์ทงั้ หลาย. (ต่อจากนี้ สุภทั ทะทูลสรรเสริญ
เทศนา ขอบรรพชาอุปสมบท ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ติตถิยปริวาสก่อน
อุปสมบท, ต่อมาไม่นานได้บรรลุอรหัตตผล. (เธอเป็นสาวกองค์สดุ ท้าย
ในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์), ต่อจากนี้ ได้ตรัสพระโอวาท
ที่สำ�คัญๆ ต่างๆ อีก ๔-๕ เรื่อง).

อานนท์ !   ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า
‘ธรรมวิ นั ย ของพวกเรามี พ ระศาสดาล่ ว งลั บ ไปเสี ย แล้ ว
พวกเราไม่มพี ระศาสดา’ ดังนี.้ อานนท์ ! พวกเธออย่าคิด
ดังนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.
อานนท์ !   เวลานี้ พวกภิกษุทวั่ ไป เรียกกันด้วยคำ�ว่า
อาวุโส แก่กันและกัน (ทั้งแก่ท้ังอ่อน) ; โดยกาลที่เราล่วงลับ
ไปแล้ว ไม่ควรเรียกร้องกันดัง่ นัน้ : ผูแ้ ก่กว่า จงเรียกผูอ้ อ่ น
โดยชื่อ หรือโดยชื่อสกุล หรือโดยคำ�ว่าอาวุโส, ผู้อ่อนกว่า
จงร้องเรียกผูแ้ ก่กว่า ว่า ภันเต หรือ อายัสม๎ า. อานนท์ !
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โดยกาลที่ เ ราล่ ว งลั บ ไปแล้ ว สงฆ์ จ งเลิ ก ถอนสิ ก ขาบท
เล็กน้อยได้, ถ้าต้องการ.
อานนท์ !   โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว สงฆ์จงลง
พรหมทัณฑ์แก่ภิกษุฉันนะ, คือ ภิกษุฉันนะจงกล่าวอะไรได้
ตามพอใจ, ภิกษุทงั้ หลายไม่พงึ ว่ากล่าวตักเตือนสัง่ สอนเธอ.
(ต่อจากนีต้ รัสประทานโอกาสครัง้ สุดท้ายให้ผนู้ นั้ กล่าวออกมาได้ ถ้าใคร
ยังสงสัยรังเกียจอันใดบ้าง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์).

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ถ้ามีภิกษุแม้รูปหนึ่ง มีความ
เคลือบแคลง เห็นแย้งในพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์,
ในมรรค ในข้อปฏิบตั กิ ด็ ี จงถามเสีย. อย่าเป็นผูเ้ ดือดร้อน
ในภายหลังว่า ‘เราอยูเ่ ฉพาะหน้า พระศาสดาแล้ว ไม่กล้าถาม
ในทีเ่ ฉพาะหน้า’ ดังนี.้ (ไม่มภี กิ ษุรปู ใดทูลถาม ตลอดเวลาทีท่ รงเตือน

ซ้�ำ จนครบสามครัง้ , ในทีส่ ดุ ตรัสว่า ถ้าไม่กล้าถามเอง ให้วานเพือ่ นถามแทน,
ก็ไม่มีใครทูลถาม. พระอานนท์ทูลสรรเสริญความที่ภิกษุสงฆ์แม้แต่
รูปหนึ่ง ก็ไม่มีใครเคลือบแคลงในพระศาสดา หรือธรรมวินัยของตน,
ตรัสว่า) :

อานนท์ !   เธอกล่าวด้วยความเลือ่ มใสและหยัง่ ถึง.
ที่ จ ริ ง ในเรื่ อ งนี้ ความรู้ สึ ก ของตถาคตก็ มี แ ล้ ว ว่ า ความ
เคลือบแคลง เห็นแย้ง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ในมรรค ในข้อปฏิบัติ ของภิกษุแม้รูปเดียว ในภิกษุสงฆ์นี้
ไม่มเี ลย, อานนท์ ! เพราะว่าในบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านี้
รูปใด ทีต่ �่ำ ทีส่ ดุ กว่าเขาทัง้ ปวง รูปนัน้ ก็ยงั เป็นโสดาบัน มีอนั
ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เทีย่ งต่อนิพพาน มีการตรัสรูเ้ ป็นเบือ้ งหน้า,
(ในที่สุด ได้ทรงเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่า) :
ภิกษุทง้ั หลาย !  บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทัง้ หลายว่า
‘สังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา. พวกเธอ
ทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด’ ดังนี้.
นีเ่ ป็นวาจาครัง้ สุดท้ายของตถาคต.
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แผ่นดินไหว เนือ่ งด้วยการปรินพิ พาน

126

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๒๖, ๑๒๗/๙๘.

อานนท์ !   ในกาลใด ตถาคตปริ นิ พ พาน ด้ ว ย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ; ในกาลนั้น ปฐวีย่อมไหว ย่อมสั่น
ย่อมสะเทือน. อานนท์ ! นี่เป็นเหตุที่แปด เป็นปัจจัย
ที่แปด แห่งการปรากฏของแผ่นดินไหวอันใหญ่.
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การปรินิพพานของพระองค์
คือความทุกข์ร้อนของมหาชน

127
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๙/๑๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   การทำ�กาลกิริยาของบุคคลเอก
ย่อมเป็นความทุกข์ร้อนของมหาชนเป็นอันมาก. การทำ�
กาลกิรยิ าของบุคคลเอกคนใดเล่า ? คือการทำ�กาลกิรยิ าของ
พระตถาคต ผูเ้ ป็นพระอรหันต์ ตรัสรูช้ อบด้วยพระองค์เอง.
ภิกษุทง้ั หลาย !   การทำ�กาลกิรยิ าของบุคคลเอกนีแ้ ล
ย่อมเป็นความทุกข์รอ้ นของมหาชนเป็นอันมาก.
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หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์
จะไม่เห็นตถาคตอีก

128
-บาลี สี. ที. ๙/๕๙/๙๐.

ภิกษุทงั้ หลาย !   กายของตถาคตนี้ มีตณ
ั หาอันเป็น
เครือ่ งนำ�ไปหาภพ ถูกตถาคตถอนขึน้ เสียได้แล้ว, ดำ�รงอยู.่   
กายนี้ยังดำ�รงอยู่เพียงใด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยังคง
ได้เห็นตถาคตนัน้ อยูเ่ พียงนัน้ เพราะการทำ�ลายแห่งกาย,
หลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย จักไม่เห็นตถาคตนั้นเลย.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ ขัว้ พวงมะม่วงขาดแล้ว มะม่วง
ทั้งหลายเหล่าใดที่เนื่องขั้วเดียวกัน มะม่วงเหล่านั้นทั้งหมด
ย่อมเป็นของตกตามไปด้วยกันนี้ฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย !
กายของตถาคตก็ฉันนั้น กายของตถาคตมีตัณหาเครื่องนำ�
ไปหาภพ ถูกตถาคตถอนขึน้ เสียได้แล้ว, ดำ�รงอยู.่ กายนี้
ดำ�รงอยูเ่ พียงใด เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย ยังคงเห็นตถาคต
อยูช่ ว่ั เวลาเท่านัน้ . เพราะการทำ�ลายแห่งกาย, หลังจากการ
ควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต เทวดาและมนุษย์ท้งั หลาย จักไม่
เห็นตถาคตเลย.
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129
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๖๓/๑๓๑.

“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !   แต่กอ่ นนี้ ภิกษุทงั้ หลายทีจ่ �ำ พรรษา
ในทิศต่างๆ แล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า. พวกข้าพระองค์
ทั้งหลาย ได้มีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้น ได้มีโอกาส
เข้าพบปะภิกษุทง้ั หลายผูน้ า่ เจริญใจเหล่านัน้ . ครัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ล่วงลับไปแล้ว พวกข้าพระองค์ทงั้ หลาย ย่อมหมดโอกาสทีจ่ ะได้เห็น หรือ
ได้เข้าพบปะภิกษุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไป”

อานนท์ !   สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความ
สังเวช แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา มีอยู่ ๔ ตำ�บล. ๔ ตำ�บล
อะไรเล่า ?
(๑) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช
แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่าตถาคตประสูติ แล้ว ณ ที่นี้.
(๒) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช
แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ณ ที่นี้.
(๓) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช
แก่กลุ บุตรผูม้ ศี รัทธา ว่าตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักร
ให้เป็นไปแล้ว ณ ทีน่ .้ี
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(๔) สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช
แก่กลุ บุตรผูม้ ศี รัทธา ว่าตถาคตปรินพิ พานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้ว ณ ที่นี้.
อานนท์ !   สถานที่ ที่ควรเห็นและควรเกิดความ
สังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธา มี ๔ ตำ�บลเหล่านี้แล.
อานนท์ !   ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หรื อ ภิ ก ษุ ณี ทั้ ง หลาย
หรืออุบาสกทั้งหลาย หรืออุบาสิกาทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาจัก
พากันมาสู่สถานที่ ๔ ตำ�บลเหล่านี้ โดยหมายใจว่าตถาคต
ได้ประสูติแล้ว ณ ที่นี้บ้าง, ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ณ ที่นี้บ้าง, ตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ณ ที่นี้บ้าง, ตถาคตได้ปรินิพพาน
ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นี้บ้าง ดังนี้.
อานนท์ !   ชนเหล่าใด เที่ยวไปตามเจดียสถาน
จักมีจิตเลื่อมใส ทำ�กาละแล้ว ชนเหล่านั้น จักเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย
ดังนี้.
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สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต

130

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๔/๔๕๑.

ภิกษุทงั้ หลาย !   สถานที่ ๓ แห่ง เป็นทีร่ ะลึกตลอด
ชีวติ ของพระราชา ผูเ้ ป็นกษัตริยม์ รุ ธาภิเษกแล้ว. ๓ แห่ง
ที่ไหนบ้างเล่า ? ๓ แห่ง คือ :พระราชา ผูเ้ ป็นกษัตริยม์ รุ ธาภิเษก ประสูติ ณ ตำ�บลใด
ตำ�บลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา พระองค์นั้น
เป็นแห่งทีห่ นึง่ , พระราชา ได้เป็นกษัตริยม์ รุ ธาภิเษกแล้ว
ณ ตำ�บลใด ตำ�บลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชา
พระองค์นน้ั เป็นแห่งทีส่ อง, พระราชาผูเ้ ป็นกษัตริยม์ รุ ธาภิเษก ทรงผจญสงครามได้ชยั ชนะแล้ว เข้ายึดครองสนามรบ
นั้นไว้ได้ ณ ตำ�บลใด ตำ�บลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของ
พระราชาพระองค์นั้น เป็นแห่งที่สาม.
ภิกษุทั้งหลาย !   ฉันใดก็ฉันนั้น : สถานที่สามแห่ง
เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุเหมือนกัน. สามแห่ง
ที่ไหนบ้างเล่า ? สามแห่งคือ :-
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ภิ ก ษุ ปลงผมและหนวด ครองผ้ า ย้ อ มน้ำ � ฝาด
ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ณ สถาน
ที่ ใ ด สถานที่ นี้ เ ป็ น ที่ ค วรระลึ ก ตลอดชี วิ ต ของภิ ก ษุ นั้ น
เป็นแห่งที่หนึ่ง.
ภิกษุ ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ,
เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนีๆ
้ , ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็น
เช่นนีๆ
้ , และข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็น
เช่นนีๆ
้ ณ สถานทีใ่ ด สถานทีน่ กี้ เ็ ป็นทีค่ วรระลึกตลอดชีวติ
ของภิกษุนั้น เป็นแห่งที่สอง.
ภิกษุ กระทำ�ให้แจ้งเจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญา
อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ ณ สถานที่ใด
สถานทีน่ กี้ เ็ ป็นทีค่ วรระลึกตลอดชีวติ ของภิกษุนนั้ เป็นแห่ง
ที่สาม.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สถานทีส่ ามแห่งเหล่านี้ เป็นทีค่ วร
ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุแล.
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ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง

131

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๐/๑๖๖, -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๓/๖๕.

ภิกษุท้ังหลาย !   ตถาคตเป็นผู้ประกอบด้วยพละ
๑๐ อย่ า ง และประกอบด้ ว ยเวสารั ช ชญาณ ๔ อย่ า ง
จึงปฎิ ญ ญาตำ � แหน่ ง จอมโลก บั น ลื อ สี ห นาทประกาศ
พรหมจักร ในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย.
สารีบตุ ร !   เหล่านีเ้ ป็นตถาคตพละ ๑๐ อย่าง ของ
ตถาคต ที่ตถาคตประกอบพร้อมแล้ว ปฎิญญาตำ�แหน่ง
จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ในท่ามกลางบริษทั
ทัง้ หลายได้, สิบอย่างคือ :(๑) ตถาคต ย่อมรู้ตามเป็นจริง ซึ่งสิ่งเป็นฐานะ
(คือมีได้เป็นได้) โดยความเป็นสิ่งมีฐานะ, ซึ่งสิ่งไม่เป็นฐานะ
(คือไม่มไี ด้ไม่เป็นได้) โดยความเป็นสิง่ ใช่ฐานะ : นีเ้ ป็นตถาคตพละ
ของตถาคต.
(๒) ตถาคต ย่อมรูต้ ามเป็นจริง ซึง่ วิบาก (คือผล) ของ
การทำ�กรรมทีเ่ ป็นอดีต อนาคต ปัจจุบนั ได้ทง้ั โดยฐานะและ
โดยเหตุ : นีก่ เ็ ป็นตถาคตพละของตถาคต.
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(๓) ตถาคต ย่อมรูต้ ามเป็นจริง ซึง่ ปฏิปทาเครือ่ งทำ�
ผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงได้ : นี่ก็เป็นตถาคตพละของ
ตถาคต.
(๔) ตถาคต ย่อมรูต้ ามเป็นจริง ซึง่ โลกนีอ้ นั ประกอบ
ด้วยธาตุมใิ ช่อย่างเดียว ด้วยธาตุตา่ งๆ กัน : นีก่ เ็ ป็นตถาคต
พละของตถาคต.
(๕) ตถาคต ย่อมรูต้ ามเป็นจริง ซึง่ อธิมตุ ิ (คือฉันทะและ
อัธยาศัย) อันต่างๆ กัน ของสัตว์ทง้ั หลาย : นีก่ เ็ ป็นตถาคตพละ
ของตถาคต.
(๖) ตถาคต ย่อมรูต้ ามเป็นจริง ซึง่ ความยิง่ และหย่อน
แห่งอินทรีย์ของสัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่น : นี่ก็เป็น
ตถาคตพละของตถาคต.
(๗) ตถาคต ย่อมรูต้ ามเป็นจริง ซึง่ ความเศร้าหมอง
ความผ่องแผ้ว ความออก แห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ
ทั้งหลาย : นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต.
(๘) ตถาคต ย่อมระลึกได้ ซึ่งขันธ์อันตนเคยอยู่
อาศัยในภพก่อน มีชนิดต่างๆ กัน คือ ระลึกได้ชาติหนึง่ บ้าง
สองชาติบ้าง1 … : นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต.
1. ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหน้า ๑๗๕ ว่าด้วยวิชชาทีห่ นึง่ .
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(๙) ตถาคต ย่อมเห็นสัตว์ทงั้ หลายด้วยทิพยจักขุอนั
หมดจด ก้าวล่วงจักขุมนุษย์ : เห็นสัตว์ทงั้ หลายผูเ้ คลือ่ นอยู่
บังเกิดอยู1่ … : นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต.
(๑๐) ตถาคต ย่อมทำ�ให้แจ้ง เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ
อันไม่มอี าสวะ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลายได้ 2 … :
นี่ก็เป็นตถาคตพละของตถาคต.
สารีบุตร !   เหล่านี้แล เป็นตถาคตพละสิบอย่าง
ของตถาคต ที่ตถาคตประกอบแล้ว ย่อมปฏิญญาตำ�แหน่ง
จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ให้เป็นไปใน
ท่ามกลางบริษัททั้งหลาย.

1. ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหน้า ๑๗๖ ว่าด้วยวิชชาทีส่ อง.
2. ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหน้า ๑๗๗ ว่าด้วยวิชชาทีส่ าม.
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ทรงทราบความยิง่ และหย่อน
แห่งอินทรียข์ องสัตว์
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132
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๘๗/๑๘๑.

อุทายิ !   บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านี้ มีอยู่ในโลก.
สี่จำ�พวกเหล่าไหนเล่า ? สี่จำ�พวก คือ :อุทายิ !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ละ
เพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิ ความดำ�ริอันซ่านไป (สรสงฺกปฺปา) ซึ่ง
ประกอบด้วยอุปธิ กลุม้ รุมเขาอยู่; เขาทนมีความดำ�ริอนั ซ่าน
ไปเหล่านัน้ ไม่ละเสีย ไม่บรรเทาเสีย ไม่กระทำ�ให้สนิ้ สุดเสีย
ไม่กระทำ�ให้ถงึ ซึง่ ความไม่มี ; อุทายิ ! เราย่อมกล่าวบุคคล
นี้แลว่า เป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลส (สํยุตฺโต) หาใช่เป็น
ผู้ปราศจากกิเลส (วิสํยุตฺโต) ไม่. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าว
อย่างนั้น ? อุทายิ ! เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่ง
อินทรีย์ (ที่มีอยู่) ในบุคคลนี้.
อุทายิ !   แต่วา่ บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
เพือ่ ละ เพือ่ สลัดคืนซึง่ อุปธิ ความดำ�ริอนั ซ่านไป ซึง่ ประกอบ
ด้วยอุปธิกลุ้มรุมเขาอยู่ ; เขาไม่ทนมีความดำ�ริอันซ่านไป
เหล่านั้น เขาละอยู่ บรรเทาอยู่ กระทำ�ให้ส้นิ สุดอยู่ กระทำ�
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ให้ถงึ ซึง่ ความไม่มอี ยู่ ; อุทายิ ! เราย่อมกล่าวบุคคลแม้นว้ี า่
ยังเป็นผูป้ ระกอบอยูด่ ว้ ยกิเลส หาใช่เป็นผูป้ ราศจากกิเลสไม่
อยู่นั่นเอง. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้น ? อุทายิ !  
เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ (ที่มีอยู่) ใน
บุคคลนี้.
อุทายิ !   แต่วา่ บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
เพื่อละ เพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิ ; เพราะการหลงลืมแห่งสติ
ในกาลบางคราว ความดำ�ริอันซ่านไป ซึ่งประกอบด้วยอุปธิ
ก็กลุม้ รุมเขาอยู่ ; อุทายิ ! (ระยะเวลาที)่ สติ (จะกลับ) เกิดขึน้
ก็ยงั ช้า (กว่าระยะเวลาที)่ เขาทำ�ให้ความดำ�รินน้ั ละไป บรรเทาไป
สิ้นสุดไป ถึงความไม่มีไปอย่างฉับพลัน, ไปเสียอีก.
อุทายิ !   เปรียบเหมือนบุรุษหยดน้ำ�สองสามหยด
ลงไปในกระทะเหล็กทีร่ อ้ นเปรีย้ งอยูท่ ง้ั วัน; (ระยะเวลาที)่ น้�ำ หยด
ลงไปยังช้า (กว่าระยะเวลาที)่ น้�ำ นัน้ ถึงซึง่ ความเหือดแห้งหายไป
อย่างฉับพลัน, ฉันใด ; อุทายิ ! ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
กล่าวคือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละ เพื่อ
สลัดคืนซึ่งอุปธิ ; เพราะการหลงลืมแห่งสติในกาลบางคราว
ความดำ�ริอันซ่านไป ซึ่งประกอบด้วยอุปธิ ก็กลุ้มรุมเขาอยู่ ;
อุทายิ ! (ระยะเวลาที่) สติ (จะกลับ) เกิดขึ้นก็ยังช้า (กว่าระยะ
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เขาทำ�ให้ความดำ�รินั้นละไป บรรเทาไป สิ้นสุดไป
ถึงความไม่มี ไปอย่างฉับพลัน, ไปเสียอีก; อุทายิ ! เราย่อม
กล่าวบุคคลแม้นวี้ า่ ยังเป็นผูป้ ระกอบอยูด่ ว้ ยกิเลส หาใช่เป็น
ผู้ปราศจากกิเลสไม่ อยู่นั่นเอง. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าว
อย่างนั้น ? อุทายิ ! เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่ง
อินทรีย์ (ที่มีอยู่) ในบุคคลนี้.
อุทายิ !   ก็แต่ว่า บุคคลบางคนในกรณีนี้ รู้แจ้งว่า
“อุปธิเป็นมูลแห่งทุกข์” ดังนี้แล้ว เป็นผู้ปราศจากอุปธิ
หลุดพ้นแล้วเพราะความสิน้ แห่งอุปธิ; อุทายิ ! เราย่อมกล่าว
บุคคลนีแ้ ล ว่าเป็นผูป้ ราศจากกิเลส หาใช่เป็นผูป้ ระกอบอยู่
ด้วยกิเลสไม่. เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้น อุทายิ !
เพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ (ที่มีอยู่) ใน
บุคคลนี้.
อุทายิ !   บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านี้แล มีอยู่ในโลก.
เวลาที่)
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ทรงทราบความยิง่ และหย่อน
แห่งอินทรียข์ องสัตว์ (นัยที่ ๒)

133
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๐/๗๕.

ตรั ส กั บ พระอานนท์ ปรารภเหตุ น างมิ ค สาลากล่ า วแย้ ง
พระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคล ระหว่างบิดาของ
ตนเองผู้ ป ระพฤติ พ รหมจรรย์ แ ละเพื่ อ นของบิ ด าผู้ ไ ม่ ไ ด้ ป ระพฤติ
พรหมจรรย์ แต่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้ง ๒ บุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้
กายดุสิตเหมือนกัน.

อานนท์ !   ก็มิคสาลาอุบาสิกาเป็นพาลไม่ฉลาด
เป็ น คนบอดมี ปั ญ ญาทึ บ เป็ น อะไร และพระสั ม มาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไร ในญาณเครื่องกำ�หนดรู้ความยิ่งและ
หย่อนแห่งอินทรียข์ องบุคคล. อานนท์ ! บุคคล ๑๐ จำ�พวก
นี้มีอยู่ในโลก ๑๐ จำ�พวกเป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล และ
ไม่รชู้ ดั ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันเป็นทีด่ บั โดยไม่เหลือ
แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง บุคคลนั้น
ไม่กระทำ�กิจแม้ด้วยการฟัง ไม่กระทำ�กิจแม้ด้วยความเป็น
พหูสูต ไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิ ย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อัน
เกิดในสมัย เมือ่ ตายไป เขาย่อมไปทางเสือ่ มไม่ไปทางเจริญ
ย่อมถึงความเสื่อม ไม่ถึงความเจริญ.
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อานนท์ !   ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ทุศีล
แต่รชู้ ดั ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันเป็นทีด่ บั โดยไม่เหลือ
แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง บุคคลนั้น
กระทำ�กิจแม้ดว้ ยการฟัง กระทำ�กิจแม้ดว้ ยความเป็นพหูสตู
แทงตลอดด้ ว ยดี แ ม้ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิ ย่ อ มได้ วิ มุ ต ติ แ ม้ อั น เกิ ด
ในสมัย เมื่อตายไป เขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม.
อานนท์ !   พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณใน
เรือ่ งนัน้ ว่า ธรรมแม้ของคนนีก้ เ็ หล่านัน้ แหละ ธรรมแม้ของ
คนอืน่ ก็เหล่านัน้ แหละ เพราะเหตุไรในสองคนนัน้ คนหนึง่ เลว
คนหนึง่ ดี ก็การประมาณของคนผูถ้ อื ประมาณเหล่านัน้ ย่อม
เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ ตลอดกาลนาน.
อานนท์ !   ในสองคนนั้น บุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและ
รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ
แห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริง บุคคลนั้น
กระทำ�กิจแม้ดว้ ยการฟัง กระทำ�กิจแม้ดว้ ยความเป็นพหูสตู
แทงตลอดด้วยดีแม้ดว้ ยทิฐิ ย่อมได้วมิ ตุ ติแม้อนั เกิดในสมัย
อานนท์ ! บุคคลนีด้ กี ว่าและประณีตกว่าบุคคลทีก่ ล่าวข้างต้น
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? เพราะกระแสแห่งธรรมย่อม
ถูกต้องบุคคลนี้ ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต.
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อานนท์ !   เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่า
ได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณใน
บุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำ�ลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้.
(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกันกับ ในกรณีแห่งบุคคลผู้มีศีล,
มีราคะกล้า, มักโกรธ, ฟุ้งซ่าน โดยนัยเดียวกันกับกรณีของบุคคลผู้ทุศีล
รวมเป็น ๑๐ จำ�พวก ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง -ผู้รวบรวม)

อานนท์ !   ก็มิคสาลาอุบาสิกาเป็นพาล ไม่ฉลาด
เป็นคนบอด มีปญ
ั ญาทึบเป็นอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะ
เป็นอะไร ในญาณเครื่องกำ�หนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่ง
อินทรีย์ของบุคคล. อานนท์ ! บุคคล ๑๐ จำ�พวกนี้แล
มีปรากฏอยู่ในโลก.
อานนท์ !   บุรุษชื่อปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีล
เช่นใด บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้น
บุรุษชื่อปุราณะ จะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได้
บุรุษชื่ออิสิทัตตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใด บุรุษชื่อ
ปุราณะก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยปัญญาเช่นนัน้ บุรษุ ชือ่ อิสทิ ตั ตะ
จะได้รแู้ ม้คติ ของบุรษุ ชือ่ ปุราณะก็หามิได้. อานนท์ ! คนทัง้
สองนี้ เลวกว่ากันด้วยองค์คณ
ุ คนละอย่าง ด้วยอาการอย่างนี.้
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ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึง่ ไม่มสี อง

134

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๐/๓๓๓.

ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาค ถึงการทีม่ ี
ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัย ที่พระผู้พระภาคได้พยากรณ์พระเทวทัตว่า
จะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ตัง้ อยูต่ ลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้ พระผูม้ พี ระภาค
จึงได้ตรัสว่า:-

อานนท์ !  ก็ภกิ ษุรปู นัน้ จักเป็นภิกษุใหม่ บวชไม่นาน
หรือว่าเป็นภิกษุเถระ แต่เป็นคนโง่เขลา ไม่ฉลาด เพราะว่า
ข้อทีเ่ ราพยากรณ์แล้วโดยส่วนเดียว จักเป็นสองได้อย่างไร.
อานนท์ !   เราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอื่นแม้
คนหนึ่ง ที่เราได้กำ�หนดรู้เหตุท้ังปวงด้วยใจ แล้วพยากรณ์
อย่างนี้ เหมือนเทวทัตเลย หากเราได้เห็นธรรมขาวของ
เทวทัต (ส่วนดี) แม้ประมาณเท่าน้ำ�ที่สลัดออกจากปลาย
ขนทรายเพียงใด เราก็ยงั ไม่พยากรณ์เทวทัตเพียงนัน้ ว่า เทวทัต
จะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ตัง้ อยูต่ ลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้
แต่วา่ เมือ่ ใด เราไม่ได้เห็นธรรมขาวของเทวทัต แม้ประมาณ
เท่ า น้ำ� ที่ ส ลั ด ออกจากปลายขนทราย เมื่ อ นั้ น เราจึ ง ได้
พยากรณ์เทวทัตนั้นว่า เทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก
ตัง้ อยูต่ ลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้.
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อานนท์ !   เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิง่ กว่าชัว่ บุรษุ
เต็มด้วยคูถเสมอขอบปากหลุม บุรษุ พึงตกลงไปทีห่ ลุมคูถนัน้
จมมิดศีรษะ บุรุษบางคนผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล
หวังความเกษม ปรารถนาจะยกเขาขึ้นจากหลุมคูถนั้น
จึงเข้ามาหา เขาเดินรอบหลุมคูถนัน้ อยู่ ก็ไม่พงึ เห็นอวัยวะที่
ไม่เปือ้ นคูถ ซึง่ พอจะจับเขายกขึน้ มาได้ แม้ประมาณเท่าน้�ำ ที่
สลัดออกจากปลายขนทรายของบุรษุ นัน้ ฉันใด. เราก็ไม่ได้
เห็นธรรมขาวของเทวทัต แม้ประมาณเท่าน้�ำ ทีส่ ลัดออกจาก
ปลายขนทราย ฉันนัน้ เหมือนกัน เมือ่ นัน้ เราจึงได้พยากรณ์
เทวทัตว่า เทวทัตจะต้องเกิดในอบาย ตกนรก ตัง้ อยูต่ ลอดกัป
เยียวยาไม่ได้.
อานนท์ !  เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลบางคนในโลกนี้
ด้วยใจอย่างนีว้ า่ กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้
มีอยู่ สมัยต่อมา เรากำ�หนดรู้ใจบุคคลนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า
กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้น
เฉพาะหน้า กุศลมูลที่บุคคลนั้นยังตัดไม่ขาดมีอยู่ เพราะ
กุศลมูลนัน้ กุศลอย่างอืน่ ของเขาจักปรากฏ ด้วยอาการอย่างนี้
บุคคลนีจ้ กั เป็นผูไ้ ม่เสือ่ มต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือน
เมล็ดพืชที่ไม่หัก ไม่เน่า ไม่ถูกลมและแดดเผา เกิดในต้น
ฤดูหนาว เก็บไว้ดแี ล้ว อันบุคคลปลูก ณ ทีด่ นิ อันพรวนดีแล้ว
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ในที่นาดี เธอพึงทราบไหมว่า เมล็ดพืชเหล่านี้ จักถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !

…อานนท์ !   ตถาคตย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดญาณเป็นเครือ่ งทราบอินทรียข์ อง
บุรษุ ด้วยใจด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดรูธ้ รรมทีอ่ าศัยกันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ !   อนึ่ง เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคน
ในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี
ของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลนั้น
ด้วยใจอย่างนีว้ า่ อกุศลธรรมของบุคคลนีห้ ายไป กุศลธรรม
ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า แต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่
เพราะอกุศลมูลนั้น อกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ด้วยอาการ
อย่างนี้ บุคคลนี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบ
เหมือนเมล็ดพืชทีไ่ ม่หกั ไม่เน่า ไม่ถกู ลมและแดดเผา เกิดใน
ต้นฤดูหนาว เก็บไว้ดีแล้ว อันบุคคลปลูก ณ ที่ศิลาแท่งทึบ
เธอพึงทราบไหมว่า เมล็ดพืชเหล่านี้ จักไม่ถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !
331

พุทธวจน - หมวดธรรม

…อานนท์ !   ตถาคตย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดญาณเป็นเครือ่ งทราบอินทรียข์ อง
บุรษุ ด้วยใจด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดรูธ้ รรมทีอ่ าศัยกันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ !   อนึ่ง เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคน
ในโลกนี้ด้วยใจ อย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี
ของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลนั้น
ด้วยใจอย่างนี้ว่า ธรรมขาวของบุคคลนี้ แม้ประมาณเท่า
น้�ำ ทีส่ ลัดออกจากปรายขนทรายไม่มี บุคคลนีป้ ระกอบด้วย
อกุศลธรรมฝ่ายดำ�อย่างเดียว เมื่อตายไปจักเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเน่า ถูกลม
และแดดแผดเผา อันบุคคลปลูก ณ ที่ดินซึ่งพรวนดีแล้ว
ในนาดี เธอพึงทราบไหมว่า เมล็ดพืชนี้จักไม่ถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย์.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !

…อานนท์ !   ตถาคตย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดญาณเป็นเครือ่ งทราบอินทรียข์ อง
บุรษุ ด้วยใจด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดรูธ้ รรมทีอ่ าศัยกันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติ
บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ออกเป็นส่วนละ ๓ อีกหรือพระเจ้าข้า !

สามารถ อานนท์ !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบาง
คนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี
ของบุคคลนีม้ อี ยู่ สมัยต่อมา เรากำ�หนดรูใ้ จบุคคลนัน้ ด้วยใจ
อย่างนีว้ า่ กุศลธรรมของบุคคลนีห้ ายไป อกุศลธรรมปรากฏ
ขึน้ เฉพาะหน้า แต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ และ
กุศลมูลนัน้ ก็ถงึ ความถอนขึน้ โดยประการทัง้ ปวง ด้วยประการ
อย่างนี้ บุคคลนี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบ
เหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกโพลงสว่างไสว อันบุคคล
เก็บไว้บนศิลาทึบ เธอพึงทราบไหมว่า ถ่านไฟเหล่านี้จัก
ไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์
ตกไปในเวลาเย็น เธอพึงทราบไหมว่า แสงสว่างจักหายไป
ความมืดจักปรากฏ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของราชสกุลในเวลาเทีย่ งคืน เธอพึงทราบไหมว่า
แสงสว่างหายไปหมดแล้ว ความมืดได้ปรากฏแล้ว.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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…อานนท์ !   ตถาคตย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดญาณเป็นเครือ่ งทราบอินทรียข์ อง
บุรษุ ด้วยใจด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดรูธ้ รรมทีอ่ าศัยกันเกิดขึน้
ต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ !   อนึ่ง เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคน
ในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี
ของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลนั้น
ด้วยใจอย่างนีว้ า่ อกุศลธรรมของบุคคลนีห้ ายไป กุศลธรรม
ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า แต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาด
มีอยู่ และอกุศลมูลแม้นั้น ก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดย
ประการทั้งปวง ด้วยประการอย่างนี้ บุคคลนี้จักไม่เสื่อม
ต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้ว
ลุกโพลงสว่างไสว อันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้ง หรือบน
กองไม้แห้ง เธอพึงทราบไหมว่า ถ่านไฟเหล่านี้จักถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

อานนท์ !   อนึง่ เปรียบเหมือนเมือ่ พระอาทิตย์ก�ำ ลัง
ขึน้ มาในเวลารุง่ อรุณ เธอพึงทราบไหมว่า ความมืดจักหายไป
แสงสว่างจักปรากฏ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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อานนท์ !   อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหารของราชสกุลในเวลาเทีย่ งวัน เธอพึงทราบไหมว่า
ความมืดหายไปหมดแล้ว แสงสว่างได้ปรากฏแล้ว.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !

…อานนท์ !   ตถาคตย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดญาณเป็นเครือ่ งทราบอินทรียข์ อง
บุรษุ ด้วยใจด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดรูธ้ รรมทีอ่ าศัยกันเกิดขึน้
ต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ !   อนึ่ง เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคน
ในโลกนีด้ ว้ ยใจอย่างนีว้ า่ กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของ
บุคคลนีม้ อี ยู่ สมัยต่อมา เราย่อมกำ�หนดรูใ้ จบุคคลนัน้ ด้วยใจ
อย่างนี้ว่า อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แม้ประมาณเท่าน้ำ�ที่
สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มี บุคคลนี้ประกอบด้วย
ธรรมทีไ่ ม่มโี ทษ เป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียว จักปรินพิ พาน
ในปัจจุบนั ทีเดียว เปรียบเหมือนถ่านไฟทีเ่ ย็น มีไฟดับแล้ว
อันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้ง หรือบนกองไม้แห้ง เธอ
พึงทราบไหมว่า ถ่านไฟเหล่านี้จักไม่ถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า !
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…อานนท์ !   ตถาคตย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลด้วยใจ
ด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดญาณเป็นเครือ่ งทราบอินทรียข์ อง
บุรษุ ด้วยใจด้วยอาการอย่างนี้ กำ�หนดรูธ้ รรมทีอ่ าศัยกันเกิด
ขึ้นต่อไปด้วยใจ ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ !   บุคคล ๖ จำ�พวกนั้น บุคคล ๓ จำ�พวก
ข้างต้น คนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คนหนึ่งเป็น
ผู้เสื่อมเป็นธรรมดา คนหนึ่งเป็นผู้เกิดในอบาย ตกนรก
ในบุคคล ๖ จำ�พวกนั้น บุคคล ๓ จำ�พวกข้างหลัง คนหนึ่ง
เป็นผูไ้ ม่เสือ่ มเป็นธรรมดา คนหนึง่ เป็นผูเ้ สือ่ มเป็นธรรมดา
คนหนึ่งเป็นผู้จะปรินิพพานเป็นธรรมดา.
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ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา

135

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗-๑๕๓/๑๗๐-๑๗๖.

สารีบุตร !   คติ ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่.
๕ ประการ อย่างไรเล่า ? คือ :(๑) นรก
(๒) กำ�เนิดเดรัจฉาน
(๓) เปรตวิสัย
(๔) มนุษย์
(๕) เทวดา
สารีบตุ ร !   เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ นรก ทางยังสัตว์ให้ถงึ นรก
และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ นรก อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการ
ใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินบิ าต นรก เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบุตร !   เราย่อมรู้ชัดซึ่งกำ�เนิดเดรัจฉาน ทาง
ยังสัตว์ให้ถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
กำ�เนิดเดรัจฉาน อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำ�เนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร !   เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เปรตวิสยั ทางยังสัตว์ให้
ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย อนึง่
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สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม
เข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารี บุ ต ร !   เราย่ อ มรู้ ชั ด ซึ่ ง เหล่ า มนุ ษ ย์ ทาง
ยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
มนุษย์โลก อนึ่ง สัตว์ผ้ปู ฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่ง
ประการนั้นด้วย.
สารีบตุ ร !  เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เทวดาทัง้ หลาย ทางยังสัตว์
ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลก อนึ่ง
สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบุตร !   เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพาน ทางยังสัตว์
ให้ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รูช้ ดั ซึ่งประการนั้นด้วย.

อุปมาการเห็นคติ
สารีบตุ ร !   เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกยิง่ กว่า
ชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจาก
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ควัน ลำ�ดับนัน้ บุรษุ ผูม้ ตี วั อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนือ่ ย
หิว ระหาย มุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั้นแหละ โดยมรรคาสาย
เดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผู้
เจริญนี้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ดำ�เนินอย่างนัน้ และขึ้นสู่หนทางนั้น
จักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียว” โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้
มี จั ก ษุ นั้ น พึ ง เห็ น เขาตกลงในหลุ ม ถ่ า นเพลิ ง นั้ น เสวย
ทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว แม้ฉันใด.
สารีบุตร !   เราย่อมกำ�หนดรู้ใจบุคคลบางคนใน
โลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้น
ดำ�เนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก จั ก เข้ า ถึ ง อบาย ทุ ค ติ วิ นิ บ าต นรก
โดยสมัยต่อมา เราได้เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าแต่ตาย
เพราะกายแตก เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เสวยทุ ก ขเวทนาอั น แรงกล้ า เผ็ ด ร้ อ นโดยส่ ว นเดี ย ว
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.
(ในกรณีอปุ มาแห่งคติอนื่ คือ กำ�เนิดเดรัจฉาน ทรงอุปมาด้วย
บุรุษตกลงไปในหลุมคูถ, เปรตวิสัย ทรงอุปมาด้วย บุรุษอยู่ใต้ต้นไม้
ต้นไม้ อันเกิดในพืน้ ทีไ่ ม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อนั เบาบาง มีเงาอันโปร่ง,
มนุษย์ ทรงอุปมาด้วย บุรษุ อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ อันเกิดในพืน้ ทีเ่ สมอ มีใบอ่อนและ
ใบแก่อนั หนา มีเงาหนาทึบ, นิพพาน ทรงอุปมาด้วย บุรษุ อยูใ่ นแนวป่าทึบ
มีสระโบกขรณี มีน�ำ้ อันเย็น ใสสะอาด มีทา่ อันดี น่ารืน่ รมย์, สามารถศึกษา
เพิม่ เติมได้จาก พุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับ ๑๑ ภพภูมิ -ผูร้ วบรวม)
339

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง

136

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๐/๘, -บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๔/๑๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้เป็นเวสารัชชญาณสี่อย่าง
ของตถาคต ทีต่ ถาคตประกอบพร้อมแล้ว ปฏิญญาตำ�แหน่ง
จอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ในท่ามกลาง
บริษัททั้งหลายได้, สี่อย่างคือ :(๑) ตถาคตไม่ ม องเห็ น วี่ แ ววช่ อ งทางที่ จ ะมี ว่ า
สมณะหรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก
จักโจทท้วงเราได้ดว้ ยทั้งเหตุผลว่า “ธรรมเหล่านี้ๆ อันท่าน
ผูป้ ฏิญญาตนเป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่ ไม่ได้รพู้ ร้อมเฉพาะแล้ว”
ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตเมื่อมองหาไม่เห็นวี่แวว
อันนัน้ จึงเป็นผูถ้ งึ ความเกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็น
ผู้กล้าหาญอยู่ได้.
(๒)ตถาคต ไม่ ม องเห็ น วี่ แ ววช่ อ งทางที่ จ ะมี ว่ า
สมณะหรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก
จักโจทท้วงเราได้ดว้ ยทัง้ เหตุผลว่า “อาสวะเหล่านีๆ
้ อันท่าน
ผูป้ ฏิญญาตนเป็นขีณาสพผูส้ นิ้ อาสวะอยู่ ยังไม่สนิ้ รอบแล้ว”
ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคต เมื่อมองหาไม่เห็นวี่แวว
อันนัน้ จึงเป็นผูถ้ งึ ความเกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็น
ผู้กล้าหาญอยู่ได้.
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(๓) ตถาคต ไม่มองเห็นวี่แววช่องทางที่จะมีว่า
สมณะหรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก
จักโจทท้วงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “ธรรมเหล่าใด ที่ท่าน
กล่าวว่าเป็นธรรมทำ�อันตรายแก่ผู้เสพ, ธรรมเหล่านั้นถึง
เมื่อบุคคลเสพอยู่ ก็หาอาจทำ�อันตรายไม่” ดังนี้. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ตถาคตเมื่อมองหาไม่เห็นวี่แววอันนั้น จึงเป็นผู้
ถึงความเกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผูก้ ล้าหาญอยูไ่ ด้.
(๔) ตถาคตไม่ ม องเห็ น วี่ แ ววช่ อ งทางที่ จ ะมี ว่ า
สมณะหรือพราหมณ์, เทพ, มาร, พรหม, หรือใครๆ ในโลก
จักโจทท้วงเราได้ด้วยทั้งเหตุผลว่า “ท่านแสดงธรรมเพื่อ
ประโยชน์อย่างใด ประโยชน์นนั้ ไม่เป็นทางสิน้ ทุกข์โดยชอบ
แก่บคุ คลผูป้ ระพฤติตามธรรมนัน้ ” ดังนี.้ ภิกษุทงั้ หลาย !  
ตถาคต เมื่อมองหาไม่เห็นวี่แววอันนั้น จึงเป็นผู้ถึงความ
เกษม ถึงความไม่กลัว ถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล เป็นเวส3ารัชชญาณ
สีอ่ ย่างของตถาคต อันตถาคตประกอบพร้อมแล้ว ปฏิญญา
ตำ�แหน่งจอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร ให้เป็น
ไปในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย.
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ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์

137

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๗๐/๑๒๗.

อานนท์ !   อิทธิบาทสี่ประการ อันบุคคลใดเจริญ
ทำ�ให้มาก ทำ�ให้เป็นดุจยาน ทำ�ให้เป็นดุจทีร่ องรับ ให้เกิดขึน้
มั่นคงแล้ว อบรมทั่วถึงดีแล้วปรารภหนักแน่นแล้ว. เมื่อ
บุคคลนั้นปรารถนา เขาก็พึงตั้งอยู่ได้กัปป์หนึ่ง หรือยิ่งขึ้น
ไปกว่ากัปป์.
อานนท์ !   อิทธิบาทสี่ประการนั้น อันตถาคตนี้แล
ได้เจริญ ทำ�ให้มากแล้ว ทำ�ให้เป็นดุจยาน ทำ�ให้เป็นดุจ
ที่รองรับ ให้เกิดขึ้นมั่นคงแล้ว อบรมทั่วถึงดีแล้ว ปรารภ
หนักแน่นแล้ว, ถ้าตถาคตปรารถนา ตถาคตก็พึงตั้งอยู่ได้
กัปป์หนึ่ง หรือยิ่งขึ้นไปกว่ากัปป์ ดังนี้.
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ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่

138

. -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๒/๑๒๔๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   พวกเธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้
ว่าอย่างไร คือ เพราะได้เจริญหรือทำ�ให้มากซึ่งธรรมเหล่า
ไหนเล่า ตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมาก
อย่างนี้ ?
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ !   ข้ า พระองค์ ทั้ ง หลายมี พ ระผู้ มี
พระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ� ขอพระผู้มีพระภาคจง
ทรงแสดงเนือ้ ความนัน้ เถิด, ภิกษุทงั้ หลาย จักได้ทรงจำ�ไว้” ภิกษุทงั้ หลาย
ทูลตอบ.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะได้เจริญ และทำ�ให้มากซึง่
อิทธิบาทสี่ประการ, ตถาคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้
มีอานุภาพมากอย่างนี้. อิทธิบาทสี่ประการอย่างไหนเล่า
ภิกษุทั้งหลาย ! ในเรื่องนี้ ตถาคตย่อมเจริญอิทธิบาท อัน
ประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง ซึ่งมีสมาธิอาศัย
ฉันทะเป็นปธานกิจว่า ด้วยอาการอย่างนี,้ ฉันทะของเราย่อม
มีในลักษณะที่จักไม่ย่อหย่อน, ที่จักไม่เข้มงวดเกิน, ที่จัก
ไม่สยบอยู่ในภายใน, ที่จักไม่ส่ายไปในภายนอก ; ตถาคต
ย่อมเป็นผูม้ คี วามรูส้ กึ ทัง้ ในส่วนทีจ่ ะมีมา และส่วนทีล่ ว่ งมา
แล้วแต่กาลก่อน : กาลก่อนก็เหมือนภายหลัง ภายหลังก็
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เหมือนกาลก่อน, เบื้องล่างก็เหมือนเบื้องบน เบื้องบนก็
เหมือนเบือ้ งล่าง, กลางวันเหมือนกลางคืน กลางคืนเหมือน
กลางวัน: ย่อมเจริญจิตอันประกอบด้วยแสงสว่าง ด้วยจิตอัน
ตนเปิดแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ไม่มีอะไรหุ้มห่อ.
(ต่อไปนีท้ รงแสดงด้วยสมาธิอนั อาศัย วิรยิ ะ…จิตตะ…วิมงั สา
เป็นปธานกิจ โดยเนือ้ ความอย่างเดียวกัน แปลกกันแต่ชอื่ ของอิทธิบาท,
จนครบทั้ง ๔ อย่าง)

ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะเจริญทำ�ให้มากซึง่ อิทธิบาท
สีอ่ ย่างเหล่านีแ้ ล ตถาคตจึงเป็นผูม้ ฤี ทธิม์ ากอย่างนี้ มีอานุภาพ
มากอย่างนี.้ ตถาคตย่อมแสดงอิทธิวธิ มี อี ย่างต่างๆ ได้ :
ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคน, หลายคนเป็นคนเดียว, ทำ�ที่
กำ�บังให้เป็นที่แจ้ง ทำ�ที่แจ้งให้เป็นที่กำ�บัง, ไปได้ไม่ขัดข้อง
ผ่านทะลุฝา ทะลุกำ�แพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศว่างๆ,
ผุดขึน้ และดำ�ลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้�ำ , เดินได้เหนือน้�ำ
เหมือนเดินบนแผ่นดิน, ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปกี ทัง้ ที่
ยังนัง่ ขัดสมาธิคบู้ ลั ลังก์, ลูบคลำ�ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
อันมีฤทธิอ์ านุภาพมาก ได้ดว้ ยฝ่ามือ และแสดงอำ�นาจด้วยกาย
เป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้.
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139

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๓/๓๓๙.

เกวัฏฏะ !   นีป่ าฏิหาริยส์ ามอย่าง ทีเ่ ราได้ท�ำ ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้วประกาศให้ผอู้ นื่ รูไ้ ด้. สามอย่าง
อะไรเล่า ? สามอย่างคือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์
และอนุศาสนีปาฏิหาริย์.
(๑) เกวัฏฏะ !  อิทธิปาฏิหาริยน์ น้ั เป็นอย่างไรเล่า ?
เกวัฏฏะ ! ภิกษุในกรณีนี้ กระทำ�อิทธิวธิ มี อี ย่างต่างๆ : ผูเ้ ดียว
แปลงรูปเป็นหลายคน,หลายคนเป็นคนเดียว, ทำ�ทีก่ �ำ บังให้
เป็นทีแ่ จ้ง ทำ�ทีแ่ จ้งให้เป็นทีก่ �ำ บัง, ไปได้ไม่ขดั ข้อง ผ่านทะลุฝา
ทะลุก�ำ แพง ทะลุภเู ขา ดุจไปในอากาศว่างๆ, ผุดขึน้ และดำ�ลง
ในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำ�, เดินไปได้เหนือน้ำ� เหมือนเดิน
บนแผ่นดิน, ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีก ทั้งที่ยังนั่ง
สมาธิคบู้ ลั ลังก์. ลูบคลำ�ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อนั มีฤทธิ์
อานุภาพมาก ได้ด้วยฝ่ามือ. และแสดงอำ�นาจทางกายเป็น
ไปตลอดถึงพรหมโลกได้. เกวัฏฏะ ! กุลบุตรผู้มีศรัทธา
เลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้ว เขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่น
บางคน ที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสว่า น่าอัศจรรย์นัก. กุลบุตร
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ผูไ้ ม่มศี รัทธาเลือ่ มใสนัน้ ก็จะพึงตอบว่า วิชาชือ่ คันธารี1 มีอยู่
ภิกษุนนั้ แสดงอิทธิวธิ ดี ว้ ยวิชานัน่ เท่านัน้ (หาใช่มปี าฏิหาริยไ์ ม่),
เกวัฏฏะ ! ท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร : ก็คนไม่เชือ่ ไม่เลือ่ มใส
ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อผู้เลื่อมใส ได้อย่างนั้น มิใช่หรือ.
“พึงตอบได้, พระองค์ !”

เกวัฏฏะ !   เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
ดังนี้แล จึงอึดอัดขยะแขยง เกลียดชัง ต่ออิทธิปาฏิหาริย์.
(๒) เกวั ฏฏะ !   อาเทสนาปาฏิ ห าริ ย์ นั้ น เป็ น
อย่างไรเล่า ? เกวัฏฏะ ! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทายจิต ทาย
ความรู้สึกของจิต ทายความตรึก ทายความตรอง ของสัตว์
เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่นได้ว่า ใจของท่านเช่นนี้ ใจของ
ท่านมีประการนี้ ใจของท่านมีดว้ ยอาการอย่างนี.้ … กุลบุตร
ผู้ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ย่อมค้านกุลบุตรผู้เชื่อผู้เลื่อมใสว่า
วิ ช าชื่ อ มณิ ก า มี อ ยู่ ภิ ก ษุ นั้ น กล่ า วทายใจได้ เ ช่ น นั้ น ๆ
ก็ด้วยวิชานั้น (หาใช่มีปาฏิหาริย์ไม่), เกวัฏฏะ ! ท่านจะเข้าใจ
ว่าอย่างไร : ก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใส ย่อมกล่าวตอบผู้เชื่อ
ผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้น มิใช่หรือ ?
“พึงตอบได้, พระองค์ !”
1. คันธารี ชือ่ มนต์ แต่งโดยฤษีมนี ามคันธาระ, อีกอย่างหนึง่ ว่าในแคว้นคันธาระ. -ผูแ้ ปล
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เกวัฏฏะ !   เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาฏิ ห าริ ย์ ดั ง นี้ แ ล จึ ง อึ ด อั ด ขยะแขยง เกลี ย ดชั ง ต่ อ
อาเทสนาปาฏิหาริย์.
(๓) เกวั ฏ ฏะ !   อนุ ศ าสนี ป าฏิ ห าริ ย์ นั้ น เป็ น
อย่างไรเล่า ? เกวัฏฏะ ! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมสัง่ สอนว่า ท่าน
จงตรึกอย่างนีๆ
้ อย่าตรึกอย่างนัน้ ๆ, จงทำ�ไว้ในใจอย่างนีๆ
้
อย่าทำ�ไว้ในใจอย่างนั้นๆ จงละสิ่งนี้ๆ เสีย, จงเข้าถึงสิ่งนี้ๆ
แล้วแลอยู่ ดังนี้ นี้เราเรียกว่า อนุศาสนีปาฏิหาริย์.
เกวัฏฏะ !   …1เหล่านี้แล เป็นปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง
ที่เราได้ทำ�ให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้
ผู้อื่นรู้ตามด้วย.

1. ระหว่างนี้ ทรงแสดงข้อปฏิบัติ เรื่องศีล สันโดษ สติสัมปชัญญะ … ว่าเป็น
อนุศาสนีปาฏิหาริยข์ องพระองค์ อันหนึง่ ๆ ทุกอัน. -ผูแ้ ปล
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140
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๒/๕๒๐.

อานนท์ !   ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แผ่รศั มีสอ่ งแสงให้
สว่างไปทั่วทิศกินเนื้อที่ประมาณเท่าใด โลกมีเนื้อที่เท่านั้น
มีจำ�นวนพันหนึ่ง. ในพันโลกนั้น มีดวงจันทร์พันดวง
ดวงอาทิตย์พันดวง ภูเขาสิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป
อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป
มหาสมุทรสีพ่ นั มหาราชสีพ่ นั จาตุมมหาราชพันหนึง่ ดาวดึงส์
พันหนึ่ง ยามาพันหนึ่ง ดุสิตพันหนึ่ง นิมมานรดีพันหนึ่ง
ปรนิ ม มิ ต วสวั ต ตี พัน หนึ่ง พรหมพั น หนึ่ง นี้เ รี ย กว่ า
สหัสสีจฬู นิกาโลกธาตุ.
สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใด โลกธาตุขนาด
เท่านัน้ คำ�นวณทวีขน้ึ โดยส่วนพัน นัน้ เรียกว่า ทวิสหัสสีมชั ฌิมกิ า
โลกธาตุ.
ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุมีขนาดเท่าใด โลกธาตุ
ขนาดเท่ านั้น คำ � นวณทวีข้ึน โดยส่วนพัน นั้นเรียกว่า
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ.
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อานนท์ !   ตถาคต เมื่อมีความจำ�นง ก็ย่อมพูดให้
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยนิ เสียงทัว่ กันได้, หรือว่าจำ�นง
ให้ได้ยนิ เพียงเท่าใด ก็ได้.
“ข้ า แต่ พ ระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า !   เป็ น ไปได้ ด้ ว ยวิ ธี อ ย่ า งใด
พระเจ้าข้า ”

อานนท์ !  ตถาคตอยูท่ น่ี ่ี จะพึงแผ่รศั มี มีโอภาสสว่าง
ไปทัว่ ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ เสียก่อน , เมือ่ สัตว์เหล่านัน้
รู้สึกต่อแสงสว่างอันนั้นแล้วตถาคตก็จะบันลือเสียง ให้สัตว์
เหล่านั้นได้ยิน. อย่างนี้แล อานนท์ ! ตถาคตจะพูดให้
ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ ได้ยินเสียงทั่วกันได้, หรือจำ�นง
ให้ได้ยนิ เพียงเท่าใดก็ได้.
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ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง

141

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๗/๒๔๑.

วัจฉะ !   พวกชนเหล่าใด ที่กล่าวว่า “พระสมณโคดม เป็ น ผู้ สั พ พั ญ ญู รู้ สิ่ ง ทั้ ง ปวงอยู่ เ สมอเป็ น ธรรมดา
เป็นผูส้ พั พทัสสาวี เห็นสิง่ ทัง้ ปวงอยูเ่ สมอเป็นธรรมดา และ
ปฏิญญาความรูค้ วามเห็น ทัว่ ทุกกาลไม่มสี ว่ นเหลือว่า เมือ่ เรา
เที่ยวไปๆ ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้
ความเห็นนั้น ย่อมปรากฏแก่เราติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอ”
ดังนี้. ชนพวกนั้นไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าว, แต่เขา
กล่าวตู่เราด้วยคำ�อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริง.
วัจฉะ !   ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณเราจึงตามระลึกถึง ขันธ์ที่เคยอยู่
อาศัยในภพก่อน … , ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะ
เพื่อทิพพจักขุญาณ เราจึงน้อมจิตไปเพื่อทิพพจักขุญาณ …
เราทำ�ให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ … แล้วแลอยู่.1
วัจฉะ !   เมื่อผู้ใดกล่าวให้ชัดว่า “พระสมณโคดม
มีวิชชาสาม” ดังนี้จึงจะชื่อว่า ไม่กล่าวตู่เราด้วยคำ�ไม่จริง,
เป็นการกล่าวถูกต้องตามธรรม และผูท้ กี่ ล่าวตามเขาต่อๆ ไป
ก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้.
1. สามารถอ่านความเต็มได้ในส่วนของวิชชา ๓ ในหน้า ๑๗๕-๑๗๗. -ผูร้ วบรวม
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-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๔๒/๑๐๐.

โมคคัลลานะ !   ตถาคตเป็นผูท้ ี่มี ศีลบริสทุ ธิ์ ดีอยู่
เสมอ จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิแ์ ล้ว. ศีลของเรา
บริสุทธิ์ ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย, สาวกทั้งหลาย จึง
ไม่ตอ้ งช่วยกันทำ�การป้องกันให้ตถาคต ในเรือ่ งอันเกีย่ วกับศีล,
ทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่อง
อันเกี่ยวกับศีลเลย.
โมคคัลลานะ !   ตถาคตเป็นผู้ที่มี อาชีวะบริสุทธิ์
ดีอยู่เสมอ จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้ว.
อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลย, สาวก
ทัง้ หลาย จึงไม่ตอ้ งช่วยการทำ�การป้องกันให้ตถาคต ในเรือ่ ง
อันเกีย่ วกับอาชีวะ, ทัง้ ตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวก
ทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลย.
โมคคัลลานะ !   ตถาคตเป็นผู้ที่มี การแสดงธรรม
บริสทุ ธิ์ ดีอยูเ่ สมอ จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผูม้ กี ารแสดงธรรม
บริสทุ ธิ.์ การแสดงธรรมของเราบริสทุ ธิ์ ขาวผ่อง ไม่เศร้า
หมองเลย, สาวกทั้งหลาย จึงไม่ต้องช่วยการทำ�การป้องกัน
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ให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรม, ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับ
การแสดงธรรมเลย.
โมคคัลลานะ !   ตถาคตเป็นผูท้ มี่ ี การตอบคำ�ถาม
บริสทุ ธิ์ ดีอยูเ่ สมอ จึงปฏิญญาว่า เราเป็นผูม้ กี ารตอบคำ�ถาม
บริสทุ ธิ.์ การตอบคำ�ถามของเราบริสทุ ธิ์ ขาวผ่อง ไม่เศร้า
หมองเลย, สาวกทั้งหลาย จึงไม่ต้องช่วยการทำ�การป้องกัน
ให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำ�ถาม, ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับ
การตอบคำ�ถามเลย.
โมคคัลลานะ !   ตถาคตเป็นผู้ที่มี ญาณทัสสนะ
บริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอ จึงปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะ
บริสทุ ธิแ์ ล้ว. ญาณทัสสนะของเราบริสทุ ธิ์ ขาวผ่อง ไม่เศร้า
หมองเลย, สาวกทั้งหลายจึงไม่ ต้องช่วยการทำ�การป้องกัน
ให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับญาณทัสสนะ, ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลาย ในเรื่องอันเกี่ยวกับ
ณาณทัสสนะเลย, ดังนี้.
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สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องส�ำรวมรักษา

143

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘๔/๕๕.

ภิกษุทง้ั หลาย !  ธรรมสีอ่ ย่างเหล่านี้ เป็นสิง่ ทีต่ ถาคต
ไม่ต้องสำ�รวมรักษา (ด้วยเจตนางดเว้นอีกต่อไป). สี่อย่าง
เหล่าไหนเล่า ?
(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคต มีมรรยาททางกาย
บริสุทธิ์สะอาด, กายทุจริตที่ตถาคตต้องรักษา (คือปิดบัง)
ว่า “ใครๆ อื่น อย่าล่วงรู้ถึงกายทุจริตข้อนี้ของเรา” ดังนี้
ย่อมไม่มีแก่ตถาคต.
(๒) ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคต มีมรรยาททางวาจา
บริสทุ ธิส์ ะอาด, วจีทจุ ริตทีต่ ถาคตต้องรักษา ว่า “ใครๆ อืน่
อย่าล่วงรู้ถึงวจีทุจริตข้อนี้ของเรา” ดังนี้ ย่อมไม่มีแก่
ตถาคต.
(๓) ภิกษุทั้งหลาย !   ตถาคต มีมรรยาททางใจ
บริสทุ ธิส์ ะอาด, มโนทุจริตทีต่ ถาคตต้องรักษา ว่า “ใครๆ อืน่
อย่าล่วงรู้ถึงมโนทุจริตข้อนี้ของเรา” ดังนี้ ย่อมไม่มีแก่
ตถาคต.
(๔) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ตถาคต มี ก ารเลี้ ย งชี พ
บริสทุ ธิส์ ะอาด, มิจาฉาชีพทีต่ ถาคตต้องรักษา ว่า “ใครๆ อืน่
อย่าล่วงรู้ถึงมิจฉาชีพข้อนี้ของเรา” ดังนี้ ย่อมไม่มีแก่
ตถาคตเลย.
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ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์

144

-บาลี สี. ที. ๙/๒๑๘/๒๗๑.

(๑) กั ส สปะ !   สมณพราหมณ์ บ างพวกเป็ น
สี ล วาที , เขากล่าวพรรณาคุณแห่งศีลโดยอเนกปริยาย.
กัสสปะ !   ปรมศีลอันประเสริฐ (อริยะ) มีได้ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วน
ปรมศีลอันประเสริฐนัน้ : ผูท้ ยี่ งิ่ ไปกว่าเรา จะมีมาแต่ไหนเล่า.
เราแล, ที่แท้เป็นผู้ยิ่งใน อธิศีล.
(๒) กั ส สปะ !   สมณพราหมณ์ บ างพวกเป็ น
ตโปชิคุจฉวาที, เขากล่าวพรรณนาคุณแห่งการเกลียดกัน
กิเลสด้วยตบะโดยอเนกปริยาย. กัสสปะ ! การเกียดกัน
กิเลสด้วยตบะ อันอย่างยิ่งและประเสริฐ มีได้ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วน
การเกียดกันกิเลสด้วยตบะอันอย่างยิ่งและประเสริฐนั้น :
ผู้ที่ย่ิงไปกว่าเรา จะมีมาแต่ไหนเล่า. เราแล, ที่แท้เป็น
ผู้ยิ่งใน อธิเชคุจฉะ (คืออธิจิต).
(๓) กั ส สปะ !   สมณพราหมณ์ บ างพวกเป็ น
ปัญญาวาที, เขากล่าวพรรณาคุณแห่งปัญญาโดยอเนกปริยาย. กัสสปะ ! ปรมปัญญาอันประเสริฐ มีได้ดว้ ยเหตุ
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มีประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วน
ปรมปัญญาอันประเสริฐนั้น : ผู้ที่ยิ่งไปกว่าเรา จะมีมาแต่
ไหนเล่า. เราแล, ที่แท้เป็นผู้ยิ่งใน อธิปัญญา.
(๔) กั ส สปะ !   สมณพราหมณ์ บ างพวกเป็ น
วิ มุ ต ติ ว าทีี , เขากล่าวพรรณาคุณแห่งวิมุตติโดยอเนกปริยาย. กัสสปะ !   ปรมวิมุตติอันประเสริฐ มีได้ด้วย
เหตุมีประมาณเท่าใด เราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา
ในส่วนปรมวิมุตติอันประเสริฐนั้น : ผู้ที่ยิ่งไปกว่าเรา จะมี
มาแต่ไหนเล่า. เราแล, ที่แท้เป็นผู้ยิ่งใน อธิวิมุตติ.
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-บาลี จุตกฺก. อํ. ๒๑/๔๗/๓๕.

พราหมณ์ !   เราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเกื้อกูล
แก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน. เราได้ประดิษฐาน
มหาชนไว้แล้วในอริยญายธรรม คือในความเป็นผู้มีธรรม
อันงดงาม มีธรรมเป็นกุศล. พราหมณ์ ! เราอยากตริตรึก
(วิตก) ไปในวิตกเรือ่ งใด ก็ตริตรึกในวิตกนัน
้ ได้, เราไม่อยาก
ตริตรึกไปในวิตกเรื่องใด ก็ไม่ตริตรึกไปในวิตกนั้นได้1.
เราอยากดำ�ริ (สังกัปปะ) ไปในความดำ�ริอย่างใด ก็ดำ�ริใน
ความดำ�รินั้นได้, เราไม่อยากดำ�ริในความดำ�ริอย่างใด ก็ไม่
ดำ�ริไปในความดำ�ริอย่างนั้นได้. พราหมณ์ ! เราเป็น
ผู้บรรลุแล้วซึ่งความมีอำ�นาจเหนือจิตในคลองแห่งวิตก
ทั้งหลาย, เราจึงมีธรรมดาได้ฌานทั้งสี่ อันเป็นการอยู่อย่าง
ผาสุกยิ่ง ในชาตินี้, เราได้โดยง่ายดาย ไม่ยาก ไม่ลำ�บาก.
พราหมณ์ ! เราแล, เพราะความสิน้ อาสวะทัง้ หลาย, ได้ท�ำ ให้
แจ้งแล้วซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันปราศจากอาสวะ
ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงวิมตุ ตินน้ั แล้วแลอยู.่
1. คือทรงบังคับจิตให้คดิ หรือไม่ให้คดิ ก็ได้ หรือให้คดิ เฉพาะเรือ่ งใดก็ได้. -ผูแ้ ปล
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-บาลี จตุกกฺ .อํ. ๒๑/๓๑/๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งใดๆ ที่ชาวโลก รวมทั้งเทวดา
มาร พรหม หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดารวม
ทั้งมนุษย์ ได้พากันเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว
พบปะแล้ว แสวงหากันแล้ว คิดค้นกันแล้ว, สิ่งนั้นๆ
เราก็รู้จัก.
ภิกษุทั้งหลาย !   สิ่งใดๆ ที่ชาวโลก รวมทั้งเทวดา
มาร พรหม หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดารวม
ทั้งมนุษย์ ได้พากันเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว
พบปะแล้ว แสวงหากันแล้ว คิดค้นกันแล้ว, สิง่ นัน้ ๆ เราได้
รู้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง. สิ่งนั้นๆ เป็นที่แจ่มแจ้ง
แก่ตถาคต, สิง่ นัน้ ๆ ไม่อาจเข้าไป (ติดอยูใ่ นใจของ) ตถาคต.
ภิกษุทงั้ หลาย !   สิง่ อันเป็นวิสยั โลกต่างๆ ทีช่ าวโลก
รวมทั้งเทวดา มารพรหม หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
เทวดารวมทั้งมนุษย์ ได้พากันเห็นแล้ว ได้ยินแล้ว รู้สึกแล้ว
รู้แจ้งแล้ว พบปะแล้ว แสวงหากันแล้ว คิดค้นกันแล้วนั้นๆ
เราพึงกล่าวได้วา่ เรารูจ้ กั มันดี. มันจะเป็นการมุสาแก่เรา
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ถ้าเราจะพึงกล่าวว่า เรารู้จักบ้าง ไม่รู้จักบ้าง. และมันจะ
เป็นการมุสาแก่เราเหมือนกัน ถ้าเราจะพึงกล่าวว่า เรารู้จัก
ก็หามิได้, ไม่รจู้ กั ก็หามิได้, ข้อนัน้ มันเป็นความเสียหายแก่เรา.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนี้แล ตถาคตเห็นสิ่ง
ที่ต้องเห็นแล้ว ก็ไม่ทำ�ความมั่นหมายว่า เห็นแล้ว, ไม่ทำ�
ความมัน่ หมายว่า ไม่ได้เห็น, ไม่ท�ำ ความมัน่ หมายว่า เป็นสิง่
ที่ต้องเห็น, ไม่ทำ�ความมั่นหมายว่าตนเป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็น,
(ในสิ่งที่ได้ฟัง, ได้รู้สึก, ได้รู้แจ้ง ก็มีนัยอย่างเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยเหตุนี้แล ตถาคตชื่อว่าเป็น
ผูค้ งทีเ่ ป็นปรกติอยูเ่ ช่นนัน้ ได้ในสิง่ ทัง้ หลาย ทีไ่ ด้เห็น ได้ยนิ
ได้รสู้ กึ และได้รแู้ จ้งแล้ว, และเรายังกล่าวว่า จะหาบุคคลอืน่
ที่เป็นผู้คงที่ ซึ่งยิ่งไปกว่า ประณีตกว่าตถาคตผู้คงที่นั้น
เป็นไม่มีเลย.
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-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๐/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   โลกธรรม มีอยู่ในโลก. ตถาคต
ย่อมตรัสรู้ ย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งโลกธรรมนั้น ; ครั้นตรัสรู้
แล้ว รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ
ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจำ�แนกแจกแจง ย่อมทำ�ให้
เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ�.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็อะไรเล่า เป็นโลกธรรมในโลก?
ภิกษุทงั้ หลาย !  รูป เป็นโลกธรรมในโลก. ตถาคต
ย่อมตรัสรู้ ย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งรูปอันเป็นโลกธรรมนั้น ;
ครั้นตรัสรู้แล้ว รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก ย่อมแสดง
ย่อมบัญญัติ ย่อมตัง้ ขึน้ ไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจำ�แนกแจกแจง
ย่อมทำ�ให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ�.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคน แม้เราตถาคตบอก
แสดง บัญญัติ ตั้งขึ้นไว้เปิดเผย จำ�แนกแจกแจง ทำ�ให้เป็น
เหมือนการหงายของที่คว่ำ�อยู่อย่างนี้ เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็น.
ภิกษุทั้งหลาย ! กะบุคคลที่เป็นพาล เป็นปุถุชน คนมืด
คนไม่มจี กั ษุ คนไม่รไู้ ม่เห็นเช่นนี้ เราจะกระทำ�อะไรกะเขาได้.
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(ในกรณีแห่ง เวทนา, สัญญา, สังขาร และวิญญาณ ก็ได้ตรัส
ไว้ดว้ ยถ้อยคำ�ทีม่ หี ลักเกณฑ์ในการตรัส อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป
ที่กล่าวแล้วนั้นทุกประการ)

ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือน ดอกอุบล หรือ
ดอกปทุม หรือดอกบัวบุณฑริกก็ดี เกิดแล้ว เจริญแล้วในน้�ำ
พ้นจากน้ำ�แล้วดำ�รงอยู่ได้ โดยไม่เปื้อนน้ำ�, ฉันใด ; ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดแล้วเจริญแล้ว
ในโลก ครอบงำ�โลกแล้วอยู่อย่างไม่แปดเปื้อนด้วยโลก.
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ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์

148

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๒๙/๑๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรูป
เป็นทีม่ ายินดี ยินดีแล้วในรูป บันเทิงด้วยรูป. เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน
ความเสือ่ มสลาย และความดับไปของรูป. ภิกษุทงั้ หลาย !  
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียง …, มีกลิ่น …, มีรส …,
มี โ ผฏฐั พ พะ …, มี ธ รรมารมณ์ เ ป็ น ที่ ม ายิ น ดี ยิ น ดี แ ล้ ว
ในธรรมารมณ์ บันเทิงด้วยธรรมารมณ์. เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวน ความ
เสื่อมสลาย และความดับไปของธรรมารมณ์.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสั ม พุ ท ธะ รู้ แ จ้ ง ตามเป็ น จริ ง ซึ่ ง เหตุ เ ป็ น เครื่ อ งเกิ ด ขึ้ น
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ คือความต่ำ�ทราม
และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้ แห่งรูปทั้งหลายแล้ว ;
ไม่เป็นผูม้ รี ปู เป็นทีม่ ายินดี ไม่ยนิ ดีในรูป ไม่บนั เทิงด้วยรูป.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ! ตถาคตย่ อ มอยู่ เ ป็ น สุ ข เพราะความ
แปรปรวน ความเสือ่ มสลาย และความดับไปของรูป, ภิกษุ
ทัง้ หลาย ! ตถาคตรูแ้ จ้งตามเป็นจริง ซึง่ เหตุเป็นเครือ่ งเกิดขึน้
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษ คือความต่ำ�ทราม
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และอุบายเครื่องหลุดพ้นออกไปได้แห่งเสียงทั้งหลาย แห่ง
กลิน่ ทัง้ หลาย แห่งรสทัง้ หลาย แห่งโผฏฐัพพะทัง้ หลาย และ
แห่งธรรมารมณ์ทั้งหลายแล้ว ; ไม่เป็นผู้มีเสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เป็นที่มายินดี ไม่ยินดี ไม่บันเทิง
ด้วยเสียง เป็นต้น ภิกษุทั้งหลาย ! ตถาคตย่อมอยู่เป็นสุข
เพราะความแปรปรวน ความเสื่อมสลาย และความดับไป
แห่งธรรมมีเสียงเป็นต้นนั้นๆ.
รู ป ทั้ ง หลาย เสี ย งทั้ ง หลาย กลิ่ น ทั้ ง หลาย
รสทั้งหลาย ผัสสะทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น อัน
น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ ยังเป็นสิ่งกล่าวได้ว่า
มีอยูเ่ พียงใด มนุษยโลกพร้อมด้วยเทวโลก ก็ยงั สมมติวา่
“นั่นสุข” อยู่เพียงนั้น. ถ้าเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกดับลง
ในที่ใด, สัตว์เหล่านั้น ก็สมมติว่า “นั่นทุกข์” ในที่นั้น.
สิง่ ทีพ่ ระอริยเจ้าทัง้ หลายเห็นว่า เป็นความสุข ก็คอื ความ
ดับสนิทแห่งสักกายะทั้งหลาย, แต่สิ่งนี้กลับปรากฏเป็น
ข้าศึกตัวร้ายกาจ แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นอยู่โดยความ
เป็นโลกทั้งปวง. สิ่งใด ที่สัตว์อื่นกล่าวแล้วโดยความ
เป็นสุข, พระอริยเจ้าทัง้ หลาย กล่าวสิง่ นัน้ โดยความเป็น
ทุกข์. สิ่งใดที่สัตว์อื่น กล่าวแล้วโดยความเป็นทุกข์,
พระอริยะผู้รู้ กล่าวสิ่งนั้นโดยความเป็นสุข, ดังนี้.
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ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

149

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๐/๘-๙.

ภิกษุทง้ั หลาย !  แม้ตถาคต ผูเ้ ป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ชอบเอง ก็ร้ชู ัดซึ่งนิพพานตามความเป็นนิพพาน. ครั้นรู้
นิพพานตามความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้ว ก็ไม่ทำ�ความ
มั่นหมายซึ่งนิพพาน ไม่ทำ�ความมั่นหมายในนิพพาน
ไม่ทำ�ความมั่นหมายโดยความเป็นนิพพาน ไม่ทำ�ความ
มัน่ หมายว่า “นิพพานเป็นของเรา”, ไม่เพลิดเพลินลุม่ หลง
ในนิพพาน. ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า ? เพราะเหตุว่า
นิพพานนั้น เป็นสิ่งที่ตถาคตกำ�หนดรู้ทั่วถึงแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !  แม้ตถาคต ผูเ้ ป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
ชอบเอง ก็ร้ชู ัดซึ่งนิพพานตามความเป็นนิพพาน. ครั้นรู้
นิพพานตามความเป็นนิพพานชัดแจ้งแล้ว ก็ไม่ทำ�ความ
มั่นหมายซึ่งนิพพาน ไม่ทำ�ความมั่นหมายในนิพพาน ไม่ทำ�
ความมัน่ หมายโดยความเป็นนิพพาน ไม่ท�ำ ความมัน่ หมายว่า
“นิพพานเป็นของเรา”, ไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงในนิพพาน.
ข้อนีเ้ พราะเหตุไรเล่า ? เรากล่าวว่า เพราะรูว้ า่ ความเพลิดเพลิน
เป็นมูลแห่งทุกข์ และเพราะมีภพ จึงมีชาติ, เมือ่ เกิดเป็นสัตว์
แล้วต้องมีแก่และตาย. เพราะเหตุน้ันตถาคตจึงตรัสรู้
อนุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ เพราะตั ณ หาทั้ง หลายสิ้น ไป
ปราศไป ดับไป สละไป ไถ่ถอนไป โดยประการทัง้ ปวง ดังนี.้
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ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว
เพราะไม่รู้อริยสัจจ์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”

150

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เพราะไม่ รู้ ถึ ง ไม่ แ ทงตลอด
ซึ่งอริยสัจจ์สี่อย่าง, เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงท่องเที่ยว
ไปแล้ว ในสั งสารวั ฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึง เพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอดซึ่ง
อริยสัจจ์สอี่ ย่างเหล่าไหนเล่า ? สีอ่ ย่างคือ อริยสัจจ์คอื ทุกข์,
อริยสัจจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์, อริยสัจจ์คือความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์, อริยสัจจ์คือทางดำ�เนินให้ถึงความดับไม่เหลือ
แห่งทุกข์. ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะไม่รถู้ งึ ไม่แทงตลอด
ซึง่ อริยสัจจ์สปี่ ระการ เหล่านีแ้ ล, เราและพวกเธอทัง้ หลาย
จึ ง ได้ ท่ อ งเที่ ย วไปแล้ ว ในสั ง สารวั ฏ ตลอดกาลยื ด
ยาวนานถึงเพียงนี้. …
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ตลอดสังสารวัฎ
ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส

151
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๖๒/๑๘๗.

สารี บุ ต ร !   สมณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง มี ถ้ อ ยคำ �
มี ค วามเห็ น ว่ า “ความบริ สุ ท ธิ์ มี ไ ด้ เพราะการท่ อ งเที่ ย วใน
สังสารวัฏ”. สารีบุตร ! ก็สังสารวัฏที่เราไม่เคยท่องเที่ยว
มาแล้วแต่หลัง ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย,
เว้นเสียแต่ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส. สารีบุตร ! ถ้าเรา
ท่องเทีย่ วไปในหมูเ่ ทพเหล่าสุทธาวาส, ก็จะไม่พงึ มาสูโ่ ลกนี้
ได้เลย, (ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).
สารี บุ ต ร !   สมณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง มี ถ้ อ ยคำ �
มี ค วามเห็ น ว่ า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะการอุบัติ (บังเกิด)”.
สารีบุตร ! ก็การบังเกิดที่เราไม่เคยบังเกิดมาแล้วแต่หลัง
ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น หาได้ไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่การ
บังเกิดในหมูเ่ ทพชัน้ สุทธาวาส. สารีบตุ ร ! ถ้าเราบังเกิด
ในหมูเ่ ทพชัน้ สุทธาวาส, ก็จะไม่พงึ มาสูโ่ ลกนีไ้ ด้เลย, (ย่อม
ปรินิพพานในภพนั้น).
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สารี บุ ต ร !   สมณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง มี ถ้ อ ยคำ �
มี ค วามเห็ น ว่ า “ความบริสุทธิ์มีได้ เพราะภพเป็นที่อยู่อาศัย”.
สารีบุตร ! ก็ภพที่เราไม่เคยอยู่อาศัยมาแล้วแต่หลัง ตลอด
กาลยืดยาวนานนัน้ หาได้ไม่งา่ ยเลย เว้นเสียแต่การอยูอ่ าศัย
ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส. สารีบุตร !   ถ้าเราอยู่อาศัย
ในหมู่เทพชั้นสุทธาวาส , ก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้ได้เลย,
(ย่อมปรินิพพานในภพนั้น).
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ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์
และบ�ำเรอไฟแล้วอย่างมาก

152

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๖๓/๑๙๐.

สารี บุ ต ร !   สมณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง มี ถ้ อ ยคำ �
มี ค วามเห็ น ว่ า “ความบริ สุ ท ธิ์ มี ไ ด้ เพราะการบู ช ายั ญ ญ์ ” .
สารี บุ ตร ! ก็ ยั ญ ญ์ ที่ เ รายั ง ไม่ เ คยบู ช ามาแล้ ว แต่ ห ลั ง
ตลอดการท่องเที่ยวอันยืดยาวนาน เป็นกษัตริย์บ้าง เป็น
กษัตริยผ์ ูไ้ ด้มรุ ธาภิเษกบ้าง เป็นพราหมณ์มหาศาลบ้างนัน้ ,
หาได้ไม่ง่ายเลย.
สารี บุ ต ร !   สมณพราหมณ์ พ วกหนึ่ ง มี ถ้ อ ยคำ �
มี ค วามเห็ น ว่ า “ความบริ สุ ท ธิ์ มี ไ ด้ เพราะการบำ � เรอไฟ”.
สารี บุ ต ร ! ก็ ไ ฟที่ เ รายั ง ไม่ เ คยบู ช ามาแล้ ว แต่ ห ลั ง
ตลอดการท่องเที่ยวอันยืดยาวนาน เป็นกษัตริย์บ้าง เป็น
กษัตริยผ์ ูไ้ ด้มรุ ธาภิเษกบ้าง เป็นพราหมณ์มหาศาลบ้างนัน้ ,
หาได้ไม่ง่ายเลย.
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เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ

153

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   แต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีต ตถาคต
ได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด ๗ ปี จึงไม่เคยมาบังเกิด
ในโลกมนุษย์นี้ ตลอด ๗ สังวัฏฏกัปป์ และวิวัฏฏกัปป์.
ในระหว่ า งกาลอั น เป็ น สั ง วั ฏ ฏกั ป ป์ นั้ น เราได้ บั ง เกิ ด ใน
อาภัสสระ. ในระหว่างกาลอันเป็นวิวฏั ฏกัปป์นนั้ เราก็ได้
อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในกัปป์นั้น เราได้เคยเป็นพรหม
ได้เคยเป็นมหาพรหมผูย้ ง่ิ ใหญ่ ไม่มใี ครครอบงำ�ได้ เป็นผูเ้ ห็น
สิง่ ทัง้ ปวงโดยเด็ดขาด เป็นผูม้ อี �ำ นาจสูงสุด.
ภิกษุทั้งหลาย !   เราได้เคยเป็นสักกะ ผู้เป็นจอม
แห่งเทวดา นับได้ ๓๖ ครัง้ . เราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิ
ผู้ประกอบด้วยธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม มีแว่นแคว้น
จดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุด เป็นผู้ชนะแล้วอย่างดี มีชนบท
อันบริบรู ณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการ นับด้วยร้อยๆ ครัง้ ,
ทำ�ไมจะต้องกล่าวถึง ความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ความคิ ด ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
ผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำ�ให้เราเป็นผู้มี
ฤทธิ์มากถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี้ ในครั้งนั้นๆ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ความรู้ สึ ก ได้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
ผลวิบากแห่งกรรม ๓ อย่างนี้แล ที่ทำ�ให้เรามีฤทธิ์มาก
ถึงอย่างนี้ มีอานุภาพมากถึงอย่างนี,้ วิบากแห่งกรรม ๓ อย่าง
ในครั้งนั้น คือ ผลวิบากแห่ง ทาน การให้ ๑, แห่ง ทมะ
การบีบบังคับใจ ๑, แห่ง สัญญมะ การสำ�รวมระวัง ๑,
ดังนี.้
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เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
พระนามว่ามฆเทวะ

154

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๑๕/๔๕๓.

อานนท์ !   ความคิดอาจมีแก่เธอว่า ‘ผู้อื่นต่างหาก
ที่เป็นพระเจ้ามฆเทวราชในสมัยโน้น’. อานนท์ ! เธอไม่
ควรเห็นเช่นนั้น, เรานี่เองได้เป็น พระเจ้ามฆเทวราชแล้ว
ในสมัยนั้น. …
อานนท์ !  เรือ่ งดึกดำ�บรรพ์ทเ่ี มืองมิถลิ านี้ มีพระราชา
นามว่า พระเจ้ามฆเทวะ เป็นธรรมราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรม
ประพฤติราชธรรม ในพราหมณ์และคหบดี ทัง้ ในเมืองหลวง
และชนบท, ย่อมเข้าอยู่อุโบสถในวันที่ ๑๔ หรือ ๑๕ และ
วันที่ ๘ แห่งปักษ์. พระเจ้ามฆเทวะนั้น เรียกช่างกัลบก
มาแล้วสั่งว่า ‘เพื่อน ! ท่านเห็นผมหงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะเรา
เมื่อใดก็จงบอกเรานั้น’.
อานนท์ !  ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมาก ช่างกัลบกนัน้
ได้เห็นผมหงอกแล้วกราบทูลให้ทรงทราบ. พระเจ้ามฆเทวะ
รับสั่งให้ถอนหงอกด้วยแหนบ แล้ววางใส่ฝ่าพระหัตถ์ให้
ทอดพระเนตร ครัน้ ทอดพระเนตรเห็นแล้ว พระราชทาน
บ้ า นส่ ว ยเป็ น บำ � เหน็ จ แก่ ช่ า งกั ล บกนั้ น . รั บ สั่ ง ให้ ห า
พระราชบุตรองค์ใหญ่มาเฝ้า แล้วตรัสว่า ‘แน่ะพ่อกุมาร !  
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เทวทูตปรากฏแก่เราแล้ว : หงอกเกิดบนศีรษะแล้ว. กาม
อันเป็นวิสยั ของมนุษย์ เราได้บริโภคเสร็จแล้ว เดีย๋ วนีถ้ งึ สมัย
อันควรเพื่อการแสวงกามอันเป็นทิพย์สืบไป. มาเถอะ
พ่อผูก้ มุ าร ! เจ้าจงครองตำ�แหน่งพระราชานี.้ ส่วนเราจะ
ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ออกบวชจากเรือน
ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไป. อนึ่ง ถ้าเจ้าเห็นหงอกเกิด
ขึ้ น ที่ ศี ร ษะของเจ้ า เมื่ อ ใด, เมื่ อ นั้ น จงประทานบ้ า นส่ ว ย
เป็นบำ�เหน็จแก่ช่างกัลบก แล้วชี้แจงมอบหมายตำ�แหน่ง
พระราชาแก่ราชบุตรองค์ใหญ่ให้ด,ี แล้วจงปลงผมและหนวด
ครองผ้าย้อมฝาด ออกบวชจากเรือน ไม่เกีย่ วข้องด้วยเรือน
ไปเถิด. เจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้ ตามที่เรา
ได้บัญญัติไว้แล้ว, เจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรา.
กัลยาณวัตรอันนี้ ขาดตอนลงในยุคของผู้ใด ผู้นั้นชื่อว่าเป็น
คนสุดท้าย แห่งบุรุษทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตร
ของเรา. แน่ะพ่อผู้กุมาร ! เราขอกล่าวถึงวัตรนั้นกะเจ้า
ในบัดนี้ อย่างนี้ว่า เจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรนี้ ตามที่
เราได้บัญญัติไว้แล้ว ขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของ
เราเลย’.
อานนท์ !   ครั้นพระเจ้ามฆเทวะ ประทานบ้านส่วย
แก่ช่างกัลบก มอบหมายรัชชสมบัติแก่พระราชบุตรองค์
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ใหญ่เป็นอย่างดีแล้ว ก็ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
บวชแล้วจากเรือน ไม่เกีย่ วข้องด้วยเรือน ในป่ามฆเทวัมพวัน
นีเ้ อง. เธอผูบ้ วชแล้วนัน้ แผ่ความรูส้ กึ ด้วยจิตอันประกอบ
ด้วยเมตตา ไปยังทิศ ที่หนึ่ง, และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ โดย
อาการอย่ า งเดี ย วกั น . ด้ ว ยเหตุ นี้ เป็ น อั น ว่ า เธอมี จิ ต
ประกอบด้วยเมตตาอย่างไพบูลย์เยีย่ มยอด หาทีเ่ ปรียบมิได้
ปราศจากเวรและพยาบาท แผ่ไปทั่วโลกทั้งปวง เพราะ
แผ่ทั่วไปทั้งในเบื้องบนเบื้องล่าง และเบื้องขวางโดยรอบ.
เธอนั้น มีจิตประกอบด้วยกรุณา … มุทิตา … อุเบกขา …
แผ่ไปทัง่ โลกทัง้ ปวง เพราะแผ่ทวั่ ไปทัง้ ในเบือ้ งบน เบือ้ งล่าง
และเบื้องขวางโดยรอบ แล้วแลอยู่แล้ว. …เธอบวชแล้ว
ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่ามฆเทวัมพวันนี้เอง. ครั้น
ทำ�พรหมวิหารธรรมทั้งสี่ให้เจริญแล้ว ก็เข้าถึงพรหมโลก
ภายหลังจากการตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย…
อานนท์ !   เราแล ได้ เ ป็ น พระเจ้ า มฆเทวะแล้ ว
ในสมัยนั้น. อนุชนที่เกิดในภายหลัง ได้ประพฤติตาม
กัลยาณวัตร ที่เราตั้งไว้แล้ว แต่ว่า กัลยาณวัตรนั้นจะเป็น
ไปพร้อมเพื่อความหน่าย ความคลายกำ�หนัด ความดับ
สนิท ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน
ก็หาไม่ ; เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้น.
(สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กัลยาณวัตรในอีกรูปแบบหนึ่ง
ได้จากหน้า ๒๙๘ ของหนังสือเล่มนี้.)
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เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
พระนามว่ามหาสุทัศน์

155

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๒๒๕/๑๘๕, -บาลี จริยา. ขุ. ๓๓/๕๕๔/๔.

ในกาลใด, เราเป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครชือ่ กุสาวดี
มีนามว่า มหาสุทัศน์ผู้เป็นจักรพรรดิมีกำ�ลังมาก. ใน
กาลนั้น เราจัดให้มีการป่าวร้องในที่ทั่วไป วันละสามครั้ง.
‘ใครปรารถนาอะไร ใครประสงค์สิ่งใด ใครควรได้ทรัพย์
เช่นไร, ใครหิว ใครกระวนกระวาย, ใครต้องการมาลา
ใครต้องการเครื่องลูบทา. ผ้าย้อมแล้วด้วยสีต่างๆ กัน
ใครไร้ผ้าจงนุ่งห่ม. ใครจะเดินทางจงเอาร่มไป, เอารอง
เท้างามๆ นิ่มๆ ไป’.
เราให้ ป่ า วร้ อ งเช่ น นี้ ทั้ ง เช้ า และเย็ น ทุ ก ๆ แห่ ง .
ทรัพย์ที่เตรียมไว้สำ�หรับยาจก ไม่ใช่สิบแห่ง หรือร้อยแห่ง
แต่ตงั้ หลายร้อยแห่ง. จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม
ถ้ายาจกมาเมื่อใด เป็นได้สิ่งของตามที่เขาปรารถนาเต็มมือ
กลับไปเสมอ. เราให้ทานอันใหญ่หลวงเช่นนี้ จนตลอด
ชีวิต และใช่ว่าจะให้ทานด้วยทรัพย์ส่วนที่เราเกลียดไม่ชอบ
ก็หาไม่ การสะสมทรัพย์จะมีในเราก็หาไม่.
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ผู้ ป่ ว ยกระสั บ กระส่ า ย ใคร่ จ ะพ้ น ไปจากโรค
ให้ขวัญข้าวแก่หมอจนเป็นที่พอใจแล้ว ย่อมหายจากโรคได้
ฉันใด เราก็ฉันนั้น เรามุ่งแต่จะทำ�ให้เต็มเปี่ยม, ให้ทาน
แก่ยาจก ก็เพื่อทำ�ใจที่ยังพร่องอยู่ให้เต็ม, ไม่อาลัยทรัพย์
ไม่เกาะเกี่ยวในทรัพย์ ก็เพื่อการลุถึงโดยลำ�ดับ ซึ่งปัญญา
อันเป็นเครื่องรู้พร้อม.
อานนท์ !   ความคิดอาจมีแก่เธอว่า ‘ผู้อื่นต่างหาก
ที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ในสมัยโน้น’. อานนท์ ! เธอไม่
ควรเห็นเช่นนั้น, เรานี่เองเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วใน
สมัยนั้น. นครจำ�นวนแปดหมื่นสี่พัน มีราชธานีกุสาวดี
เป็นประมุข เหล่านั้นของเรา. ปราสาทจำ�นวนแปดหมื่น
สี่พัน มีปราสาทชื่อธรรมปราสาทเป็นประมุข เหล่านั้นเป็น
ของเรา. เรือนยอดจำ�นวนแปดหมื่นสี่พัน มีเรือนยอด
ชื่อมหาวิยูหะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. บัลลังก์
จำ�นวนแปดหมื่นสี่พัน ทำ�ด้วยทอง ทำ�ด้วยเงิน ทำ�ด้วยงา
ทำ�ด้วยแก้วลาย ลาดด้วยขนเจียม ลาดด้วยสักหลาด …
เหล่านั้นเป็นของเรา. ช้างจำ�นวนแปดหมื่นสี่พัน ประดับ
ด้วยเครื่องทอง … มีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุข
เหล่านั้นเป็นของเรา. ม้าจำ�นวนแปดหมื่นสี่พัน ประดับ
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ด้วยเครือ่ งทอง … มีพญาม้าตระกูลวลาหกเป็นประมุข เหล่านัน้
เป็นของเรา. รถจำ�นวนแปดหมื่นสี่พัน หุ้มบุด้วยหนัง
ราชสีหห์ นังเสือโคร่ง … มีเวชยันตรถเป็นประมุข เหล่านัน้ เป็น
ของเรา. มณีแปดหมื่นสี่พัน มีแก้วมณีรัตนะเป็นประมุข
เหล่านั้นเป็นของเรา. หญิงแปดหมื่นสี่พัน มีนางสุภัททา
เทวีเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. คหบดีแปดหมื่น
สี่ พั น มี ค หปติ รั ต นะเป็ น ประมุ ข เหล่ า นั้ น เป็ น ของเรา.
กษั ต ริ ย์ แ ปดหมื่ น สี่ พั น ผู้ ค อยแวดล้ อ มประดั บ เกี ย รติ
มีปริณายกรัตนะเป็นประมุข เหล่านั้นเป็นของเรา. โคนม
แปดหมืน่ สีพ่ นั กำ�ลังมีนมไหลรูดรองได้ เหล่านัน้ เป็นของเรา.
ผ้าแปดหมืน่ สีพ่ นั โกฏิ คือผ้าป่านอันละเอียดอ่อน ผ้าฝ้ายอัน
ละเอียดอ่อน … เหล่านัน้ เป็นของเรา. ถาดตกแต่งอาหาร
แปดหมื่นสี่พัน อันคนเชิญเครื่องเชิญทั้งเช้าและเย็น เหล่า
นั้นเป็นของเรา.
(ข้อความต่อไปจากนี้ มีการกล่าวระบุสิ่งเลิศเพียงสิ่งเดียว
ตัวเดียว หลังเดียว นครเดียว … ถาดเดียว ที่ทรงบริโภคใช้สอยอยู่เป็น
ประจำ � ในบรรดาแต่ ล ะสิ่ ง ซึ่ ง มี อ ยู่ เ ป็ น จำ � นวนถึ ง แปดหมื่ น สี่ พั น .
รายละเอียดมีอยู่มากเกินไปจึงไม่ยกมาใส่ไว้ในที่นี้ ตามตัวอักษรที่มีอยู่
-ผู้แปล).
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อานนท์ !  จงดูเถิด, สิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ ทัง้ หมด
ได้ล่วงไปแล้ว ดับหายไปแล้ว แปรปรวนไปสิ้นแล้ว.
อานนท์ ! สังขารทัง้ หลาย เป็นของไม่เทีย่ ง เช่นนีเ้ อง เป็น
ของไม่ยั่งยืน เช่นนี้เอง เป็นของไม่มีเจ้าของ อย่างนี้เอง.
อานนท์ !  เพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว, พอเพือ่ จะหน่าย
ในสังขารทัง้ หลาย, พอเพือ่ คลายกำ�หนัด, พอเพือ่ หลุดพ้น
ดังนี้. อานนท์ ! เรารู้ที่ที่เป็นหลุมฝังเรา, เขาฝังสรีระ
ของเราไว้ ณ ที่นี้, การทอดทิ้งร่างเหนือแผ่นดินครั้งนี้
เป็ น ครั้ ง ที่ ๗ ของเรา  ในชาติ ที่ เ ป็ น พระราชาชั้ น
จักรพรรดิ.
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เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต
สอนการบูชายัญญ์

156
-บาลี สี. ที. ๙/๑๗๑/๒๐๕.

พราหมณ์ !   ในสมัยนัน้ เราเป็นพราหมณ์ผปู้ โุ รหิต
ผู้สั่งงานบูชายัญญ์ ของพระเจ้ามหาวิชิตราช.
พราหมณ์ !   เรื่องมีแล้วในกาลก่อน. พระเจ้า
มหาวิชิตราช เป็นราชาผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก มีทอง
และเงินเหลือเฟือ มีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือ มีทรัพย์
และข้ า วเปลื อ กเหลื อ เฟื อ มี ยุ้ ง ฉางเต็ ม ล้ น . วั น หนึ่ ง
ประทับอยู่ ณ ทีส่ งัด เกิดพระดำ�ริวา่ ‘เราได้เสวยมนุษยสมบัติ
อันวิบลู ครอบครองปฐพีมณฑลอันใหญ่ยงิ่ ถ้ากระไรเราควร
บูชามหายัญญ์ อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูล และความสุข
แก่เราสิ้นกาลนาน’ รับสั่งให้หาพราหมณ์ปุโรหิตมาบอก
พระดำ�รินี้แล้ว ขอให้บอกสอนวิธีการบูชายัญญ์.
พราหมณ์ !   ปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำ�รัสนั้นว่า
‘แว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามหลักตอ การปล้น
ฆ่าในหมูบ่ า้ นก็ยงั ปรากฏ การปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยงั ปรากฏ.
การปล้นฆ่าในนครก็ยงั ปรากฏ การแย่งชิงตามระยะหนทาง
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ก็ยังปรากฏ. และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บส่วย ในขณะ
ที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนามหลักตอเช่นนี้ ก็จะได้
ชื่อว่าทำ�กิจไม่ควรทำ�. อีกประการหนึ่ง พระองค์อาจมี
พระดำ�ริวา่ เราจักถอนหลักตอ คือ โจรผูร้ า้ ยเสียได้ดว้ ยการ
ประหาร การจองจำ� การริบ การประจาน หรือการเนรเทศ
ดังนี้ ข้อนี้ ก็ไม่ชอื่ ว่าเป็นการกำ�จัดได้ราบคาบด้วยดี เพราะผู้
ทีย่ งั เหลือจากการถูกประหารก็ยงั มี ชนพวกนีจ้ ะเบียดเบียน
ชนบทของพระองค์ในภายหลัง. แต่ว่ามีอุบายที่จะถอน
หลักตอเหล่านัน้ ให้ราบคาบด้วยดีได้ คือ ชนเหล่าใดบากบัน่
เลีย้ งโคเพือ่ กสิกรรม พระองค์จงประทานพืชพันธุข์ า้ วแก่ชน
เหล่านัน้ . ชนเหล่าใดบากบัน่ ในวาณิชยกรรม พระองค์จง
ประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้น. ชนเหล่าใดเป็นข้าราชการ
ขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้น. มนุษย์
เหล่านั้น ต่างจะขวนขวายในการงานของตน ไม่เบียนเบียน
แว่นแคว้นของพระองค์ และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มพูน
มากมาย. แว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษม ปราศจาก
เสี้ยนหนามหลักตอ. พวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิง นอนชู
บุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จักไม่ปิดประตูเรือน ในเวลา
ค่ำ�คืนก็เป็นอยู่ได้’…
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…พราหมณ์ !   ครั้นชนบทนั้นสงบจากเสี้ยนหนาม
หลักตอแล้ว ปุโรหิตจึงกราบทูลวิธแี ห่งมหายัญญ์ (อันประกอบ

ด้วยบริกขารสิบหก คือ ได้รบั ความยินยอมเห็นพ้องจากกษัตริยเ์ มืองออก
จากอมาตยบริษัท จากพราหมณ์มหาศาล และจากคหบดีมหาศาล นี้จัด
เป็นบริกขารสี,่ พระเจ้ามหาวิชติ ประกอบด้วยองคคุณ ๘ มีพระชาติอนั ดี
มีพระรูปสง่างามเป็นต้น นี้เป็นบริกขารอีกแปด ; และปุโรหิตประกอบ
ด้วยองคคุณ ๔ มีความเป็นผู้มีชาติบริสุทธิ์ และจบเวทเป็นต้น นี่เป็น
บริกขารอีกสี่ รวมเป็นสิบหก ; และกราบทูลประการสามแห่งยัญญ์ คือ
ผู้บูชาต้องไม่เกิดวิปฏิสารด้วยความตระหนี่ ทั้งในขณะจะบูชา บูชาอยู่
และบูชาเสร็จแล้ว; แล้วกราบทูลเหตุไม่ควรวิปฏิสาร เพราะปฏิคาหกผูม้ า
รับทาน ๑๐ จำ�พวก เช่นเป็นคนทำ�ปาณาติบาต อทินนาทาน … เป็นต้น,
เพื่อไม่ให้เกิดเสียพระทัยว่าคนเลวๆ มารับทาน.) …

พราหมณ์ !   ในการบูชายัญญ์นั้น โค แพะ แกะ
ไก่ สุกร ไม่ได้ถูกฆ่า สัตว์อื่นๆ ก็ไม่ต้องได้รับความวิบัติ
พลัดพราก ต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยัญญ์, เชื้อเพลิงก็
ไม่ถกู เกีย่ วตัดมา เพือ่ การเบียดเบียนสัตว์ใดให้ล�ำ บาก พวกที่
เป็นทาส เป็นคนใช้ และกรรมกร ก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วย
อาชญา และความกลัว, ไม่ต้องร้องไห้น้ำ�ตานองหน้าพลาง
ทำ�การงานพลาง. ใครปรารถนาจะทำ�ก็ท�ำ , ไม่ปรารถนาก็
ไม่ตอ้ งทำ�, ปรารถนาทำ�สิง่ ใด ก็ท�ำ เฉพาะสิง่ นัน้ ไม่ปรารถนา
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ทำ�สิ่งใด ก็ไม่ต้องทำ�สิ่งนั้น. ยัญญ์นั้น สำ�เร็จไปแล้วด้วย
เนยใส น้ำ�มัน เนยข้น นมส้ม น้ำ�ผึ้ง น้ำ�อ้อย. …
พราหมณ์ !   เรารู้ชัดเจนอยู่ ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นๆ
ผูบ้ ชู ายัญญ์อย่างนีแ้ ล้ว ภายหลังแต่การตาย เพราะกายแตก
ย่อมบังเกิด ณ สุคติโลกสวรรค์. พราหมณ์ ! ในสมัยนั้น
เราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิต ผู้สั่งงานบูชายัญญ์ของพระเจ้า
มหาวิชิตราชนั้น.
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เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชือ่ เวลามะ
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คหบดี !   เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเต็มด้วยรูปยิ ะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปยิ ะเต็มด้วย
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำ�ริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด
ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง มี
เครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง
ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีน�้ำ นมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงิน
รองน้�ำ นม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
และแก้วกุณฑล ให้บลั ลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาว์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
มีเครือ่ งลาดอย่างดีท�ำ ด้วยหนังชะมด มีเครือ่ งลาดเพดาน มี
หมอนข้างแดงทัง้ สอง ให้ผา้ ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนื้อละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว
น้�ำ ของเคีย้ ว ของบริโภค เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีใ่ ห้ดจุ ไหลไป
เหมือนแม่น้ำ�.
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คหบดี !   ท่านพึงมีความคิดอย่างนีว้ า่ สมัยนัน้ ผูอ้ นื่
เป็นเวลามพราหมณ์ผทู้ ใี่ ห้ทานเป็นมหาทานนัน้ . คหบดี !  
แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้น เราเป็นเวลามพราหมณ์
เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทาน ก็ในทานนั้น ไม่มีใครเป็น
ทักขิเณยยบุคคล ใครๆ ไม่ชำ�ระทักขิณานั้นให้หมดจด.
คหบดี !   ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิ (โสดาบัน) ผูเ้ ดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานทีเ่ วลามพราหมณ์ให้แล้ว.
ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระสกทาคามีผเู้ ดียวบริโภค
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
๑๐๐ ท่านบริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภค
มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระสกทาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภค
มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอนาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
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ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระอรหันต์ ๑๐๐
รูปบริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
บริโภค มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า
๑๐๐ รูปบริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค.
การทีบ่ คุ คลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผมู้ าจากทิศทัง้  ๔
มี ผ ลมากกว่ า ทาน ที่ บุ ค คลถวายให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค.
การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้าง
วิหารถวายสงฆ์ อันมาจากทิศทั้ง ๔.
การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ
งดเว้นจากปาณาติบาต ... จากการดืม่ น้�ำ เมา คือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
เป็นสรณะ.
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การทีบ่ คุ คลเจริญเมตตาจิตโดยทีส่ ดุ แม้เพียงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต ...
และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่า  การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต
โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.
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เคยบังเกิดเป็นช่างท�ำรถ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : “ตถาคต”
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ภิกษุทงั้ หลาย !   เรือ่ งเคยมีมาแล้ว มีพระราชาทรง
พระนามว่าปเจตนะ ครั้งนั้น พระเจ้าปเจตนะได้รับสั่งกะ
นายช่างรถว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! แต่นี้ไปอีก ๖ เดือน
เราจักทำ�สงคราม ท่านสามารถจะทำ�ล้อรถคู่ใหม่ให้เรา
ได้ไหม ?”.
นายช่างรถได้กราบทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่า
“ขอเดชะ ข้าพระองค์สามารถจะทำ�ถวายได้ พระเจ้าข้า !”
ครัง้ นัน้ แล นายช่างรถได้ทำ�ล้อสำ�เร็จข้างหนึ่งโดยใช้เวลา ๖
เดือน หย่อน ๖ ราตรี.
ครั้งนั้นแล พระเจ้าปเจตนะตรัสเรียกนายช่างรถมา
ถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย ! แต่นี้ไปอีก ๖ วัน เราจักทำ�
สงคราม ล้อรถคู่ใหม่สำ�เร็จแล้วหรือ ?”.
นายช่ า งรถกราบทูลว่า “ขอเดชะ โดย ๖ เดือน
หย่ อ นอยู่ อี ก ๖ ราตรี นี้ แ ล ล้ อ ได้ เ สร็ จ ไปแล้ ว ข้ า งหนึ่ ง
พระเจ้าข้า !”.
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พระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย !
อี ก ๖ วั น นี้ ท่ า นสามารถจะทำ � ล้ อ ข้ า งที่ ส องให้ เ สร็ จ ได้
หรือไม่”
นายช่างรถได้กราบทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่า
“ขอเดชะ ข้าพระองค์สามารถจะทำ�ให้เสร็จได้ พระเจ้าข้า !”.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ครัง้ นัน้ แล นายช่างรถได้ท�ำ ล้อข้าง
ทีส่ องเสร็จโดย ๖ วัน แล้วนำ�เอาล้อคูใ่ หม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้า
ปเจตนะถึงที่ประทับ กราบทูลว่า “ขอเดชะ ล้อคู่ใหม่ของ
พระองค์นี้สำ�เร็จแล้ว พระเจ้าข้า !”.
พระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย !
ล้อของท่านข้างที่เสร็จโดย ๖ เดือน หย่อน ๖ ราตรี กับอีก
ข้างหนึง่ เสร็จโดย ๖ วันนี้ เหตุอะไรเป็นเครือ่ งทำ�ให้แตกต่าง
กันเราจะเห็นความแตกต่างของมันได้อย่างไร ?”.
นายช่างรถกราบทูลว่า “ขอเดชะ ความแตกต่างของ
มันมีอยู่ ขอพระองค์ จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันของ
มันเถิด พระเจ้าข้า !”.
ภิกษุทั้งหลาย !   ลำ�ดับนั้นแล นายช่างรถยังล้อข้าง
ที่เสร็จโดย ๖ วัน ให้หมุนไป ล้อนั้น เมื่อนายช่างรถหมุนไป
มันก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไป แล้วหมุนเวียนล้ม
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ลงบนพืน้ ดิน. นายช่างรถได้ยงั ล้อข้างทีเ่ สร็จโดย ๖ เดือน
หย่อนอยู่ ๖ ราตรีให้หมุนไป ล้อนัน้ เมือ่ นายช่างรถหมุนไป
มันก็หมุนไปได้เท่าทีน่ ายช่างรถหมุนไป แล้วได้ตงั้ อยูเ่ หมือน
อยู่ในเพลาฉะนั้น.
พระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่า “นายช่างรถผู้สหาย !
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ล้อข้างที่เสร็จโดย ๖ วันนี้
เมื่อถูกท่านหมุนไปแล้ว มันจึงหมุนไปเพียงเท่าที่ท่านหมุน
ไปได้ แล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดิน และก็อะไรหนอเป็น
เหตุเป็นปัจจัย ให้ล้อข้างที่เสร็จโดย ๖ เดือน หย่อนอยู่ ๖
ราตรีนี้ เมื่อท่านหมุนไป มันจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนไป
แล้วได้ตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลาฉะนั้น”.
นายช่างรถกราบทูลว่า “ขอเดชะ กงก็ดี กำ�ก็ดี ดุม
ก็ดี ของล้อข้างที่เสร็จแล้วโดย ๖ วันนี้ มันคดโค้ง มีโทษ
มี ร สฝาด เพราะกงก็ ดี กำ � ก็ ดี ดุ ม ก็ ดี คดโค้ ง มี โ ทษ
มีรสฝาด เพราะฉะนั้น เมื่อข้าพระองค์หมุนไป มันจึงหมุน
ไปได้เท่าทีข่ า้ พระองค์หมุนไป แล้วหมุนเวียนล้มบนพืน้ ดิน.
ขอเดชะ ส่วนกงก็ดี กำ�ก็ดี ดุมก็ดี ของล้อข้างที่เสร็จโดย ๖
เดือน หย่อนอยู่อีก ๖ ราตรีนี้ ไม่คดโค้ง หมดโทษ ไม่มี
รสฝาด เพราะฉะนั้น เมื่อข้าพระองค์หมุนไป มันจึงหมุนไป
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ได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนไป แล้วได้ตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ใน
เพลาฉะนั้น”.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ท่านทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้ว่า
สมัยนัน้ คนอืน่ ได้เป็นนายช่างรถ แต่ขอ้ นีไ้ ม่ควรเห็นดังนัน้ .
สมัยนัน้ เราได้เป็นนายช่างรถ ภิกษุทง้ั หลาย ! คราวนัน้ เราเป็น
คนฉลาดในความคดโค้งแห่งไม้ ในโทษแห่งไม้ ในรสฝาด
แห่งไม้.
ภิกษุทั้งหลาย !   แต่บัดนี้เราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ฉลาดในความคดโกงแห่งกาย ในโทษแห่งกาย
ในรสฝาดแห่งกาย ฉลาดในความคดโกงแห่งวาจา ในโทษ
แห่งวาจา ในรสฝาดแห่งวาจา ฉลาดในความคดโกงแห่งใจ
ในโทษแห่งใจ ในรสฝาดแห่งใจ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ ห รื อ ภิ ก ษุ ณี รู ป ใดรู ป หนึ่ ง
ไม่ละความคดโกงแห่งกาย โทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกาย
ไม่ละความคดโกงแห่งวาจา โทษแห่งวาจา รสฝาดแห่งวาจา
ไม่ละความคดโกงแห่งใจ โทษแห่งใจ รสฝาดแห่งใจ เขาได้
พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จโดย
๖ วัน ฉะนั้น.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ส่วนภิกษุหรือภิกษุณรี ปู ใดรูปหนึง่
ละความคดโกงแห่งกาย โทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกาย
ละความคดโกงแห่งวาจา โทษแห่งวาจา รสฝาดแห่งวาจา
ละความคดโกงแห่ ง ใจ โทษแห่ ง ใจ รสฝาดแห่ ง ใจได้
เขาย่อมดำ�รงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้ เหมือนกับล้อข้างที่เสร็จ
โดย ๖ เดือน หย่อนอยู่ ๖ ราตรี ฉะนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !  เพราะเหตุนน้ั ในเรือ่ งนี้ เธอทัง้ หลาย
พึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราทัง้ หลายจักละความคดโกงแห่งกาย
โทษแห่งกาย รสฝาดแห่งกาย จักละความคดโกงแห่ง
วาจา โทษแห่งวาจา รสฝาดแห่งวาจา จักละความคดโกง
แห่งใจ โทษแห่งใจ รสฝาดแห่งใจ. ภิกษุทงั้ หลาย ! เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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บุรพกรรมของการได้ลกั ษณะมหาบุรษุ

159

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐-๑๗๑.

…ภิกษุทั้งหลาย !   พวกฤาษีภายนอก จำ�มนต์มหา
ปุรสิ ลักขณะได้กจ็ ริง แต่หารูไ้ ม่วา่ การทีม่ หาบุรษุ ได้ลกั ขณะ
อันนี้ๆ เพราะทำ�กรรมเช่นนี้ๆ :
(ก) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อน ในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้บากบั่นในกุศล
ถือมัน่ ในกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต, ในการบริจาคทาน
การสมาทานศีล การรักษาอุโบสถ การปฏิบัติมารดา บิดา
การปฏิบัติสมณพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญใน
ตระกูล และในอธิกศุ ลธรรมอืน่ . เพราะได้กระทำ� ได้สร้างสม
ได้พอกพูน ได้มั่วสุมกรรมนั้นๆ ไว้, ภายหลังแต่การตาย
เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์. ตถาคตนั้น
ถือเอายิ่งกว่าในเทพเหล่าอื่นโดย ฐานะ ๑๐ คือ อายุทิพย์
วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิบดีทพิ ย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์
กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสทิพย์ ; ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่
ความเป็ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งนี้ จึ ง ได้ ม หาปุ ริ ส ลั ก ขณะข้ อ นี้ คื อ
มีฝา่ เท้าเสมอ จดลงก็เสมอ ยกขึน้ ก็เสมอ ฝ่าเท้าถูกต้องพืน้
พร้อมกัน… (ลักขณะที่ ๑), ย่อมเป็น ผูไ้ ม่หวาดหวัน่ ต่อข้าศึก
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ทัง้ ภายในและภายนอก คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ตาม สมณะ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตาม ในโลก
ที่เป็นศัตรู.
(ข) ภิกษุท้งั หลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูน้ �ำ สุขมาให้แก่มหาชน เป็นผูบ้ รรเทาภัย
คือ ความสะดุ้งหวาดเสียว จัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรม
ได้ถวายทานมีเครือ่ งบริวาร. เพราะได้กระทำ� … กรรมนัน้ ๆ
ไว้ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ
ข้อนีค้ อื ภายใต้ฝา่ เท้ามีจกั รทัง้ หลายเกิดขึน้ มีซต่ี ง้ั พัน พร้อม
ด้วยกงและดุม บริบรู ณ์ดว้ ยอาการทัง้ ปวง มีระยะอันจัดไว้ดว้ ย
ดี … (ลักขณะที่ ๒), ย่อมเป็นผูม้ บี ริวารมาก : ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ย่อมเป็น
บริวารของตถาคต.
(ค) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อน … ได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต วางแล้วซึ่ง
ศาสตราและอาชญา มีความละอาย เอ็นดู กรุณาเกื้อกูลแก่
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่
ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะทัง้ ๓ ข้อนีค้ อื
มีส้นยาว มีข้อนิ้วยาว มีกายตรงดุจกายพรหม … (ลักขณะ
ที่ ๓, ๔, ๑๕), ย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนาน ;
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สมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ก็ตาม หรือใครๆ
ที่เป็นศัตรู ไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้.
(ฆ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูใ้ ห้ทานของควรเคีย้ ว ควรบริโภค ควรลิม้
ควรจิบ ควรดื่ม มีรสอันประณีต. เพราะ … กรรมนั้นๆ …
ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนีแ้ ล้ว จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ
ข้อนี้คือ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ ที่มือทั้งสอง ที่เท้า
ทั้งสอง ทีบ่ า่ ทัง้ สอง และทีค่ อ … (ลักขณะที่ ๑๖), ย่อมได้ของ
ควรเคีย้ ว ควรบริโภค ควรลิม้ ควรจิบ ควรดืม่ อันมีรสประณีต.
(ง) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้สงเคราะห์ผอู้ นื่ ด้วย สังคหวัตถุทงั้ สี่ คือ การให้
สิ่งของ วาจาที่ไพเราะ การประพฤติประโยชน์ผู้อื่น และ
ความมีตนเสมอกัน. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่
ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อ
นี้คือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่ม, มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย
… (ลักขณะที่ ๕, ๖), ย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัท คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์
ย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต.
(จ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูก้ ล่าววาจาประกอบด้วยอรรถด้วยธรรม
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แนะนำ�ชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำ�ประโยชน์สุขมาให้แก่ชน
ทัง้ หลาย ตนเองก็เป็นผูบ้ ชู าธรรม. เพราะ … กรรมนัน้ ๆ
… ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ
๒ ข้อนี้คือ มีข้อเท้าอยู่สูง, มีปลายขนช้อนขึ้น … (ลักขณะ
ที่ ๗, ๑๔), ย่อมเป็นผูเ้ ลิศประเสริฐเยีย่ มสูงกว่าสัตว์ทง้ั หลาย.
(ฉ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้บอกศิลปะ วิทยา ข้อประพฤติ และ
ลัทธิกรรม ด้วยความเคารพ ด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านัน้ พึงรูไ้ ด้
รวดเร็ว พึงปฏิบัติได้รวดเร็ว ไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาลนาน.
เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึง
ได้มหาปุรสิ ลักขณะข้อนีค้ อื มีแข้งดังแข้งเนือ้ ทราย (ลักขณะ
ที่ ๘), ย่อมได้วต
ั ถุอนั ควรแก่สมณะ เป็นองค์แห่งสมณะเป็น
เครื่องอุปโภคแก่สมณะ โดยเร็ว.
(ช) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูเ้ ข้าไปหาสมณพราหมณ์ แล้วสอบถาม
ว่า ‘ท่านผู้เจริญ ! อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไร
มีโทษ อะไรไม่มโี ทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ ทำ�อะไร
ไม่มีประโยชน์ เป็นทุกข์ไปนาน ทำ�อะไรมีประโยชน์ เป็นสุข
ไปนาน’. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็น
มนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีผิวละเอียด
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อ่อน ธุลีไม่ติดอยู่ได้ … (ลักขณะที่ ๑๒), ย่อมเป็นผู้มีปัญญา
ใหญ่ มีปญ
ั ญาหนาแน่น มีปญ
ั ญาเครือ่ งปลืม้ ใจ ปัญญาแล่น
ปัญญาแหลม ปัญญาแทงตลอด, ไม่มีสัตว์อื่นเสมอ หรือยิ่ง
ไปกว่า.
(ซ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความแค้น
แม้ชนเป็นอันมาก ว่ากล่าวเอา ก็ไม่เอาใจใส่ ไม่โกรธ ไม่
พยาบาท ไม่คุมแค้น ไม่แสดงความโกรธ ความร้ายกาจ
ความเสียใจให้ปรากฏ. ทัง้ เป็นผูใ้ ห้ทานผ้าเปลือกไม้ ผ้าด้าย
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำ�หรับลาดและนุ่งห่ม อันมีเนือ้ ละเอียด
อ่อน. เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์
อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ มีกายดุจทอง มีผิว
ดุจทอง … (ลักขณะที่ ๑๑), ย่อมเป็นผูไ้ ด้ผา้ เปลือกไม้ ผ้าด้าย
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ สำ�หรับลาดและห่ม มีเนื้อละเอียดอ่อน.
(ฌ) ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูส้ มานญาติมติ ร สหายชาวเกลอ ผูเ้ หินห่าง
แยกกันไปนาน, ได้สมานไมตรีมารดากับบุตร บุตรกับมารดา
บิดากับบุตร บุตรกับบิดา พีน่ อ้ งชายกับพีน่ อ้ งหญิง พีน่ อ้ งหญิง
กั บ พี่ น้ อ งชาย, ครั้ น ทำ � ความสามั ค คี แ ล้ ว พลอยชื่ น ชม
ยินดีดว้ ย. เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์
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อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะข้อนีค้ อื มีคยุ หฐาน (อวัยวะทีล่ บั )
ซ่อนอยูใ่ นฝัก … (ลักขณะที่ ๑๐), ย่อมเป็นผูม้ บี ตุ ร (สาวก) มาก
มีบตุ รกล้าหาญ มีแววแห่งคนกล้า อันเสนาแห่งบุคคลอืน่ จะ
ย่ำ�ยีมิได้หลายพัน.
(ญ) ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูส้ งั เกตชัน้ เชิงของมหาชน รูไ้ ด้สม่�ำ เสมอ
รู้ได้เอง รู้จักบุรุษธรรมดา และบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ ควรแก่
สิ่งนี้ๆ, ได้เป็นผู้ทำ�ประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้นนั้นๆ.
เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้
จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีทรวดทรงดุจต้นไทร,
ยืนตรงไม่ย่อกาย ลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง … (ลักขณะ
ที่ ๑๙, ๙), ย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก. ทรัพย์
ของตถาคตเหล่านีค้ อื ทรัพย์คอื ศรัทธา ทรัพย์คอื ศีล ทรัพย์
คือหิริ ทรัพย์คอื โอตตัปปะ ทรัพย์คอื การศึกษา (สุตะ) ทรัพย์
คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา.
(ฎ) ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ ใคร่ต่อความเกื้อกูล
ใคร่ต่อความผาสุข ใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็น
อันมาก ว่า ‘ไฉนชนเหล่านีพ้ งึ เป็นผูเ้ จริญด้วยศรัทธา ด้วยศีล
ด้วยการศึกษา ด้วยความรู้ ด้วยการเผื่อแผ่ ด้วยธรรม ด้วย
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ปัญญา ด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก ด้วยนาและสวน ด้วยสัตว์
สองเท้าสี่เท้า ด้วยบุตรภรรยา ด้วยทาสกรรมกร และบุรุษ
ด้วยญาติมิตรและพวกพ้อง’. เพราะ … กรรมนั้นๆ …
ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุรสิ ลักขณะ ๓ ข้อ
นี้คือ มีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจสีหะ, มีหลังเต็ม, มีคอกลม …
(ลักขณะที่ ๑๗, ๑๘, ๒๐), ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา
คือไม่เสือ่ มจากศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา, ไม่เสือ่ มจาก
สมบัติทั้งปวง.
(ฏ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติ ก่ อ น … ได้ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ด้ ว ย
ฝ่ามือก็ตาม ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ก็ตาม ศาสตราก็ตาม.
เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้
จึ ง ได้ ม หาปุ ริ ส ลั ก ขณะข้ อ นี้ คื อ มี ป ระสาทรั บ รสอั น เลิ ศ
มีปลายขึ้นเบื้องบน เกิดแล้วที่คอ รับรสโดยสม่ำ�เสมอ …
(ลักขณะที่ ๒๑), ย่อมเป็นผูม
้ อี าพาธน้อย มีโรคน้อย มีความ
ร้อนแห่งกายเป็น วิบากอันสม่ำ�เสมอ ไม่เย็นเกินร้อนเกิน
พอควรแก่ความเพียร.
(ฐ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูไ้ ม่ถลึงตา ไม่คอ้ นควัก ไม่จอ้ งลับหลัง,
เป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆ มองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดง
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ความรัก. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความเป็น
มนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีตาเขียว
สนิท ; มีตาดุจตาโค … (ลักขณะที่ ๒๙, ๓๐), ย่อมเป็นที่
ต้องตาของชนหมู่มาก เป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์.
(ฑ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมาก ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ได้เป็นประธานของชนเป็นอันมาก ในกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต, ในการจำ�แนกทาน การสมาทานศีล
การรักษาอุโบสถ การประพฤติเกือ้ กูลในมารดาบิดา สมณพราหมณ์, การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล ในอธิกุศล
ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้น
มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ
มีศีรษะรับกับกรอบหน้า … (ลักขณะที่ ๓๒), ย่อมเป็นผู้ที่
มหาชนประพฤติตาม คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ประพฤติตาม.
(ฒ) ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น…ได้เป็นผูล้ ะเว้นจากมุสาวาท พูดคำ�จริง หลัง่ คำ�สัจจ์
เทีย่ งแท้ ซือ่ ตรง ไม่หลอกลวงโลก. เพราะ … กรรมนัน้ ๆ
… ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปุริส399
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ลักขณะ ๒ ข้อนี้คือ มีขนขุมละเส้น, มีอุณาโลมหว่างคิ้วขาว
อ่อนดุจสำ�ลี, … (ลักขณะที่ ๑๓, ๓๑), ย่อมเป็นผู้ที่มหาชน
เป็นไปใกล้ชิด คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ ใกล้ชิด.
(ณ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์
ในชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียด (คือคำ�ยุให้
แตกกัน), คือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำ�ลาย
ชนพวกนี้, ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ เพื่อทำ�ลาย
ชนพวกโน้น, เป็นผูส้ มานพวกแตกกันแล้ว และส่งเสริมพวก
ทีพ่ ร้อมเพรียงกัน ; เป็นผูย้ นิ ดีในการพร้อมเพรียง เพลินใน
การพร้อมเพรียง กล่าวแต่วาจาทีท่ �ำ ให้เกิดความพร้อมเพรียง.
เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้ มาสูค่ วามเป็นมนุษย์อย่างนีแ้ ล้ว
จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ อย่างนี้คือ มีฟันครบ ๔๐ ซี่ มีฟัน
สนิท ไม่ห่างกัน … (ลักขณะที่ ๒๓, ๒๕), ย่อมเป็นผู้มีบริษัท
ไม่กระจัดกระจาย คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา
มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ เป็นบริษทั ไม่กระจัดกระจาย.
(ด) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำ�หยาบ, กล่าวแต่
วาจาที่ไม่มีโทษ เป็นสุขแก่หู เป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบ
ถึงใจ เป็นคำ�พูดของชาวเมือง เป็นที่พอใจและชอบใจของ
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ชนเป็นอันมาก. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความ
เป็นมนุษย์อย่างนี้ ย่อมได้มหาปุริสลักขณะ๒ ข้อนี้คือ มีลิ้น
อันเพียงพอ, มีเสียงเหมือนพรหม พูดเหมือนนกการวิก …
(ลักขณะที่ ๒๗, ๒๘), ย่อมเป็นผูม
้ วี าจาทีผ่ อู้ น่ื เอือ้ เฟือ้ เชือ่ ฟัง
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค
คนธรรพ์ เอื้อเฟื้อเชื่อฟัง.
(ต) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติก่อน … ได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อ, เป็นผู้กล่าว
ควรแก่เวลา กล่าวคำ�จริง กล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอรรถ
กล่าวเป็นวินัย กล่าวมีที่ต้ัง มีหลักฐาน มีที่สุด ประกอบ
ด้วยประโยชน์. เพราะ … กรรมนั้นๆ … ครั้นมาสู่ความ
เป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว ย่อมได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือ
มีคางดุจคางราชสีห์ … (ลักขณะที่ ๒๒), ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรู
ทั้งภายในและภายนอกกำ�จัดไม่ได้ : ศัตรูคือ ราคะ โทสะ
โมหะ หรือ สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลก กำ�จัดไม่ได้.
(ถ) ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ใน
ชาติกอ่ น … ได้เป็นผูล้ ะมิจฉาชีพ มีการเลีย้ งชีพชอบ เว้นจาก
การฉ้อโกงด้วยตาชัง่ ด้วยของปลอม ด้วยเครือ่ งตวงเครือ่ งวัด
จากการโกงการลวง เว้นจากการตัด การฆ่า การผูกมัด การร่วม
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ทำ�ร้าย การปล้น การกรรโชก. เพราะ … กรรมนัน้ ๆ … ครัน้
มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสลักขณะ ๒ ข้อนี้
คือ มีฟันอันเรียบเสมอ, มีเขี้ยวขาวงาม … (ลักขณะที่ ๒๔,
๒๖), ย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาด คือ มีภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ เป็น
บริวารอันสะอาด.
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ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

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

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

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๕-๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน
http://www.ratana5.com : พุทธวจนสมาคม
http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
http://www.buddhaoat.org : กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

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

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

วิทยุ

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

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

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

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

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

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ภิกษุทั้งหลาย !   กายของตถาคตนี้
มีตัณหาอันเป็นเครื่องน�ำไปหาภพ
ถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้ว ด�ำรงอยู่.
กายนี้ยังด�ำรงอยู่เพียงใด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ยังคงได้เห็นตถาคตนั้น อยู่เพียงนั้น
เพราะการท�ำลายแห่งกาย
หลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
จักไม่เห็นตถาคตนั้นเลย.
-บาลี สี. ที. ๙/๕๙/๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย ! ความคิดอันนี้ ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ท�าไมหนอ
เราซึ่งมีความเกิด … ความแก่ … ความเจ็บไข้ ... ความตาย ...
ความโศก ... ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว
จะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด … ความแก่ … ความเจ็บไข้ ... ความตาย ...
ความโศก ... ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่อีก
ครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต�่าทราม
ของการมีความเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดานี้แล้ว
เราพึงแสวงหานิพพาน
อันไม่มีความเกิด … ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน
อันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ! เรานั้นโดยสมัยอื่นอีก ยังหนุ่มเทียว เกสายังด�าจัด
บริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่ก�าลังเจริญ ยังอยู่ในปฐมวัย
เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วย ก�าลังพากันร้องไห้ น�้าตานองหน้าอยู่
เราได้ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว.
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๑๖-๓๑๗/๓๑๖.
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