รวมหลักสูตร
ธรรมศึกษาชัน
้ เอก
รวม 4 วิชา

วัดอตัมมยตาราม

Atammayatarama Buddhist
Monastery

19301 176th Ave NE Woodinville, WA 98072

สารบัญ
เรื่อง

กระทูธ
 รรม

-

อักษรยอบอกนามคัมภีร

-

ธัมมวรรค

-

๓

วิริยวรรค

๑๓

๕

สามัคคีวรรค

อัปปมาทวรรค

๑๕

วิชาธรรม

๑. นิพพิทา

-

อาการสํารวมจิต

-

๑

จิตตวรรค

-

หนา

ความหนาย

โทษของการหมกอยูในโลก
มารและบวงแหงมาร

๑๖

๑๙
๒๐

๒๑

๒๑

ปฏิปทาแหงนิพพิทา
๒๒
อนิจจตา ความไมเที่ยง กําหนดรูได ๓ ทาง ๒๓
สรุปอนิจจลักษณะแหงสังขาร
๒๔
อนิจจลักษณะไดในสังขาร ๒
๒๕
อธิบายคําวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
๒๘
อนัตตาไมใชมิจฉาทิฏฐิ
๒๘
ความหนายที่เรียกวา นิพพิทา
๒๙
๒ วิราคะ ความสิ้นกําหนัด
๒๙
ไวพจน คือ คําสําหรับเรียกแทนกัน ๓๐

-

๓ วิมุตติ ความหลุดพน
อาสวะเปนไวพจนแหงกิเลส

-

๔ วิสุทธิ ความหมดจด

-

๓๒
๓๓

วิมุตติ ๕

๓๓

บริสุทธิ์ดวยปญญา

๓๕

อีกบรรยายหนึ่ง

๓๗

วิปสสนาญาณ ๙

มรรค ๘ เทียบกับวิสุทธิ ๗
๕ สันติ ความสงบ
๖ นิพพาน

นิพพาน ตามมติพระพุทธศาสนา
นิพพานเปนอสังขตะ
นิพพานมี ๒ อยาง

นิพพานศัพท ๒ ความหมาย
บาลีแสดงปฏิปทา

สรุปธรรมทีเ่ ปนปฏิปทาแหงนิพพาน

๓๕

๓๖

๓๘

๔๐

๔๒

๔๓

๔๓

๔๓
๔๔

๔๔

๔๕

บาลีแสดงสอุปทิเสสนิพพาน

๔๖

สรุปวิธีปลูกฉันทะในนิพพาน

๕๐

บาลีแสดงนิพพาน ๒ บรรยาย
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
กายคตาสติ
เมตตา

๔๘

๕๑

๕๓

-

พุทธานุสสติ

-

จตุธาตุววัตถานะ

-

กสิณ

๕๖

๕๙
๖๑

วิปสสนากรรมฐาน
๖๕
ลักษณะ กิจ ผล และเหตุของวิปสสนา
๖๖
วิธีเจริญวิปสสนาตามนัยพระบาลี
๖๗
วิธีเจริญวิปสสนาตามนัยอรรถกถา
๖๘

ปฐมสมโพธิ์ และ พุทธานุพท
ุ ธประวัติ

ชาติกถา กัณฑที่ ๑
๗๒
ความเกิดของพระพุทธเจาทั้งหลายมีไดยาก
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
๗๔
อภิสัมโพธิกถา กัณฑที่ ๒
๗๘
ประโยชนจากการบําเพ็ญทุกรกิรย
ิ า ๘๐
ทรงเลิกทุกรกิริยา
๘๑
ตรัสรู
๘๑
จตุตถฌานเปนบาทแหงอภิญญา
๘๒
จตุตถฌานเปนบาทแหงวิปสสนา
๘๒
อรหัตมรรคญาณเปนที่มาแหงญาณทั้งปวง
ธัมมเทสนาธิฏฐานกถา กัณฑที่ ๓
๘๔
พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร กัณฑที่ ๔ ๘๗
อนัตตลักขณสูตร กัณฑคํารบ ๕
๘๙
จาริกกัณฑ กัณฑคํารบ ๖
๙๑
ทรงอนุญาตติสรณคมนุปสัมปทา
๙๓
ราชคหคภัณฑ กัณฑที่ ๗
๙๔
โปรดชฎิลพันหนึ่ง
๙๔
โปรดพระเจาพิมพิสาร
๙๖
ทรงไดอัครสาวก
๙๘

๗๔

๘๔

- ทรงบัญญัติอุปชฌายวัตรและอาจริยวัตร
- พุทธกิจกถา กัณฑที่ ๘
๑๐๐
- ทรงเตรียมพระองคเพื่อบําเพ็ญสัตตูปการกิจ
๑๐๐
- ทรงบําเพ็ญสัตตูปการกิจ ๒ ประการ ๑๐๐
- อาการที่ทรงแสดงธรรม
๑๐๑
- วิธีฝกคน ๓ ประการ
๑๐๑
- วิธีสอนคฤหัสถผูมีอินทรียแกกลา
๑๐๑
- อุบายวิธีแสดงธรรม ๔ ประการ
๑๐๒
- ธรรมทีเ่ ปนเหตุใหพรหมจรรยตั้งอยูไดนานและ
เปนประโยชนแกเทวดาและมนุษย
๑๐๒
- ปญญาที่กําหนดนามรูปโดยลักษณะทั้ง ๓
เปนคุณเบื้องบนแหงพรหมจรรย
๑๐๓
- ยถาภูตญาณทัสสนะเปนเครื่องถอนคาหะ
ความยึดถือ ๓ ประการ
๑๐๓
- ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนปปญจธรรม ๑๐๔
- อนัตตานุปสสนาละอัตตวาทุปาทาน
๑๐๔
- พระธรรมชื่อวา สฺวากฺขาโต ( ตรัสไวดี )
๑๐๕
- อาการที่ทรงบัญญัติพระวินัย
๑๐๕
- ความเปนมาของ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา
สามเณร สามเณรี
๑๐๕
- ทรงอนุญาตการบรรพชาเปนสามเณร ๑๐๖
- ทรงอนุญาตใหสตรีอุปสมบทเปนภิกษุณี
๑๐๗
- วิธีบวชสามเณรี
๑๐๗
- นางสิกขมานา
๑๐๗
- สหธรรมิกบรรพชิต ๕
๑๐๗

๙๙

-

ทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ
บัญญัติสิกขาบทแกภิกษุและภิกษุณี
๑๐๘
ประโยชนที่มุงหมายแหงพระธรรมวินัย
๑๐๘
ทรงแสดงธรรมและบัญญัติวินัยเพื่อประกาศ
สัทธรรม ๓ ประการ
๑๐๙
บริษัท ๔ ผูตั้งอยูในเอตทัคคสถาน
๑๐๙
มหาปรินิพพานสูตร กัณฑที่ ๙
๑๑๓

ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทดวยสังเวคกถาและอัปปมาทธรรม
๑๑๔
- เวสาลีนาคาวโลก ทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตร
เมืองไพศาลี
๑๑๔
- ทรงแสดงไตรสิกขาวาเปนปฏิปทาแหงวิมุตติ
๑๑๕
-

วันที่นายจุนทะถวายปจฉิมบิณฑบาต

๑๑๕

-

ประทมอุฏฐานไสยา

๑๑๖

-

เสด็จสูกุสินารานคร

๑๑๖

- ทรงดับความเดือดรอนใจของนายจุนทะ
๑๑๗
-

ทรงเปลงอุทาน

๑๑๗

- มหาปรินิพพานสูตร กัณฑที่ ๙ ( ภาคหลัง )
๑๑๗
- เสด็จถึงเมืองกุสินารา ประทมอนุฏฐานไสยา
๑๑๗
- ทรงยกยองปฏิบัติบูชา
๑๑๘
- ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
๑๑๘

- ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
๑๑๘
- การบูชาพุทธสรีระเปนกิจของคฤหัสถ ๑๑๘
- วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
๑๑๙
- ถูปารหบุคคล ๔
๑๑๙
- ทรงแสดงขออัศจรรย ๔ ประการ ในพระอานนท
๑๑๙
- ตรัสใหแจงขาวปรินิพพานแกพวกมัลลกษัตริย
๑๒๐
- โปรดสุภัททปริพาชก
๑๒๐
- ปจฉิมสักขิสาวก
๑๒๑
-

ทรงตั้งพระธรรมวินัยเปนศาสดา

-

ปรินิพพาน

-

ประทานปจฉิมโอวาท

ผูกลาวคาถาแสดงธรรมสังเวช
ธาตุวิภัชชนกถา กัณฑที่ ๑๐

๑๒๑

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๒

ปรินิพพานได ๘ วัน ถวายพระเพลิง ๑๒๓
สวนที่ไมถูกเพลิงไหม

๑๒๓

- กษัตริยและพราหมณสงทูตมาขอพระธาตุ
๑๒๓
- โทณพราหมณแจกพระธาตุ
๑๒๔
- โทณพราหมณขอทะนานตวงพระธาตุ ๑๒๕
- โมริยกษัตริยเชิญพระอังคารไปบรรจุ ๑๒๕
- ประเภทแหงสัมมาสัมพุทธเจดีย
๑๒๕
- สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล เปนพุทธเจดีย
๑๒๖
- พระพุทธรูปเปนอุทเทสิกเจดีย
๑๒๖

- ธรรมเจดีย
- เจดีย ๒ ประเภท
- เจดียทั้งหมดมี ๔ ประเภท
- ความเปนมาแหงพระธรรมวินัย
- สังคายนาครั้งที่ ๒
- สังคายนาครั้งที่ ๓
- ประวัติพระเถระ ๑๖ รูป
ผูเคยเปนศิษยพราหมณพาวรี
๑๒๙
-

กรรมบถ

๑๒๖
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๗
๑๒๗
๑๒๘

บทนํา
๑๔๕
หลักสูตรวิชาวินย
ั
๑๔๗
อกุศลกรรมบถ ๑๐
๑๔๘
อธิบายอกุศลกรรมบถโดยอาการ ๕ ๑๔๙
ปาณาติบาต
๑๕๓
โทษของปาณาติบาต
๑๕๔
อทินนาทาน
๑๕๖
โทษของอทินนาทาน
๑๕๖
กาเมสุมิจฉาจาร
๑๕๘
โทษของกาเมสุมิจฉาจาร
๑๕๙
กายกรรมเปนไปในทวาร ๒
๑๖๑
มุสาวาท
๑๖๒
โทษของมุสาวาท
๑๖๒
ปสุณวาจา
๑๖๔
โทษของปสุณวาจา
๑๖๔
ผรุสวาจา
๑๖๖
โทษของผรุสวาจา
๑๖๗
สัมผัปปลาปะ
๑๖๙

-

โทษของสัมผัปปลาปะ
๑๗๐
วจีกรรมเปนไปในทวาร ๒
๑๗๑
อภิชฌา
๑๗๓
อารมณภายนอกเปนเหตุเกิดอภิชฌาได
๑๗๓
พยาบาท
๑๗๖
มิจฉาทิฏฐิ
๑๘๐
นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ อยาง
๑๘๐
โทษของมิจฉาทิฏฐิ
๑๘๑
มโนกรรมเปนไปในทวาร ๓
๑๘๒
โทษของอกุศลกรรมบถ ๑๐
๑๘๔
พฤติกรรมทีเ่ ปนบาป ๔ อยาง
๑๘๖
คนชั่วยิ่งกวาคนชั่ว
๑๘๗
กุศลกรรมบถ ๑๐
๑๘๘
คําวา กุศลกรรมบถ แปลได ๒ นัย ๑๘๙
ธรรมจริยาและสมจริยา ทางกายมี ๓ ๑๙๐
ธรรมจริยาและสมจริยา ทางวาจามี ๔
๑๙๐
ธรรมจริยาและสมจริยา ทางใจมี ๓

กุศลกรรมบถ ๑๐
ทําใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
และนิพพานสมบัติ
๑๙๕
-

อุปนิสัย ๓ อยาง

-

อานิสงสของกุศลกรรมบถ ๑๐
สรุปกุศลกรรมบถ
เครื่องมือสรางความดี
คนดียิ่งกวาคนดี

๑๙๑

๑๙๕

- อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยอาการ ๕
๑๙๗

๑๙๙

๒๐๒
๒๐๗

**************************

อักษรย
ษรยอบอกนามคัมภีร
อง.

อฏฐก.

อง.

จตุกก.

อง.

ติก.

อง.

องคุตตรนิกาย

อฏฐกนิปาต
“

จตุกกนิปาต

ฉก

“

ฉกกนิปาต

อง.

ทสก.

“

ทสกนิปาต

อง.

สตตก.

อง.
ขุ.

“

ปญจก.
อิต.ิ

“

ขุททกนิกาย

“

อิติวุตตก

ติกนิปาต

ปญจกนิปาต

สตตกนิปาต

ขุ.

อุ.

ขุ.

จริยา.

ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.

“

ขุททกปาฐ

จู.

“

จูฬนิทเทส

“

อสีตินิปาต

“

อฏฐก.

ชา.

เอก.

“

เอกนิปาต

จตุกก.

“

จตุกกนิปาต

ชา.
ชา.
ชา.
ชา.

ขุ.

ชา.

ชา.

อสีติ.

ขุททกนิกาย ชาตก

จตตาฬีส.
ฉกก.
ตึส.

ติก.

เตรส.

อฏฐกนิปาต

“

“

“

ตึสนิปาต

ติกนิปาต
“

ทวาทส.

ชา.

ทุก.

ขุ.

ชา.

ปกิณณก.

ขุ.

ชา.

ปญญาส.

“

วีส.

“

ขุ.
ขุ.

ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.
ขุ.

ชา.
ชา.

ชา.
ชา.
ชา.
ชา.
ชา.
ชา.

เถร.

ทสก.

นวก.

ปญจก.
มหา.

จตตาฬีสนิปาต

“

ชา.

ขุ.

จริยาปฏก

ชา.

ชา.

ขุ.

อุทาน

ขุ.

ขุ.
ขุ.

“

“

“

“

“

ขุททกนิกาย ชาตก
“

“

ฉกกนิปาต

เตรสนิปาต

ทวาทสนิปาต

ทสกนิปาต

ทุกนิปาต

นวกนิปาต

ปกิณณกนิปาต
ปญจกนิปาต

ปญญาสนิปาต

มหานิปาต

วีสตินิปาต

สฏฐิ.

“

สฏฐินิปาต

สตตติ.

“

สตตตินิปาต

สตตก.

“

สตตกนิปาต

ขุททกนิกาย

เถรคาถา

ขุ.

เถรี.

ขุ.

ปฏิ.

ขุ.
ขุ.

“

ธ.

“

พุ

“

สุ.

“

ขุ.

มหา.

ที.

ปาฏิ.

ขุ.
ที.

อุป.

ม.

ม.

สํ.

นิ.

สํ.

ส.

สํ.
ส.

-/-

พุทธวํส

“

ธมมปท

ปฏิสมภิทามคค

มหานิทเทส

สุตตนิปาต

ทีฆนิกาย ปาฏิกวคค

มหา.

ม.

สํ.

“

เถรีคาถา

“

มหาวคค

“

มชฌิมปณณาสก

“

มหารวารวคค

มชฌิมนิกาย

อุปริปณณาสก

สํยุตตนิกาย

มหา.

“

สฬ.

“

ม.

สวดมนตฉบับหลวง

นิทานวคค

สคาถวคค

สฬายตนวคค

(พิมพครั้งที่ ๕)

เลขหนาขีดบอกเลม

เลขหลังขีดบอกหนา

จิตตวรรค คือ หมวดจิต

๑. อนวสฺสต
ุ จิตตสส

อนนฺวาหตเจตโส

ปฺุญปาปปหีนสฺส นตฺถิ ชาครโต ภยํ.
ผูมีจิตอันไมชุมดวยราคะ มีใจอันโทสะไมกระทบแลว
มีบุญและบาปอันละไดแลว ตื่นอยู ยอมไมมภ
ี ัย
( พุทฺธ )

ขุ. ธ.

๒. กุมฺภูปมํ กายมิมํ วิทิตฺวา
นครูปมํ จิตฺตมิทํ ถเกตฺวา

๒๕ / ๒๐.

โยเธถ มารํ ปฺญาวุเธน
ชิตฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยา
บุคคลรูกายนี้ที่เปรียบดวยหมอ กั้นจิตที่เปรียบดวยเมืองนี้แลว
พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา และพึงรักษาแนวที่ชนะไว ไมพึงยับยั้งอยู
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๐.
๓.
จิตเตน นียติ โลโก จิตเตน
ปริกสสติ
จิตตสส เอกธมมสส สพเพว
วสมนวคู.
โลกถูกจิตนําไป ถูกจิตชักไป, สัตวทั้งปวงไปสูอํานาจแหงจิตอยางเดียว
( พุทธ )

สํ. ส.

๑๕ / ๕๔.

๔. ตณฺหาธิปนฺนา วตฺตสีลพทธา
ลูขํ ตป วสฺสสตํ จรนฺตา
จิตตฺจ เนสํ น สมฺมา วิมุตต
ฺ ํ
หีนตตรูปา น ปารงคมา เต.
ผูถูกตัณหาครอบงํา ถูกศีลพรตผูกมัด

ประพฤติตบะอันเศราหมองตัง้ รอยป, จิตของเขาก็หลุดพนดวยดีไมได
เขามีตนเลวจะถึงฝงไมได
( พุทธ )
สํ. ส. ๑๕ / ๔๐.
๕. ทุนนิคคหสส ลหุโน ยตถ กามนิปาติโน
จิต ตสส ทมโถ สาธุ จิตตํ ทนตํ สุขาวหํ.
การฝกจิตที่ขมยาก ทีเ่ บา มักตกไปในอารมณที่นาใคร
เปนความดี, (เพราะวา)
( พุทธ )

จิตที่ฝกแลว นําสุขมาให
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.

๖. ปทุฏฐจิตฺตสฺส น ผาติ โหติ
น จาป นํ เทวตา ปูชยนฺติ
โย ภาตรํ เปตฺติกํ สาปเตยฺยํ

อวฺจยี ทุกฺกฏกมมการี.
ผูใดทํากรรมชั่ว ลอลวงเอาทรัพยสมบัติพี่นอ
 งพอแม
ผูนั้นมีจิตชั่วราย ยอมไมมีความเจริญ แมเทวดาก็ไมบูชาเขา

( นทีเทวดา )
ขุ. ชา. ติก. ๒๗ /๑๒๐.
๗. ภิกขุ สิยา ฌายิ วิมุตตจิตโต
อากงเข เว หทยสสานุปตตึ
โลก สส ญตวา อุทยพพยญจ
สุเจต โส อนิสสิโต ตทานิสํโส.
ภิกษุเพงพินิจ มีจิตหลุดพน
รูความเกิดและความเสื่อมแหงโลกแลว มีใจดี ไมถูกกิเลสอาศัย
มีธรรมนั้นเปนอานิสงส พึงหวังความบริสุทธิ์แหงใจได
( เทวปุ ตต )

สํ. ส. ๑๔ / ๗๓.

ภาเวติ กุสลํ ธมมํ

โยคกเขมสส ปตตย
ิ า

๘. โย อลีเนน จิตเตน อลีนมนโส นโร

ปาปุเณ อนุปุพเพน สพพสํโยชนกขยํ.
คนใด มีจิตไมทอถอย มีใจไมหดหู บําเพ็ญกุศลธรรม
เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมเปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวงได.
( พุทธ )
ขุ. ชา. เอก. ๒๗ / ๑๘.
๙. สุทุททสํ สุนิปุณํ
ยตถ กามนิปาตินํ
จิต ตํ รกเขถ เมธาวี จิตตํ คุตตํ สุขาวหํ.
ผูมีปญญา พึงรักษาจิตที่เห็นไดยากนัก ละเอียดนัก
มักตกไปในอารมณที่นาใคร, (เพราะวา) จิตที่คุมครองแลว นําสุขมาให
( พุทธ )

ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.

ธัมมวรรค

คือ

หมวดธรรม

๑๐. อตถงคตสส น ปมาณมตถิ

เยน นํ วชชุ ตํ ตสส นตถิ
สพเพสุ ธมเมสุ สมูหเตสุ

สมูหตา วาทปถาป สพเพ

ทานผูดับไป (คือปรินิพพาน) แลว ไมมีประมาณ,

จะพึงกลาวถึงทานนั้นดวยเหตุใด เหตุนั้นของทานก็ไมมี,
เมื่อธรรมทั้งปวง (มีขันธเปนตน) ถูกเพิกถอนแลว
แมคลองแหงถอยคําที่จะพูดถึง (วาผูนั้นเปนอะไร)
ก็เปนอันถูกเพิกถอนเสียทั้งหมด
( พุทธ )
ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๙. ขุ. จู. ๓๐ /
๑๓๙.
๑๑. อาทาน ตณฺหํ วินเยถ สพฺพํ
อุทฺธํ อโธ ติริยํ วาป มชฺเฌ
ยํ ยํ หิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ
เต เนว มาโร อนฺเวติ ชนฺตุ
พึงขจัดตัณหาที่เปนเหตุถือมั่นทั้งปวง ทั้งเบื้องสูง เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง ทามกลาง,
เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลกไว
มารยอมติดตามเขาไป เพราะสิ่งนั้น ๆ
๒๐๒.

(พุทธ)

ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๔๖. ขุ. จู. ๓๐ /

๑๒. อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน
กุมุทํ สารทิกํว ปาณินา
สนฺ ติมคฺคเมว พฺรห
ู ย
นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ
จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝามือเด็ดบัวในฤดูแลง

จงเพิ่มพูนทางสงบ (ใหถึง) พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแลว
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๓.
๑๓. โอวเทยยานุสาเสยย อสพภา จ นิวารเย
สตํ หิ โส ปโย โหติ
อสตํ โหติ
อปปโย.
บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และปองกันจากคนไมดี
เพราะเขายอมเปนที่รักของคนดี แตไมเปนที่รักของคนไมดี
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๕.
๑๔. กาเมสุ พรหมจริยวา วีตตณโห สทา สโต

สงขาย นิพพุโต ภิกขุ

อิญชิตา

ตสส โน สนติ

ภิกษุผูเห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ
ปราศจากตัณหา มิสติทุกเมื่อ พิจารณาแลว ดับกิเลสแลว
ยอมไมมีความหวั่นไหว
(พุทธ)

ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๑. ขุ. จู. ๓๐ / ๓๕.

๑๕. ขตติโย จ อธมมฏโฐ

จาธมมนิสสิโต
ทุคคตึ

เต ปริจจชชุโภ โลเก

เวสโส

อุปปชชนติ

กษัตริยไมทรงตั้งอยูในธรรม และแพศย (นสามัญ)
ไมอาศัยธรรม ชนทั้ง ๒ นั้นละโลกแลว ยอมเขาถึงทุคติ
(โพธิสตต)
ขุ. ชา ปญจก. ๒๗ / ๑๗๕.
๑๖. คตทธิโน วิโสกสส วิปปมุตตสส สพพธิ
สพพคนถปปหีนสส ปริฬาโห น วิชชติ
ทานผูมีทางไกลอันถึงแลว หายโศก
หลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง ละกิเลสเครื่องรัดทั้งปวงแลว
ยอมไมมีความเรารอน
(พุทธ)

๑๗.

ขุ. ธ. ๒๕ / ๒๗.

จเช ธนํ องควรสส เหตุ

องคํ จเช ชีวิตํ รกขมาโน

องคํ ธนํ ชีวิตญจาป สพพํ
จเช นโร ธมมมนุสสรนโต

พึงสละทรัพยเพือ
่ รักษาอวัยวะ, เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ,
เมื่อคํานึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย และแมชีวิต ทุกอยาง
(โพธิสตต)
ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘ / ๑๔๗.
๑๘. ฉนทชาโต อนกขาเต
มนสา จ ผุโฐ
สิยา

กาเม จ อปฏิพทธจิตโต อุทธํโสโตติ วุจจติ
พึงเปนผูพอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไมได
ผูมีจิตไมติดกาม ทานเรียกวาผูมีกระแสอยูเบื้องบน
(พุทธ)

ขุ. ธ.

๒๕ / ๔๔.

(พุทธ)

ขุ. ธ. ๒๕ / ๔๒.

๑๙.
ชิฆจฉา ปรมา โรคา
สงขารา
ปรมา ทุกขา เอตํ ญตวา ยถาภูตํ นิพพานํ ปรมํ สุขํ.
ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง สังขารเปนทุกขอยางยิ่ง
รูขอนั้นตามเปนจริงแลว ดับเสียได เปนสุขอยางยิ่ง.
๒๐. ชีรนติ เว ราชรถา สุจิตตา
อโถ สรีรมป ชรํ อุเปติ

สตญจ ธมโม น ชรํ อุเปติ

สนโต หเว สพภิ ปเวทยนติ.
ราชรถอันงดงามยอมคร่ําครา แมรางกายก็เขาถึงชรา
สวนธรรมของสัตบุรุษยอมไมเขาถึงชรา
สัตบุรุษกับอสัตบุรุษเทานั้นยอมรูกันได
(พุทธ)
สํ. ส. ๑๕ /
๑๐๒.
๒๑. เต ฌายิโน สาตติกานิจจํ ทฬหปรกกมา
ผุสนติ ธีรา นิพพานํ โยคกเขมํ อนุตตรํ.
ผูฉลาดนั้นเปนผูเพงพินิจ มีเพียรติดตอ
บากบั่นมั่นคงเปนนิตย ยอมถูกตองพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ
หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได
(พุทธ)
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๘.
๒๒. ทุกขเมว หิ สมโภติ ทุกขํ ติฏฐติ เวติ จ
นาญญตร ทุกขา สมโภติ
นาญญตร ทุกขา
นิรุชฌติ
ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ทุกขยอมตัง้ อยู และเสือ
่ มไป
นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ

๕๓๖.

(วชิราภิกขุนี )

สํ. ส. ๑๕ / ๑๙๙. ขุ. มหา. ๒๙ /

๒๓. ธมโม ปโถ มหาราช อธมโม ปน อุปปโถ
อธมโม นิรยํ เนติ ธมโม ปาเปติ สุคตึ
มหาราช ธรรมเปนทาง (ควรดําเนินตาม)
สวนอธรรมนอกลูนอกทาง (ไมควรดําเนินตาม) อธรรมนําไปนรก
ธรรมใหถึงสวรรค
(โพธิสตต)
ขุ. ชา. สฏฐิ. ๒๘ / ๓๙.
๒๔. นนทิสญโญชโน โลโก
วิตกกสส
วิจารณา
ตณหาย วิปปหาเนน นิพพานํ อิติ วุจจติ
สัตวโลกมีความเพลินเปนเครื่องผูกพัน
มีวิตกเปนเครื่องเที่ยวไป ทานเรียกวานิพพาน เพราะละตัณหาได
( พุทธ )
ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๔๗. ขุ. จุ.

๓๐/๓๑๖,๒๑๗..
๒๕. นาฺญตฺร โพชฺฌาตปสา
นาฺญตฺร
อินฺทฺริยสํวรา
นาฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา
โสตฺถึ ปสฺสามิ
ปาณินํ
เรา (ตถาคต) ไมเห็นความสวัสดีของสัตวทั้งหลาย
นอกจากปญญา ความเพียร ความระวังตัว และการสละสิ่งทั้งปวง
(พุทธ)

ฉินฺนมูลกา
ปุนพฺภโว.

สํ. ส. ๑๕ / ๗๕.

๒๖. ปฺจกฺขนฺธา ปริฺญาตา
ทุกฺขกฺขโย อนุปฺปตฺโต

เบญจขันธที่กําหนดรูแลว มีรากขาดตั้งอยู
ถึงความสิ้นทุกขแลว ก็ไมมีภพตอไปอีก
(พรหมทตตเถรี)
๒๗.
ทสพลสฺส ปาวจเน

ติฏฐนฺติ
นตฺถิทานิ

ขุ. เถร. ๒๖ /๓๓๔.
ปตตา เต นิพฺพานํ เย ยุตต
ฺ า

อปฺโปสฺสุกฺกา ฆเฏนฺติ
ชาติมรณปฺปหานาย.
ผูใด ประกอบในธรรมวินัยของพระทศพล
มีความขวนขวายนอย พากเพียรละความเกิดความตาย
ผูนั้นยอมบรรลุพระนิพพาน
(สุเมธาเถร)
ขุ. เถรี. ๒๖ / ๕๐๒.
๒๘. พหุสฺสุตํ อุปาเสยฺย สุตฺจ น วินาสเย
ตํ มูลํ พฺรหมฺจริยสฺส ตสฺมา ธมฺมธโร สิยา.
พึงนั่งใกลผูเปนพหูสูต และไมพึงทําสุตะใหเสื่อม
สุตะนั้นเปนรากแหงพรหมจรรย เพราะฉะนั้น ควรเปนผูทรงธรรม
(อานนทเถร)

จตุโร ปทา
จกฺขุมา

๒๙.

ขุ. เถร. ๒๖ / ๔๐๖.

มคฺคานฏฐงฺคิโก เสฏโฐ สจฺจานํ

วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ

ทิปทานฺจ

บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค ๘ ประเสริฐสุด,

บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔

ประเสริฐสุด, บรรดาธรรมทั้งหลาย

วิราคธรรมประเสริฐสุด, และบรรดาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย
พระพุทธเจาผูมีจักษุประเสริฐสุด
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๑.
๓๐. ยตฺถ นามฺจ รูปฺจ
อเสสํ อุปรุชฺฌติ
วิฺญาณสฺส นิโรเธนเอตฺเถตํ อุปรุชฺฌติ.
นามและรูป ยอมดับไมเหลือในที่ใด นามและรูปนี้
ยอมดับในที่นั้น เพราะวิญญาณดับ.
( พุทธ ) ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๑.
ขุ. จุ. ๓๐/๒๑.
๓๑. ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ
อหึสา สฺญโม
ทโม
เอตทริยา เสวนฺติ
เอตํ โลเก อนามตํ.
สัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ มีอยูในผูใด
อารยชนยอมคบผูน
 ั้น นั่นเปนธรรมอันไมตายในโลก.

( อุปสาฬหกโพธิสตต )

๒๗ / ๕๘.

๓๒. ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ

ขุ. ชา. ทุก.
สติ เตสํ นิวารณํ

โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ ปฺญาเยเต ปถิยฺยเร.
กระแสเหลาใดมีอยูในโลก สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น
เรากลาววาสติเปนเครื่องกั้นกระแส
กระแสเหลานั้นอันบุคคลปดกั้นไดดวยปญญา
(พุทธ)
ขุ.สุ.๒๕ /๕๓๐. ขุ.จู.๓๐/๑๖, ๒๐.
๓๓. เย สนตจิตต
ฺ า นิปกา
สติมนฺโต จ

ฌายิโน
อนเปกฺขิโน

สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ

กาเมสุ

ผูมีจิตสงบ มีปญญาเครื่องรักษาตัว มีสติ
เปนผูเพงพินิจไมเยือ
่ ใยในกาม
ยอมเห็นธรรมโดยชอบ
(พุทธ)
ขุ. อิติ. ๒๕ / ๒๖๐.
๓๔. โย จ ปปฺจํ หิตฺวาน
นิปฺปปฺจปเท
รโต
อาราธยิ โส นิพฺพานํ
โยคกฺเขมํ
อนุตฺตรํ
ผูใดละปปญจธรรมที่ทําใหเนิ่นชาไดแลว
ยินดีในธรรมที่ไมมส
ี ิ่งทําใหเนิ่นชา
ผูนั้นก็บรรลุพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ ไมมีธรรมอืน
่ ยิ่งกวา
(สารีปุตต)

องฺ. ฉกฺก. ๒๒ / ๓๒๙

๓๕. สกํ หิ ธมฺมํ ปริปณ
ุ ฺณมาหุ

อญญสฺส ธมฺมํ ปน หีนมาหุ
เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ
สกํ สกํ สมฺม สติมาหุ สจฺจํ

สมณพราหมณบางเหลา กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ,

แตกลาวธรรมของผูอื่นวาเลว (บกพรอง),

เขายอมทะเลาะวิวาทกันแมดวยเหตุนี้ เพราะตางก็กลาวขอสมติของตน ๆ
วาเปนจริง
(พุทธ) ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๑๑.
ขุ. มหา. ๒๙ /
๓๘๓.
๓๖. สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน สติปฏฐานโคจโร
วิมุตฺติกุสม
ุ สฺฉนฺโน
ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโว
ผูถึงพรอมดวยสัมมัปปธาน มีสติปฏฐานเปนอารมณ
ดาดาษดวยดอกไมคือวิมุตติ หาอาสวะมิได จักปรินิพพาน
(เทวสภเถร)

ขุ. เถร. ๒๖ / ๒๘๒.

(อุทายีเถร)

ขุ. เถร. ๒๖ / ๓๖๘.

๓๗.
สุขํ วต นิพฺพานํ
สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิตํ
อโสกํ วิรชํ เขมํ
ยตฺถ ทุกฺขํ นิรุชฺฌติ
พระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว
ไมมีโศกปราศจากธุลี เกษม เปนที่ดับทุกข เปนสุขดีหนอ
(หาริตเถร)
ขุ. เถร. ๒๖ / ๓๐๙.
๓๘. โสรจฺจํ อวิหึสา จ ปาทา นาคสฺส เต ทุเว
สติ จ สมฺปชฺญฺจ จรณา นาคสฺส เต ปเร
โสรัจจะและอวิหิงสานั้น เปนชางเทาหลัง
สติและสัมปชัญญะนั้น เปนชางเทาหนา
น สํวเส

๓๙.

หีนํ ธมฺมํ น เสเวยฺย

มิจฺฉาทิฏฐึ น เสเวยฺย

น สิยา

โลกวฑฺฒโน
ไมควรเสพธรรมที่เลว ไมควรอยูกับความประมาท
ไมควรเสพมิจฉาทิฏฐิ ไมควรเปนคนรกโลก
(พุทธ)

ขุ. ธ.

ปมาเทน

๒๕ / ๓๗.

๔๐. หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปปชฺชติ

มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ.
บุคคลยอมเขาถึงความเปนกษัตริย

ดวยพรหมจรรยอยางเลว, ถึงความเปนเทวดา

ดวยพรหมจรรยอยางกลาง, ยอมบริสท
ุ ธิ์ ดวยพรหมจรรยอยางสูง
(พุทธ)
ขุ. ชา. มหา. ๒๘ / ๑๙๙.

เขมโต

วิรย
ิ วรรค คือ หมวดความเพียร
๔๑. โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา
วิริยารมฺภฺจ

อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี
ทานทั้งหลายจงเห็นความเกียจครานเปนภัย
และเห็นการปรารภความเพียรเปนความปลอดภัย
แลวปรารภความเพียรเถิด นี้เปนพุทธานุศาสนี
(พุทธ)
ขุ. จริยา. ๓๓ / ๕๙๕
๔๒. ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป
อกฺขาตาโร
ตถาคตา
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ
ฌายิโน
มารพนฺธนา
ทานทั้งหลายตองทําความเพียรเอง
ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ผูมีปกติเพงพินิจดําเนินไปแลว
จักพนจากเครื่องผูกของมาร
(พุทธ)

วิสุชฺฌติ.

ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๑.

๔๓. นิทฺทํ ตนฺทึ วิชิมฺหิตํ อรตึ ภตฺตสมฺมทํ
วิริเยน นํ ปณาเมตฺวา
อริยมคฺโค

อริยมรรคยอมบริสุทธิ์ เพราะขับไลความหลับ
ความเกียจคราน ความบิดขี้เกียจ ความไมยินดี
และความเมาอาหารนั้นไดดวยความเพียร
(พุทธ)
สํ. ส. ๑๕ / ๑๐.
๔๔. โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ
ผูใดเกียจคราน มีความเพียรเลว พึงเปนอยูต
 ั้งรอยป
แตผูปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวต
ิ อยูเพียงวันเดียว ประเสริฐกวาผูนั้น
(พุทธ)

ขุ. ธ. ๒๕ / ๓๐

๔๕. สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปฺญวา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต
โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ
ผูถึงพรอมดวยศีล มีปญญา มีใจมั่งคงดีแลว
ปรารภความเพียร ตั้งตนไวในกาลทุกเมื่อ ยอมขามโอฆะที่ขามไดยาก
(พุทธ)
สํ. ส. ๑๕ / ๗๔
สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๔๖. วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี
ทานทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเปนภัย
และความไมวิวาทโดยความปลอดภัยแลว เปนผูพรอมเพรียง
มีความประนีประนอมกันเถิด นี้เปนพระพุทธานุศาสนี
(พุทธ)

ปสํสิตํ
ธํสติ

๔๗.

สามคยรโต ธมมฏโฐ

ขุ. จริยา.

๓๓ / ๕๙๕.

สามคฺยเมว สิกฺเขถ พุทฺเธเหตํ
โยคกเขมา น

พึงศึกษาความสามัคคี, ความสามัคคีนั้น ทานผูรูทั้งหลาย

สรรเสริญแลว, ผูยินดีในสามัคคี ตั้งอยูในธรรม
ยอมไมคลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
(พุทธ)
ขุ. ชา. เตรส. ๒๗ / ๓๔๖.
๔๘. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
สมคฺคานฺจนุคฺคโห
สมคฺครโต ธมฺมฏโฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ

ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข

และการสนับสนุนคนผูพรอมเพรียงกันก็เปนสุข,
ผูยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน
ตั้งอยูในธรรมยอมไมคลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
( พุทธ )
ขุ. อิติ. ๒๕ / ๒๓๘.
อัปปมาทวรรค

คือ

หมวดไมประมาท
อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต

๔๙.
สุสีลา
โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา
สจิตฺตมนุรกฺขถ
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีลดีงาม
ตั้งความดําริไวใหดี
คอยรักษาจิตของตน
(พุทธ)

ที. มหา.

๑๐ / ๑๔๒.

๕๐. อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุรกฺขถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร
ทานทั้งหลาย จงยินดีในความไมประมาท

คอยรักษาจิตของตน, จงถอนตนขึ้นจากหลม
เหมือนชางที่ตกหลมถอนตนขึ้นฉะนั้น
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๘.

๕๑. อปฺปมาทรโต ภิกขุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา
สฺโญชนํ อณุ ถูลํ ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ
ภิกษุยินดีในความไมประมาท
หรือเห็นภัยในความประมาท ยอมเผาสังโยชนนอ
 ยใหญไป
เหมือนไฟไหมเชื้อนอยใหญไปฉะนั้น
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.
๕๒. อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺตเิ ก
ภิกษุยินดีในความไมประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท
เปนผูไมควรเพื่อจะเสื่อม (ชื่อวา) อยูใกลพระนิพพานทีเดียว

( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๙.
๕๓. เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชรํ โสกปริทฺทวฺจ

อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกขํ
ภิกษุผูมีธรรมเปนเครือ
่ งอยูอยางนี้ มีสติ ไมประมาท
ละความถือมั่นวาของเราไดแลวเที่ยวไป เปนผูรู พึงละชาติ ชรา โสกะ
ปริเทวะ และทุกข ในโลกนี้ได
( พุทธ ) ขุ. สุ. ๒๕ / ๕๓๕.
ขุ. จู. ๓๐ /
๙๒.
๕๔. อุฏฐาเนนปฺปมาเทน สฺญเมน ทเมน จ
ทีป กยิราถ เมธาวี ยํ โอโฆ นาภิกีรติ
คนมีปญญา พึงสรางเกาะ ที่น้ําหลากมาทวมไมได
ดวยความหมั่น ความไมประมาท ความสํารวม และความขมใจ
( พุทธ )
ขุ. ธ. ๒๕ / ๑๘.
*********************

วิชาธรรม

ธรรมศึกษาชัน
้ เอก

- ธรรมวิจารณ –

- สวนปรมัตถปฏิปทา –

๑. นิพพิทา

ความหนาย

อุทเทส

๑. เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ
จิตฺตํ ราชรถูปมํ
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ
นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ
สูทั้งหลาย
จงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ
ที่พวกคนเขลาหมกอยู แตพวกผูรูหาของอยูไม
โลกวัคค

ธัมมบท

๒. เย จิตฺตํ สฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา
ผูใดจักระวังจิต ผูนั้นจักพนจากบวงแหงมาร
จิตตวัคค ธัมมบท

โลกมี ๒ อยาง คือ
๑. โดยตรง ไดแก แผนดินเปนที่อาศัย
๒. โดยออม ไดแก สัตวผูอาศัย
ในโลกทั้ง ๒ นี้มีสิ่งตาง ๆ อยู ๓ อยาง คือ
๑.)
สิ่งอันใหโทษโดยสวนเดียว เปรียบดวยยาพิษ
๒.) สิ่งอันใหโทษในเมื่อเกินพอดี
เปรียบดวยของมึนเมา
๓.)
สิ่งอันเปนอุปการะ เปรียบดวยอาหาร และเภสัช
แตใชในทางผิดอาจใหโทษก็ได
ผูห
 มกอยูใ
 นโลก
คือ
คนผูไรพิจารณ
ไมหยั่งเห็นโลกโดยถองแท

อาการทีห
่ มกอยูใ
 นโลก ๓ อยาง คือ

๑. เพลิดเพลินในสิ่งอันใหโทษ
๒. ระเริงจนเกินพอดี ในสิ่งอันอาจใหโทษ
๓. ติดในสิ่งเปนอุปการะ
โทษของการหมกอยูใ
 นโลก

ผูหมกอยูในโลกยอมไดเสวยทุกขบาง สุขบาง อันสิ่งนั้น
ๆ
พึงอํานวย
แมสุขก็เปนเพียงสามิส
คือ
มีเหยื่อเจือดวยของลอใจเปนเหตุแหงความติด
ดุจเหยื่อ
คือ
มังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว เปนผูอันจะพึงจูงไปไดตามปรารถนา
ผูไ
 มขอ
 งอยูใ
 นโลก
คือ
บัณฑิตผูพิจารณาเห็นความเปนจริงแหงสิ่งนั้น ๆ วาฉันไรแลว
ไมของ
ไมพัวพันในสิ่งอันลอใจ
ใคร
ๆ
ไมอาจยั่วใหติดดวยประการใดประการหนึ่งยอมเปนอิสระแกตน
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสชวนพุทธบริษท
ั ใหมาดูโลก
มิใชเพื่อใหหลงชม
ดุจดูละคร
เห็นแกสนุก
แตเพื่อใหหยั่งเห็นซึ้งลงไปถึงคุณและโทษแหงสิ่งนั้น
ๆ
จะไดไมตื่นเตนไมติดในสิ่งนั้น ๆ
ผูพ
 น
 จากบวงแหงมาร
คือ
ผูสํารวมจิตไวอยู
ไมปลอยใหเพลิดเพลิน ระเริงพัวพันในสิ่งอันลอใจ
อาการสํารวจจิต มี ๓ ประการ

๑. สํารวมอินทรีย
มิใหความยินดีครอบงําในเมื่อเห็นรูป
ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส
ถูกตองโผฎฐัพพะอันนาปรารถนา
(อินทรียสังวรศีล)
๒. มนสิการกัมมัฎฐาน อันเปนปฏิปกษตอกามฉันทะ คือ
อสุภะ และกายคตาสติ
หรือ (กัมมัฏฐาน) อันยังจิตใหสลด
คือ มรณสติ (สมถกัมมัฏฐาน)
๓. เจริญวิปสสนา คือ พิจารณาสังขารแยกออกเปนขันธ
สันนิษฐานเห็นเปนสภาพไมเที่ยง
เปนทุกข
เปนอนัตตา
(วิปสสนากัมมัฏฐาน)

มารและบวงแหงมาร
มาร คือ โทษที่ลางผลาญคุณความดีและทําใหเสียคน
ไดแก กิเลสกาม คือเจตสิก (สิ่งที่เกิดภายในใจ) อันเศราหมอง

ชักใหใคร
ใหรัก
ใหอยากได
กลาวคือ
ตัณหา
ความทะยานอยาก ราคะ ความกําหนัด อรติ ความขึ้งเคียด
เปนอาทิ
บวงแหงมาร คือ อารมณเครื่องผูกจิตใหติดแหงมาร
เหมือนมังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว
เปนเหตุใหปลามากินแลวถูกเบ็ดเกี่ยวใหติดอยู ไดแก วัตถุกาม
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ อันเปนของนาชอบใจ

ปฏิปทาแหงนิพพิทา
อุทเทส

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
ยทา ปฺญาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา
เมื่อใด
เห็นดวยปญญาวา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง
เปนทุกข
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา
เมื่อนัน
้
ยอมหนายในทุกข
นั่นทางแหงวิสุทธิ
มัคควัคค

ธัมมบท

สังขาร ในพระพุทธพจนนี้ ไดแก ขันธ ๕ คือ รูป

เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ (มีความหมายวา ถูกปจจัย
คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร ปรุงแตง)
สังขารในเบญจขันธ ไดแก อารมณอันเกิดกับจิต เชน
รัก ชัง วิตก วิจาร เปนตน (มีความหมายวา เครื่องปรุงจิต)

สังขารมีลักษณะเสมอกันเปน ๓ คือ

๑. อนิจจตา ความไมเที่ยง
๒. ทุกขตา ความเปนทุกข
๓. อนัตตตา ความเปนอนัตตา
อนิจจตา ความไมเทีย
่ ง กําหนดรูไ
 ด ๓ ทาง
๑. ความเกิดขึ้นในเบื้องตน และความสิ้นไปในเบื้องปลาย
ไดในบาลีวา
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
มีความเกิดขึ้นและความสิ้นไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป
๒. ความแปรในระหวางเกิดและดับ ไดในบาลีวา
อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ.
กาลยอมลวงไป
ราตรียอมผานไป
ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป
ระยะเวลาในระหวางเกิดและดับ
เรียกวา
วัย
แบงออกเปน ๓ คือ
๑. ปฐมวัย ระยะเวลาไมเกิน ๒๕ ป
๒. มัชฌิมวัย ระยะเวลาอยูใน ๕๐ ป
๓. ปจฉิมวัย ระยะเวลาพน
๕๐
ป
ออกไปจนตลอดอายุ
ความแปรแหงสังขารผานวัยทั้ง
๓
นั้นเปรียบดวยเดินขามสะพานสูงขึ้น
(ปฐมวัย)
แลวราบ
(มัชฌิมวัย) แลวต่ําลง ๆ (ปจฉิมวัย)
๓.
ความแปรแหงสังขารในชั่วขณะหนึ่ง
ๆ
คือ
ไมคงที่อยูนาน
เพียงในระยะกาลนิดเดียวก็แปรแลว
ไดในคาถามาในวิสุทธิมรรค วา
ชีวิตํ อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา

เอกจิตฺตสมา ยุตฺตา
ลหุโส วตฺตเต ขโณ
ชีวิต
อัตตภาพ
และสุขทุกขทั้งมวลประกอบกัน
เปนธรรมเสมอดวยจิตดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน
ความแปรเร็วอยางนี้
ยอมกําหนดเห็นชัดในนามกาย
(จิตใจ)
เชน
บางขณะนึกอารมณอยางนั้น
บางขณะนึกอารมณอยางนี้ บางขณะสุข บางขณะทุกข เปนตน

สรุปอนิจจลักษณะแหงสังขาร

ความเกิดแลวดับ
และความแปรในระหวางแหงสังขารดังกลาวมา
สรุปเขาในบาลีวา
อุปฺปชฺชติ เจว เวติ จ อฺญถา จ ภวติ
ยอมเกิดขึ้นดวยเทียว
ยอมเสื่อมสิ้นดวย
ยอมเปนอยางอื่นดวย นี้เปน
อนิจจลักษณะ คือ
เครื่องกําหนดวาไมเที่ยงแหงสังขาร
อนิจจลักษณะไดในสังขาร ๒
อนิจจลักษณะนี้ยอมไดทั้งในอุปาทินนกะ
คือ
สังขารมีใจครอง ทั้งในอนุปาทินนกะ คือ สังขารไมมใ
ี จครอง

ทุกฺขตา
ขตา

ความเปนทุกขแหงสังขาร
ยอมกําหนดเห็นดวยทุกขอยางนี้
๑. สภาวทุกข
ทุกขประจําสังขาร คือ ชาติ ชรา
มรณะ
๒. ปกิณณกทุกข ทุกขจร คือ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาส
๓. นิพัทธทุกข
ทุกขเนืองนิตย
หรือทุกขเปนเจาเรือน ไดแก หนาว รอน
หิว ระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ

๔. พยาธิทุกข
หรือทุกขเวทนา
มีประเภทตาง ๆ
ตามสมุฏฐาน คือ อวัยวะอันเปนเจาการ ไมทําหนาที่โดยปกติ
๕. สันตาปทุกข ทุกขคือความรอนรุม
ไดแก
ความกระวนกระวายเพราะถูกไฟ คือ กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ
เผา
๖. วิปากทุกข
หรือผลกรรม ไดแก วิปฏิสาร คือ
ความรอน
การเสวยกรรมกรณ
คือ
การถูกลงอาชญา
ความฉิบหาย ความตกยาก และความตกอบาย
๗.
สหคตทุกข
ทุกขไปดวยกัน
หรือ
ทุกขกํากับกัน
ไดแก
ลาภ
ยศ
สรรเสริญ
สุข
ความวิตกกังวลกับลาภเปนตนนั้น
๘.อาหารปริเยฎฐิทก
ุ ข คือ
ทุกขในการหากิน
ไดแก
อาชีวทุกข ทุกขเนื่องดวยการเลี้ยงชีวิต
๙.
วิวาทมูลกทุกข
คือ ทุกขมีวิวาทเปนมูล ไดแก
ความไมโปรง
ความกลัวแพ
ความหวั่นหวาด
มีเนื่องมาจากทะเลาะกันก็ดี สูคดีกันก็ดี รบกันก็ดี
๑๐. ทุกขขันธ หรือทุกขรวบยอด หมายเอาสังขาร
คือ ประชุมเปนปญจขันธนั่นเอง
การพิจารณาเห็นสังขารวาเปนทุกขเต็มที่
อันจะนําไปสูนิพพิทา
ความหนายในสังขาร
คือ
การเห็นทุกขขันธนี้
สวนทุกขหมวดอื่นพอเปนเครื่องกําหนดเห็นสังขารวาเปนทุกขเทา
นั้น
การรูจักใชญาณกําหนดเห็นทุกขอยางละเอียด
(แม)
ที่โลกเห็นวาเปนสุข มีสหคตทุกขเปนนิทัศนะ ไดในบาลีวา
ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ
ทุกฺขํ ติฏฐติ เวติ จ
นาฺญตฺร ทุกฺขา
สมฺโภติ
นาฺญตฺร
ทุกฺขา
นิรุชฺฌติ

ก็ทุกขนั่นแลยอมเกิดขึ้น
ทุกขยอมตั้งอยู
ยอมเสื่อมสิ้นไปดวย
จากทุกขหาอะไรเกิดมิได
นอกจากทุกขหาอะไรดับมิได
บาลีนี้
เพงทุกขหมวด
๑๐
นี้
ทานจัดความเปนสภาพถูกความเกิด
และความสิ้นบีบคั้นเปนทุกขลักษณะ
เครื่องกําหนดวา
เปนทุกขแหงสังขาร
เมื่อเพงถึงสภาพที่ถูกความเกิด
และความสิ้นบีบคั้น
เปนทุกขลักษณะ ดังนั้น
ทุกขลักษณะจึงไดในสังขารทั้ง ๒
คือ อุปาทินนกสังขาร และอนุปาทินนกสังขาร

อนตฺตตา

ความเปนอนัตตาแหงสังขาร

พึงกําหนดรูดวยอาการ ๕ เหลานี้ คือ
๑. ดวยไมอยูในอํานาจ
หรือ
ฝนความปรารถนา
ชีวิตไมไดอยางใจหวังเสมอไป
๒. ดวยแยงตออัตตา
เปนเครือ
่ งพิสูจนวา
อัตตาที่ลัทธิอื่นบัญญัตินั้นไมมี
๓. ดวยความเปนสภาพหาเจาของมิได
ไมมีใครมีสิทธิในอะไรที่แทจริง
๔. ดวยความเปนสภาพสูญ
เปนภาพลวงตา
เหมือนพยับแดด หรือ รถ เรือน เปนตน
๕. ดวยความเปนสภาวธรรมเปนไปตามเหตุปจจัย
ไมมีผูสรางหรืออํานาจดลบันดาลใด ๆ ทั้งสิ้น
อนัตตลักษณะ
เครื่องหมายของความเปนอนัตตาแหงสังขาร
มติคานอัตตาของลัทธิอื่นที่เชื่อความเวียนเกิดวา
ในรูปกายนี้มีอัตตาสิงอยู
เปนผูคิด
เปนผูเสวยเวทนา
และสําเร็จอาการอยางอื่นอีก

มติฝายพระพุทธศาสนาแยงวา
เปนแตสภาวธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ดังแสดงในบาลีวา
ตถาคโต

ไมมีอัตตาอยางนั้น
สิ้นเพราะสิ้นเหตุ

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา

เตสํ

เตสญจ โย นิโรโธ จ

เอวํวาที

เหตุ

มหาสมโณ
ธรรมเหลาใด
มีเหตุเปนแดนเกิด
พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรม
และตรัสความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะตรัสอยางนี้
และมติฝายพระพุทธศาสนา
แสดงความเกิดแหงธรรมเนื่องกันเปนสายดังแสดงความเกิดแหงวิ
ถีจิตวา
อาศัยอายตนะภายใน มีจักษุ เปนตน
อาศัยอายตนะภายนอก มีรูป เปนตน
ทั้งสองฝายประจวบกันเขา
เกิดวิญญาณ
(เห็นรูป)
แตนั้นเกิดสัมผัส เวทนา สัญญา สัญเจตนา ตัณหา วิตก วิจาร
โดยลําดับ ดังแสดงเปนบาลีวา ยงฺกิจ
ฺ ิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ
สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นลวนมีความดับเปนธรรมดา
ความคิดอาน
ความเสวยเวทนา และอาการอยางอื่น เปนกิจ (หนาที่) แหงจิต
และเจตสิก มิใชแหงอัตตา
พระพุทธศาสนารับวามีจุติจิต
จิตที่ทําหนาที่เคลื่อนยาย
ดวยคําวา จิตฺเต สงฺกิสฏ
ิ เฐ ทุคค
ฺ ติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศราหมอง
จําหวังทุคติ

จิตเฺ ต
อสง
กล
ิ ฏ
ิ เฐ
เฐ
สุคติ
ปาฏิกงงขา
ขา
อสงกิ
เมือ
่ จิตไมเศราหมองสุคติยอ
 มหวังได
และรับรองปฏิสนธิจิต (จิตที่ทําหนาที่สืบตอ) ดวยคําวา
วิญญาณปจฺจยา
นามรูป
นามรูป
ยอมเกิดมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย
โดยนัยนี้
บทวา
อนัตตา
มีความตามพยัญชนะวา
มิใชตัว มิใชตน แยงตรงตออุปาทาน (ความถือผิดวามีผูสราง
หรืออํานาจดลบันดาล)

อธิบายคําวา

ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา

บาลีแสดงอนัตตลักขณะวา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา ไมวาสังขารเหมือนใน
๒
คาถาขางตน
เพราะอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะ
ยอมไดเฉพาะในสังขาร (สิ่งที่ถูกปจจัย
คือ กรรม จิต อุตุ
อาหาร
ปรุงแตง)
สวนอนัตตลักขณะ
ยอมไดทั้งในสังขารและวิสังขาร (สิ่งที่ไมถูกปจจัยปรุงแตง คือ
นิพพาน)
ดังนั้น
จึงตองใชคําวา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา

อนัตตาไมใชมจ
ิ ฉาทิฏฐิ

ความเห็นอนัตตาพึงปรารถนาโยนิโสมนสิการกํากับ
จะไดกําหนดรูสัจจะทั้ง ๒ คือ
๑.
สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ เชน บิดา มารดา
มีจริง เปนตน
๒. ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถะ คือ อรรถอันลึก เชน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนตน

อนึ่ง
ความเห็นอนัตตา
จะไดละทิฏฐิมานะ
คือ
ความถือผิด
และความถือตัว
และกิเลสอยางอื่น
อันเนื่องมาจากการถือเรา ถือเขา ถือกก ถือพวก

ความหนายทีเ่ รียกวานิพพิทา

ผูพิจารณาเห็นดวยปญญาวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง
เปนทุกข
เปนอนัตตา
ดวยอาการดังกลาวแลว
ยอมหนายในทุกขขันธ
ไมเพลิดเพลิน
หมกมุนในสังขารอันยั่วยวนเสนหา
ความหนายนั้นเรียกวานิพพิทา
นิพพิทาที่เกิดดวยปญญา
จัดเปนนิพพิทาญาณ
ยอมเปนปฏิปทา
คือ
ทางแหงวิสุทธิ
ความหมดจด
ความผองแผวแหงจิต
อุทเทส

๑.

๒. วิราคะ ความสิ้นกําหนัด

นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ
เมื่อหนาย ยอมสิ้นกําหนัด

อนัตตลักขณสูตร

๒. วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ
วิราคะ เปนประเสริฐ แหงธรรมทัง้ หลาย
มัคควัคค ธัมมบท

๓. สุขา วิราคตา โลเก กามานํ สมติกฺกโม
วิราคะ
คือ
ความกาวลวงเสียดวยดี
ซึ่งกามทั้งหลายเปนสุขในโลก
พุทธอุทาน มหาวัคค วินย
ั

วิราคะ เปนยอดแหงธรรมทั้งปวง ทั้งที่เปนสังขตะ คือ

อันธรรมดาแตง ทั้งที่เปนอสังขตะ คือ อันธรรมดามิไดแตง

ไวพจน

คือ คําสําหรับเรียกแทนกัน
แหงวิราคะ ๘ อยาง

๑. มทนิมฺมทโน
๒. ปปาสวินโย
๓. อาลยสมุคฺฆาโต
๔. วฏฏปจฺเฉโท

ธรรมยังความเมาใหสราง
ความนําเสียซึ่งความระหาย
ความถอนขึ้นดวยดีซึ่งอาลัย
ความเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ

๕. ตณหกฺขโย
ความสิ้นแหงตัณหา
๖. วิราโค
ความสิ้นกําหนัด
๗.
นิโรโธ
ความดับ
๘.นิพฺพานํ
ธรรมชาติหาเครื่องเสียบแทงมิได
ความเมาในอารมณยั่วยวนใหเกิดความเมาทุกประการ
เชน สมบัติแหงชาติ สกุล
อิสริยะ บริวาร ก็ดี ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ก็ดี ความเยาววัย ความหาโรคมิได และชีวิตก็ดี
ชื่อวาความเมา
ความกระวนกระวาย
เพราะเหตุแหงความอยากเปรียบดวยอาการระหายน้ํา
ชื่อวา
ความระหาย
ความติดพัน ความหวงใยในปยารมณ ชื่อวา อาลัย
ความเวียนเกิดดวยอํานาจ กิเลส กรรม และวิบาก
ชื่อวา วัฏฏะ
ความอยาก ชื่อวา ตัณหา
ความสิ้นกําหนัด ปราศจากเสนหา ฟอกจิตจากน้ํายอม
คือ กิเลสกาม ชื่อวา วิราคะ
ความดับทุกขเนื่องมาจากดับตัณหา ชื่อวา นิโรธ
แตนิโรธศัพทใชในความหมายธรรมดาก็มี เชน คําวา
เตสญจ
โย
นิโรโธ
จ

พระตถาคตตรัสความดับแหงธรรมเหลานั้นดวย
ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺมํ
สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ
สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา เปนตน
หมายเอาความดับคือ ระงับจิต เจตสิก (สัญญา เวทนา)
ในลําดับแหงสมาบัติที่
๘ เรียกวา นิโรธสมาบัติ ก็มี
(เปนชื่อสมาบัติอยางหนึ่ง)
วิราคะ
อันกลาวถึงในลําดับแหงนิพพิทา
ไดแก
อริยมรรค
สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงประทานขอสังเกตวา
ปรมัตถปฏิปทา
แสดงเฉพาะในทางละกิเลสกาม ไมกลาวถึงกิเลสสวนปฏิฆะเลย
ชะรอยทานจะเห็นวากิเลสกามเปนมูลแหงกิเลสสวนปฏิฆะ
มีนิทัศนะ
ตัวอยาง
เชน
อาฆาตจะเกิดขึ้น
ก็เพราะพบความติดขัดแหงความปรารถนาเนื่องดวยปยารมณ

๓. วิมต
ุ ติ ความหลุดพน
๑.

อุทเทส

วิราคา วิมุจฺจติ
เพราะสิ้นกําหนัด ยอมหลุดพน
อนัตตลักขณสูตร

๒. กามาสวาป จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาป จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ
อวิชชาสวาป จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ
จิตพนแลว
จากอาสวะเนื่องดวยกาม
จากอาสวะเนื่องดวยภพ และจากอาสวะเนื่องดวยอวิชชา
มหาวิภังค วินย
ั

๓. วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหติ
เมื่อหลุดพนแลว ญาณวาหลุดพนแลว ยอมมี
อนัตตลักขณสูตร

วิมุตติ แปลวา ความหลุดพนจากกิเลส เปนไดทั้งโลกิยะ
และโลกุตตระ
ที่เปนโลกุตตระ
ก็เปนไดทั้งอริยมรรค
และอริยผล
วิมุตติ มาในลําดับแหงวิราคะ ดั่งในบาลีกระทูท
 ี่ ๑
ไดแก อริยผล (เพราะวิราคะเปนอริยมรรค) เปนโลกุตตระ
วิมุตติในบาลีกระทูที่
๒
ทานแสดงในลําดับการรูแจงอริยสัจ
๔
เปนอริยมรรค
(เพราะเพิ่งหลุดพนจากกิเลส) เปนโลกุตตระ
วิมุตติในบาลีกระทูที่ ๓ เปนปจจเวกขณญาณ เรียกวา
วิมุตติญาณทัสสนะ เปนโลกิยะ เพราะไมไดทาํ หนาที่ละกิเลส
เพียงแตตรวจดูกิเลสที่ละได และยังละไมได
อาสวะเปนไวพจนแหงกิเลส
อาสวะนั้นเปนชือ
่ แหงเมรัยก็มี
เชน
ผลาสโว
น้ําดองผลไม
เปนชื่อแหงกิเลสก็มี
เชน
กามาสโว
กิเลสเปนเหตุใคร

คําวา
อาสวะ
ในที่นี้ไดแก
กิเลสานุสัย
คือ
กิเลสอันนอนตาม คือ ดองอยูหมักอยูในจิตตสันดาน ไดแก
กิเลสอันเปนเจาเรือน
ดังนัน
้
อาสวะกับกิเลสจึงเปนคําไวพจนแหงกันและกัน
ในบาลีเรียกอาสวะ ในอรรถกถาเรียกกิเลสเปนพืน
้
วิมุตติ ๕

๑. ตทังควิมุตติ
ความหลุดพนดวยองคนั้น ๆ
การระงับอกุศลเจตสิกไดเปนคราว ๆ
๒. วิกขัมภนวิมุตติ
ความหลุดพนดวยขมไว
การระงับกิเลส และอกุศลธรรมดวยกําลังฌาน

วิมต
ุ ติทงั้ ๒ นี้ เปนโลกิยวิมต
ุ ติ

ไดแก
ไดแก

๓. สมุจเฉทวิมุตติ
ความหลุดพนดวยตัดขาด
ไดแก
ระงับกิเลสดวยอริยมรรค
๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพนดวยความสงบราบคาบ
ไดแก อริยผล
๕. นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพนดวยออกไปเสีย ไดแก
นิพพาน

วิมต
ุ ติทงั้ ๓ ขอนีเ้ ปนโลกุตตรวิมต
ุ ติ

วิมุตติ
เปนไดทั้งโลกิยะ
และอริยผล ดังนี้แล

โลกุตตระ

๔. วิสุทธิ ความหมดจด
๑.

อุทเทส

ปฺญาย ปริสุชฺฌติ
ยอมหมดจดดวยปญญา
ยักฺขสังยุตต
ฺ

สคาถวัคฺด

๒. เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา
นั่น ( นิพพิทา ) เปนทางแหงวิสุทธิ

บริสท
ุ ธิด
์ ว
 ยปญญา

มคฺควคฺค ธมฺมบท

อริยมรรค

บางลัทธิเชื่อวา
บาปที่ทําแลวอาจลอยเสียดวยทําพิธีเมื่ออาบน้ํา
บางลัทธิถือวา
ออนวอนพระเจาเพื่อโปรดยกประทานไดอยู
ฝายพระพุทธศาสนาถือวา
ทําบาปเอง
ยอมเศราหมองเอง
ไมทําบาปเอง
ยอมหมดจดเอง
ความหมดจดและความเศราหมอง
เปนของเฉพาะตัว
คนอื่นยังคนอื่นใหหมดจดหาไดไม
โดยนัยนี้ถือวา
ความบริสุทธิ์ภายในยอมมีไดดวยปญญาอันเกิดจากวิปสสนาญา
ณ ฯ

วิปส
 สนาญาณ ๙
ความบริสุทธิภ
์ ายในยอมดีดวยปญญา
อันเกิดจากวิปส
 สนาญาณ

ผูพ
 ิจารณามาเห็นดวยปญญาวา
สังขารไมเทีย
่ ง
เพราะเพงความเกิดและความดับ
นี้เปนอุทยัพพยญาณ คือ
เห็นเกิดดับ

เพราะเพงความแปรในชั่วขณะ จัดเปนภังคญาณ คือ
เห็นยอยยับ
เพราะเห็นสังขารยอยยับ
จึงเห็นสังขารเปนของนากลัว
จัดเปนภยตูปฏฐานญาณ
เล็งเห็นสังขารวาเปนทุกข นี้จัดเปนอาทีนวญาณ คือ
เห็นโทษ
ความหนายในลําดับ (การเห็นโทษ) เปนนิพพิทาญาณ
นิพพิทานั้นยอมเปนปฏิปทาเครื่องสาวไปถึงความเปนผูใค
รจะปลดอุปาทานเสีย อันจัดเปนมุญจิตุกัมยตาญาณ
ความพิจารณาหาอุบาย จัดเปนปฏิสังขาญาณ

ความวางเฉยในสังขาร
จัดเปนสังขารุเปกขาญาณ
โดยลําดับกัน
แตนั้น จัดเปนสัจจานุโลมิกญาณ คือ เห็นอนุโลมอริยสัจ
(เลื่อนไหลไปฝงโลกุตตระ)
เปนวิปสสนาญาณคํารบ
๙
อยูในหัวตอแหงภาวะเปนปุถุชน
และภาวะเปนอริยะ
โคตรภูญาณก็เรียก
หมายความวา
ญาณครอบโคตร
คือ
ลวงภาวะเดิม
(แตก็ยังไมไดบรรลุมรรค)
ตอแตนี้เปนวาระแหงอริยมรรค และอริยผล โดยลําดับกัน

นิพพิทา

อุทเทส

ชื่อวาเปนทางแหงวิสุทธิดวยประการฉะนี้

อีกบรรยายหนึง่

๓. มคฺคานฏฐงฺคิโก เสฏโฐ
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา
ทางมีองค ๘ เปนทางประเสริฐสุดแหงทางทั้งหลาย
ทางนั้นแล ไมมีทางอื่นเพื่อหมดจดแหงทัสสนะ
มัคควัคค ธัมมบท

ทางมีองค ๘ นั้น คือ
สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปปะ
ความดําริชอบ
สัมมาวาจา
เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ
การงานชอบ
สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีวิตชอบ
สัมมาวายามะ
พยายามชอบ
สัมมาสติ
ระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ
ตั้งใจชอบ

เปนทางประเสริฐที่สุด และเปนทางยอดแหงสังขตธรรม
ทางมีองค ๘ นี้จัดเปนสังขตธรรม เพราะเปนเจตสิก
ยังมีเกิดมีดับอยู

มรรค ๘ เทียบกับวิสท
ุ ธิ ๗

มรรค
๘
นําไปถึงความหมดจดแหงทัสสนะอยางไร
พึงรูดวยเทียบกับวิสุทธิ ๗ อยางนี้
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สงเคราะหเขาเปนสีลวิสุทธิที่ ๑
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
สงเคราะหเขาเปนจิตตวิสุทธิที่ ๒ อันไดแก สมาบัติ
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ไดในวิสุทธิ ๕ ในลําดับ
สัมมาสังกัปปะ
ทํากิจพิจารณา
สัมมาทิฏฐิ
ทํากิจสันนิษฐานเปนชั้น ๆ อยางนี้
พิจารณาเห็นสังขารโดยไตรลักษณ
จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ
หมดจดแหงความเห็น นับเปนที่ ๓
พิจารณาเห็นสังขารเปนไปเนือ
่ งดวยเหตุดังแสดงในบาลีว
า
เหมือนอยางวา
พืชชนิดใดชนิดหนึ่งอันหวานไวแลว
อาศัยรสแหงแผนดิน และยางในพืชรวมกันเขาทั้ง ๒ อยาง
ยอมงอกขึ้นในนาฉันใด ขันธ ธาตุ อายตนะ ๖ เหลานี้
อาศัยเหตุเกิดขึ้น
ฉันนั้น
ยอมดับเพราะสลายแหงเหตุนี้
จัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ
หมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามความสงสัย
นับเปนที่ ๔
ไดในพระพุทธพจนวา
ในกาลนั้น
ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป

เพราะมารูธรรมพรอมทั้งเหตุและเพราะมารูความสิน
้ แหงปจจัยทั้ง
หลาย
พิจารณาเห็นสังขารดวยอาการอยางนั้น
ดวยใชโยนิโสมนสิการกํากับ
รูจักวานอมอยางไรถูกทางทาง
อยางไรผิดทาง
จัดเปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
หมดจดแหงญาณทัสสนะ วาทางหรือมิใชทาง นับเปนที่ ๕
ความรูและความเห็นในทางปฏิบัติถูก
จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ตัววิปสสนาญาณ ๙
พิจารณาเห็นสําเร็จเปนอริยมรรค
จัดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ
หมดจดแหงญาณทัสสนะ
นับเปนที่ครบ ๗ ที่หมายกลาวในบาลีวา
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา
ทางนี้แล ไมมีทางอื่น เพื่อหมดจดแหงทัสสนะ
ในรถวินีตสูตร
แสดงวิสุทธิ
๗
วา
สงตอกันโดยลําดับจนถึงอนุปาทาปรินิพพาน
เหมือนการเดินทางกวาจะถึงที่สุดดวยรถ ๗ ผลัด
วิสุทธิ เปนไวพจนแหงวิมุตติ คือ ใชเรียกแทนกัน
ความหมายเหมือนกัน คือ ไมมีกิเลส
วิสุทธิ ๖ ขางตนเปนโลกิยะ วิสุทธิที่ ๗ เปนโลกุตตระ
สมเด็จ ฯ ทรงเรียงวิสุทธิตอจากวิมุตติ ทรงอธิบายวา
จิตพนจากอาสวะแลวยอมผองแผว
(บริสุทธิ์)
เหมือนผาฟอกแลวยอมหมดมลทิน ยอมขาวผอง

๕. สันติ
๑.

ความสงบ

อุทเทส

สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย

สูจงพูนทางแหงความสงบนั้นแล
มัคควัคค

ธัมมบท

๒. นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
สุขอื่นจากความสงบ ยอมไมมี
สุขวัคค

ธัมมบท

๓. โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข
ผูเพงความสงบ พึงละอามิสในโลกเสีย
สคาถวัคค

สํยุตต
ฺ

สันติ
ยอมเปนไปในไตรทวาร
ไดในบาลีวา
ใจของผูนั้นสงบแลว กายและวาจา ก็ยอมเปนอันสงบ
การทําที่เวนจากการเบียดเบียนกัน
การพูดที่เวนจากวิวาทและผรุสวาท ใจนึกในทางเมตตา กรุณา
นี้คือ กาย วาจา ใจ ที่สงบ ความสุขอื่นยิ่งไปกวาความสงบนี้
ยอมไมมี
โลกามิส คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เพราะเปนเครื่องลอใจใหติดในโลก
ดุจเหยื่ออันเบ็ดเกี่ยวอยู
การทําใจมิใหติดในสิ่งเหลานั้น
(ชื่อวา
ละ)
ยอมเปนปฏิปทาของทานผูรู ผูสงบดีแลว ดังแสดงในชราสูตร
วา
หยดน้ํายอมไมติดในใบบัวฉันใด
วารียอมไมกําซาบในดอกปทุม
ฉันใด
มุนียอมไมเขาไปติดในอารมณ อันเห็นแลวก็ดี อันฟงแลวก็ดี
อันทราบแลวก็ดี ฉันนั้น
สันติเปนไดทั้งโลกิยะและโลกุตร
ดุจเดียวกับวิสุทธิ
(สันติ) ที่เปนโลกิยะไดในคําวา
บุคคลยอมถึงความสงบแหงจิต ดวยรองไห ดวยเศราโศก
ก็หาไม

ที่เปนโลกุตรไดในคําวา ผูเพงสันติ พึงละโลกามิสเสีย
สมเด็จ ฯ ทรงเรียงสันติตอจากวิสุทธิ ทรงอธิบายวา
จิตวิสุทธิ์แลวยอมสงบ ดุจผาฟอกขาวผองแลวยอมมีนวล

๖. นิพพาน
๑.

อุทเทส

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมกลาวนิพพานวายวดยิ่ง
พุทฺธวัคค

ธัมมบท

มัคควัคค

ธัมมบท

สุขวัคค

ธัมมบท

๒. นิพฺพานคมนํ มคฺคํ ขิปฺปเมว วิโสธเย
พึงรีบชําระทางไปนิพพาน
๓. นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
นิพพาน เปนสุขอยางยวดยิ่ง

นิพพานศัพท แปลได ๒ นัย
๑. แปลวา
ดับ
๒. แปลวา
หาของเสียบแทงมิได
นิพพานมีชื่อเรียกในลัทธิภายนอก
พึงเห็นในคําแหงโธตกมาณพ
ทูลพระบรมศาสดาวา
ขาแตพระภควา
ขาพเจาขอทูลถามพระองค
ขาแตพระองคผูแสวงคุณใหญ ขอพระองคตรัสขอนั้นแกขาพเจา
ขาพเจาฟงพระดํารัสแลวพึงศึกษานิพพานของตน

นิพพานตามมติพระพุทธศาสนา

มติขางพระพุทธศาสนา แยกเหตุอันแตงสังขาร (อวิชชา)
เปนตนสาย
นิพพานเปนปลายสาย
ปฏิเสธอัตตา
แตยอมรับความเชื่อมถึงกันแหงจุติจิตในภพหลัง

และปฏิสนธิจิตในภพหนา
โดยอาการอยางสืบสันตติในชีวิตเดียวกัน
กลาวความบริสุทธิ์ดวยประการทั้งปวงแหงจิต
อันทองเที่ยวในสังสารวัฏ
ที่การบรรลุพระอรหัต
อันสําเร็จดวยวิรย
ิ ะกับปญญา
ซึ่งตองบําเพ็ญบารมีเปนเวลาชานาน
กลาวถึงการดับแหงจิตอันบริสุทธิ์
(จิตของพระอรหันต)
นั้น ในปจฉิมชาติ แลวไมเกิดอีก เปนถึงที่สุดเพียงนี้ วาคือ
นิพพาน

นิพพานเปนอสังขตะ

โดยนัยนี้
นิพพานอันเปนปลายสายยอมจัดเปนวิสังขาร
มิใชสังขาร
และเปน
อสังขตะ
อันปจจัยมิไดแตง
เพราะพนจากความเปนสังขาร และอันปจจัยมิไดแตงใหเกิดอีก

นิพพานมี ๒ อยาง
คือ

ในทุกนิบาต อิติวุตตกะ ทรงแจกนิพพานไว ๒ อยาง

๑. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสมีอุปาทิเหลืออยู
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไมมีอุปาทิเหลือ
อุปาทิ
แปลวา
สิ่งที่กรรมและกิเลสเขายึดโดยความเปนผล ไดแก ขันธ ๕
อันเปนผลแหงกรรมและกิเลส
ในทีน
่ ี้หมายถึง
ขันธ
๕
ของพระอรหันต

สมเด็จ ฯ ทรงแสดงพระมติวา อุปาทิ แปลวา ผูครอง
อันเปนปจจัยแหงการคิด
การพูด
การทํา
ไดแก
สิ่งที่เรียกโดยอภิธรรมนัยวา
จิต
จิตนี้
เปนผูคิด
เปนปจจัยแหงกายวิญญัติ คือ การไหวกาย และวจีวิญญัติ
คือการไหววาจา หรือเปลงเสียง
ทรงสรุปนิพพานในสูตรนี้วา ความสิ้นอาสวะแตจริมกจิต
( จิตสุดทาย ) ยังทรงอยู
กลาวคือ
สําเร็จพระอรหัต
เปนสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ครั้นจริมกจิตดับแลว
เปนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

นิพพานศัพท

๒

ความหมาย

ทรงแสดงพระมติวา
นิพพานศัพทหมายเอาสอุปาทิเสส
ควรแปลวา
หาของเสียบแทงมิได
หมายเอาอนุปาทิเสส
ควรแปลวา ดับ

พระพุทธพจนแสดงปฏิ
แสดงปฏิปทา (ขอปฏิบต
ั เิ พือ
่ บรรลุนพ
ิ พาน)
(คําแปล)

๑.
ภิกษุยินดีในความไมประมาทแลวหรือเห็นภัยในความประ
มาทโดยปกติ
ยอมไมพอเพื่อเสื่อมรอบ
ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว
อัปปมาทวัคค

ธัมมบท

๒. ภิกษุมีความเคารพในพระศาสดา
พระธรรม
พระสงฆ สิกขา ๓ ความไมประมาท และ ปฏิสันถาร
ยอมเปนผูไ
 มพอเพื่อเสื่อมรอบ ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว
คารวสูตร สัตตกังคุตตร

๓. ฌานและปญญามีในผูใ
 ด ผูนั้นปฏิบัติใกลนิพพาน
ภิกขุวัคค ธัมมบท
๔. ธีระชนเหลานั้น
เขาฌาน
มีความเพียร
ติดตอ
มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย
ยอมถูกตองนิพพานอันเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวาไมมี
อัปปมาทวัคค

ธัมมบท

๕. ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ คืออัตตภาพนี้ เรืออันเธอวิดแลว
จักพลันถึง เธอตัดราคะและโทสะแลว แตนั้นจักถึงนิพพาน
ภิกขุวัคค

ธัมมบท

๖. ภิกษุผูเขาไปตั้งกายคตาสติแลว
สังวรในบอเกิดแหงผัสสะ
๖
พึงรูนิพพานแหงตน

มีจิตตั้งมั่นติดตอ

นันทวัคค อุทาน

สรุปธรรมทีเ่ ปนปฏิปทาแหงนิ
งนิพพาน

จากพระพุทธพจนทั้ง
๖
ขอ
ไดธรรมทีเ่ ปนปฏิปทาแหงนิพพาน ดังนี้
๑.
ความไมประมาท
๒.
ความเคารพ
๓.
สมาธิและปญญา
๔.
ความเพียร
๕.
หมั่นบรรเทากิเลสและบาปธรรม (วิดเรือ)
๖. เจริญกายคตาสติ และสํารวมอินทรีย

บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน

(เฉพาะคําแปล)

ที่ทรงยกมา

เพราะละตัณหาเสีย

ทานกลาวา

อุทายมาณวกปญหา

ความดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
เพราะสิ้นตัณหาทั้งหลายดวยประการทั้งปวง
นันทวัคค

อุทาน

นิพพาน
เปนนิพพาน

ธาตุอันหนึ่งแล
เปนไปในธรรมอันแลเห็นแลวในโลกนี้
เปนนิพพานธาตุมีอุปาทิยังเหลือ เพราะสิ้นธรรมชาติผูนําไปสูภพ
(ตัณหา)
ทุกนิบาต

ไวพจนแหงวิราคะมี
ดังกลาวมาในเรือ
่ งวิราคะ
เชนกัน

อิติวต
ุ ตก

มทนิมฺมทโน
เปนตน
ก็หมายเอา สอุปาทิเสสนิพพาน

พระพุทธพจนแสดงอนุ
แสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
(เฉพาะคําแปล)

เรากลาวทวีปนั่นมิใชอื่น หาหวงมิได
เปนที่สิ้นรอบแหงชราและมัจจุวานิพพาน

หาเครื่องยึดมิได

กัปปมาณวปญหา

สวนธาตุเปนไปในธรรมอันจะพึงถึงขางหนา
ที่ภพทั้งปวงดับดวยประการทั้งปวง
เปนนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได
ทุกนิบาต

อิติวุตต
ฺ ก

ความเขาไปสงบแหงสังขารเหลานั้น
นิทานวัคค

สังยุตตุ

ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู
ไมมีเลย
อากาสานัญจายตนะ

ยอมเปนความสุข

ดิน น้ํา ไฟ ลม
วิญญาณัญจายตนะ

อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญนาสัญญายตนะ
ก็มิใช
โลกนี้ก็มิใช โลกอื่นก็มิใช ดวงจันทร ดวงอาทิตยทั้ง ๒ ก็มิใช
อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวเลยซึ่งอายตนะนั้นวา
เปนการมา เปนการไป
เปนการยืน เปนการจุติ เปนการเกิด
อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได
มิไดเปนไป
หาอารมณมิได
นั่นแลที่สุดแหงทุกข
ปาฏลิคามิวัคค

อุทาน

ในสูตรนี้
เรียกนิพพานวา
อายตนะ
เพราะนิพพานเปนธัมมายตนะ (เปนอารมณของมนายตนะ)
กลาววา ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีในนิพพานนั้น
สองความวา นิพพานมิใชรูปขันธ
กลาววา
นิพพานไมใชอากาสานัญจายตนะ
เปนตน
สองความวา นิพพานมิใชนามขันธ
กลาววา นิพพานมิใชโลกนี้ มิใชโลกอื่น มิใชดวงจันทร
ดวงอาทิตย สองความวานิพพาน ไมใชโลกอยางใดอยางหนึ่ง
(จักรวาล)
กลาวปฏิเสธการไปมา การดํารงอยู การจุติ การเกิด
สองความวา
นิพพานไมมีสัมพันธดวยโลกอื่นดวยการไปมาถึงกันธรรมดา
และดวยการเวียนเกิด
กลาววา
นิพพานไมมีที่ตั้งอาศัย
มิไดเปนไป
หาอารมณมิได
สองความวา
นิพพานมิใชโลก
และมิใชสัตวโลก
รวมความแลวนิพพานไมใชอะไรสักอยาง
ถามวา
แลวนิพพานคืออะไร
คําตอบคือ
อนฺโต
ทุกฺขสฺส
นิพพานเปนที่สุดสิ้นแหงทุกข
เปนปลายสายแหงทุกขขันธ
ทุกขขันธสุดลงเพียงนี้

พระพุทธพจนแสดงนิ
แสดงนิพพาน ๒ บรรยาย
(เฉพาะคําแปล)
ธรรมชาตินั่นสงบแลว
ธรรมชาตินั่นประณีตแลว
ธรรมชาติไรเลาเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นแหงตัณหา เปนที่สิ้นกําหนัด
เปนที่ดับ คือ นิพพาน
นวกาทิกงฺคุตตร

อุปธิ ในคําวา เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง หมายถึง กิเลส
ก็ได หมายถึง เบญจขันธก็ได แตในที่นี้หมายถึงเบญจขันธ
เปนไวพจนของสังขารในบทตน
(คือมีความหมายเดียวกับสังขาร)
บทวา
เปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง
และบทวา
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน สวน ๓
บทตอมา คือ เปนที่สิ้นแหงตัณหา เปนที่สิ้นกําหนัด เปนที่ดับ
หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน

ปลูกฉันทะในนิ
นทะในนิพพาน

สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงประทานขอคิดไววา
วิสัยนักปราชญ มีปกติใชสติปญญาสอดสองอรรถอันสุขุม
หรือทั้งเคยไดประสบ
สามิสสุขมาดวยตนเอง
เห็นลงวา

สามิสสุขเปนเครือ
่ งเกี่ยวไวดุจเบ็ด
เปนเครื่องรอยไวดุจสนตะพายหรือบังเหียน ผูของในสามิสสุขนั้น
เปนผูอน
ั จะพึงจูงไปไดตามปรารถนา
ไมเปนโสดแกตน
ทั้งเปนสุขไมรูจักอิ่ม ไดแลวยังไมพอ ในที่สุดยอมแปรปรวนไป
ทานจึงทําความพอใจในสุขอันสุขุมกวานั้น
เชนสุขเกิดแตการรูสึกวาไดทํากิจอันควรทํา
พระศาสดาทรงหมายเอาการรูสึกอยางนี้
จึงไดเปลงพระสุรสิงหนาทวา
กิจอยางใดอันพระศาสดาผูเอ็นดู
แสวงหาประโยชนเพื่อสาวกทั้งหลายจะพึงทํา
กิจอยางนั้นอันเราไดทําแลวแกพวกเธอทุกอยาง
หรือวา
ตนอยูดวยความไมมีภัย
ไมมีเวร
กับผูอื่น
ดังแสดงวา ภิกษุมีใจประกอบดวยเมตตา กรุณา เปนจิตวิบูล
ถึงความเปนใหญหาจํากัดมิได
หาเวรมิได
หาความเบียดเบียนมิได แผไปอยู
หรือวา
ไมเปนอยูเ ปลา
ไดยังประโยชนใหสําเร็จแกเขาทั้งหลาย
ดังแสดงวา
สัตบุรุษยอมเกิดมาเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกมหาชน
หรือเกิดแตการนึกอารมณอยางอื่นอีก
อันละมายกัน
หรือเกิดแตความเลื่อมใสในธรรมดังแสดงวา
ผูมีใจผองใส
ไดปติอาศัยธรรมยอมอยูเปนสุข
หรือเกิดแตการพิจารณาธรรมดังแสดงวา ในกาลใด ๆ
ยอมพิจารณาความเกิด
ความดับ
แหงขันธทั้งหลาย
ในกาลนั้น
ๆ
ยอมไดปติปราโมทย
นั้นเปนน้ําอมฤตของผูรูทั้งหลาย
การใชสติปญญาสอดสองอรรถอันสุขุมดังกลาวมา
ยอมยังฉันทะใหเกิดในนิรามิสสุขละเอียดเปนชั้น
ๆ
ปลูกความนิยมในธรรมอันซึ้งตามกัน ตลอดถึงนิพพานเปนที่สุด

เหตุนั้นพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนธรรมยวดยิ่ง

จึงกลาวยกยองนิพพานวา

สรุปวิธีปลูกฉันทะในนิพพาน

ใชสติปญญาสอดสองใหเห็นโทษของสามิสสุข
แลวทําความพอใจในสุขอันละเอียดกวานั้นดวยการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทํากิจที่ควรทํา
๒. อยูดวยความไมมีภัย ไมมีเวรกับผูอ
 ื่น
๓. ไมเปนผูอยูเปลา ทําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม
๔. ทําใจใหเลื่อมใสในธรรม
๕. พิจารณาใหเห็นความจริงของชีวิต

กายคตาสติ

หัวใจสมถกัมมัฏฐาน

ศัพทนี้
แปลวา
สติไปในกาย
กัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแกกามฉันท
กามฉันทมีปกติใหรักสวยรักงาม
กัมมัฏฐานนี้มีปกติใหเห็นนาเกลียดเห็นโสโครก
กุลบุตรผูมาบรรพชา
ยอมไดรับสอนกัมมัฏฐานนี้ไวกอนจากพระอุปชฌาย
เหมือนดังไดรับมอบศัสตราวุธไวสําหรับตอสูกับขาศึก
คือกามฉันท
อันจะทํา
อันตรายแกพรหมจรรย
พวกภิกษุจึงเรียกกัมมัฏฐานนี้วามูลกัมมัฏฐาน
แปลวา
กัมมัฏฐานเดิม ในที่นี้จักแสดงโดยสังเขป
สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงกําหนดตจปญจกะ คือ
หมวดแหงอาการ ๕
อยาง มีหนังเปนที่สุด ใหจําไดกอน

ทั้งโดยอนุโลมคือตามลําดับ ทั้งโดยปฏิโลม คือ ยอนลําดับ
อาการ ๕ อยางนั้น คือ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
นี้เปนอนุโลม ตโจ ทนฺตา นขา
โลมา เกสา นี้เปนปฏิโลม
ทานสอนใหจําโดยอนุโลมและปฏิโลมดังนี้
เพื่อจะใหแมนยํา
และพึงรูจักอาการทั้ง ๕ นั้นดวย
๑. เกสา
นั้น
คือสิ่งที่เปนเสน ๆ
งอกอยูบนศีรษะ
เบื้องหนาเพียงหนาผาก
เบื้องทายเพียงปลายคอตอ
เบื้องขวาเพียงหมวกหูทั้ง ๒ ขาง
๒. โลมา คือ สิ่งที่เปนเสน ๆ เหมือนกันอีกสวนหนึ่ง
อันมิใชเกสา เสนหยาบบางละเอียดบาง งอกอยูตามตัวทุกแหง
เวนผามือฝาเทา
๓. นขา
คือ
สิ่งที่เปนเกล็ด
งอกอยูตามปลายนิ้วมือปลายนิ้วเทาทุก ๆ แหง
๔. ทนฺตา
สิ่งที่เปนซี่
ๆ
งอกอยูในเหงือกเบื้องลางเบื้องบน สําหรับบดเคี้ยวอาหาร
๕. ตโจ ไดแก สิ่งที่หุมอยูทั่วสรรพางคกาย
พึงกําหนดรูงาย ๆ ดังนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
ครั้นรูจักสิ่งทั้ง
๕
อยางนี้แลว
พึงพิจารณานอมใจใหเห็นเปนของนาเกลียดโสโครก
โดยปกติของมันทั้งในกายตนและในกายผูอื่น
ถายังไมเห็นโดยทันที
พึงพิจารณาขยายออกไปโดยสี
โดยสัณฐาน คือรูปราง โดยกลิ่น โดยที่เกิด โดยที่อยู อันผม
ขน เล็บ ฟน หนัง
นั้น มีสีก็ไมงาม มีสัณฐานก็ไมนารัก
มีกลิ่นก็เหม็น
มีที่เกิดที่อยูลวนแตเปนที่โสโครก
เพราะเปนของปฏิกูล เขาจึงตองตกแตงทํานุบํารุง ไมเชนนั้น
ก็จะปรากฏเปนของปฏิกูลยิ่งนัก
เปนของนาสะอิดสะเอียน
ความเห็นนาเกลียดนั้น
มิใชไมปรากฏแกสามัญชนเมื่อไร
เปนแตเมื่อปรากฏแลว

เขานอมใจนึกไปเสียโดยทางอื่นปรารภแตของที่เขาตกแตงไวแล
ว
นึกเห็นเปนงาม
ความนึกเห็นเชนนั้น
เปนเหตุชักนํากามฉันทที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
ยั่วยวนกามฉันทที่เกิดขึ้นแลวใหแกกลา
ไมใชอารมณของกัมมัฏฐานนี้
ความนอมใจแสเห็นเปนขางไมงาม
เปนของสกปรก
สุดแตจะปรากฏไดอยางไร
นี้เปนอารมณของกัมมัฏฐานนี้
ผูเจริญกัมมัฏฐานนี้
พึงนึกถึงอาการอันหนึ่งขึ้นกอนโดยปกติของมัน
หรือโดยสีสัณฐาน
กลิ่น
ที่เกิด
ที่อยู
และโดยอยางอื่น
นอมใจใหเห็นวานาเกลียดแลวเลื่อนนึกถึงอาการอื่น ๆ
ตอไป
เมื่อความชํานาญมีขึ้น
นึกเพียงชื่อไปตามลําดับและยอนลําดับความเห็นปฏิกูลยอมจะปร
ากฏ
คุมจิตไดงายเขา
ในขณะใด
ความปฏิกูลปรากฏ
ในขณะนั้น
จัดวาไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้
เพราะเหตุนั้น
พึงรักษาอารมณนี้ไวอยาใหจืดจาง
จะไดเปนที่ตั้งแหงสมาธิ
แตสมาธิในกัมมัฏฐานนี้เปนแตเพียงอุปจาร
เพราะเหตุใหจิตทองเที่ยวอยูไ
 มแนแนวลงแท
กัมมัฏฐานนี้
เปนประโยชนแกคนมีกามฉันท
หรือเรียกราคจริตเปนเจาเรือน
มีอานิสงสไมใหของอยูในกายตนและกายผูอื่น

เมตตา

ศัพทนี้
แปลวา
คุณสมบัติเปนเหตุสนิทสนม
กัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแกพยาบาท
พยาบาทมีปกติใหคิดลางผลาญ
กัมมัฏฐานนี้มีปกติใหชอบพอ
สาธุชนผูเจริญกัมมัฏฐานนี้
พึงนึกถึงคนอื่นเทียบกับตนวา

เรารักสุขเกลียดทุกข ฉันใด คนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น
สิ่งที่ชอบใจของเรา
ยอมเปนของที่ชอบใจของคนอื่น
สิ่งไมเปนที่ชอบใจของเรา
ยอมไมเปนที่ชอบใจของคนอื่นดวยเหมือนกัน
เราจะหาผลที่ชอบใจ
ในทางเสียผลเชนนั้นของผูอื่น
ยอมไมเปนธรรม.
แตนั้นพึงปรารถนาความอยูดวยไมมีภัยไมมีเวรกับผูอื่น
ถาคนที่ตนไมชอบมีอยูก็พึงนึกนอมใจเพื่อใหหายเกลียดชังโดยโ
ยนิโสมนสิการ
คือ
ความทําในใจถูกทาง
พึงเลือกความดีอยางใดอยางหนึ่งของเขาขึ้นนึก
สุดแตจะเลือกได
เปนความประพฤติทางกายก็ตาม
ทางวาจาก็ตาม
ทางใจก็ตาม
เชนคนมักพูดบาดหูคนอื่น
แตไมใชคนดุรายถึงลงมือดวยกายก็มี
คนมักโกรธแตไมทําจริงก็มี
คนดุราย
แตอีกฝายหนึ่งมีน้ําใจเผื่อแผ
อนุเคราะหแกผูอื่นก็มี
เชนนี้เปนตัวอยาง
พึงนึกถึงความดีที่มีอยูในเขา
บางทีจะระงับความเกลียดชังใหเบาลงหรือใหหายได
ถาไมมีความดีอยางใดอยางหนึ่งของเขา
ที่จะพึงเอาขึ้นนึก
ก็พึงยังกรุณาคือสงสารใหเกิด
คนยากจนทรัพย
ขาดกําลังเปนเครื่องทํานุบํารุงชีวต
ิ และรางกายใหเปนสุข
และไมไดชองที่จะอนุเคราะหคนอืน
่ ดวยกําลังทรัพย
ควรไดรับกรุณาของคนมีทรัพยฉันใด
คนไรคุณสมบัติขาดกําลังเปนเครื่องบํารุงใจใหเปนสุข
ไมไดชองที่จะชักจูงคนอื่นในความดี
ซ้ํากลับเบียดเบียนเพื่อนมนุษยใหไดรับทุกขภัยตาง
ๆ
ควรไดรับความกรุณาของผูประพฤติธรรมมีสติสัมปชัญญะฉันนั้น
อันจะเกลียดชังคนเชนนั้น
เทากับคนดีทะเลาะกับคนเมา
เมื่อนึกอยางนี้บางทีก็จะยังกรุณาใหเกิดขึ้นได
ถานอมใจไมลง

ก็พึงนึกถึงความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน ผูใดทําดีหรือชัว
่
ผูนั้นจงปรากฏดวยกรรมของตนเอง
พึงวางจิตลงเปนอุเบกขา
แมอยางนั้นก็ไมสําเร็จ
อยานึกปรารภถึงผูนั้นเสียเลย
ถาเขาเกลียดชังตนตางหาก
ก็พึงหาชองแสดงกายวาจาใจ
หรืออนุเคราะหเพื่อผูกไมตรี
เมื่อเปนเชนนี้
ก็จะไดอยูโดยไมมีภัยไมมีเวรกับผูอ
 ื่น
แตนั้น
พึงนอมจิตใหคิดชอบกับคนซึ่งเฉยอยูแตเดิมดวยถอยทีถอยอาศัย
ทําสาราณียธรรมแกกัน พึงทําคนผูชอบกันหาง ๆ ใหสนิทสนม
พึงทําคนผูชอบกันสนิทสนมแลวใหมั่นเขา
ความปรารถนาแหงจิต
เพื่อชอบพอสนิทสนมกับคนอื่นดังนี้
ชื่อวาเมตตา
โดยความก็คือปรารถนาสุขแกเขา
ความนึกแผเมตตานี้ จัดวาเปนกัมมัฏฐานอันหนึ่ง
สาธุชนผูเจริญเมตตา
พึงแผโดยเจาะจงกอนตั้งตนแตคนทีร่ ักใครสนิท
เชนมารดา
บิดา สามี ภรรยา บุตร บุตรี และทานผูมีอุปการะ อุปชฌายะ
อาจารย เจานายเปนตนไป ตลอดถึงญาติมิตร คนรูจักคุนเคย
และคนอื่น
ๆ
ที่ควรจะไดรับความปรารถนาอันดีตอ
เมื่อทําใจใหชํานาญในการแผโดยเจาะจงนั้นแลว
พึงแผโดยไมเจาะจง
เชนไมนย
ิ มเฉพาะบุคคลชื่อนั้น
ชื่อนี้
ที่ตนรูจัก
พึงปลูกความรักใครในคนรวมบานรวมวัดรวมเมืองรวมประเทศรว
มชาติเปนลําดับไป
ตลอดถึงเพื่อนมนุษยทั่วไป
ลงมาจนถึงสัตวดิรัจฉานเปนที่สุด
ตามแตจะทําไดเพียงไร
แผเมตตาโดยเจาะจงเปนไปโดยแรงกลา
เปนเหตุใหชวยเหลือกันแข็งแรง
แตเปนไปในทางที่แคบ
ทั้งเขตแหงความไมมีภัยไมมีเวร
ทั้งเขตแหงความสําเร็จประโยชนแกผูอื่น
แผเมตตาโดยไมเจาะจง

เปนไปโดยเพลาแตเปนไปในทางที่กวาง
เชนคนรวมบานรวมวัดตลอดถึงรวมชาติ
รักใครปรองดองชวยเหลือกัน
แมไมแข็งแรงเหมือนทําใหแกครอบครัวยอมมีผลกวางกวา
พาคนหมูนั้นใหไดสุขทั่วถึงกัน
เหตุนั้น
ในพระพุทธศาสนาจึงนิยมแผเมตตา
โดยไมเจาะจงวาเปนเมตตาอยางสูงอยางกวาง
ในการเจริญกัมมัฏฐาน

ทานผูกบทไวใหนึกวาดังนี้

“สพฺเพ

สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา
อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺต”ุ
แปลวา ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงเปนผูไมมเี วร ไมมีความลําบาก
ไมมีทุกข
มีสุขรักษาตนเถิด
ในชั้นตน
นอมใจใหปรารถนาความสุขแกผูอื่นมาไดแลว
นึกถึงบทสําหรับบริกรรมนี้ จะคุมจิตใหมีเมตตาขึ้นไดในขณะนึก
ในขณะใด
เมตตาเปนไปอยู
ในขณะนั้น
จัดวาไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้
จิตสัมปยุตดวยเมตตาตั้งมั่นแนวแนลงไป
จัดเปนอุปจารสมาธิ
สามารถทําใหเกิดอัปปนาสมาธิได
กัมมัฏฐานนี้เปนประโยชนแกคนมีพยาบาทเปนเจาเรือน
หรือเรียกวาโทสจริตตลอดคนเหลาอื่นทั่วไป
มีอานิสงสใหอยูดวยความไมมีภัยไมมีเวร
รักใครปรองดองชวยเหลือกัน.
เหตุนั้น จึงควรเจริญตามกาล
ถึงคราวควรแผเมตตาโดยเจาะจง
ก็พึงเจริญโดยเจาะจง
ถึงคราวแผโดยไมเจาะจง ก็พึงเจริญโดยไมเจาะจง

พุทธานุสสติ

ศัพทนี้
แปลวา
ระลึกถึงพระพุทธเจา
ระลึกถึงปรารภความดีของพระองค

อธิบายวา

ไมไดระลึกถึงโดยอาการยกโทษหรือขอนขอด
กัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแกถีนมิทธนิวรณ
ถีนมิทธะมีปกติใหทอแทและงวงงุน
กัมมัฏฐานนี้
มีปกติใหอุตสาหะปรารภพระคุณของพระพุทธเจา
และใหจิตนึกแลนอยู
สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานนี้
ควรอานหนังสือแสดงพระพุทธจรรยา
เปนตนวา
เรื่อง
ปฐมสมโพธิ
และใครครวญถึงพระพุทธจรรยาซึ่งทรงบําเพ็ญเปนอยาง ๆ ไป
อันสอพระคุณสมบัติในพระองค
และทรงพระมหากรุณาอุปการะแกประชาชน
ก็จะหยั่งเห็นพระคุณทั้ง
๒
สวนนี้โดยวิสัย
ในทีน
่ ี้จะแสดงเฉพาะพระคุณบททีท
่ านผูกไวสําหรับนึกสําหรับสา
ธยายเรียกวา อนุสสรณนัย คือ "อิตป
ิ  โส ภควา อรหํ
สมฺมาสมฺพท
ุ โฺ ธ วิชช
ฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร

ปุรส
ิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสส
ฺ านํ พุทโฺ ธ ภควาติ”
พระผูมีพระภาคเจานั้น
ทรงรูแจงโลก
คือ
ปฐพี
พรอมดวยสัตวผูอาศัย
และสังขารอันปรุงแตงแผนดินและสัตวเหลานั้น
วามีความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา
จึงเจริญในกาลบางครั้ง
เสื่อมในกาลบางคราว
สุดแตเหตุปจจัย
อนึ่ง
ในโลกนี้
ยอมมีสิ่งตาง
ๆ
อันจะลอจิตใหรักใหชงั ใหหลงใหกลัว
คนไมรเู ทา
ยอมจะวุนไปตามดวยความทะเยอทะยานบาง
ดวยความตกใจกลัวบาง
แลวและเฉไปประพฤติจากทางอันชอบอันถูก
นี้เปนเหตุแหงความเสื่อมของโลกไดอยางหนึ่ง
ความมีกําลังสามารถตานทานแตมาร
๒
ประเภทนั้น
เปนปจจัยแหงความเจริญของโลกไดอยางหนึ่ง
พระองคทรงรูแจงโลกโดยนัยนี้เปนอาทิ

บัณฑิตจึงไดถวายพระนามตามพระคุณวา
“โลกวิท”ู
แปลวาทานผูรูแจงโลก
เมื่อพระองคทรงรูแจงโลกอยางนั้นแลว
จึงไมรักไมหลงไมมัวเมาในอารมณอันยวนจิต
ไมสะดุงหวาดหวั่น
เพราะอารมณอันคุกคามใหตกใจกลัว
ทรงมั่นอยูในปฏิปทาอันชอบ
ยังความเปนไปของพระองคใหลุลวงมาโดยสวัสดี
ตลอดพระชนมายุกาล
บัณฑิตจึงไดขนานพระนามถวายวา
“สุคโต”
 ปดีแลว หรือทานผูดําเนินดีแลว.
โต” แปลวาทานผูไ
ปฏิปทาของทานผูดําเนินดีแลว
เรียกวา
จรณะ
เพราะเปนเครื่องกาวไปหาวิชชา
คือ
ความรูพิเศษ
พระองคทรงมั่นในปฏิปทานั้นอยู
จึงไดบรรลุวิชชาความรูอยางสูง อันทําจิตใหพนจากหมูมาร คือ
กิเลสอันคอยนําสัตวโลกลงในที่ต่ํา

จึงไดพระนามโดยพระคุณธรรมวา
“วิชช
ฺ าจรณสมฺปนฺโน”
น”
แปลวาทานผูถึงพรอมดวยวิชชาคือความรู และจรณะคือปฏิปทา
วิชชานั้นเปนความรูอันชอบ เปนประโยชนแกพระองคแกผูอื่นทั้ง
๒
ฝาย
พระองคเสาะหาไดเอง
ไมไดมาแตสํานักผูอื่น
พระปญญาอยางสูงนี้ยังพระองคใหไดรับพระนามวา
“สมฺมาสมฺพท
ุ โฺ ธ”
แปลวาทานผูรูชอบเอง
ธ”
พระปญญานั้นยอมยังผลอยางสูงสุดใหสําเร็จแกพระองค
คือ
ทรงบริสท
ุ ธิ์ดวยประการทั้งปวง
ควรแกความนับถือของประชาชนทุกหมูเหลา

บัณฑิตจึงถือเอาพระคุณนี้เปนที่ตั้งถวายพระนามวา
“อรหํ”
แปลวาทานผูไกลกิเลสบาง
ทานผูควรไดรับความนับถือบาง
คุณบทวา

“อรหํ” นี้เปนนามเรียกไดทั้งพระศาสดาทั้งพระสาวก

แตมีบทอื่นตอทายใหแปลกกัน

พระนามพระศาสดาวา

“อรหํ

สมฺมาสมฺ
ุ โฺ ธ”
าสมฺพท
ธ”

แปลไวแลวขางตน

นามสาวกวา

“อรหํ

ขีณาสโว”
แปลวา
พระอรหันตสิ้นอาสวะ
าสโว”
พระคุณเหลานี้จัดเปนอัตตสมบัติ คือ ความดีสวนพระองค
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระคุณทีเ่ ปนอัตตสมบัติเชนนั้นแ
ลว จัดวามีภัคยะ คือ
สมบัติอันชักจูงคนอื่นเขามาคบหา
ผูใดเขามาคบพระองคยอมทรงสั่งสอนผูนั้น
แจกอรรถแจกธรรมใหเขาใจชัด

บัณฑิตหมายเอาพระคุณสมบัตินี้ ขนานพระนามไววา “ภควา”
ภควา”
แปลวา
ทานผูมีภัคยะหรือวาทานผูมภ
ี าค
พระองคทรงแจกธรรมสั่งสอนประชาชน
ใหไดบรรลุผลอันดีงามทั้งสวนโลกิยะทั้งสวนโลกุตร
ยังคนผูไมเคยเขาใจใหเขาใจ
ยังคนผูเคยเขาใจมาบางแลว
ใหเขาใจกวางขวาง
นําความหลงอันเปนเหตุตื่นเตนและหวาดหวั่นเสีย
จึงไดพระนามวา
“พุทโฺ ธ”
ธ”
หรือวาทานผูปลุกใจ
แกพุทธเวไนยทุกชั้น

แปลวา
ทานผูปลุกใหตื่น
พระองคทรงสั่งสอนอยางนี้
ตามสมควรแกภูมิของเขา

ยกขึ้นในปฏิปทาที่สูงกวาโดยลําดับ จึงไดรับพระนามวา “สตฺถา

เทวมนุสส
ฺ านํ”
แปลวา
ทานผูเ ปนครูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
คือ
ของคนทั้งเจาทั้งสามัญ
พระองคทรงสั่งสอนคนเปนอันมากเชนนั้น
ยอมทรงรูจักฉันทอัธยาศัย
เขาพระหฤทัยในอุบาย
ชักจูงนอมตัดเขาหาทางดีทางงาม
ไมตองใชบังคับขูเข็ญ
เปนแตเพียงใชพระวาจาก็สําเร็จ
ถาจะเทียบดวยนายสารถีผูฝกมา
ก็จัดวาเปนเอกอุไมมีคนสู

บัณฑิตจึงไดถวายพระนามวา
“อนุตฺตโร ปุรส
ิ ทมฺมสารถิ”
แปลวา
ทานผูเปนสารถีฝกบุรษ
ุ ควรทรมานไดไมมีผูอื่นยิ่งกวา
พระคุณนี้จัดเปนปรหิตปฏิบัติคือ
ประพฤติเพื่อประโยชนผูอื่น
พระคุณทั้งสองสวนนี้ มีในพระผูม
 ีพระภาคเจา ใหสําเร็จพระนาม
๙ ประการ เรียกวา นวรหคุณ แปลวา คุณของพระอรหันต ๙
ประการ
แตเรียกกลับกันมาเปนนวหรคุณ
บัณฑิตผูกเปนบทตั้งไวสําหรับระลึกตาม
ในเวลาเจริญพุทธานุสสติ
ทานเรียงบททีเ่ ปนผลไวขางหนา
เรียงบทที่เปนเหตุไวขางหลัง
เพื่อจะใหเขาใจงาย
ในที่นี้
จึงไดอธิบายความแหงบทอันเปนเหตุถอยหลังเขามา
สาธุชนผูเจริญพุทธานุสสติ
ไดอานหนังสือแสดงพระพุทธจรรยามามากแลว
พบแตบทแสดงความไวสั้น ๆ
ก็จะพึงเขาใจไดโดยกวางขวาง
ฝายชนผูไ
 มไดอา นหนังสือเชนนัน
้ มาก
คงจะเห็นความแตเฉพาะบทเชนเดียวกับไดเห็นดวยตาเอง
หรือเห็นแตรูปถาย
ความกวางแคบยอมผิดกัน
เมื่อจะเจริญพึงยังศรัทธาเลื่อมใสและเคารพใหเกิดในพระพุทธเจา
แลว
พึงบริกรรมนึกบทพระคุณนามเหลานี้แตเพียงลําพังหรือพรอมทั้ง
อธิบาย
เลื่อนไปโดยลําดับ
หรือเลื่อมใสมากในพระคุณบทใดจะจับเฉพาะพระคุณบทนั้นขึ้นนึ

กก็ได เชน เคยบริกรรมกันมาวา “อรหํ ๆ”
ๆ” หรือ “พุทโฺ ธ ๆ”
ๆ”
ดังนี้
แตพึงรูจักวากัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแกมิทธะ
คือ
ความงวงงุน
ตองการนึกยาว ๆ ในสมัยใดมิทธะครองงํา
ควรนึกไปโดยลําดับแมพรอมดวยอธิบาย
ในสมัยใดจิตปลอดโปรง
จะนึกแตบทที่ขึ้นใจก็ได
หรือในเวลาไขหนัก
ความนึกสั้น
จําตองนึกเฉพาะบทแท
ในสมัยใด
พระคุณของพระพุทธเจาปรากฏแกจิต

เกิดอุตสาหะจะประพฤติตาม และหามมิทธะเสียได ในสมัยนั้น
เปนอันสําเร็จผลมุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้
เพราะตองใชความนึกเปนเบื้องหนา
กัมมัฏฐานนี้เจริญไดดี
ก็เปนเพียงอุปจารสมาธิ
กัมมัฏฐานนี้เปนสบายแกชนมีถีนมิทธะเปนเจาเรือน
และแกคนเปนสัทธาจริต
มีอานิสงสใหตั้งใจไมยอทอตอเหตุขัดของ
เพื่อประพฤติความดีความงาม

กสิณ

ศัพทนี้ แปลวา วัตถุอันจูงใจ คือ จูงใจใหเขาไปผูกอยู
เปนชื่อของกัมมัฏฐาน
แปลวามีวัตถุที่ชื่อวากสิณเปนอารมณ
กัมมัฏฐานนี้เปนคูปรับแกอุทธัจจกุกกุจจนีวรณ
อุทธัจจะมีปกติใหคิดพลาน
กุกกุจจะมีปกติใหจับจด
สวนกัมมัฏฐานนี้
มีปกติคุมใจใหมั่น
วัตถุที่เปนกสิณนั้น
ตองเปนของไมบาดตา
เปนของทําใหใจของผูแลแชมชื่น
ทานจัดไว
๑๐
ประการ
คือ
ดิน
น้ํา
ไฟ
ลม
ที่เปนอยูโดยปกติ
หรือบางอยางจัดขึ้นไวสําหรับ
เรียกวาภูตกสิณ นับเปน

๔, สีขาว เหลือง แดง ขาบ

ที่จัดขึ้นไวสําหรับเรียก วรรณกสิณ นับเปน ๔, แสงอากาศ
แสงไฟที่เขาตามชอง เรียก อากาสกสิณ และอาโลกกสิณ
โดยลําดับ ในทีน
่ ี้ จะแสดงโอทาตกสิณ คือสีขาวพอเปนตัวอยาง

สาธุชนผูเจริญกสิณชนิดนี้
พึงขดไมใหเปนวงกลม
กวางโดยศูนยกลางสัก ๑๖ นิ้ว หรือราวนั้น พอตาจับไดถนัด
อยาใหเล็กเกินไปจนนัยนตาจับเอาอื่นดวย
หรือใหญเกินไปจนนัยนตาจับไมทั่ววง เอาผาขาวอันบริสุทธิ์หุม
หรือเอาดอกไมขาวจัดในภาชนะอันกวางโดยศูนยกลางไดราวเท

านั้นก็ได แลวเอาวางหางจากที่นั่งสัก ๒ ศอกคืบ หรือราวนั้น
พอเพงดูถนัด
อยาใหชิดเกินไป
หรือหางเกินไป
จนนัยนตาจับไมถนัด
แลวพึงนั่งเพงดู
โดยอาการตามถนัด
ตากําหนดจํากสิณนั้น ใจนึกถึงสีวา “โอทาตํ ๆ”
ๆ” แปลวา “ขาว

ๆ”
คุมนัยนตาอันแลเห็น
กับใจอันนึกใหอยูท
 ี่กสิณพรอมกัน
กิริยาที่ทําเรียกวา
บริกรรม
ดวงกสิณเรียกวาบริกรรมนิมิต

กิริยาที่นึกวา
“โอทาตํ ๆ”
เรียกวา
บริกรรมภาวนา
ๆ”
บริกรรมนีเ้ ปนชั้นที่
๑
ครั้นทําในชัน
้ นี้ชํานาญแลว
พึงตั้งใจจํากสิณนั้นใหติดตา
ลองหลับตาดูในระหวาง
ๆ
ถายังไมติดตาตองลืมดูใหม ในสมัยใดจําไดติดตา หลับตาลง
ดวงกสิณปรากฏในใจ
เหมือนแลเห็น
ในสมัยนั้น
นิมิตที่ปรากฏในใจนั้น เรียก อุคคหนิมิต แปลวานิมิตที่จิตจําได
หรือเรียกวา นิมิตติดตา กิริยาที่นึกนั้นเรียก บริกรรมสมาธิ
แปลวาสมาธิในบริกรรม
นิมิตอันติดตา
ที่กลาววาปรากฏในใจนั้น
เชน
กับคนขลาดไดพบสิ่งที่นากลัวอันใหตกใจ
หรือคนทีผ
่ ูกพันอยูในสิ่งหนึ่งหลับตาลง ยอมแล
เห็นสิ่งนั้นติดตา
แตทานไมจัดวาเปนอารมณของกัมมัฏฐาน
เพราะเปนเหตุตกใจหรือเปนเหตุติดของ
บริกรรมสมาธินี้เปนชั้นที่
๒
ครั้นทําในชั้นนี้ช่ําชองแลว
พึงลองหลับตานึกถึงนิมิตนั้นขยายใหใหญบางเล็กนอย
แตอยาใหเสียสวนตามสัณฐาน
ตัวอยางเชน
รูปถายมีขนาดตางกัน
แตสวนแหงอวัยวะนั้น
ๆ
ของรูปทั้งปวงทุกชนิดคงสมกันกับกาย
เหมือนคนผูเ ปนเจาของรูปนั้น
ในสมัยใด
จิตจํานิมิตนั้นไดจนขยายออกหรือยนเขาไดในสมัยนั้น
นิมิตนั้นเรียกวา
ปฏิภาคนิมิต
แปลวานิมิตเทียบเคียง

ภาวนานั้นเรียกวา
อุปจารภาวนา
แปลวาภาวนาใกลอัปปนาสมาธิ
อุปจารสมาธินี้เปนชั้นที่
๓
ผูทําไดแมนยําจนถึงชั้นนี้แลว
บําเพ็ญภาวนาตอไปจนเขาองคกําหนดชั้นตน
จัดไดวาบรรลุปฐมฌาน
เปนสมาธิชั้นสูง
เรียกอัปปนาสมาธิ
แปลวาสมาธิแนนแฟน
อัปปนาสมาธินี้
เปนชั้นที่
๔
นี้อธิบายตามมติของพระคันถรจนาจารย
ฝายขาพเจาเองปรารถนาจะเขาใจวาชั้นที่ ๒ เปนอุปจารภาวนา
หรืออุปจารสมาธิ
ชั้นที่
๓
เปนอัปปนาภาวนา
หรือเปนอัปปนาสมาธิ เพราะละนีวรณ ๕ ไดในชั้นที่ ๓
แลวก็เปนอัปปนาอยูเอง
เพราะในปฐมฌาน
ก็ยังมีวิตกวิจารอยูเหมือนกัน
กัมมัฏฐานนี้ทานพรรณนา วา บรรลุไดถึงชั้นอัปปนา
เพราะคุมจิตใหแนวแนอยูที่เดียว
ผูศึกษาในกัมมัฏฐาน
ไมควรมุงเฉพาะคุณที่สูงอยางเดียว
ควรมุงเฉพาะคุณที่เปนวิสัยของตน
พึงเจริญกัมมัฏฐานอันเปนสบายแกตน
เชนคนสามัญปรารถนาฐานันดรเปนมหาอํามาตยจะไดสมหวังทั้ง
นั้นเทียวหรือ
ถาไมได
พยายามนั้นก็ไมมีผล
ควรพยายามในทางอื่นยังจะดีกวา
เพราะเหตุนั้น
คนมุงจะเปนมหาอํามาตย
ตองรูจักกําลังของตน
ทั้งแลเห็นชองทางกอน
อุปมานี้ฉันใด
ผูเจริญกัมมัฏฐานก็พึงประพฤติฉันนั้น ไมควรจะเลยคุณเบื้องต่ํา
ซึ่งตนควรจะถือเอาไดกอน
แมแตเพียงในชัน
้ บริกรรม
ในสมัยใด
คุมจิตไวที่กสิณแหงเดียวได
ไมคิดพลานในทางอื่น
ไดใหความแชมชื่นไมอึดอัดเบื่อหนายในสมัยนั้น
จัดวาเปนอันสําเร็จผลมุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้

กัมมัฏฐานนี้
เปนที่สบายแกคนมีอุทธัจจกุกกุจจะหรือเปนวิตกจริตเปนเจาเรือน
มีอานิสงสใหพินิจอดทน ในการงานที่ปรารภ

จตุธาตุววัตถานะ

ศัพทนี้
แปลวา
กําหนดธาตุ
๔
กัมมัฏฐานนี้
เปนคูปรับแกวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉามีปกติใหลังเลไมแนใจลงได
สวนกัมมัฏฐานนี้มีปกติใหกําหนดรูโดยสภาวะ
คนผูไมกําหนดรูโ ดยสภาวะ
ไมรูจักสิ่งนั้น
ๆ
โดยความเปนจริงอยางไร จึงมีสงสัย เมื่อเขาใจตามจริงแลว
ก็สิ้นสงสัยไปไดอยางหนึ่ง ๆ พระอาจารยเจาแสดงกัมมัฏฐานนี้ไว
ก็เพื่อจะใหเขาใจความเปนจริงของรางกาย
เปนอุบายกําหนดรูสภาวธรรมอยางหนึ่ง
เปนเหตุออกไปกําหนดสภาวธรรมอยางอื่นไดอีก
สาธุชนผูจะเจริญกัมมัฏฐานนี้
พึงกําหนดรูจักธาตุและสังขารกอน
สภาวะที่มีอยูโดยธรรมดาอันจะแยกออกไปอีกไมได เรียกวาธาตุ
ธาตุเหลานั้น
คุมกันเขาเองโดยธรรมดา
หรือมนุษยปรุงขึ้นเรียกวาสังขาร แสดงอุทาหรณพอเปนตัวอยาง
เชนกระดูก
เนื้อ
เลือด
ความอุนและลมอากาศ
ถาไมประสงคจะกลาวใหละเอียดตอไป
เปนธาตุละอยาง ๆ
รางกายคือประชุมธาตุเหลานี้
เปนสังขาร
ฝายและสีเปนสัมภาระอันหนึ่ง
ๆ
ดุจเดียวกับธาตุ
ผาที่คนเอาฝายมาปนใหเปนดายยอมดวยสีแลวทอขึ้นนั้น
เปนสังขาร
ธาตุหรือสัมภาระที่แสดงมาเปนอุทาหรณนั้น
ยังเรี่ยราดกระจัดกระจายกําหนดรูยาก
นักปราชญจึงไดยนใหสั้นเขา
เพื่อกําหนดรูงาย
ครั้งโบราณทานจัดธาตุที่เปนสวนรูป ๔ กระดูกก็ดี เนื้อก็ดี

ฝายก็ดี
สีก็ดี
ดังกลาวไวในอุทาหรณขางตนนั้น
ทานรวมเรียกเปนธาตุอันเดียววาปฐวีหรือดิน
ดวยเหตุวาธาตุเหลานั้น
แมจะปรากฏวาตางกันโดยชนิด
ก็ยังจัดวาเปนอันเดียวกันเขาไดโดยลักษณะ
คือ
ความเปนของแข็ง
สวนเลือด
เหงื่อ
มัน
ทานจัดเปนธาตุอันเดียวกันกับน้ํา
เรียกอาโป
เพราะเปนของเหลวเหมือนกัน
ไออุนแหงรางกาย
ความรอนทีเ่ กิดแตของเสียดสีกัน
เกิดแตไฟฟา
เกิดแตแสงแดดแหงดวงอาทิตย
ทานจัดเปนธาตุอันเดียวกันกับไฟ
เรียกวาเตโช
เพราะมีความรอนเปนลักษณะเหมือนกัน ลมอันพัดมาแตทิศนั้น ๆ
ตามฤดู
พายุใหญอันตั้งขึ้นเปนครั้งเปนคราว
และลมอันเดินอยูในรางกายของสัตว
ทานจัดรวมเขาเปนธาตุอันเดียวกัน
เรียกวาวาโย
เพราะมีความพัดเปนลักษณะเหมือนกัน
ครั้งโบราณนักปราชญจัดธาตุอันเปนสวนรูปเปน
๔
อยางนี้
ดังมาในกายานุปสสนาสติปฏฐาน
หมวดธาตุในมหาสติปฏฐานสูตร
ตอนั้นมา
รูจักธาตุขึ้นอีกอยางหนึ่งซึ่งเรียกวาอากาศ ธาตุนี้กําหนดรูไดยาก
เพราะเปนของสุขุม ไมเห็นไดดวยจักษุ อาจจะรูไดดวยสัมผัส
แตก็ยังรูไดยากเหมือนกัน ในที่วา งเปนชอง ไมวาเล็กไมวาใหญ
อากาศยอมเดินเขาขังอยูเต็มทั้งนั้น
แตเพราะเปนธาตุเบาและขยายตัว
คนเดินไมรูสึกปะทะ
ซ้ําเปนอุปการะแกชีวิตของสัตวดวย
ทั้งมนุษยทั้งสัตวดิรัจฉานหายใจสูดอากาศเขาไปปรุงโลหิตสําเร็จ
เปนไออุน ถาใครจะรูจักธาตุนี้
พึงเอากระบอกกรองน้ํา
ลองกรองน้ําดูในหองไวน้ําที่สงัดลมในคราวแรกเอานิ้วมืออุดทอข
างบนกระบอกเสีย
จุมปากกระบอกลงไปในน้ํา

คงจะรูสึกวาน้ําเขาไปหนอยหนึ่ง แลวมีอะไรปะทะอยู
นั่นคือ
อากาศนี้เองอันเขาขังอยูในกระบอก
น้ําเขาไปไดหนอยหนึ่งนั้นเพราะอากาศตองปะทะน้ํา อัดตัวเขา
น้ําเขาไปอีกไมไดนั้น
เพราะอากาศอัดตัวเต็มที่แลวปะทะอยู
คราวนี้เปดนิ้วมือจากทอขางบนแตวางไวตรงปากทอ
จุมกระบอกลงไปอีก
คงรูสึกวาน้ําเขาไปไดอีก
ในขณะเดียวกันนิ้วมือไดรับสัมผัสเย็นฉิว ๆ
ขึ้นมาจากทอ
ธาตุที่ขึ้นมาถูกนิ้วมือนี้คืออากาศ
อีกอยางหนึ่ง
ขณะที่ไปในยานที่แลนโดยเร็วไดสัมผัสลมเปนอันมาก
แตขางทาง ตนไมนิ่งอยู ไมไหว
ลมที่กระทบวู ๆ
นั้น
อากาศนี้เอง ยานเดินโดยเร็วปะทะอากาศโดยแรงจนรูสึกสัมผัส
หากจะเดินดวยเทาก็ไมรูสึก
ทานพบอากาศธาตุเขาแลวจึงไดเติมขึ้นอีกอยางเปนธาตุ
๕
ดังแสดงไวในจุลลราหุโลวาทสูตร
แตนักปราชญในชั้นหลังกลาววา
วาโยกับอากาศเปนธาตุเดียวกัน
วาโยก็คืออากาศที่เดินกําลังแรงนั้นเอง
ขอนี้เปนความจริงอุดหนุนการจัดธาตุ ๔ ของเดิม ใหมั่นเขา
ในทีน
่ ี้จักกลาวเปนธาตุ ๔ พอสมแกชื่อของกัมมัฏฐานบทนี้
ธาตุ
๔
คือ
ปฐวี
อาโป
เตโช
วาโย
นี้
มีทั้งภายนอกภายใน ธาตุภายนอก เชน ภูเขา แมน้ํา กองไฟ
ลมพัด
โดยลําดับกัน
ธาตุเปนภายในนั้น
คือ
ที่คุมเขาเปนรางกายของสัตว สวนที่แขนที่แข็งมี ผม ขน เล็บ
ฟน
หนัง
เนื้อ
เอ็น
กระดูก
เปนตน
เปนปฐวีธาตุ
สวนที่เหลวไมแขนเหมือนปฐวี
เอิบอาบอยูในปฐวี
รักษาปฐวีใหสดอยู
เชน
โลหิต
มันขน
มันเปลว
และเหงื่อเปนตน
เปนอาโปธาตุ
สวนทีร่ อนอบอุนรักษาปฐวีไมใหเนา

คือไออุนเกิดแตหายใจสูดอากาศเขาไปปรุงโลหิตที่เปนไปโดยปก
ติ
หรือที่แรงจัดขึ้นในเวลาเปนไข
ความรอนทีเ่ กิดขึ้นเพราะรางกายบดฝน
และแรงในอาโปธาตุสําหรับละลายอาหาร
เปนเตโชธาตุ
สวนที่พัดไปมาเปนเครื่องค้ําจุนปฐวี
มีลมพัดขึ้นพัดลง
และอากาศอันขังอยูในชองวางแหงรางกายแรงขับโลหิตใหเดินแ
ละแรงสูบอากาศเขาไปและขับออก (คือหายใจ) เปนวาโยธาตุ
ธาตุทั้ง
๔
นี้คุมกันเปนรางกายฉันใด
ในสวนอันหนึ่ง ๆ
แหงรางกายก็มีธาตุเหลานี้เจือกันอยูฉันนั้น
เชน
น้ํายอมมีอยูในเนือ
้
น้ํามันมีอยูในกระดูก
แตเพราะเปนของมีอยูนอยไมถึงซึ่งอันนับ จึงเรียกแตธาตุที่มีมาก
มีคําถามสอดเขามาวา
อยางไรรางกายนี้จึงเดินไดพูดได
ทําอะไรไดตาง
ๆ
แปลกจากรูปตุกตาที่เขาปนไว
มีคําแกวา
จะอธิบายละเอียดก็จะยืดยาว
ขอกลาวแตเพียงวา
เกิดเพราะความพรอมมูลปรองดองกัน
ตุกตากลยังรูจักเดินได
หีบเสียงยังรูจักพูดได
เครื่องจักรยังเลื่อยไมหรือสีขาวได
เปนอะไรสังขารมีวิญญาณครองจะทําไมได
ความพรอมมูลปรองดองแหงธาตุทั้ง
๔
นั้น
เกิดกําลังหรืออํานาจอันสําคัญขึ้นอยางหนึ่ง ซึ่งเรียกวา มโน
และแปลวาใจ
มโนนี้มีสายอยู
๕
สาย
เรียกวาวิถี
ที่ปากหรือที่ปลายแหงสายเหลานี้เรียกวาทวาร
คือ
นัยนตาเรียกวาจักขุ ๑ หู เรียกวาโสตะ ๑ จมูก เรียกวาฆานะ
๑ ลิ้นเรียกชิวหา ๑ กาย ๑
จักษุเห็นรูป โสตะฟงเสียง
ฆานะสูบกลิ่น
ชิวหาลิ้มรส
กายถูกตองโผฏฐัพพะแลว
มโนไดรับความรูสึกทางวิถีทั้ง ๕ นี้ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ
อันเปนเหมือนเงาฉายมาปรากฏแกมโนเรียกธรรมหรือ

ธรรมารมณ
แลวมโนสั่งไปตามวิถีแหงกาย
หรือตามวิถีอื่นในอวัยวะทํากิจนั้น
ๆ
เพงความรูที่มโนไดรับทางทวาร ๕ ทาน เรียกจักขุวิญญาณบาง
โสตวิญญาณบาง
ฆานวิญญาณบาง
ชิวหาวิญญาณบาง
กายวิญญาณบาง เพงความรูของมโนเอง เรียกมโนวิญญาณ.
เหลานี้เรียกธาตุละอยาง ๆ ที่เปนทวาร ๖ ที่เปนอารมณ ๖
ที่เปนวิญญาณ ๖ รวมเปน ๑๘ ทานยนใหสั้นเขาอีกเปน ๑
เรียกวิญญาณธาตุ เติมเขากับธาตุ ๕ ซึ่งเปนรูป รวมเรียกวา
ธาตุ
๖
ดังแสดงไวในธาตุวิภังคสูตร
ธาตุ
๖
นี้
สงเคราะหเขาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรม
การแจกธาตุเปนตาง
ๆ
นั้น
เปนไปตามความเขาใจของนักปราชญในยุคหนึ่ง
ๆ
จะเอาเปนยืนทีไ
่ มได แตผลของการแจกธาตุใหกําหนดรูนั้น คือ
นําใหเขาใจวา
สภาวะที่เปนรูปธรรมนอย
ๆ
รวมกันเขาเปนรูปใหญขึ้นโดยลําดับ
สภาวะที่เปนนามธรรม
เกิดเพราะความพรอมมูลปรองดองแหงรูปธรรม
นี้ควรจับเปนหลักในกัมมัฏฐานนี้
สาธุชนผูเจริญกัมมัฏฐานนี้
เขาใจธาตุและสังขารโดยลักษณะและประเภทอยางนี้แลว

พึงนึกถึงกายนี้อันธาตุทั้ง ๔ คุมกันเขา โดยบทบาลีวา “ อตฺถิ
อิมสฺมึ กาเย ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ”
แปลวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
ในชั้นแรกนึกถึงธาตุใด
ควรกําหนดลักษณะ
หรือแมประเภทดวย
ครั้นชํานาญแลว
นึกเพียงแตชื่อธาตุ
ลักษณะและประเภทก็จะปรากฏเอง
ในสมัยใด
ปลงใจเห็นลงเปนธาตุคุมกัน
ในสมัยนั้นเปนอันไดผลที่มุงหมายแหงกัมมัฏฐานนี้

กัมมัฏฐานนี้
เปนที่สบายแกชนมีวิจิกิจฉาเปนเจาเรือน
มีอานิสงสใหหายหลงในสภาวธรรม

วิปส
 สนากัมมัฏฐาน

ปญญาทีเ่ ห็นแจงชัดในอารมณ ชื่อวา วิปสสนา
เจตนาทีท
่ ําใหปญญานั้นเกิดมีขึ้นในจิต
ชื่อวา
วิปส
 สนาภาวนา
สาธุชนผูจะเจริญวิปส
 สนาภาวนา พึงรูจ
 ก
ั ธรรม ๓
อยาง คือ
๑. ธรรมทีเ่ ปนภูมิเปนอารมณของวิปสสนา
๒.
ธรรมทีเ่ ปนรากเหงาเปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสนา
๓ ตัววิปสสนา

สังขารทัง้ ที่เปนอุปาทินนกะและอนุปาทินนกะ
จําแนกออกโดยประการตาง ๆ มีขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ
๑๘ เปนตน เปนภูมิ เปนอารมณของวิปสสนานั้น
สีลวิสุทธิ
ความบริสุทธิ์ของศีล
จิตตวิสุทธิ
ความบริสุทธิ์ของจิตคืออุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ
เปนรากเหงา เปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสสนานั้น
วิสุทธิ ๕ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความเห็น
กังขาวิตรณวิสุทธิ
ความบริสุทธิ์ของปญญาทีเ่ ห็นชัดขามลวงกังขาเสียได
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
ความบริสุทธิ์ของความรูจริงเห็นจริงวา
นี้เปนทางและมิใชทางปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ความบริสุทธิ์ของความรู
ความเห็นเปนขอปฏิบัติจะใหอริยมรรคเกิดขึ้น ญาณทัสสนวิสุทธิ

ความบริสุทธิ์แหงความรูความเห็นซึ่งเปนโลกุตตระ
คือรูเห็นในมรรคทั้ง ๔ รวมวิสุทธิมรรคทั้ง ๕ นี้เปนตัววิปสสนา
อนึ่ง
ปญญาทีร่ ูจริง
เห็นจริงในสภาวะอันเปนเองของสังขาร คือไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา จนถึงนิพพิทา เบื่อหนาย วิราคะไมกําหนัดยินดี
วิมุตติ
หลุดพนจากอาสวกิเลส
หลุดพนจากอาสวกิเลส
นี่เปนตัววิปสสนาเหมือนกัน

ลักษณะ กิจ ผล และเหตุของวิปส
 สนา

ความรูค
 วามเห็นวา
สังขารไมเทีย
่ ง
เปนทุกข
เปนอนัตตาแจงชัด เปนลักษณะ คือ เครือ
่ งหมายของวิปส
 สนา
ความกําจัดมืด
คือ
โมหะ
อันปดบังปญญาใหเห็นความจริงของสังขารวา ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตานั้นเสีย เปนกิจ คือเปนคุณของวิปสสนา
ความเห็นจริง
สองสวางในความที่สังขารเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข
เปนอนัตตา เปนผลของวิปสสนา
จิตที่ตั้งมั่นดวยสมาธิอันใดอันหนึ่ง
(ขณิกสมาธิ
อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ) เปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสสนา

วิภาค คือ ความจําแนกของวิปส
 สนา ๖ อยาง
อนึ่ง ผูท
 จ
ี่ ะเจริญวิปส
 สนาพึงทราบ วิภาค
คือความจําแนกของวิปส
 สนา ๖ อยางคือ

๑. อนิจฺจ

ไมเที่ยง

๒.
อนิจฺจลกฺขณ
เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวาเปนของไมเที่ยง
๓. ทุกฺข

ของที่สัตวทนไดยาก

เปนทุกข

๔. ทุกฺขลกฺขณ

เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวา

๕. อนตฺตา
ภาวะมิใชตัวมิใชตน
๖. อนตฺตลกฺขณํ
เครื่องหมายที่จะใหกําหนดรูวามิใชตัวตน
สังขารทั้งหลายอันจําแนกออกเปนขันธอายตนะ และธาตุ

เปนตน เปนตัว อนิจจํ

เพราะเกิดขึ้นแลวดับไป ในที่สุด

ความเกิดขึน
้ แลวดับไป และผันแปรเปนอยางอืน
่
เปนอนิจจลักษณะ

สังขารทั้งหลายดังกลาวมา
หรือจะยนกลาวอีกอยาง
หนึ่งวา
นามรูปนั่นแล
เปนตัวทุกข
เพราะถูกบีบคั้นดวยความเกิด
ความดับ
และความผันแปร
เปนตน
การที่ตองเกิด
ดับ
และผันแปรเปนอยางอื่นไปเพราะ
ชรา
พยาธิ
มรณะ
เบียดเบียนเผาผลาญอยูเปนนิตย
เปนตัวทุกขลักษณะ
ธรรมทั้งหลาย
(สังขาร)
เปนตัวอนัตตา
เพราะวางเปลาจากตัวตน จากสัตว จากบุคคล
ความเปนของวางเปลาจากตัวตน จากสัตว จากบุคคล
เปนแตเพียงสภาวธรรมอยางหนึ่ง ๆ เปนตัวอนัตตลักษณะ

วิธเี จริญวิปส
 สนาตามนัยพระบาลี

สาธุชน
เมือ
่ จะเจริญวิปส
 สนาทีม
่ ส
ี งั ขารและธรรมเปนอารมณนั
นน
้ั
พึงเจริญตามนัยทีม
่ าในพระบาลีวา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจ
ฺ า
สังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงไมเทีย
่ ง สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข
สพฺเพ
ธมฺมา
อนตฺตา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา ดังนี้ก็ได
หรือจะพิจารณาแยกกันวา
รูป
อนิจฺจํ
รูปไมเที่ยง
เวทนา อนิจฺจํ เวทนาไมเที่ยง สฺญา อนิจฺจา สัญญาไมเที่ยง
สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง วิฺญาณํ อนิจฺจํ
วิญญาณไมเที่ยง รูป อนตฺตา รูปเปนอนัตตา เวทนา อนตฺตา
เวทนาเปนอนัตตา สฺญา
อนตฺตา
สัญญาเปนอนัตตา
สงฺขารา
อนตฺตา
สังขารทั้งหลายเปนอนัตตา
วิฺญาณํ
อนตฺตา

วิญญาณเปนอนัตตา

สวนที่วา
ไมเที่ยง
เปนอนัตตานั้นมีความหมายอยางไร
ใหดูความหมายที่ไดแสดงมาแลวในการพิจารณาโดยแยกกัน
นี้
ไมมีพระบาลีกลาวถึงทุกข
ทานอธิบายวา
เพราะทุกขลักษณะรวมอยูกับอนิจจาลักษณะแลวตามพระบาลี
วา ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ยํ ทุกฺขํ
ตทนตฺตา สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนี้เปนอนัตตา

วิธเี จริญวิปส
 สนาตามนัยอรรถกถา

ในอรรถกถาทานแบงบุคคลผูเจริญวิปสสนาเปน
๒
ประเภท คือ
๑. สมถยานิก
ผูเจริญวิปสสนาที่ไดฌานมาแลว
๒. วิปสสนายานิก
ผูเจริญวิปสสนาลวน
ๆ
ไมไดฌานมากอน
สมถยานิก ใชฌานเปนบาทในการเจริญวิปสสนา คือ
เขาฌานออกฌานแลวพิจารณาองคฌานทั้ง ๕ คือ วิตก วิจาร
ปติ สุข เอกัคคตาวาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
สวนวิปสสนายานิกบุคคล
ตองเจริญวิปสสนาตามหลักวิสุทธิ
๗
คือ
เริ่มแรกชําระศีลตามสมควรแกภาวะของตนใหบริสุทธิ์
ทําใจใหเปนสมาธิ ดวยขณิกสมาธิ หรืออุปจารสมาธิแลวเจริญ
ทิฏฐิวิสุทธิ ทําความเห็นใหบริสุทธิ์วา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้
กลาวโดยยอก็มีแตรูปกับนามเทานั้น
ละสัตตูปลัทธิความถือผิดวาเปนสัตว
สัตตสัญญา
ความสําคัญผิดวาเปนสัตวเสียใหได
ตอจากนั้น
เจริญกังขาวิตรณวิสุทธิ
ทําลายความสงสัยเกี่ยวกับตนเองในกาลทั้ง
๓
โดยกําหนดรูเหตุและปจจัยของนามรูปใหแจงชัดวา
อวิชชา
ตัณหา
อุปาทาน
กรรม
อาหาร
เปนเหตุเปนปจจัยของรูปธรรม
อวิชชา
ตัณหา
อุปาทาน
กรรม
ผัสสะ
เปนเหตุเปนปจจัยของนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร
วิชชา
ตัณหา
อุปาทาน
กรรม
นามและรูป
เปนเหตุเปนปจจัยของนามธรรม คือ วิญญาณ (วิญญาณ ๖)
เมื่อเขาใจไดแนชัดเชนนี้
ยอมสาวไปถึงอดีตและอนาคตวา
นามรูปในอดีตที่ผานมาก็ดี

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดี
ก็ลวนแตเกิดเพราะเหตุและปจจัยเหมือนกับนามรูปในปจจุบันนี่เอ
ง
ตอจากนั้นพึงเจริญมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
โดยกําหนดรูวาความหลงปลื้มใจอยูกับความรู
ความสุข
ความสงบที่เกิดใหมเปนตน
ไมใชทางแหงมรรคผล
แลวไมหลงปลื้มอยูกับสิ่งเหลานั้นมากําหนดรูนามรูปโดยความเป
นของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ตอจากนั้นพึงเจริญปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
ยกจิตขึ้นสูวิปสสนาญาณทั้ง ๙ มี
อุทยัพพยญาณ เปนตน
มีสัจจานุโลมิกญาณเปนที่สุด
เมื่อวิปสสนาจิตดําเนินไปถึงสัจจานุโลมิกญาณ
ญาณที่รูเห็นตามวิปสสนาญาณ
๘
(อุทยัพพยญาณ
จนถึงสังขารุเปกขาญาณ)
แลวโคตรภูญาณอันเปนญาณสุดทายของความเปนปุถุชนก็เกิดขึ้
น แตไมไดทําหนาที่กําหนดรูรป
ู นามตามวิปสสนาญาณทั้ง ๘
จึงไมนับเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
และไมนับเปนญาณทัสสนวิสุทธิ
เพราะไมไดทําหนาที่ละกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน
แตถึงการนับวา
วิปสสนาเพราะตกอยูในกระแสของวิปสสนา
ก็เกิดขึ้น
ตอจากนั้น
ญาณทัสสนวิสุทธิ
คือมรรคจิต
อันทํากิจในอริยสัจ ๔ คือ กําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทํานิโรธ
(นิพพาน)
ใหแจง
ทํามรรคใหเจริญก็เกิดขึ้น
ละกิเลสตามสมควรแกมรรคนั้น ๆ ไดเด็จขาดเปนสมุจเฉทปหาน
ตอจากนั้นผลจิตเกิดขึ้น ๒ ครั้ง หรือ ๓ ครั้ง ตอจากนั้น
ปจจเวกขณญาณ
ญาณพิจารณา (๑) (๒) ผล (๓)
กิเลสที่ละแลว
(๔)
กิเลสที่เหลืออยู
(๕)
นิพพาน
นี้สําหรับพระโสดาบัน
พระสกทาคามี
พระอนาคามี

สวนพระอรหันต
มีปจจเวกขณญาณ
๔
คือ
(๑)
พิจารณามรรค (๒) พิจารณาผล (๓) พิจารณากิเลสที่ละแลว
(๔) พิจารณานิพพาน
การเจริญวิปสสนาของผูเปนวิปสสนายานิก
มีวิธีปฏิบัติตามลําดับโดยยอดังกลาวมานี้
สวนผูปรารถนาที่จะศึกษาความพิสดาร
พึงศึกษาจากหนังสือธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑๐



ปฐมสมโพธิ์

พุทธานุพท
ุ ธประวัติ
หลักสูตร ธรรมศึกษาชั้นเอก
ชาติกถา กัณฑที่ ๑
คําปรารภ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประกอบดวยสัมปทาคุณ
๓ ประการ คือ เหตุสัมปทา ๑ ผลสัมปทา ๑ สัตตูปการสัมปทา
๑
เหตุสม
ั ปทา
ไดแก
การที่ทรงบําเพ็ญโพธิญาณ
พุทธการกบารมีธรรมสิ้นกาลนาน
นับประมาณเปนโกฎิกัปตั้งแตไดรับพยากรณจากสํานักพระทีปงก
รพุทธเจาเปนตนมา

ผลสัมปทา
ไดแก
การที่ทรงไดรับความสําเร็จจากพุทธการกบารมีธรรมทีท
่ รงบําเพ็
ญ มี ๔ ประการ คือ

๑. รูปกายสัมปทา ไดแก การที่พระองคทรงมีรูปกาย
ประกอบดวย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐
ประการ
๒. ปหานสัมปทา
การที่พระองคทรงสามารถละกิเลสพรอมทั้งวาสนาได

ไดแก

๓. ญาณสัมปทา
การที่พระองคทรงถึงพรอมดวยญาณทั้งหลาย
เปนตน

ไดแก
มีทศพลญาณ

๔. อานุภาวสัมปทา
ไดแก
การที่พระองคทรงมีอํานาจในการที่จะทําสิ่งที่ทรงประสงคใหสําเร็
จตามปรารถนาได
สัตตูปการสัมปทา
ไดแก
การที่พระองคทรงมีพระกรุณาคุณในการชวยเหลือเวไนยสัตวดว
ยคุณสมบัติประจําพระองค ๒ ประการ คือ
๑.
อาสยะ
ไดแก
การรอคอย
หมายถึง
ทรงรูจักรอคอยความแกกลาแหงอินทรีย (สัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ ปญญา) แหงบุคคลที่พระองคจะเสด็จไปโปรด
๒.
ปโยคะ
ไดแก
การที่พระองคทรงมีความเพียรพยายามในการที่จะทรงสั่งสอนผูอื่
น
ดวยน้ําพระทัยที่ประกอบดวยความกรุณา
โดยไมหวังผลตอบแทนจากผูนั้น
และไมทรงหวาดกลัวภัยอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น
พระพุทธองคเสด็จอุบัติในโลกเพื่อเปนพระศาสดาสั่งสอนเ
วไนยสัตว ใหดําเนินตามขอปฏิบัติคือ หนทางแหงประโยชนทั้ง
๓
คือ
ประโยชนชาตินี้
๑
ประโยชนชาติหนา
๑
ปรมัตถประโยชน คือ พระนิพพาน ๑
ทรงแสดงธรรมและทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อใหสัทธรรมทั้ง
๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เปนไปในโลกโดยชอบ
ทรงประกาศมรรคาทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ
อันเปนหนทางแหงความสุขในสุคติภพ
และสุขคือพระนิพพานใหเปนวิสย
ั แหงปญญาญาณของเวไนยสัต
ว เกิดมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

ประกาศพระพุทธศาสนาแพรหลายไปในโลกแลวไดเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน
เปรียบเหมือนดวงประทีปที่ชช
ั วาลเต็มที่แลวมอดดับไป
คงเหลือแตพระธรรมวินัย คือ พระพุทธศาสนาไวในโลก
แมกาลเวลาที่พระองคทรงประสูติ
ตรัสรู
ประกาศพระพุทธศาสนา
และเสด็จดับขันธปรินิพพานจะผานมานานแลวก็ตาม
แตเมื่อพุทธมามกบริษัทผูศรัทธาเลื่อมใส
ตั้งใจศึกษาพระประวัติของพระองคก็จะทําใหเกิดความรูสึกวา
เวลานั้นไมไดผานไปไกลเลย
ยังเหมือนกับพระองคยังทรงพระชนมอยู
ความเลื่อมใสที่มค
ี ุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอารมณเชนนี้ย
อมเปนไปเพื่ออิฏฐวิบุลผลทางสุคติสวรรค
และพระนิพพานอันเปนวิบากสมบัติที่มนุษยทุกรูปทุกนามตางปรา
รถนา

ความเกิดของพระพุทธเจาทัง้ หลายมีไดยาก
พระพุทธภาษิตในมหาปทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรควา
๙๑ กัป มี พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติ ๗ พระองค
คือ

๑.

พระวิปสสีพุทธเจา

พระเวสสภูพุทธเจา

๔.

๒.

พระสิขีพุทธเจา

พระกกุสันธพุทธเจา

พระโกนาคมนพุทธเจา
๖.
พระกัสสปพุทธเจา
พระโคตมพุทธเจา
การเกิดของพระพุทธเจามี
๒
สมัย
เกิดโดยรูปกาย ๑ เกิดโดยธรรม ๑
การเกิดโดยรูปกายมี
๒
สมัย
การเสด็จลงสูพระครรภมารดา
เรียก
โอกกันติสมัย
การประสูติจากพระครรภ เรียก นิกขมนสมัย ๑

๓.

๕.

๗.

คือ
คือ
๑

การเกิดโดยธรรม
ไดแก
การตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์
พระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติในโลก
เพราะทรงบริบรู ณดวยเหตุสัมปทา
ไดแก
ทรงบําเพ็ญพุทธการกบารมีธรรมมาครบถวนแลว
กอนพระพุทธเจาของเราทั้งหลายจะเสด็จอุบัติประมาณ
๑,๐๐๐ ป พวกฤษีไดแตงตํารามหาปุริสลักษณะเอาไว
มหาปุรส
ิ ลักษณะ ๓๒ ประการ
๑. มีฝาเทาไมแหวงเวา
๒. ฝาเทามีลายกงจักร
๓. มีสนเทายาว
๔. มีนิ้วมือ นิ้วเทายาว
๕. มีฝามือ ฝาเทาออนนุม
๖. ฝามือ ฝาเทา มีลายตาขาย
๗. ขอเทาลอยอยูเบื้องบน (ไมติดกับหลังเทา)
๘. มีแขงเรียวเหมือนของเนื้อทราย

๙. ยืนตามปกติ (ไมตองกม) มือทั้งสองจับถึงหัวเขา
๑๐. มีอวัยวะเพศซอนอยูในฝก
๑๑. มีผิวดั่งทองคํา
๑๒. มีผิวละเอียด ฝุนละอองไมติด
๑๓. มีขนขุมละเสน
๑๔. มีปลายขนขึ้นเบื้องบน
๑๕. มีลําตัวตรงดุจพระพรหม
๑๖. มีเนื้อเต็มในที่ ๗ สถาน คือ หลังมือทั้ง ๒ หลังเทาทั้ง ๒
จะงอยบาทั้ง ๒ และลําคอ
๑๗. มีลําตัวเบื้องหนาเหมือนของราชสีห
๑๘. มีแผนหลังเต็ม (มองไมเห็นสะบักทั้งสอง)
๑๙. รางกายกับวา (แขนทั้งสองกางออก) เทากัน

๒๐. ลําคอกลม
๒๑. เสนเอ็นสําหรับรับรส ๗๐๐ รวมอยูที่คอ
๒๒. มีคางเหมือนราชสีห
๒๓. มีฟน ๔๐ ซี่
๒๔. มีฟนเรียบเสมอกัน
๒๕. มีฟนไมหาง ชิดสนิทกัน
๒๖. มีเขี้ยวอันขาวงาม
๒๗.
มีลิ้นออนและกวางใหญ
(ปดหนาผากได
ทําใหเล็กสอดเขาไปในชองจมูก และชองหูได)
๒๘. มีเสียงดังพรหม
๒๙. มีตาดําดําสนิท
๓๐. มีดวงตาเหมือนตาของโค
๓๑. มีอุณาโลมสีขาวเกิดระหวางคิ้วทั้งสอง
๓๒. มีศีรษะเปนปริมณฑลเรียบรอย
ผูมีมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ครบสมบูรณมีคติ
เปน ๒ คือ ถาอยูครองฆราวาสจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ์
ถาออกบวชจะไดเปนศาสดาเอกในโลก
พระเจาจักรพรรดิ์มีของคูบุญเรียกวา รัตนะ ๗ ประการ
คือ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ ดวงแกวมณี ๑ นางแกว ๑
คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกว ๑ จักรแกว ๑
พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายกอนจะถือปฏิสนธิในพระคร
รภพระมารดา เกิดเปนเทวบุตรอยูในสวรรคชั้นดุสิต
เมื่อพระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในพระครรภแลว
พระมารดาทรงมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ไมมีจิตปฏิพัทธเรื่องกามารมณ
และบุรุษใด ๆ ลวงละเมิดไมได
พระโพธิสัตวอยูในพระครรภพระมารดา ๑๐ เดือน
เวลาพระโพธิสัตวประสูติจากพระครรภพระมารดาประทับ
ยืน ไมใชนอนคลอดเหมือนสตรีทั่วไป

เมื่อคนทําความสะอาดรางกายแลว
ปลอยมือ
(เพื่อใหเด็กนอน)
พระโพธิสัตวยืนดวยพระบาท
ผินพระพักตรไปทางทิศอุดร
(เหนือ)
ดําเนิน
๗
กาว
(พระอรรถกถาจารยอธิบายวา
หมายถึง
โพชฌงค
๗
จะเกิดขึ้นในโลก)
ทรงหยุดทอดพระเนตรทิศทั้งปวงแลวเปลงพระวาจาวา
เราเปนผูเ ลิศแหงโลก
เราเปนผูใหญแหงโลก
เราเปนผูประเสริฐแหงโลก ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติใหมไมมี
พระโพธิสัตวทรงมีรูปกายสมบูรณดวยมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการ พราหมณาจารยทั้งหลายจึงทํานายวามีคติเปน ๒
ดังกลาวแลว
แตบางทานก็ทํานายวา
จะตองออกบวชเปนศาสดาเอกแนนอน
เมื่อพระโพธิสัตวประสูติได
๗
วัน
พระมารดาสิ้นพระชนม
ขอนี้เปนธรรมดาอีกเชนกัน
เพราะพระครรภนั้นไมสมควรจะเปนที่ปฏิสนธิของสัตวอื่นอีกตอไ
ป
ผลจากการทํานายของพราหมณาจารยทําใหพระโพธิสัต
วไดรับการเคารพนับถือ
และอภิบาลรักษาเปนอยางดีจากพระประยูรญาติ
เมื่อมีพระชนม ๗ พรรษา เมื่อพระบิดาทรงทําวัปปมงคล
พระพี่เลี้ยงใหพระโพธิสัตวประทับใตตนหวาใหญ
ทรงนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเขาออกไดปฐมฌาน
จิตที่ประกอบดวยองค ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
พระโพธิสัตวทรงไดรับการอภิบาลรักษาเปนอยางดีจากพ
ระประยูรญาติ ประทับอยูแตในปราสาทอันเหมาะแกฤดูทั้ง ๓
พรอมไปดวยกามคุณที่นาปรารถนานาบันเทิงใจ
เปนนิตยกาล
ตลอดเวลา ๒๙ ป

การไดเสวยกามสุขของพระโพธิสัตว
ทําใหเกิดประโยชนแกพระองคในภายหลัง
เมื่อพระองคตรัสรูแลวแสดงธรรมแกผูอื่น
จะไดทรงชีใ
้ หเห็นโทษของกามทั้งหลายวา
มีโทษอยางนั้น ๆ
และทรงเปนตัวอยางใหโลกิยมหาชนเชื่อวา
กามทั้งหลายถึงแมจะเปนสิ่งที่ปรารถนา
นาใคร
สําหรับโลกิยชนก็จริง
แตอาศัยการทําในใจโดยอุบายอันชอบก็สามารถละได
จนถึงออกบรรพชาแลวไดบรรลุมรรคผลนิพพาน
อันเปนนิรามิสสุข

อภิสม
ั โพธิกถา กัณฑที่ ๒

เมื่อพระโพธิสัตวทรงเจริญวัยได
๒๙
พรรษา
ทรงรูสึกสลดพระทัยดวยคิดถึง
ชรา
พยาธิ
และมรณะ
อันมีประจําแกสรรพสัตว และพระองคจะตองไดรับอยางแนนอน
การคิดถึง
ชรา
พยาธิ
และมรณะ
เปนเหตุใหทําลายความเมา ๓ อยาง คือ ความเมาในวัย
หลงคิดวาตนยังหนุมยังสาว
ความเมาในความไมมีโรค
หลงคิดวาตนยังมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และความเมาในชีวิต
ความลืมคิดถึงความตาย
ความเมาทั้ง
๓
อยางนี้
เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหคนประพฤติทุจริต
หรืออยางนอยที่สุดก็เปนเหตุใหลืมทําความดี
การบรรพชาเปนวิธีที่ดีอยางหนึ่ง
สามารถทําลายความทั้ง ๓ นั้นได หรือทําใหบรรเทาเบาบางลง
เมื่อถึงเวลาแก เจ็บ หรือตาย ก็จะไมมีความเศราโศกเสียใจ
เหมือนคนทั่วไป ที่เรียกวา หลงตาย

เพราะทรงเห็นประโยชนแหงการบรรพชาอยางนี้จึงเกิดกุ
ศลฉันทะนอมใจไปในบรรพชา
ในที่สุดไดเสด็จออกบรรพชา
ทั้งที่ยังทรงพระเยาวดรุณกุมาร มีพระเกศายังดําสนิท
เมื่อเสด็จออกบรรพชา
ถือเพศเปนนักพรตแลว
ไดเสด็จสัญจรจาริกเที่ยวเสาะหาสันติวรบท
คือ
ทางเครื่องบรรลุถึงธรรมอันระงับดับกิเลส
สมัยนั้น แควนสักกะมีคณาจารยใหญ ๒ ทาน คือ
อาฬารดาบส กาลามาโคตร ๑ อุทกดาบส รามบุตร ๑
ประชุมชนเคารพนับถือโดยคุณธรรม
พระโพธิสัตวเสด็จเขาไปยังสํานักของอาฬารดาบส
ทรงศึกษาลัทธิสมัยไดสมาบัติ ๗ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓
เวนเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ตอจากนั้นเสด็จเขาไปยังสํานักของอุทกดาบส
ทรงศึกษาลัทธิสมัยไดสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
ทรงเห็นวา
ลัทธิสมัยของอาจารยทั้งสองเปนเพียงสันติวิหาร
คือ
อุบายเครื่องอยูเปนสุขทางใจเทานัน
้
กอใหเกิดปปญจธรรม คือ
ธรรมเปนเหตุเนิน
่ ชากับการเวียนวายในวัฏทุกข ไดแก ตัณหา
มานะ และทิฏฐิ
จากนั้น
ทรงเสาะหาอนุตรสันติวรบททางเครื่องพนจากกิเลสอยางยอดเยี่ย
มตอไป
ไดเสด็จเขาสูแควนมคธ
จนลุถึงอุรเุ วลาเสนานิคม
อันนารื่นรมยสําราญจิต
สมควรจะเปนสถานที่บําเพ็ญสัมมัปปธานวิริยะ จึงประทับอยู ณ
ที่นั้น
ณ สถานที่นั้น อุปมา ๓ ขอ อันเปนอนวัศวริยะ
(ไมเคยสดับมากอน)
ไดมาแจมแจงเปนวิสยญาณโคจร
(อารมณแหงญาณวิสัย) แกพระโพธิสัตววา

๑.
ไมสดที่ชุมดวยยาง
จะพยายามอยางไรก็สีใหเกิดไฟไมได
๒. ไมสดที่ชุมดวยยาง
ก็สีใหเกิดไฟไมไดเชนเดียวกัน

ทั้งแชอยูในน้ํา
แมจะวางไวบนบก

๓. ไมแหงที่ปราศจากยาง
และวางไวบนบก
หากพยายามเต็มที่และถูกวิธี ก็ยอมสีใหเกิดไฟได
อุปมาขอที่ ๑
เปรียบไดกับสมณพราหมณผูบริโภคกามคุณ
ทั้งใจก็ยังยินดีในกามคุณนั้นอยู
อุปมาขอที่
๒
เปรียบไดกับสมณพราหมณผูออกบําเพ็ญพรต
แตใจยังรักใครปรารถนาจะไดกามคุณอยู
อุปมาขอที่
๓
เปรียบไดกับสมณพราหมณผูออกบําเพ็ญพรต
ดวยใจที่เบื่อหนายในกาม
ถาหากพากเพียรอยางถูกวิธี
ก็สามารถบรรลุธรรมพิเศษได

ทรงบําเพ็ญทุกรกิรย
ิ า

พระมหาบุรุษทรงกลัวอกุศลธรรมมีกามวิตกเปนตนจะครอ
บงําจิต จึงทรงตั้งความเพียรอยางแรงกลา ๓ วาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ ทรงกดพระทนตดวยพระทนต กดพระตาลุ
(เพดาน)
ดวยพระชิวหา
แมเกิดทุกขเวทนาหลายอยางก็ยังมีพระสติตั้งมั่นไมฟนเฟอน
มีความเพียรไมยอ
 หยอน
วาระที่
๒
ทรงประพฤติอปาณกฌาน
การเพงไมมีลมปราณ
คือ
ทรงกลั้นลมหายใจไมใหเดินทางชองพระนาสิก และพระโอษฐ

วาระที่
๓
ทรงเสวยอาหารลดลงทีละนอย
จนเหลือมาเสวยครั้งละเทาเยื่อในเมล็ดบัว
ทําใหพระสรีรกายซูบผอม
พระมังสะหายแฟบ
จนพระตจะแนบกับพระอัฐิ

ประโยชนจากการบําเพ็ญทุกรกิรย
ิ า

พระมหาบุรุษแมจะเปนผูสมบูรณดวยเหตุสัมปทาที่ทรงบําเ
พ็ญมาหลายอสงไขยกัป
แตตองมาประพฤติทุกรกิริยาเชนนี้
ทั้งที่ไมใชเปนหนทางแหงการตรัสรู
ก็มิใชวาจะไรประโยชนเสียทีเดียว
การประพฤติเชนนี้จะเกิดประโยชนแกพระองคภายหลังจากตรัสรู
แลว คนบางพวกที่ศรัทธาเชื่อถืออัตตกิลมถานุโยคปฏิปทาวาเปน
หนทางตรัสรูและพนทุกข
จะไดคลายความสําคัญผิดมิจฉาปฏิบัติยอมรับฟงธรรมคําสอนขอ
งพระองค แลวนําตนไปสูความสวัสดีได

ทรงเลิกทุกรกิรย
ิ า

พระมหาสัตวทรงปรารภถึงทุกขเวทนาอันเกิดจากการบําเ
พ็ญเพียรของพระองควา
สมณพราหมณทั้งในอดีต
อนาคต
และปจจุบัน
ที่ไดรับทุกขเวทนาอันเกิดจากการบําเพ็ญเพียรอยางมากที่สุดก็เท
ากับที่เราไดรับนีเ้ ทานั้น
จะไมมีใครไดรับมากไปกวานี้
แตวิธีนี้ก็ไมใชทางตรัสรูเลย
หรือจะมีหนทางอื่นจากการประพฤติทุกรกิริยานี้บาง
ครั้งนั้น
สตานุสารีวิญญาณ
คือ
ความรูแจงไปตามสติที่ระลึกถึงสมาธิซึ่งเคยไดที่โคนตนหวาในส
มัยทรงพระเยาว
คราวที่พระราชบิดาทรงทําวัปปมงคล วา
สมาธินั้นนาจะเปนทางตรัสรู

พระมหาบุรุษจึงทรงเลิกประพฤติทุกรกิริยาเสียแลวทรงเส
วยพระกระยาหารตามปกติ
เพื่อใหรางกายมีกําลัง
จะไดบําเพ็ญเพียรทางจิตตอไป
ครั้งนั้น
เบญจวัคคีย
คือ
นักบวช
๕
รูป
ที่ตามเสด็จออกบวชคอยเฝาปรนนิบัติเพื่อหวังคําสั่งสอนหลังจาก
ที่ทรงตรัสรูแลว
ไดเห็นพระมหาสัตวเสวยพระกระยาหาร
จึงเกิดอาการเบื่อหนาย
วาคงจะไมไดตรัสรูจึงหนีไปอยูทป
ี่ าอิสิปตนมฤคทายวัน
การที่พวกเบญจวัคคียหนีไปเชนนั้น
กอใหเกิดผลดีแกพระมหาสัตว
ภายหลังจากตรัสรูแลววาการประพฤติทุกรกิริยาไมใชหนทางตรั
สรู โดยมีเบญจวัคคียเปนประจักษพยาน

ตรัสรู

เมื่อพระมหาสัตวเสวยพระกระยาหารตามปกติ
พระกายมีกําลังแลว
จึงทรงบําเพ็ญเพียรทางจิต
เจริญฌานจนไดบรรลุจตุตถฌาน
ทรงทําใหชํานาญเปนวสีพรอมทีจ
่ ะเปนบาทใหเกิดอภิญญา
แตนั้นทรงปลอยเวลาใหผานไประยะหนึ่ง
ครั้นถึงวันวิสาขปุรณมี เพ็ญกลางเดือน ๖ เวลาพลบค่ํา
ขณะนั่งคูบัลลังกบนภูมิภาคที่ลาดดวยหญา
ภายใตมหาโพธิ์พฤกษ
ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา
ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา
ณ
สถานที่นั้น
พระมหาสัตวทรงอธิษฐานจาตุรงคมหาปธาน
แปลวาความเพียรมีองค
๔
คือ
เนื้อและเลือดในกายนี้จงเหือดแหงไป ๑ หนัง ๑ เอ็น ๑
กระดูก
๑
จงเหลืออยู

ถายังไมไดบรรลุผลที่จะพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของลูกผูชาย
เราจะไมลุกไปจากบัลลังกนี้

จตุตถฌานเปนบาทแหงอภิญญา

พระมหาสัตวทําจิตใหตั้งมั่นในจตุตถฌาน
ควรแกการงานแลว
อันดับแรกทรงนอมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ
ก็สามารถระลึกถึงขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่เคยทรงอาศัยในกาลกอนได ทรงบรรลุญาณนี้ในปฐมยาม
ตอจากนั้นทรงพระประสงคจะทราบจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย
จึงนอมไปเพื่อจุตูปปาตญาณก็ทรงไดบรรลุในมัชฌิมยาม
ทําใหทรงทราบจุติ
และอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย
ญาณนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทิพพจักขุญาณ

จตุตถฌาน (อภิญญา)
 สนา
ญา) เปนบาทแหงวิปส

เมื่อพระมหาสัตวมีจิตตั้งมั่นดวยจตุตถฌาน
เปนเหตุใหเกิดอภิญญาญาณทั้ง
๒ ประการดังกลาวแลว
จึงนอมจิตไปสูวิปสสนา โดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทวา
ชรา ความแก พยาธิ ความเจ็บ มรณะ ความตาย
โสกะ
เศราใจ
ปริเทวะ ความคร่ําครวญ
ทุกข
ไมสบายกายไมสบายใจ โทมนัส เสียใจอกเสียใจ อุปายาส
ตรอมใจ มาจากไหน
ทรงพิจารณาดวยวิปสสนาปญญาวา มาจากชาติ
ชาติมาจากไหน
มาจากภพ คือ กัมมภพ ไดแก การสรางกรรม
ภพมาจากไหน

มาจากอุปาทาน
(ความยึดถือดวยอํานาจ
ตัณหา
และมิจฉาทิฏฐิ)
อุปาทานมาจากไหน
มาจากตัณหา (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา)
ตัณหามาจากไหน
มาจากเวทนา (สุข ทุกข อุเบกขา)
เวทนามาจากไหน
มาจากผัสสะ (จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส)
ผัสสะมาจากไหน
มาจากอายตนะ (บอเกิดอารมณ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ)
อายตนะ มาจากไหน
มาจากนามรูป (เวทนา สัญญา สังขาร ภูตรูป ๔
วัตถุรูป ๖ ชีวิตรูป ๑)
นามรูปมาจากไหน
มาจากวิญญาณ (วิปากวิญญาณ และอวิปากวิญญาณ)
วิญญาณมาจากไหน
มาจากสังขาร (กุศลกรรม อกุศลกรรม)
สังขารมาจากไหน
มาจากอวิชชา (ความไมรูอริยสัจ ๔)
เพราะฉะนั้น
เมื่อจะดับกองทุกขทั้งปวงใหหมดสิ้น
ก็ตองสรางวิชชา
คือ
ความรูอริยสัจ
๔
ใหเกิดขึ้น
เพราะเมื่อวิชชาเกิดขึ้นแลว
กองทุกขทั้งปวงยอมดับไปโดยสิ้นเชิง
เมื่อวิชชาเกิดขึ้นแกพระมหาสัตวอยางนี้
อวิชชาก็ถูกทําลาย จิตของพระองคก็หลุดพนจากอาสวะทั้งปวง
พระองคจึงไดบรรลุญาณที่
๓
ชื่ออาสวักขยญาณ
ญาณที่ทําความสิ้นอาสวะ ในปจฉิมยามแหงราตรีนั้น

อรหัตมรรคญาณเปนทีม
่ าแห
าแหงญาณทัง้ ปวง

เมื่อพระมหาบุรษ
ุ ตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
พระคุณทั้งหลายแหงพระผูมีพระภาคเจาไมมีที่สิ้นสุด
พระองคทรงบรรลุพระญาณมีสัพพัญุตญาณเปนตน
หาประมาณมิได
ดวยอํานาจอรหัตมรรคญาณนั่นเอง
ประหนึ่งพระราชอํานาจทั้งปวงสําเร็จแกพระมหากษัตริยาธิราชเจ
า พรอมกับการไดรับมุรธาภิเษกเปนกษัตริย

ธัมมเทสนาธิฏฐานกถา กัณฑที่ ๓

เมื่อพระตถาคตเจาไดตรัสรูแลวไดประทับนั่งเสวยวิมุตติสุ
ข ณ ควงไมอัสสัตถพฤกษ ๗ วัน ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท
ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแลวทรงเปลงอุทานวา
เมื่อใดธรรมทั้งหลายคือ โพธิปกขิยธรรมหรืออริยสัจ ๔
มาปรากฏชัดแกพราหมณผูเพียรเพงอยูดวยฌาน ๒ อยาง คือ
อารัมมณุปนิชฌาน
(สมาบัติ ๘)
และลักขณุปนิชฌาน
(วิปสสนาญาณ) เมื่อนัน
้ ความสงสัยของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป
เพราะเขาไดทราบชัดธรรมคือ
กองทุกขมีสังขาร
เปนตน
พรอมทั้งเหตุมีอวิชชา เปนตน
ครั้นมัชฌิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยางเดียวกัน
นั้น
แลวทรงเปลงอุทานวา
เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏชัดแกพราหมณผูเพียรเพงอยู
เมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป
เพราะเขาไดรูแจงความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย
ครั้นปจฉิมยาม
ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยางเดียวกันนั้น
แลวทรงเปลงอุทานวา

เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูเพียรเพงอยู
พราหมณนั้นยอมกําจัดมารพรอมทั้งเสนาเสียได
สถิตยอยูในโลกดวยปรีชาอันชัชวาล
เหมือนพระอาทิตยทําทองฟาใหสวางไสว ฉะนั้น
จากตนอัสสัตถพฤกษไดเสด็จไปประทับโคนตนอชปาลนิโ
ครธ ๗ วัน ณ ที่นั้นทรงปรารภพราหมณผูมักตวาดคนอื่นวา หึ
หึ
แลวทรงเปลงอุทานวา
ผูใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลวไมตวาดใครดวยคําหยาบ
ไมมีกิเลสยอมใจ
สํารวมตน
ถึงที่สุดแหงเวท
(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ)
ผูนั้นจึงควรกลาววาตนเปนพราหมณโดยธรรม
จากโคนตนอชปาลนิโครธ
ไดเสด็จไปยังตนมุจจลินท
ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข
๗
วัน
ทรงเปลงอุทานวา
ความสงัดเปนเหตุนํามาซึ่งความสุข
สําหรับบุคคลผูสันโดษ
ผูไดสดับและเห็นธรรม
ความไมเบียดเบียน
คือ
ความสํารวมระวังในสัตวทั้งหลาย
เปนความสุขในโลก
ความสิ้นราคะ
คือ
ความกาวลวงกามทั้งหลาย
เปนความสุขในโลก
การกําจัดอัชมิมานะเสียไดเปนความสุขอยางยิ่ง
จากตนมุจจลินทไดเสด็จไปยังตนราชายตนะ
(ไมเกต)
ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ณ ที่นั้น พาณิช ๒
คนพี่นองชื่อ ตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางไปจากอุกกลชนบท
ไดนําสัตตุผง
สัตตุกอน
เขาไปถวาย
แตเปนธรรมเนียมวาพระพุทธเจาไมทรงรับอาหารบิณฑบาตดวย
พระหัตถ
และบาตรของพระองคก็ไมมี
ทาวจาตุมมหาราชจึงนําบาตรศิลามาถวาย
ทรงรับสัตตุผง
สัตตุกอน ของพาณิชทั้ง ๒ ดวยบาตรนั้น เสร็จแลวทั้ง ๒
ไดแสดงตนเปนอุบาสก
ถึงรัตนะ
๒
คือ

พระพุทธเจาและพระธรรมวาเปนสรณะ
เปนอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา เรียกวา เทฺววาจิกอุบาสก
จากตนราชยตนะนั้น
ไดเสด็จกลับไปยังตนอชปาลนิโครธอีก
ณ
ที่นั้น
ทรงดําริถึงธรรมที่ทรงตรัสรูวา
เปนของลึกซึ้ง
ยากที่ผูยินดีในกามคุณจะรูตามได
แตในที่สุดทรงเห็นดวยพุทธจักษุ คือ อินทริยปโรปริยัตตญาณ
ปรีชาหยั่งรูอินทรีย (สัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปญญา)
แหงสัตวทั้งหลายและอาสยานุสยญาน
ปรีชาหยั่งรูอัธยาศัยและอนุสัยของสัตวทั้งหลายวา คนในโลกมี
๔
จําพวก
คือ
๑.
อุคฆติตัญู
เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผลพนน้ํา

ผูรผ
ู เู ขาใจไดเร็ว

พอไดสัมผัสแสงพระอาทิตยก็จะบานไดทันที
๒.
วิปจิตัญู
บุคคลผูที่ตองอธิบายเล็กนอยจึงเขาใจ
เปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยูเสมอน้ําคอยเวลาพนจากน้ํานิดหนอ

ยจึงจะบาน
๓.
เนยยะ
บุคคลผูตองอาศัยกัลยาณมิตรและการสดับตรับฟงพากเพียรพยา
ยามฝกฝน
จึงเขาใจเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังอยูภายใตน้ํา

ที่ตองคอยดูแลรักษาแลวสามารถบานในวันตอไป ๔. ปทปรมะ
บุคคลผูยากที่จะใหเขาใจ
เพราะประกอบดวยอันตรายิกธรรม
คือ วิบาก กรรม และกิเลส เปรียบเหมือนดอกบัว (๓ ชนิดนั้น)
แตไดรับอันตรายจากเตาและปลา
เปนตน
เสียกอน
จึงไมมีโอกาสบาน
เมื่อทรงเห็นวา
บุคคลผูที่จะตรัสรูธรรมมีมากกวา
จึงตัดสินพระทัยแสดง พระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว เรียกวา
ทรงทําธรรมเทศนาธิษฐาน

เมื่อทรงทําธรรมเทศนาธิษฐานแลวทรงตั้งพระทัยวา
บริษัท
๔
คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก
และอุบาสิกา
ยังไมมีครบถวน
และพรหมจรรยคือพระธรรมวินย
ั
ยังไมกวางขวางเพียงไร ในระหวางนี้พระองคจะยังไมปรินิพพาน
เรียกวา ทรงทําอายุสังขาราธิษฐาน

พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร กัณฑที่ ๔
เมื่อทรงตัดสินพระทัยวาจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว
อันดับแรกทรงคิดถึงอาฬารดาบส และอุทกดาบส แตทั้ง ๒
ทานเสียชีวิตแลว จึงทรงคิดถึงปญจวัคคีย
หลังจากที่พระพุทธองคประทับอยูท
 ี่ตําบลอุรุเวลาเสนานิค
มตามอภิรมยแลว
ไดเสด็จไปเมืองพาราณสี
ครั้นถึงสถานที่ระหวางแมน้ํากับมหาโพธิ์
อุปกาชีวกเห็นพระองคทรงมีพระฉวีผุดผอง
จึงถามวาใครเปนศาสดาของทาน
ไดตรัสตอบวา
อาจารยของเราไมมี
เราเปนผูตรัสรูช
 อบเองแตผูเดียว
กําลังจะไปแควนกาสี
เพื่อขับเคลื่อนลอธรรมใหหมุนไปในโลก
เราจะตีกลองอมตเภรีแกเวไนยชนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย
เราเปนอนัตชินะ
อุปกาชีวก
กลาววา
อาวุโส
นั่นพึงเปนไดแตชื่อ สั่นศีรษะแลวหลีกไป
ครั้นเสด็จไปถึงเมืองพาราณสี ไดเสด็จไปหาปญจวัคคีย
แตทั้ง ๕ คน ไมเคารพ พูดกับพระองคโดยใชคําวา อาวุโส
พระองคทรงหามและแสดงเหตุผลหลายอยาง
จนทั้ง
๕
ยอมฟงธรรม จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑแรก มีชื่อวา
ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ใจความโดยยอวา

ที่สุด ๒ อยาง (ทางไมดี) คือ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค
การหมกติดอยูกับกามสุข

(การละกิเลสดวยวิธีสนองตัณหาของตน) ๒. อัตตกิลมถานุโยค
การทรมานตนใหไดรับความลําบาก
(การละกิเลสดวยวิธีทรมานตน) อันบรรพชิตไมควรทํา
ขอปฏิบัติสายกลาง
๘
อยาง
คือ
สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปปะ
ความดําริชอบ
สัมมาวาจา
การเจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ สัมมาอาชีวะ
การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ
การระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ซึ่งหางไกลจากสวนสุด
๒
อยางนั้น
อันพระตถาคตตรัสรูแลวทําใหเกิดดวงตา
ทําใหเกิดญาณ
เปนไปเพือ
่ ความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู
เพื่อความดับทุกข
ตอจากนั้นทรงแสดงอริยสัจ คือ ของจริงอยางประเสริฐ
๔ ประการ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค วา ความเกิด
ความแก
ความตาย
ความเสียใจ
ความคร่ําครวญ
ความเจ็บกาย
ความเจ็บใจ
ความตรอมใจ
ความตองอยูรวมกับคนหรือสิ่งอันไมเปนทีร่ ัก
ความตองพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเปนทีร่ ัก
ความผิดหวัง
ลวนเปนความทุกข
เมื่อกลาวโดยสรุปแลว
ขันธ
๕
(รางกายและจิตใจ) ที่ยึดถือดวยอุปาทาน (ตัณหา และทิฏฐิ)
กอใหเกิดความทุกข
ทั้งหมดนี้คือทุกขอริยสัจ
ความจริงอยางประเสริฐ คือ ทุกข
กามตัณหา
ความอยากไดกามารมณ
ภวตัณหา
ความอยากไดรูปภพ หรืออยากมี อยากเปนที่ตนเองไมมีไมเปน
วิภวตัณหา
ความอยากไดอรูปภพ
หรือความอยากจะไมมี
ไมเปน
ในสิ่งที่ตนมีและเปนอยูแลว
ทั้ง
๓
นี้คือ

ทุกขสมุทัยอริยสัจ
แปลวา
ของจริงอยางประเสริฐ
คือ
เหตุที่ใหเกิดความทุกข
ความดับไปอยางไมมีสวนเหลือแหงตัณหาทั้ง
๓
นั้น
นี้คือ ทุกขนิโรธอริยสัจ แปลวา ของจริงอยางประเสริฐ คือ
ความดับทุกข
อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
แปลวา
ของจริงอยางประเสริฐ
คือ
ขอปฏิบัติที่ใหดําเนินไปถึงความดับทุกข
ทรงแสดงตอไปวา
จักษุ
ญาณ
ปญญา
วิชชา
แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแกพระองคทั้งที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอนวา
ทุกขอริยสัจ
เปนปริญเญยยธรรม
คือ
ธรรมที่ควรทําความเขาใจใหชัดเจน (เพื่อจะไดแกไขไดถูกตอง)
พระองคไดเขาใจชัดเจนแลว
ทุกขสมุทัยอริยสัจ
เปนปหาตัพพธรรม
คือ
เปนธรรมที่จะตองละหรือทําลายใหได
พระองคทรงละหรือทําลายไดแลว
ทุกขนิโรธอริยสัจ
เปนสัจฉิกาตัพพธรรม
คือ
เปนธรรมที่ตองทําใหแจง
หมายถึง
ตองเขาใจและไปใหถึง
พระองคไดทรงทําใหแจงแลว
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนภาเวตัพพธรรม คือ
สิ่งตองบําเพ็ญใหเกิด
ใหมี
ใหเจริญ
จนถึงที่สุด
พระองคก็ไดบําเพ็ญใหเจริญจนถึงที่สุดแลว
ทานโกณฑัญญะไดฟงปฐมเทศนาดังกลาวมานี้
ไดดวงตาเห็นธรรมวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(สังขาร)
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมดลวนมีความดับเปนธรรมดา ทานไดบรรลุโสดาบัน

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบเชนนัน
้ จึงทรงเปลงอุทา
นวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญโญ อฺญาสิ วต โภ
โกณฺฑญโญ
แปลวา
โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ
โกณฑัญญะไดรแ
ู ลวหนอ
คําวา
อัญญา
จึงเปนคํานําหนาชื่อของทานตั้งแตนั้นมา

อนัตตลักขณสูตร กัณฑคาํ รบ ๕

ประทานเอหิภก
ิ ขุอป
ุ สัมปทาแกพระเบญจวัคคีย

เมื่อทานโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม
หมดความสงสัย
แนใจ
ไมหวั่นไหว
ไมตองเชื่อใครในคําสอนของพระศาสดา
จึงขอบรรพชาอุปสมบท ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุดวยพระวาจาวา
จงเปนภิกษุมาเถิด
ธรรมเรากลาวไวดีแลว
จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สด
ุ ทุกขโดยชอบเถิด
วิธีนี้เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา ตอจากนั้น ทรงสั่งสอน ๔
รูปทีเ่ หลือดวยปกิณกเทศนา
ทานวัปปะ
และภัททิยะ
ไดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวชพรอมกัน ตอจากนั้น มหานามะ
และอัสสชิ
ไดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวชเปนสุดทาย
ทรงอนุญาตใหทงั้ หมดเปนภิกษุดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เมื่อภิกษุเบญจวัคคียดํารงอยูในเสขภูมิ
เปนพระโสดาบันอริยบุคคลแลว
มีอินทรียแกกลาสมควรเจริญวิปสสนาเพื่ออรหัตผล
จึงตรัสเรียกมารับพระธรรมเทศนา
อนัตตลักขณสูตร
โดยไวยากรณภาษิต ใจความโดยยอวา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธ ๕)
เปนอนัตตา
คือวางเปลาจากตัวตน
บังคับบัญชาไมได
เพราะถาเปนอัตตา
คือมีตัวตน
บังคับบัญชาได

ก็ตองไดตามความปรารถนา วาจงอยาเจ็บไข จงเปนอยางนี้
คือเปนอยางที่เราตองการ
จงอยาเปนอยางนั้น
คือ
อยาเปนอะไรที่เราไมตองการ
ทรงแสดงตอไปวา
รูป
เวทนา
สัญญา
สังขาร
วิญญาณ ไมเทีย
่ ง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
จึงไมควรเขาใจวา นั่น (ขันธ ๕) เปนของเรา นั่น (ขันธ ๕)
เปนเรา นั่น (ขันธ ๕) เปนตัวตนของเรา
สุดทายทรงสอนเบญจวัคคียใหเห็นดวยปญญาอันชอบตา
มความเปนจริงวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ทั้งในอดีต อนาคต ปจจุบัน อันตางโดยดีเลวเปนตนทุกชนิด
ลวนแตไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา
เมื่อเบญจวัคคียเห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนี้ จึงเกิดความเบื่อหนายในรูป เวทนา
สัญญา
สังขาร
วิญญาณ
ครั้นเบื่อหนายจึงคลายกําหนัด
ไดบรรลุอรหัตมรรคปราศจากกิเลสเครื่องยอมจิตทั้งหมด
ครั้งนั้น มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๖ องค คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ๑ เบญจวัคคีย ๕ ดวยประการฉะนี้

จาริกกัณฑ กัณฑคาํ รบ ๖

ในเมืองพาราณสี
มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อวา
ยศ
มีปราสาท
๓
หลัง
อยูทามกลางแหงสตรีผูบําเรอกามคุณ
คืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาในขณะที่สตรีทั้งหลายนอนหลับดวยอาการต
าง
ๆ
กัน เหมือนกับซากศพที่นอนตายระเกะระกะ
รูสึกเบื่อหนาย จึงหนีไปทางปาอิสิปตนมฤคทายวัน
เวลานั้นเปนเวลาใกลรุง
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง
ไดสดับเสียงอุทานของยศกุลบุตรวา
ที่นี่วุนวายหนอ
ที่นี่ขัดของหนอ
จึงตรัสเรียกใหเขาเขาไปหา
แลวทรงแสดงอนุปุพพีกถา เทศนาที่แสดงโดยลําดับ พรรณา

ทาน ศีล สวรรค โทษแหงกาม อานิสงสแหงการออกจากกาม
จบแลวทรงแสดงสามุกกังสิกเทศนา
แปลวา
เทศนาที่ทรงยกขึ้นแสดงเอง ไดแก ทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ยศกุลบุตรไดบรรลุโสดาปตติผล
พระธรรมเทศนาอนุปุพพีกถา
และสามุกกังสิกเทศนานี้
จะทรงแสดงแกบุคคลผูประกอบดวย องค ๓ คือ ๑. เปนมนุษย

๒. เปนคฤหัสถ ๓. มีอุปนิสัยแกกลา ควรบรรลุโลกุตรคุณ
ตอมาทรงแสดงอนุปุพพีกถา
และสามุกกังสิกเทศนานี้แกเศรษฐีบิดาของเขา
ผูออกมาตามหาบุตรชาย
เศรษฐีไดบรรลุโสดาบัน
แสดงตนเปนอุบาสกถึงรัตน
๓
เปนสรณะ
คนแรกในพระพุทธศาสนา
สวนยศกุลบุตรฟงธรรมซ้ําอีกครั้งหนึ่งไดบรรลุอรหัตผล
เศรษฐีครัน
้ ฟงธรรมแลวไดบอกลูกชายวา
แมคิดถึงมากใหกลับบาน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกเขาวา
ยศกุลบุตรบรรลุพระอรหัตผลแลว
ไมสามารถจะครองเรือนได
เศรษฐีจึงอนุโมทนา
และขออาราธนาพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับยศกุลบุตรรับถวายภั
ตตาหารในวันรุงขึ้น แลวกลับสูบานของตน
หลังจากเศรษฐีกลับไปแลว
ยศกุลบุตรไดทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระศาสดา
ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุดวยพระวาจาวา
จงเปนภิกษุมาเถิด
ธรรมอันเรากลาวไวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเถิด
ครั้นรุงขึ้นอีกวัน
เวลาปุพพัณหสมัย
พระผูมีพระภาคเจามีพระยศเปนปจฉิมสมณะ
ไดเสด็จไปยังนิเวศนของเศรษฐี
มารดา
และภรรยาของพระยศมาเฝา
จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถา

และอริยสัจโปรดทั้งสองไดบรรลุโสดาบัน
และแสดงตนเปนอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา
เสร็จภัตกิจที่นิเวศนของเศรษฐีแลว
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับไปประทับที่ปาอิสิ ปตนมฤคทายวัน
ครั้งนั้นสหายพระยศชาวเมืองพาราณสี ๔ คน ชื่อ วิมละ
สุพาหุ
ปุณณชิ
ควัมปติ
ไดทราบขาววาสหายออกบวชจึงมายังสํานักพระยศ
พระยศไดพาพวกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ไดฟงอนุปุพพีกถา
และอริยสัจ
บรรลุโสดาปตติผลแลวทูลขอบรรพชาอุปสมบท
ครั้นไดบรรพชาอุปสมบทแลวไมนานก็ไดบรรลุอรหัตผล
สหายของพระยศอีก
๕๐
คน
เปนลูกเศรษฐีชาวชนบทไดทราบขาววา
ยศกุลบุตรออกบวช
จึงพากันมายังสํานักของพระยศ
ทานไดพาสหายเหลานั้นไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงอนุปุพพีกถา
และอริยสัจ
๔
พวกเขาไดทูลขอบรรพชาอุปสมบท
แลวไดบรรพชาอุปสมบทและบรรลุธรรมตามนัยหนหลัง
ครั้งนั้นมีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก
๖๑
องค
พระผูมีพระภาคทรงเจา
ทรงสงพระอรหันต
๖๐
องค
ไปประกาศศาสนา
ดวยพระดํารัสวา
เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกมวลชน
เพื่ออนุเคราะห
เพื่อสิ่งที่ตองประสงค
เพื่อเกือ
้ กูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ครั้งนั้น
มารมาคุกคามพระองควา
ทานถูกเราพันธนาการไวดวยบวงกามทั้งที่เปนของเทวดาและมนุ
ษย และใจของทานก็จะตองติดบวงราคะ (ความกําหนัดยินดี)
ของเรา ดูกอนสมณะทานจะไมพนมือของเราไปได

พระผูมีพระภาคตรัสตอบมารวา
ดูกอนมาร
ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ของเราหมดไปแลว
ทานไมสามารถจะผูกเราดวยบวงราคะไดหรอก
มารจึงอันตรธานหายไป (มั่นใจวาจะไมไปติดกับรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัส และลาภยศ)

ทรงอนุญาตติสรณคมนุปสัมปทา
ปทา

ครั้งนั้น
เมื่อพระอรหันต
๖๐
องคออกไปประกาศพระศาสนา
เมื่อคนศรัทธาตองการบวชจึงนํามาเฝาพระผูมีพระภาคเจาใหทรง
บวชให ทรงเห็นวาเปนความลําบากทั้งแกพระสงฆและผูศรัทธา
จึงทรงอนุญาตวิธีบรรพชาอุปสมบทวา
ก็แล
กุลบุตรนั้น
ๆ
อันทานทั้งหลายพึงใหปลงผมและหนวด
ใหครองผายอมดวยน้ําฝาดแบบเฉวียงบา
ใหไหวเทาภิกษุ
แลวใหนั่งกระโหยง ประนมมือเปลงวาจาวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ฯเปฯ
ตติยมฺป
สงฺฆํ
สรณํ
คจฺฉามิ
วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบนี้เรียกวา ติสรณคมนุปสัมปทา

ราชคหภัณฑ
ณฑ กัณฑที่ ๗

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพิจารณาเห็นวาประชาชนชาวมคธเปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย
ที่จะรับธรรมเทศนาได
จึงตั้งพระทัยที่จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแควนมคธกอน
แตจําเปนตองอาศัยพระเจาพิมพิสาร
พระเจาแผนดินมคธ
และอุรุเวลกัสสปะ
ซึ่งเปนเจาลัทธิผูมีอายุมาก

โลกสมมติกันวาเปนผูประเสริฐมานาน
เปนกําลังชวย
จึงเสด็จออกจากพาราณสีเสด็จพุทธดําเนินไปยังอุรุเวลาประเทศ
ในระหวางทางทรงแวะพักที่กัปปาสิกวัน
ปาฝาย
ทรงโปรดภัททวัคคียสหาย ๓๐ คน ใหบรรลุผลเบื้องต่ํา ๓
บวชใหแลวสงไปประกาศพระพุทธศาสนา

โปรดชฎิ
ลพันหนึง่
โปรดชฎิลพั

ฝายพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศเพื่อโป
รดชฏิล ๓ พี่นอง คือ พี่ชายใหญนามวา อุรุเวลกัสสปะ
มีบริวาร ๕๐๐ คนกลางนามวา นทีกัสสปะ มีบริวาร ๓๐๐
คนเล็กนามวาคยากัสสปะ มีบริวาร ๒๐๐
ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะดวยอิทธิปาฏิหาริยและอาเทสนา
ปาฏิหาริยใหสิ้นพยศ
เกิดความสลดใจ
ไดความเลื่อมใส
ลอยชฏิลบริขาร แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบท พรอมกับบริวาร
ฝายนทีกัสสปะ
และคยากัสสปะ
เห็นบริขารของพี่ชายคิดวาเกิดอันตรายจึงพากันมายังสํานักของ
พี่ชาย
ไดฟงพระธรรมเทศนาแลวพรอมกับบริวารทูลขอบรรพชาอุปสมบ
ท
เมื่อประทับอยูที่อรุ เุ วลาตามพระพุทธอัธยาศัยแลว
พรอมดวยภิกษุปุราณชฎิล
๑,๐๐๐
องค
ไดเสด็จไปยังคยาสีสะประเทศ
ณ
ที่นั้น
ไดตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมาแลว
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
เปนไวยากรณภาษิตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทุกสิ่งทุกอยางเปนของรอน
อะไรคือทุกสิ่งทุกอยางที่รอน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่มาถูกตองกาย) ธรรมารมณ
(เรื่องที่ใจคิด) การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การลิ้มรส

การไดสัมผัสถูกตอง การคิดนึก ทั้ง ๓ อยาง (ตา + รูป +

จักขุวิญญาณ ฯลฯ ใจ + ธรรมารมณ + มโนวิญญาณ)
มาประจวบกันทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข
เปนทุกข
หรือไมสุขไมทุกข
นี้แหละชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางที่เปนของรอน
รอนเพราะอะไร
รอนเพราะไฟราคะ
ไฟโทสะ
ไฟโมหะ
รอนเพราะความเกิด
ความแก
ความเจ็บ
ความตาย
รอนเพราะความเสียใจ การรองไห ความทุกข ความโทมนัส
ความตรอมใจ

สรุปพระธรรมเทศนานี้วา อายตนะภายใน ๖ ประการ
อายตนะภายนอก
๖
ประการ
วิญญาณ
๖
อยาง
ผัสสะคือการกระทบกันของสภาวธรรม
๓
อยางนั้น
ทําใหเกิดความรูส
 ึกเปนสุข
เปนทุกข
หรือไมสุขไมทุกข
เพราะมีอุปาทาน คือ ความยึดติดอยูกับความสุข ความทุกข
หรือความไมสุขไมทุกขนั้น
จึงถูกกิเลสมีราคะเปนตน
หรือถูกกองทุกขมีชาติ ชรา มรณะ เปนตน เผาใจใหเรารอน
สมเด็จพระนราสภทศพลทรงแสดงอานิสงสแหงวิปสสนาป
ญญา
ที่รูแจงเห็นจริงความเรารอนอันเกิดจากกิเลสและกองทุกขวา
อริยสาวกผูสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายในจักษุ โสตะ
ฆานะ ชิวหา กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ และเวทนา คือ
ความรูสึกเปนสุข
เปนทุกข
หรือไมสุขไมทุกข
อันเกิดจากสภาวธรรมทั้ง ๓ นั้น มาประจวบกัน
เมื่อทานเบื่อหนาย
จิตยอมหมดความกําหนัด
เมื่อหมดความกําหนัดยอมหลุดพน
ครั้นหลุดพนจากกิเลสแลว
ชาติ คือความเกิดในปญจโวการภพ (มีขันธ ๕) จตุโวการภพ

(มีขันธ
๔)
เอกโวการภพ
(มีขันธ
๑)
ยอมสิ้นไป
ชื่อวาเปนผูอ
 ยูจบพรหมจรรยและทํากิจที่ควรทําสําเร็จแลว
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
ภิกษุหนึ่งพันรูปก็มีจิตหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย
ไดบรรลุอรหัตผล เปนอเสขบุคคลทั้งหมดดวยประการฉะนี้

โปรดพระเจาพิมพิสาร

เมื่อภิกษุปุราณชฏิลบรรลุอรหัตผลแลว
ทรงประทับอยูทค
ี่ ยาสีสะประเทศตามอภิรมยพุทธอัธยาศัยแลว
อันวิสุทธิสงฆองคอรหันตหนึ่งพันเปนพุทธบริวารแวดลอมเสด็จไป
ประทับ
ณ
ลัฏฐิวโนทยานสวนตาลหนุมสุปติฏฐเจดีย
พระเจาพิมพิสารทรงสดับขาวนั้น
พรอมพราหมณ
คฤหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต เสด็จไปเฝา
คนเหลานี้มีอาการทางกายและวาจาตางกันเปน
๕
ประเภท
๑.

บางพวกถวายอภิวาทกราบไหว

๓.

บางพวกประนมมือไหว

๒.
๔.

บางพวกเพียงแตทักทายปราศัย
บางพวกประกาศชื่อและโคตรของตน

๕.
บางพวกนั่งนิ่งไมทําประการใดทั้งสิ้น
เพราะยังไมแนใจวาระหวางอุรุเวลกัสสปะกับพระสมณโคดม
ใครเปนอาจารย ใครเปนศิษย
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความคิดของคนเหลานั้น
จึงตรัสถามพระอุรเุ วลกัสสปะวา

ทานผูปาโมกขแหงคณาจารยทั้งหลาย
ทานเห็นอะไรจึงเลิกละการบูชาไฟเสีย
พระอุรุเวลกัสสปะทูลวา
ยัญทั้งหลายลวนมุงหมายกามคุณ และสตรี ซึ่งลวนแตเปนมลทิน
ขาพระองคทราบอยางนี้แลวจึงเลิกละการบูชายัญเสีย
แตบัดนี้
ขาพระองคไดเห็นพระนิพพานอันสงบ ไมมีอุปธิ คือ ขันธ กิเลส
และอภิสังขาร
ใจของขาพเจาจึงยินดีในพระนิพพานนั้น
แลวทานไดลุกขึ้นกราบลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาแลว
ประกาศตอหนาชาวมคธวา
สตฺถา
เม
ภนฺเต
ภควา,
สาวโกหมสฺสมิ
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ
พระองคเปนศาสดา ของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก
พราหมณและคฤหบดีชาวมคธ
ไดเห็นและไดยินพระอุรุเวลกัสสปะเชนนั้นแลวหมดความสงสัย
ตั้งใจฟงพระธรรมเทศนา อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๑๑ นหุต
ไดบรรลุโสดาปตติผล ๑ นหุต ตั้งอยูในสรณคมน
พระเจาพิมพิสารครั้นบรรลุโสดาปตติผลแลว
ไดกราบทูลพระศาสดาใหทรงทราบถึงความปรารถนาในกาลกอ
นของพระองค ๕ ขอวา
๑. ขอใหขาพเจาไดรับอภิเษกเปนกษัตริยในแควนมคธ
๒.
ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
จงเสด็จมายังแวนแควนของขาพเจา
๓. ขอใหขาพเจาไดเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจานั้น
๔.
ขอใหพระผูมีพระภาคเจานั้นทรงแสดงธรรมแกขาพเจา
๕.
ขอใหขาพเจาไดรูทั่วถึงธรรมของพระผูมีพระภาคเจานั้น
บัดนี้
ความปรารถนาทั้ง
๕
ประการของขาพระองคไดสําเร็จเรียบรอยแลวทุกประการ

แลวไดทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งพระสงฆทั้งหมด
รับถวายภัตตาหารในพระราชนิเวศนในวันรุงขึ้น
วั น รุ ง ขึ้ น พ ระศาสดาพ ร อ มด ว ยพ ระปุ ร าณ ช ฎิ ล ๑
พั
น
อ
ง
ค
ไดเสด็จไปยังพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสารทรงอังคาสพระ
สงฆ มี พ ระพุ ท ธเจ าเป น ประมุ ข ด ว ยขั ช ชโภชนาหารอั น ประณี ต
ด ว ย พ ร ะ หั ต ถ ข อ ง พ ร ะ อ ง ค
เปนการแสดงออกซึ่งความเคารพตามสัปปุริสวิสัย
เมื่อเสร็จภัตกิจแลว
ทรงคิดถึงสถานที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ทรงเห็นวาเวฬุวันอุทยานเปนสถานที่ไมพลุกพลาน
หนทางไมไกลแตโคจรคามเพื่อเที่ยวบิณฑบาต
ควรเปนสถานที่มีวิเวกสุขตามสมณวิสัย
จึงทรงจับพระเตาทองอันเต็มไปดวยน้ําหลั่งลงเปนนิมิตหมายแหง
การถวายเวฬุวันอุทยานแดพระศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรับแลว
ทรงกระทําอนุโมทนาแลวเสด็จไปประทับ
ณ
อารามนั้น
และทรงอาศัยอัตถุปปตติ
คือ
เหตุเกิดเรื่องนี้อนุญาตใหภิกษุทั้งหลายรับถวายอารามตามปรารถ
นา เวฬุวนามรามจึงเปนอารามแรกทีเ่ กิดขึ้นในพุทธุปบาทกาลนี้

ทรงไดอค
ั รสาวก

เตน โข ปน สมเยน สมัยนั้น ปริพาชกคนหนึ่งนามวา
สญชัย
อาศัยอยู
ณ
เมืองราชคฤห
กับปริพาชกบริษัทจํานวนมาก พราหมณมาณพ ๒ คน ชื่อ
สารีบุตร
และโมคคัลลานะ

ออกแสวงหาโมกขธรรมไดไปบวชประพฤติพรหมจรรยในสํานักข
องสญชัยนั้น
สองสหายไมพอใจลัทธิสมัยของสญชัย
จึงไดทํากติกากันวา
ถาใครไดอมตธรรมกอนจงบอกแกกัน
ครั้งนั้น
สารีบุตรปริพาชกไดพบพระอัสสชิกําลังเที่ยวภิกษาจารในเมืองรา
ชคฤห
กิริยามารยาทนาเลื่อมใส
จึงเขาไปหาถามถึงศาสดาและอาราธนาใหแสดงธรรม
พระเถระแสดงอริยสัจ
๔
โดยยอวา
ธรรมทั้งหลายลวนเกิดแตเหตุ
พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น
และตรัสความดับของธรรมเหลานัน
้
(วาตองดับที่เหตุ)
พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้
สารีบุตรปริพาชกฟงธรรมแลวไดดวงตาเห็นธรรม
คือบรรลุโสดาปตติผล
จึงกลับไปบอกแกโมคคัลลานปริพาชก
พรอมกับแสดงธรรมใหฟง
โมคคัลลานปริพาชกฟงธรรมแลวไดดวงตาเห็นธรรม
จึงชวนกันลาอาจารยสญชัยไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาที่เวฬุวัน
พรอมปริพาชกทีเ่ ปนบริวารของตน
สมเด็จพระบรมศาสดา
ไดโปรดประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแกพวกเขา
ภิกษุผูเปนบริวารไดรับฟงธรรมของพระศาสดาไดบรรลุอรหัตผลอ
ยูในพรหมจรรย
พระโมคคัลลานเถระ
หลังจากบวชได
๗
วัน
ไปทําความเพียรอยูที่กัลลวาลมุตตคาม
นั่งโงกงวงเพราะถูกถีนมิทธนิวรณเขาครอบงํา
พระองคทรงทราบจึงเสด็จไปสอน
ทานฟงโอวาทแลวบรรลุอรหัตผล

ฝายพระสารีบุตรเถระ
บวชได
๑๕
วัน
เมื่อพระผูมีพระภาคประทับอยูที่ถ้ําสุกรขาตาแสดงเวทนาปริคคหสู
ตรโปรดทีฆนขปริพาชก ทานไปถวายงานพัดอยูฟงธรรมไปดวย
จึงไดสําเร็จอรหัตผล ณ สถานที่นั้น
ขอสังเกต
พระสาวกทั้งสองลวนแตไดบรรลุพระอรหัตผลในสํานักของพระศ
าสดา

ทรงบัญญัตอ
ิ ป
ุ ช
 ฌา
ฌายวัตรและอาจริยวัตร

เมื่อภิกษุบริษท
ั ถึงความไพบูลยขึ้นโดยลําดับ
พระองคทรงปรารภอากัปปาจารพิบัติแหงภิกษุใหมบางจําพวก
จึงทรงอนุญาตใหถือนิสัยเนื่องดวยอุปชฌายและอาจารย
และทรงบัญญัติอุปชฌายวัตรและอาจริยวัตร
เปนตน
ตามอัตถุปปตติเกิดเรื่องนั้น ๆ

พุทธกิจกถา กัณฑที่ ๘

ทรงเตรียมพระองคเพือ
่ บําเพ็ญสั
ญสัตตูปการกิ
ปการกิจ

สมเด็จพระบรมโลกนาถ
ผูประกอบดวยพระกรุณาคุณอันใหญหลวง
มีพระทัยใฝหาประโยชนแกเวไนยสัตวดวยพระอัธยาศัยอันบริสุท
ธิ์
พุทฺโธ
ทรงเปนผูตื่นแลวจึงมาปลุกผูอื่นใหตื่น
ทนฺโต
ทรงฝกพระองคดีแลวจึงมาฝกผูอื่น
สนฺโต
ทรงสงบระงับสรรพกิเลสเหตุเรารอนทั้งปวงแลว
จึงทรงสั่งสอนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น
ปรินิพฺพุโต
ทรงเย็นสนิทจากเพลิงกิเลสแลว
จึงทรงสอนใหคนอื่นดับเพลิงกิเลส

ทรงบําเพ็ญสัตตูปการกิจ ๒ ประการ

พระองคทรงเสด็จจาริกไปในคามนิคมและราชธานีตาง ๆ
เพื่อทรงประกอบสัตตูปการกิจ ๒ ประการ

๑.
ธมฺมํ
เทเสติ
ทรงแสดงธรรมดวยสามารถแหงขอปฏิบัติของคฤหัสถและบรรพชิ
ต
๒.
วินยํ
ปฺญาเปติ
ทรงบัญญัติวินัยอุบายเครื่องฝกสหธรรมิกบริษัท
เปนสิกขาบท
และขันธกะนั้น
ๆ
ตั้งเขตแดนขอบขัน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติดีงามดวยกายและวาจา

อาการที
่ รงแสดงธรรม
อาการทีท

พระองคทรงสั่งสอนเวไนยสัตวดวยประโยชนทั้ง ๓ คือ
๑.
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
ผลดีที่จะพึงไดประสบในปจจุบันภพทันตาเห็น
ธรรมทีท
่ รงสอน
คือ
อุฏฐานสัมปทา
ความขยันหมั่นเพียร
อารักขสัมปทา
การรูจักดูแลรักษา กัลยาณมิตตตา มีกัลยาณมิตร สมชีวิตา
เลี้ยงชีวิตแตพอเหมาะสม
๒.
สัมปรายิกัตถประโยชน
ผลดีที่จะพึงไดรับในชาติหนา ธรรมทีท
่ รงสอน คือ ศรัทธา ศีล
จาคะ ปญญา
๓.
ปรมัตถประโยชน
ผลดีสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ธรรมที่ทรงสอนคือ
ศีล
สมาธิ
และปญญา
ที่มีความลุมลึกไปโดยลําดับ
ครอบคลุมหลักธรรมคําสอนที่มีอยูทั้งสิ้น

วิธฝ
ี ก
 คน ๓ ประการ

อนึ่ง เวไนยสัตวที่ควรฝกก็เปนตาง ๆ กันโดยลัทธิวาท
(การยึดถือลัทธิ) ทิฏฐิวาท
(การถือทิฏฐิ) เปนพราหมณชาติ
เดียรถีย ปริพาชก พาหิรบรรพชิต ชฏิลดาบส ยักษ เทวดา
พรหม
ที่มีอัธยาศัยวิปริตถือผิดตาง
ๆ
บางครั้ง
ทรงใชอิทธิปาฏิหาริย
บางครั้งทรงใชอาเทศนาปาฏิหาริย
บางครั้งทรงใชอนุศาสนีปาฏิหาริย ทรมานฝกสอนใหเสื่อมพยศ

วิธส
ี อนคฤหัสถผม
ู อ
ี น
ิ ทรียแ
 กกลา

สนา

เมื่อจะทรงสอนคฤหัสถซึ่งไมใชบรรพชิตทั้งในและนอกศา
ผูมีอุปนิสัยอินทรียแกกลาควรสําเร็จมรรคผล
ณ

อาสนะที่ฟงธรรมนั้น

สรุปแลวผูประกอบดวยองค

๓

คือ

๑.

เปนมนุษย
๒.
เปนคฤหัสถ
๓.
มีอินทรียแกกลา
สําหรับบุคคลเชนนี้จะทรงแสดงอนุปุพพีกถา ๕ และอริยสัจ ๔

อุบายวิธแ
ี สดงธรรม ๔ ประการ

และการที่จะทรงสั่งสอนคฤหัสถบริษัทเชนนั้น
จะทรงแสดงธรรมดวยอุบายวิธี ๔ ประการ คือ
๑. สันทัสสนา ทรงชี้แจงใหผูฟงเห็นโทษและคุณชัดเจน
เหมือนเห็นดวยตาของตนเอง
๒.
สมาทปนา
ชักชวนหรือโนมนาวใหผูฟงเห็นวาสิ่งนั้นไมดี ควรละ สิ่งนั้นดี
ควรประพฤติ
๓.
สมุตเตชนา
ชี้แจงใหผูฟงเกิดความกลาหาญที่จะละความชั่ว ประพฤติความดี
๔.
สัมปหังสนา
พรรณนาคุณแหงการละความชั่ว
และบําเพ็ญความดี เปนตนนั้นใหผูฟงรื่นเริงบันเทิงใจ

ธรรมที่เปนเหตุใหพรหมจรรยตงั้ อยูไ
 ดนานและเปนประโย
ชนแกเทวดาและมนุษย

ธรรม ๓๗ ประการ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘
เปนอภิญญาเทสิตธรรม ธรรมที่ทรงแสดงดวยพระปญญาอันยิ่ง
หรือธรรมที่ทรงแสดงเพื่อใหเกิดปญญาอันยิ่ง
ธรรม
๓๗
ประการนี้
ภิกษุทั้งหลายเลาเรียนใหดี
เห็นประโยชนปฏิบัติเปนประจํา
ทําใหมาก
ก็จะพึงทําใหพรหมจรรย
(ศาสนา)
ตั้งอยูไดนาน
ทั้งเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย

ปญญาทีก
่ าํ หนดนามรูปโดยลักษณะทัง้ ๓
เปนคุณเบือ
้ งสู
งสูงแหงพรหมจรรย

คําสอนที่เปนไปโดยมากในพระพุทธศาสนา
ที่เรียกวา
พหุลานุศาสนี คือ ทรงสอนพุทธบริษัทใหเห็นดวยปญญาวา รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันยอลงเปน ๒ คือ รูป
เรียกวารูป สวน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
รวมกันเรียกวา นาม เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ปญญาทีร่ อบรูในลักษณะทั้ง ๓ นี้เรียกวา ธัมมฐิติญาณ
(รูความดํารงอยูแหงสภาวธรรม)
หรือเรียกวา
ยถาภูตญาณทัสสนะ
(ปญญารูเห็นตามความเปนจริง)
เปนเหตุใหเกิดนิพพานญาณ (การรูหรือการบรรลุนิพพาน)

ยถาภูตญาณทัสสนะเปนเครือ
่ งถอนคาหะความยึ
งถอนคาหะความยึดถือ ๓
ประการ

ยถาภูตญาณทัสสนะ
ความรูเห็นตามความเปนจริง
เปนเครื่องถอนคาหะความยึดถือผิด ๓ ประการ คือ
๑.
เมื่อเห็นตามเปนจริงวา
นั่นไมใชของเรา
ยอมถอนตัณหาคาหะ ความถือมั่นดวยอํานาจ ตัณหาเสียได
๒.
เมื่อเห็นตามเปนจริงวา
สภาพนั่นไมเปนเรา
ยอมถอนมานคาหะ
ความถือมั่นดวยอํานาจมานะ (เยอหยิ่ง) เสียได
๓.
เมื่อเห็นตามเปนจริงวา
สภาพนั่นไมใชตว
ั ตนแกนสารของเรา
ยอมถอนทิฏฐิคาหะ
ความถือมั่นดวยอํานาจทิฏฐิ (ความเห็นผิด) เสียได

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนปปญจธรรม

ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ทั้ง ๓ นี้จัดวาเปน ปปญจธรรม
ธรรมที่ทําใหเกิดความเนิ่นชา
อธิบายวา
ถาสัตวยังมีความอยากได
ถือตัว
และเห็นผิดอยู
ก็ยอมไมมีปญญาที่รเู ห็นตามความเปนจริง
เมื่อไมรเู ห็นตามความเปนจริง
ก็ไมสามารถจะพนจากความทุกขได

อนัตตานุปส
 สนาละอั
สนาละอัตตวาทุปาทาน

สัตวทั้งหลายลวนยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชาทั้ง
๓
นี้
แมผูเปนคณาจารยบางคน
จะสอนใหละอุปาทาน
ก็ละไดเฉพาะกามุปาทาน
ทิฏุปาทาน
และสีลพตุปาทาน

เทานั้น แตไปยึดมั่นอยูกับอัตตวาทุปาทาน วามีอาตมันตัวตนอยู
จึงเห็นความจริงแตเพียง ๒ ประการ คือ ไมเที่ยง เปนทุกข
ไมมีใครเห็นอนัตตา นานเขาจึงเวียนมาหาปปญจธรรมดานเดิม
คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิอีก ยอมไมพนจากวัฏฏสงสาร
สวนพระตถาคตทั้งหลาย
ทรงทราบความจริงทั้ง
๓
ประการ คือ ความไมเที่ยง เปนทุกข และความเปนอนัตตา
ของสังขารทั้งหลาย ถอนอุปาทานทั้ง ๔ คือ กามุปาทาน
ทิฏุปาทาน
สีลพตุปาทาน
และอัตตวาทุปาทาน
เสียได
จึงเปนผูไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา ไดบรรลุอมตมหานิพพาน
เพราะทรงมุงผลคือ
ความพนจากวัฏฏทุกขของเวไนยสัตว
พระองคจึงทรงสั่งสอนใหพิจารณาสังขาร
โดยลักษณะ
๓
ประการ
คือ
ไมเที่ยง
เปนทุกข
และเปนอนัตตา
เปนพหุลานุศาสนี
คําสอนที่มากกวาคําสอนอยางอื่นในพระพุทธศาสนา

พระธรรมชื่อวา สฺวากฺขาโต
ขาโต (ตรัสไวด)ี

พระองคทรงแสดงธรรมสอนเวไนยสัตวดวยอาการ
อยาง คือ

๓

๑.
อภิฺญาย
ธมฺมํ
เทเสติ
ทรงแสดงธรรมหวังจะใหเวไนยสัตวตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง
ไมมีปดบังอําพราง
หรือเปดเผยแกสาวกบางองค
ปกปดสําหรับสาวกบางองค

๒.
สนิทานํ
ธมฺมํ
เทเสติ
ทรงแสดงธรรมประกอบดวยเหตุ
ควรที่ผูฟงจะตรองตามใหเห็นจริงได
๓.
สปฺปาฏิหาริยํ
ธมฺมํ
เทเสติ
ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย ที่ผูปฏิบัติตามไดผลดีจริง
ดังนั้น พระธรรมที่ทรงแสดงจึงชื่อวา สฺวากฺขาโต คือ
ตรัสไวดีแลว และพระสงฆผูปฏิบัติตามพระธรรมนั้น จึงชื่อวา
สุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติดีแลว

อาการที่ทรงบัญญัตพ
ิ ระวินย
ั

เพื่อจะเปนที่รองรับอธิกุศล
ใหบุคคลไดบําเพ็ญสัมมาปฏิบัติทางพระนิพพานโดยงาย
และใหหางไกลจากอกุศลธุลีตาง
ๆ
จึงทรงบัญญัติพระวินัยสําหรับใชกบ
ั ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา
สามเณร สามเณรี ไมทั่วไปในคฤหัสถบริษัทมณฑล

ความเปนมาของ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา
ขมานา สามเณร
สามเณรี
สามเณรี

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสําเร็จอนุตรสัมมาสัมโ
พธิญาณ
ทรงประกาศพระศาสนาเริ่มตั้งแตทรงแสดงพระธรรมจักร
โปรดปญจวัคคีย
๕
ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ทานโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม
ทูลขอบรรพชาอุปสมบทจึงทรงอนุญาตใหเปนภิกษุดวยพระวาจา
วา
เธอจงเปนภิกษุมาเถิด
ธรรมอันเรากลาวไวดีแลว
เธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด
เพียงเทานี้ทานโกณฑัญญะ

ก็ไดเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
วิธีนี้เรียกวา
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ใชแตลําพังพระศาสดาพระองคเดียวเทานั้น
ครั้นตอมา
เมื่อมีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลก ๖๐
องค
คือ
ภิกษุปญจวัคคีย
๕
รูป
พระยสเถระและสหายของทานอีก
๕๔
รูป
ทรงสงทานเหลานั้นไปประกาศพระศาสนา
มีผูศรัทธาตองการบวชจึงนํามาเฝาเพื่อประทานอุปสมบท
ทรงเห็นวาเปนความลําบาก
จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชกุลบุตรไดเอง
เฉพาะตัวตอตัว
โดยใหเขาปลงผมและหนวด ครองผายอมน้ําฝาด กราบภิกษุ
นั่งกระโหยงประนมมือ
วาตามพระสงฆ
วา พุทฺธํ
สรณํ
คจฺฉามิฯเปฯตติยมฺป
สงฺฆํ
สรณํ
คจฺฉามิ
เพียงเทานี้
ผูนั้นก็ไดสําเร็จเปนภิกษุ
วิธีนี้เรียกวา
ติสรณคมนูปสัมปทา
แปลวา อุปสมบทดวยการรับไตรสรณคมน
ครั้นตอมา
เมื่อพระองคประทับอยูที่กรุงราชคฤห
แควนมคธ
ตรัสใหพระสารีบุตรเถระเปนพระอุปชฌายบวชพราหมณคนหนึ่งเ
ปนการสงฆดวยวิธีสวดกรรมวาจา ๓ ครั้ง พรอมทั้งญัตติ ๑
เรียกวา
ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา
และทรงใหยกเลิกวิธีบวชดวยการรับไตรสรณคมนเสีย

ทรงอนุญาตการบรรพชาเปนสามเณร

เมื่อครั้งที่พระองคเสด็จยังนครกบิลพัสดุ
เพื่อโปรดพระประยูรญาติ
ทรงรับสั่งใหพระสารีบุตรเถระบรรพชาใหพระราหุล
โดยวิธีรับไตรสรณคมน
เรียกวา
บรรพชาเปนสามเณร
เพราะขณะนั้นทานยังเปนเด็กมาก ยังไมเหมาะสมจะเปนภิกษุ

ทรงอนุญาตใหสตรีอป
ุ สมบทเปนภิกษุณี

ครั้งหนึ่ง พระองคเสด็จอยูที่กูฏาคารศาลา ปามหาวัน
เมืองไพศาลี
ทรงอนุญาตอุปสมบทเปนภิกษุณี
แกพระนางมหาปชาบดี
ดวยวิธีรับครุธรรม
๘
ประการ
ทรงอนุญาตอุปสมบทแกนางสากิยาณี
๕๐๐
นาง
โดยภิกษุสงฆฝายเดียว
ทรงตั้งภิกษุณีบริษัทขึ้นในพระพุทธศาสนา
ตอมาเมื่อมีภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ
จึงทรงอนุญาตอัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา
การอุปสมบทดวยกรรมวาจา
๘
คือ
ญัตติจตุตถกรรมวาจาฝายภิกษุสงฆ
และญัตติจตุตถกรรมวาจาฝายภิกษุณีสงฆแกผูที่จะบวชเปนภิกษุ
ณี

วิธบ
ี วชสามเณรี

ตอมาทรงอนุญาตใหภิกษุณีบรรพชาใหสตรีผูมีอายุยังนอ
ยเปนสามเณรี
ดวยวิธีรับไตรสรณคมน
เหมือนกับภิกษุใหบรรพชาสามเณร

สิกขมานา

ตอมาทรงอนุญาตใหภิกษุณีสงฆใหสิกขาสมมติแกสามเณ
รี ประพฤติใหบริบรู ณ ๒ ปกอน จึงอุปสมบทเปนนางภิกษุณีได
ผูประพฤติสิกขาสมมตินี้เรียกวา สิกขมานา

สหธรรมิกบรรพชิต ๕

ภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑ สามเณรีสิกขมานา ๑ สามเณร ๑
สามเณรี
๑
เปนสหธรรมิกบรรพชิต
๕
จําพวก
ดวยประการฉะนี้

ทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ
บัญญัตส
ิ ก
ิ ขาบทแกภก
ิ ษุ และภิกษุณี

พระองคทรงบัญญัติสิกขาบทเฉพาะภิกษุบาง
เฉพาะภิกษุณีบาง
สาธารณะทั่วไปแกทั้งสองพวกบาง
ซึ่งเรียกวา วินัย เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ
คือ
๑. เพื่อใหสงฆยอมรับวาดีแลว ชอบแลว
๒. เพื่อความสําราญแหงสงฆ
๓. เพื่อขมบุคคลผูไมละอายใจ
๔. เพื่ออยูสบายแหงผูมีศีล
๕. เพื่อปองกันความเสียหายในปจจุบัน
๖. เพื่อกําจัดเหตุแหงความเสียหายในสัมปรายภพ
๗. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไมเลื่อมใส
๘. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสอยูแลว
๙. เพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม
๑๐.
เพื่ออนุเคราะหพระวินัย
(สนับสนุนใหคนมีระเบียบวินัย)

ประโยชนทม
ี่ งุ หมายแหงพระธรรมวินย
ั

ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงและทรงบัญญัติไวแมจะมีมากมา
ย แตเมื่อจะกลาวถึงผลมุงหมายสูงสุดก็เพื่อ
วิมุตติ
คือ
ความหลุดพนวิเศษจากสรรพกิเลส
เครื่องเศราหมองใจอยางเดียว
เปรียบเหมือนน้ําในมหาสมุทรทั้งหลายที่กวางใหญจะกี่มหาสมุทร
ก็ตาม ลวนมีรสเดียวกันคือ มีรสเค็ม

ทรงแสดงธรรมและบัญญัตว
ิ น
ิ ย
ั เพือ
่ ประกาศสัทธรรม ๓
ประการ

พระพุทธองคทรงแสดงธรรมและทรงบัญญัติวินัย
เพื่อประกาศสัทธรรม ๓ ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ใหเปนไปในพุทธบริษัทสาวกมณฑลทั้งเทวดา
มนุษย
สตรี
บุรุษ คฤหัสถ บรรพชิต ตามสมควร
คําสอนอันแสดงขอปฏิบัติคือ ศีล สมาธิ ปญญา ชื่อวา
ปริยัติสัทธรรม
การปฏิบัติตามศีล
สมาธิ
ปญญา
ชื่อวา
ปฏิปตติสัทธรรม
มรรค ผล นิพพาน ที่ไดบรรลุเพราะการปฏิบัติตามศีล
สมาธิ ปญญา ชื่อวา ปฏิเวธสัทธรรม
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงใหสัทธรรม ๓ ประการนี้
เปนไปในมนุษยพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา
จนบริษัททั้ง
๔
นั้นทรงคุณธรรมดํารงใน
เอตทัคคสถานตามอภิสมัยสมบัติ ดังนี้

บริษท
ั ๔ ผูต
 งั้ อยูใ
 นเอตทัคคสถาน

ฝายภิกษุบริษัท
พระสารีบุตรอัครสาวกทานทรงปญญาอันพิเศษ
ใหอนุตรธรรมจักรที่พระตถาคตเจาใหเปนไปแลว
ใหเปนไปตามไดโดยชอบ
ดังปรินายกรัตนแหงบรมจักรพรรดิฉะนั้น
ทานเปนผูเ ลิศกวา
ภิกษุผูมีปญญามาก
พระมหาโมคคัลลานะ
อัครสาวกที่
๒
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่มีอิทธิฤทธิ์
พระอัญญาโกณฑัญญะ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูรูราตรีนาน
พระมหากัสสปะ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูทรงธุดงคคุณ
พระอนุรุทธะ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูไดทิพยจักษุญาณ
พระภัททิยกาฬิโคธายบุตร
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเกิด
ณ ตระกูลสูง
พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีเสียงเพราะ
พระปณโฑลภารทวาชะ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูบันลือสีหนาททั้งปวง
พระปุณณมันตานีบุตร
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนธรรมกถึก
พระมหากัจจายนะ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูแจกเนื้อความแหงคํายอออกโดยพิสดารไ
ด
พระจุลลปนถกเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายอันนิรมิตไดซึ่งมโนมยกาย
และเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูฉลาดในเจโตวิวัฏ การพลิกปญญา

พระมหาปนถกเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูฉลาดในปญญาวิวัฏฏ
เจโตวิวัฏฏ
การพลิกจิต
พระสุภูติเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูอยูดวยอรณวิหาร
ไมมีกิเลส
และเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนทักขิเณยยะ
ควรรับทักขิณาทานเครื่องเจริญสุขสมปติ
พระขทิรวนิยะเรวตเถระ
อันอยูในปาไมกระถินก็วา
ไมตะเคียนก็วา เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูอยูปา
พระกังขาเรวตเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเพงดวยฌาน
พระโสณโกฬิวิสเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีความเพียรปรารภแลว
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีวาจาอันไพเราะ
พระสีวลีเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีลาภมาก
พระวักกลิเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูนอมลงดวยศรัทธา
พระราหุล เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูใครซึ่งสิกขา
พระรัฏฐปาลเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูบวชดวยศรัทธา
พระกุณฑธานเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูถือเอาซึ่งสลากเปนประถม
พระวังคีสเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณ
พระอุปเสนวังคันตบุตร
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูนํามาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบ
พระทัพพมัลลบุตร
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูแตงตั้งปูลาดเสนาสนะ
พระปลินทวัจฉเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนทีร่ ักเจริญจิตของเทวดา
พระพาหิยทารุจีรย
ิ ะ
เลิศกวาทานที่เปนขิปปาภิญญาบุคคลตรัสรูพลัน

พระกุมารกัสสปเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูกลาวธรรมกถาวิจิตร
พระมหาโกฏฐิตเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูถึงซึ่งปฏิสัมภิทา
พระอานนทเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายโดยคุณพิเศษถึง
๕
สถาน
คือ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่เปนพหุสูต
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่มีธิติปญญาจําทรง เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ผูอุปฐาก
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่มีบริษัทใหญบริวารมาก
พระพากุลเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีโรคนอย
พระโสภิตเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูระลึกไดซึ่งปุพเพนิวาส
พระอุบาลีเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูทรงไวซึ่งวินัย
พระนันทกเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูใหโอวาทนางภิกษุณี
พระนันทเถระ
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีความเกื้อกูลในปฏิภาณ
พระโมฆราชเถระ
เลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายผูทรงจีวรเศราหมองในภิกษุบริษัทมีทานผูท
 รงคุณพิเศษ
นั้น ๆ ซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญในเอตทัคคสถานโดยนิยมดังนี้
ในฝายภิกษุณีบริษัทเลา
พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ซึ่งไดรับครุธัมมปฏิคคหณุปสมบทกอนเปนประถมกวาภิกษุณีทั้งห
ลาย
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายบรรดาผูรูราตรี
คือเปนนางภิกษุณีกอนกวานางภิกษุณีทั้งปวง
นางเขมาเถรี
เปนอัครสาวิกา
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายผูมีปญญามาก

นางอุบลวัณณาเถรี
อัครสาวิกาที่
๒
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายผูมีฤทธิ์
นางปฏาจาราเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายอันทรงไวซึ่งวินัย
นางธัมมทินนาเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายบรรดาที่เปนธรรมกถึก
นางนันทาเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายผูเพงดวยฌานสมาบัติ
นางโสณาเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายผูมีความเพียรปรารภแลว
นางสกุณเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายที่บรรลุทพ
ิ ยจักษุญาณ
นางภัททากุณฑลเกสีเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายผูเปนขิปปาภิญญามีความตรัสรูพ
ลัน
นางภัททกาปลานีเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายที่ระลึกไดซึ่งปุพเพนิวาส
นางภัททากัจจานาเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายที่ถึงซึ่งอภิญญาอันใหญแลว
นางกิสาโคตมีเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายผูทรงไวซงึ่ จีวรอันเศราหมอง
นางสิงคาลมาตาเถรี
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายที่นอมลงแลวดวยศรัทธา
ภิกษุณีพุทธบริษท
ั ทรงคุณสมบัติดํารงในเอตทัคคสถาน
ดวยประการฉะนี้

ฝายอุบาสกบริษท
ั

พาณิชทั้ง
๒
คือ ตปุสสะ ๑
ภัลลิกะ
๑
ผูไดสรณะเปนเทฺววาจิกอุบาสก
เมื่อเสด็จอยู
ณ
ควงไมราชายตนพฤกษนั้น เลิศกวาสาวกอุบาสกผูถึงสรณะกอน
สุทัตตคฤหบดีอนาถบิณฑิกเศรษฐีโสดาบัน
เลิศกวาอุบาสกผูทายกทั้งหลาย
จิตตคฤหบดี
อนาคามีอริยสาวก
อยูเมืองมัจฉิกาสัณฑนคร
เลิศกวาอุบาสกทั้งหลายผูเปนธรรมกถึก
หัตถอาฬวกอนาคามีอริยสาวกเปนอุบาสกเลิศกวาอุบาสก
ทั้งหลาย ผูสงเคราะหบริษท
ั ดวยสังคหวัตถุ ๔
ทาวมหานามสักกะผูพระสกทาคามีอริยสาวก
เลิศกวาอุบาสกทั้งหลายผูใหซึ่งปจจัยลาภอันประณีต
อุคคคฤหบดีอนาคามีอริยสาวกอยู
ณ
เมืองไพศาลี
เลิศกวามนาปทายกอุบาสกผูใหสิ่งของอันใหเจริญจิต
อุคคตคฤหบดีอนาคามีอริยสาวก อยู ณ บานหัตถีคาม
เลิศกวาสังฆุปฏฐากอุบาสก ผูปฏิบัติสงฆ
ปุรพันธเศรษฐีบุตรโสดาบันอริยสาวก
เลิศกวาอุบาสกผูเลื่อมใสมั่นคง
ชีวกโกมารภัจ เลิศกวาอุบาสกที่เลื่อมใสในบุคคล
นังกุลบิดาคฤหบดีโสดาบัน
เลิศกวาอุบาสกทั้งหลายผูมีความคุนเคยในพระพุทธเจา
อุบาสกพุทธบริษัทคฤหัสถสาวกมีคุณสมบัติดํารงในเอตทั
คคสถาน ดวยประการฉะนี้

ฝายอุบาสิกาบริษท
ั

นางสุชาดาเสนิยธิดาโสดาบันอริยสาวิกาไดถึงสรณะกอน
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูถึงสรณะกอน
นางวิสาขามิคารมาตาโสดาบัน
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายที่เปนทายิกาบริจาคทาน

นางขุชชุตตราโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูเปนธรรมกถึก
นางสามาวดีโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูอยูดวยเมตตาวิหาร
นางอุตรานันทมาตาโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูเพงดวยฌานสมาบัติ
นางสุปปวาสาโกลิยธิตาโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูใหซึ่งปจจัยลาภอันประณีต
นางสุปปยาอุบาสิกาโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูปฏิบัติภิกษุไข
นางกาติยานีโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูไดเลื่อมใสมั่นคง
นางคฤหปตานีนังกุชมาตาโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูมีความคุนเคยในพระพุทธเจา
นางกาฬีอุบาสิกากุลฆริกาโสดาบันอริยสาวิกา
เลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูไดเลื่อมใสแลวดวยไดยินตาม
อุบาสิกาพุทธบริษัทคฤหัสถสาวิกา
มีคุณสมบัติดํารงอยูในเอตทัคคสถาน ดวยประการฉะนี้

มหาปรินพ
ิ พานสูตร กัณฑที่ ๙

พรรษาที่
๔๕
พรรษาสุดทาย ทรงจําพรรษา ณ
บานเวฬุวคาม เขตเมืองไพศาลี
ทรงพระประชวรขราพาธแลว
เกิดทุกขเวทนาใกลปรินิพพาน ภายในพรรษานั้น
ไดตรัสสอนพระอานนทเถระที่มีความวิตกกังวลกับการปร
ะชวรของพระองควา
ดูกอนอานนท
สมัยใด
พระตถาคตเจาเขาอนิมิตตเจโตสมาธิ คือ ไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวง
เพราะดับเวทนาบางเหลา
สมัยนั้น
กายของพระตถาคตเจา
ยอมมีความผาสุก
เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายจงมีตนเปนที่พึ่ง

มิใชมีบุคคลหรือสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง ทรงอธิบายวามีตนเปนที่พึ่ง คือ
มีธรรมเปนที่พึ่ง
ธรรมนั้นไดแก
เอกายนมรรค
คือ
สติปฏฐานทั้ง ๔
ครั้นออกพรรษา
ประทับอยูที่ปาวาลเจดีย
ทรงรับอาราธนาพระยามารวาอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน
เรียกวา
ทรงปลงอายุสังขาร
พระอรรถถกาจารย
ถือตามพระบาลีนี้จึงกลาววา
พระผูมีพระภาคเจาทรงปลงอายุสังขารวันมาฆปุรณมี
ทรงแสดงบริษัท ๘ คือ กษัตริย ๑ พราหมณ ๑
คฤหบดี
๑
สมณะ
๑
หมูเทพชั้นจาตุมหาราชิกา
๑
ชั้นดาวดึงส
๑
หมูมาร
๑
หมูพรหม ๑
ซึ่งพระองคทรงเคยเขาไปสนทนาและแสดงธรรมีกถาสั่งสอน
ทรงแสดงสถานที่
๑๖
ตําบล
ที่ทรงทํานิมิตโอภาสอันหยาบเพื่อใหพระอานนททล
ู ขอใหทรงอยู
แสดงธรรม
เพื่อประโยชน
เพื่อความสุขแกมหาชน
คือ
ที่เมืองราชคฤห ๑๐ แหง เมืองเวสาลี ๖ แหง
เมืองราชคฤห ๑๐ แหง คือ ภูเขาคิชฌกูฏ ๑
โคตมนิโครธ ๑ โจรัปปปาตะ ๑ สัตตบัณณคูหา ๑ กาฬสิลา
๑ สัปปโสณฑิกา ๑ ตโปทาราม ๑ เวฬุวัน ๑ ชีวกัมพวัน ๑
มัททกุจฉิมิคทายวัน ๑
เมืองเวสาลี ๖ แหง คือ อุเทนเจดีย ๑ โคตมกเจดีย ๑
สัตตัมพเจดีย ๑ พหุปุตตเจดีย ๑ สารันทเจดีย ๑ ปาวาลเจดีย
๑

ทรงสังสอนพุ
่งสอนพุทธบริษั
ษทด
ท
ั ดวยสังเวคกถาและอัปปมาทธรรม

พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวทรงสอ
นวา คนทั้งหลาย ทั้งที่เปนคนหนุมสาว คนแก ทั้งที่เปนคนโง
คนฉลาด
ทั้งที่เปนคนมั่งมี
และคนยากจน
ลวนแตมีความตายรอคอยอยูขางหนา
เหมือนภาชนะดินที่นายชางหมอกระทําไว
สุดทายก็ตองแตกทําลาย
ทานทั้งหลาย
จงใหประโยชนตน
ประโยชนผูอื่นถึงพรอมบริบูรณดวยความไมประมาทเถิด

เวสาลีนาคาวโลก
ทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตรเมืองไพศาลี

ครั้งนั้น
เวลาเชา
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครไพศา
ลี
ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต
ไดทอดพระเนตรเมืองไพศาลีเปนนาคาวโลก
คือ
กลับเยื้องพระกายมาทั้งพระองคเปนมหาปุริสอาการอยางหนึ่ง
แลวตรัสกับพระอานนทวา
การดูเมืองไพศาลีครั้งนี้เปนปจฉิมทัศนะ
(การดูครั้งสุดทาย)
ของตถาคต เราไปบานภัณฑุคามกันเถิด

ทรงแสดงอริยธรรม ๔ ประการ

ณ บานภัณฑุคามนั้น ทรงแสดงธรรม ๔ ประการ คือ
ศีล
สมาธิ
ปญญา
วิมุตติ
วาเปนอริยธรรม
(ธรรมทําความเปนอริยะ) ทรงอธิบายวาเพราะไมไดตรัสรูธรรม
๔
ประการนี้
เราและทานทั้งหลายจึงไดทองเที่ยวไปในภพกําเนิด
ไดรับความทุกขอันวิจิตรเปนอเนกประการ
แตบัดนี้
เราและทานทั้งหลายตรัสรูธรรม
๔
ประการนี้แลว
จึงทําลายโมหะ และดับตัณหาเสียได การเกิดในภพใหมจึงไมมี

ทรงแสดงไตรสิกขาวาเปนปฏิปทาแหงวิมต
ุ ติ

ทรงแสดงอานิสงส
(คุณ)
แหงศีลวา
เปนที่ตั้งอันใหญแหงคุณพิเศษชั้นสูง
เหมือนแผนดินเปนที่อาศัยทํางานของมนุษย
ศีลเมื่อบริบูรณดี
ยอมกอใหเกิดสมาธิ
สมาธิที่เกิดจากศีลอันบริสุทธิ์ยอมมีอานิสงสใหญยิ่ง
สมาธิเมื่อมั่นคงดีแลวยอมกอใหเกิดปญญา
ปญญาทีเ่ กิดมาจากสมาธิอันแนวแนและบริสุทธิ์
ยอมมีอานิสงสใหญยิ่ง
คือ
จะทําใหจิตมีความรูแจงเห็นจริง
เมื่อจิตรูแจงเห็นจริงดวยอํานาจปญญาแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะ คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ
ทั้ง ๓ อยางไมมีเชื้อเหลือ (นิรินธนพินาศ)
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยูที่อานันทเจดีย
เขตโภคนคร
ตรัสมหาประเทศ
(เครือ
่ งกําหนดรูภาษิตของพระองค)
ฝายพระสูตร
เรียกวา
สุตตันติกมหาปเทส
๔
ใจความยอวา
ถามีผูอื่นมาอางพระศาสดา
สงฆ
คณะ
หรือบุคคล
แลวแสดงวานี้เปนธรรม
เปนวินัย
เปนสัตถุศาสน
อยาพึงดวนรับรองหรือดวนปฏิเสธ
พึงสอบสวนดูกับพระวินัยและพระสูตร ถาขัดแยงกัน พึงทราบวา
นั่นไมใชธรรม
วินัย
และสัตถุศาสน
ถาตรงกันทั้งพระวินัยและพระสูตร
พึงทราบวานั่นเปนธรรม
วินัย และสัตถุศาสน

วันทีน
่ ายจุนทะถวายปจฉิมบิณฑบาต

พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่โภคนครนั้นตามสมควรแก
เวลา
จึงเสด็จไปถึงปาวานคร
ประทับอยูท
 ี่ปาไมมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร

นายจุนทะไดเขาไปเฝา
ไดฟงพระธรรมเทศนา
เชื่อกรรมและวิบากแลว
จึงทูลอาราธนาพระองคพรอมทั้งพระสงฆเพื่อรับอาหารบิณฑบาต
ในวันรุงขึ้น พระองคทรงรับโดยดุษณียภาพ
วันรุงขึ้นที่นายจุนทะไดถวายภัตตาหารปจฉิมบิณฑบาตท
านนั้น
เปนวันที่พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ซึ่งพระอรรถกถาจารยกลาววา วันวิสาขปุรณีดิถีเพ็ญเดือน ๖

เสด็จสูก
 ส
ุ น
ิ ารานคร

เมื่อพระผูมีพระภาคทรงเสวยภัตตาหารของนายจุนทะแลว
ทรงพระประชวรลงพระโลหิตอยางหนัก
แตทรงอดกลั้นไวดวยอธิวาสนขันติธรรม ครั้งนั้นไดตรัส
เรียกพระอานนทมาสั่งวา จะเสด็จไปยังเมืองกุสินารา
ในระหวางทางไดพบกับบุตรแหงมัลลกษัตริยคนหนึ่ง ชื่อ
ปุกกุสะ
เปนสาวกของอาฬารดาบส
กาลามโคตร
ทรงแสดงธรรมเทศนาแกเขา
ทําใหเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใส
ไดถวายผาคูเนื้อดี
เรียกวา
ผาสิงคิวรรณ
รับสั่งใหถวายพระอานนทเถระผืนหนึ่ง
แตพระเถระไดถวายใหพระองคทรงนุงผืนหนึ่ง
หมผืนหนึ่ง
ทําใหผิวพรรณพระกายบริสุทธิ์ผุดผาดผองใส
จนพระอานนทกราบทูลสรรเสริญ
จึงตรัสแกพระเถระวา
กายแหงพระตถาคตยอมบริสุทธิ์ พรรณแหงผิวผุดผองยิ่งนัก ๒
ครั้ง
คือ
เวลาราตรีที่จะตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
และเวลาราตรีที่จะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

ประทมอุฏฐานไสยา

ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จพุทธดําเนินไปถึงแมน้ํากกุธานที
ไดเสด็จลงสรงและเสวยแลว
เสด็จไปประทับยังอัมพวัน
ตรัสเรียกพระจุนทกเถระใหปผ
ู าสังฆาฏิเปน
๔
ชั้นถวาย
ทรงสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา
ตั้งพระบาทใหเหลื่อมกัน
มีสติสัมปชัญญะทําพระทัยซึ่งอุฏฐานสัญญา
ความตั้งใจจะเสด็จลุกขึ้น โดยมีพระจุนทกเถระนัง่ เฝาอยู

ทรงดับความเดือดรอนใจของนายจุ
นใจของนายจุนทะ

ณ สถานที่นั้น ไดตรัสเรียกพระอานนทเถระมาตรัสวา
บิณฑบาต
๒
อยาง
มีผลเทากัน
ทั้งมีผลมาก
มีอานิสงสมากกวาบิณฑบาตอื่น
ๆ
คือ
บิณฑบาตที่พระตถาคตบริโภคแลวตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๑
ที่พระตถาคตบริโภคแลวปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
๑

ทรงเปลงอุทาน

พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภการบําเพ็ญกุศลของนายจุ
นทะ
ไดเปลงอุทานวา
บุญกุศลยอมเจริญแกผูบริจาคทาน
ผูสํารวมในศีล
(รักษาศีล)
ยอมไมกอเวร
คนฉลาดยอมละบาปได เพราะความสิ้นราคะ โทสะ และโมหะ
ยอมเปนผูมีความเย็นใจ

มหาปรินพ
ิ พานสูตร กัณฑที่ ๙
ภาคหลัง

เสด็จถึงเมืองกุสน
ิ ารา ประทมอนุฏฐานไสยา

ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จพุทธดําเนินขามแมน้ําหิรัญญวดี ถึงเมืองกุสินารา ประทับ
ณ สาลวัน ตรัสสั่งใหพระอานนทเถระตั้งเตียงระหวางไมรังทั้งคู
ผินศีรษะไปทางทิศอุดร
ทรงสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา
วางพระบาทเหลื่อมกัน
มีสติสัมปชัญญะ
แตมิไดมีอุฏฐานสัญญามนสิการ เพราะเปนไสยาอวสาน เรียกวา
อนุฏฐานไสยา

ทรงยกยองปฏิบต
ั ิบช
ู า

สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคทรงปรารภการสักการบูชาของเทวดาทั้งหลาย
ไดตรัสแกพระอานนทเถระวา
พระตถาคตไมเปนอันบริษท
ั บูชาดวยสักการะพิเศษเพียงเทานี้
ผูที่ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ธรรมบทหนา หมายถึง วิธีการ
ธรรมบทหลัง
หมายถึง
เปาหมาย
ปฏิบัติชอบยิ่ง
ประพฤติตามธรรม
(โลกุตตรธรรม)
จึงชื่อวาบูชาพระตถาคตดวยการบูชาอยางยิ่ง

ทรงแสดงสั
ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล

พระโลกนาถทรงแสดงสถานที่
๔
ตําบล
แกพระอานนทเถระวา
เปนที่ควรจะดู
ควรจะเห็น
ควรใหเกิดสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธา
คือ
สถานที่ประสูติจากพระครรภ
๑
สถานที่ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๑
สถานที่แสดงพระอนุตรธรรมจักร
(ปฐมเทศนา)
๑
สถานที่ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑

การบูชาพระ
าพระพุ
พระพุทธสรีระเปนกิจของคฤหัสถ

พระพุทธองคไดตรัสแกพระอานนทเถระวา ดูกอนอานนท
สหธรรมิกบริษัท
จงอยาขวนขวายเพื่อจะบูชาสรีระแหงพระตถาคตเลย
เธอทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท
มีความเพียรมุงตอที่สุดแหงพรหมจรรยอยูทุกอิริยาบถเถิด
กษัตริย
พราหมณ
คฤหบดี
ทั้งหลาย
ผูเปนบัณฑิต
เลื่อมใสในพระตถาคตมีอยู
เขาเหลานั้น
จักทําสักการบูชาสรีระแหงพระตถาคตเอง

วิธป
ี ฏิบต
ั ิในพระพุทธสรีระ

พระพุทธองคตรัสแกพระอานนทเถระ
ผูทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระวา
ชนทั้งหลายพันซึ่งสรีระของจักรพรรดิราชดวยผาใหม
แลวซับดวยสําลี
แลวหอดวยผาใหมโดยอุบายนี้หารอยชั้น
แลวเชิญพระสรีระลงประดิษฐาน
ณ
รางเหล็กอันเต็มไปดวยน้ํามัน
ปดครอบดวยรางเหล็กอันเปนฝา
ทําจิตกาธาร
ลวนแตดวยไมหอม
ทําฌาปนกิจแลว
เชิญพระอัฏฐิธาตุบรรจุทําสถูปไว ณ ที่ประชุมแหงถนนใหญทั้ง
๔ ฉันใด พึงปฏิบัติในพระตถาคตเจาฉันนั้นเถิด

ถูปารหบุคคล ๔

ครั้นทรงแสดงอัจฉริยบุรุษรัตน
๒
ประเภทดังนี้แลว
จึงไดทรงแสดงถูปารหบุคคลผูควรแกการประดิษฐานสถูป
๔
ประเภท
คือ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
๑

พระปจเจกสัมพุทธเจา
๑
พระเจาจักรพรรดิราช ๑

พระตถาคตสาวกอรหันต

๑

ทรงแสดงขออัศจรรย ๔ ประการ ในพระอานนท

พระพุทธองคทรงแสดงขออัศจรรย
๔
ประการในพระอานนทเถระวา เมื่อภิกษุบริษท
ั
ภิกษุณีบริษัท
อุบาสกบริษัท
หรืออุบาสิกาบริษัท
เขาไปหาเพื่อจะพบพระอานนท
บริษัทนัน
้ ไดเห็นเธอแลวก็มีจิตยินดี
ถาอานนทแสดงธรรม
บริษัทนัน
้ ก็มีจิตชื่นชมดวยภาษิตของอานนท
ไมอิ่ม
ไมเบื่อธรรมกถาคตที่อานนทแสดงนั้นเลย
ครั้นอานนทนิ่งหยุดธรรมกถา
บริษัท
๔
ซึ่งไดสดับนั้น
ก็มีจิตยินดี ไมอิ่ม ไมเบื่อ

ตรัสใหแจงข
งขาวปรินพ
ิ พานแกพวกมัลลกษัตริย

ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งพระอานนทใหเขาไปบอกพวกมัลลกษั
ตริยใหทราบวา
พระตถาคตจักปรินิพพาน
ณ
ยามสุดทายแหงราตรีวันนี้
เพื่อใหมัลลกษัตริยทั้งหลาย
จะไดไมตองเดือดรอนในภายหลังวา
พระตถาคตเจาไดปรินิพพานในคามเขตของเรา

โปรดสุภท
ั ทปริพาชก

ครั้งนั้น
ปริพาชกคนหนึ่งชื่อวา
สุภัททะ
อาศัยอยูในเมืองกุสินารา
มีความเชื่อเรื่องที่อาจารยเกา
ๆ
เลากันตอ
ๆ
มาวา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายอมเกิดขึ้นในโลกเปนบางครั้งบางค

ราว
และพระองคก็จะปรินิพพานในราตรีนี้
ตนเองยังมีความสงสัยในเรื่องครูทั้ง ๖ มีปุรณกัสสป เปนตน
ซึ่งคนทั้งหลายสมมติกันวาเปนคนดี
ประเสริฐ
ครูทั้ง
๖
นั้นไดตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งของตนจริงหรือไม
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ทูลถามปญหานั้น
พระพุทธองคตรัสวา ดูกอนสุภัททะ การที่ครูทั้ง ๖
จะไดตรัสรูหรือไมไดตรัสรูนั้น
อยาสนใจเลย
ตถาคตจะแสดงธรรมแกเธอ ดูกอนสุภัททะ อริยมรรคมีองค ๘
ไมมีในธรรมวินัยใด สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔
ยอมไมมีในธรรมวินัยนั้น
อริยมรรคมีองค
๘
นั้นมีอยูในธรรมวินัย
(องเรา)
นี้เทานั้น
ทั้งที่เปนปฏิปทา
(เอปฏิบัติ) และอภิสมัย (การตรัสรู) ดังนั้น สมณะที่ ๑
(พระโสดาบัน) สมณะที่ ๒ (พระสกิทาคามี) สมณะที่ ๓
(พระอนาคามี)
สมณะที่
๔
(พระอรหันต)
ยอมมีจริงในธรรมวินัยนี้เทานั้น

ปจฉิมสักขิสาวก

เมื่อพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้แลว
สุภัททะไดทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา
แตในฐานะที่เคยเปนเดียรถียอยูกอ
 น จึงตองอยูติตถิยปริวาส ๔
เดือน
สุภัททะทูลวาแมจะตองอยูถึง
๔
ป
ก็ยินดี
เมื่อทรงทราบความจริงใจเชนนี้
จึงตรัสแกพระอานนทเถระวา
ถาเชนนั้นทานทัง้ หลายจงบวชใหสุภัททะเถิด
พระสุภัททะจึงไดชื่อวา
ปจฉิมสักขิสาวก
คือ
เปนสาวกรูปสุดทายที่ไดบวชในสํานักของพระศาสดา
ตอมาไมนานทานก็ไดบรรลุอรหัตผล

ทรงตัง้ พระธรรมวินย
ั เปนศาสดา

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกพระอานนทเถระวา
ดูกอนอานนท
ตอไปภายหนาทานทั้งหลายพึงมีความวิตกวา
ศาสนาไมมีพระศาสดา ขอนั้นมิชอบมิควรเลย ดูกอนอานนท
ธรรมก็ดี
วินัยก็ดี
อันใดที่เราไดแสดงแลว
ไดบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย
ธรรมและวินัยนั้นเปนศาสดาแหงทานทั้งหลายโดยกาลลวงไปแห
งเรา

ประทานปจฉิมโอวาท

ลําดับนั้น
พระพุทธองคไดประทานปจฉิมโอวาทแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราตถาคตขอเตือนทานทั้งหลายวา
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา
ทานทั้งหลายจงใหกิจทั้งปวงถึงพรอมบริบูรณดวยความไมประมา
ทเถิด นี้เปนวาจาที่สุดแหงพระตถาคตเจา

พระวาจานี้แสดงใหเห็นวา
พระผูมีพระภาคเจาไดรวบรวมโอวาททั้งปวงที่ไดประทานแลวเปน
เวลา ๔๕ พรรษา ลงในความไมประมาทอยางเดียวเทานั้น

ปรินพ
ิ พาน

หลังจากทรงประทานปจฉิมโอวาทแลว
พระพุทธองคไมไดตรัสอะไรอีกเลย ทรงเขาอนุปุพพวิหารสมาบัติ
๙ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และสัญญเวทยิตนิโรธ

ดับจิตตสังขาร
คือ
สัญญา
และเวทนา
ทรงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแลว
ทรงเขาสมาบัติ
๘
ถอยหลังกลับมาจากเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงปฐมฌาน
ออกจากปฐมฌานแลว
ทรงเขาทุติยฌาน
จนถึงจตุตถฌาน
ครั้นออกจากจตุตถฌานแลว
จึงดับขันธปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีวันวิสาขปุรณมี

ผูก
 ลาวคาถาแสดงธรรมสังเวช

เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น
มีผูกลาวคาถาแสดงธรรมเวช
ความสลดใจกับเหตุการณ
ทาน คือ

๔

๑.
ทาวสหับมบดีพรหม
กลาววา
พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา
ผูเปนศาสดาหาบุคคลเปรียบไมไดในโลก
ทรงมีพลังแหงญาณ
มาดับขันธปรินิพพานในโลกใด
สัตวโลกทุกรูปทุกนามจักตองทอดทิ้งรางกายของตน
(ถมทับ)
ไวในโลกนั้น (แนนอน)
๒. ทาวโกสียเทวราช กลาววา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง
มีความเกิดและความดับเปนธรรมดา
(ปกติ)
เกิดขึ้นแลว
ยอมดับไป ความที่สังขาร (เบญจขันธ) เหลานั้น ระงับไป
(ไมเกิด) นํามาซึ่งความสุข (ไมตอง แก เจ็บ ตาย)
๓.
พระอนุรท
ุ ธเถระ
กลาววา
พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระทัยมั่นคง
ทรงสิ้นลมปราณแลว
พระมุนีมิไดหวั่นไหวตอโลกธรรม
มุงแตสันติอยางเดียว
ไมทรงระยอตอมรณะใด
ๆ
ทรงอยูเหนือเวทนาทุกอยาง
การปรินิพพานและความหลุดพนแหงใจของพระองค
เปรียบเหมือนประทีปอันไพโรจนชัชวาลเต็มที่แลวดับไป

๔.
พระอานนทเถระ
กลาววา
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเพียบพรอมไปดวยความดี
เสด็จดับขันธปรินิพพาน
เวลานั้นความนาสะพรึงกลัว
ความสยดสยอง
ไดเกิดมีแลวแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
(วาความตายไมละเวนใครเลย)

ธาตุวภ
ิ ช
ั ชนกถา กัณฑที่ ๑๐

ปรินพ
ิ พานได ๘ วัน ถวายพระเพลิง

พระอรรถกถาจารยกลาววา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได
๘
วัน
จึงไดทําการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตามนัยนี้ คือ วันแรม
๘ ค่ํา เดือน ๖ ที่ทําเชนนี้ เพราะรอพระมหากัสสปเถระ
ผูเปนสาวกผูใ
 หญที่สุดในเวลานัน
้

สวนทีไ
่ มถก
ู เพลิงไหม

ครั้นพระมหากัสสปเถระพรอมกับภิกษุสงฆ
๕๐๐
รูป
เดินทางมาถึง
จึงไดทําการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
พระฉวีหนังผิวภายนอก
พระจัมมะหนังภายใน
พระนหารุ
เสนเอ็น
พระลสิกา
ไขขอ
พระมังสะ
เนื้อทั้งหมดถูกเพลิงไหมไมเหลือแมแตเถาและเขมา
สวนพระอัฐิ พระเกสา พระโลมา พระนขา พระทนต
กับผา ๒ ผืน ยังเหลืออยู เพลิงมิไดไหม

กษัตริยแ
 ละพราหมณสง ทูตมาขอพระธาตุ

ครั้งนั้น
กษัตริยและพราหมณ
๗
หัวเมืองไดสงทูตมาขอพระสารีริกธาตุ คือ
๑. พระเจาอชาตศัตรู แหงแควนมคธ
๒. กษัตริยลิจฉวี
แหงพระนครไพศาลี
๓. กษัตริยศากยะ
แหงกบิลพัสดุนคร
๔. ถูลีกษัตริย
ในอัลลกัปปนคร
๕. โกลิยกษัตริย
ในรามคาม
๖. มหาพราหมณ
เจาเมืองเวฏฐทีปกนคร
๗. มัลลกษัตริย
แหงปาวานคร
แตมัลลกษัตริยแหงกุสินารานครไมยอมแบงให
และทูตานุทูตจากพระนครทั้ง
๗
นั้นก็ไมยอมทอถอย
จวนจะเกิดวิวาทเปนสงครามสัมประหารใหญ

โทณพราหมณแจกพระบรมสารี
ิ ธาตุ
จกพระบรมสารีรก

ครั้งนั้น มีพราหมณคนหนึ่งชื่อ โทณะ เปนผูใหญ
มีความรูทั้งคดีโลก
คดีธรรม
เปนทีเ่ ชื่อถือของประชุมชน
เห็นวาจะเกิดสงครามเพราะพระสารีริกธาตุ ซึ่งเปนการไมสมควร
จึงไดมาเจรจาใหมัลลกษัตริยแหงกุสินารายินยอม
โดยกลาวในทามกลางกษัตริยและพราหมณเหลานั้นวา
องคสมเด็จพระผูม
 ีพระภาคเจาทรงเปนขันติวาทะกลาวสรรเสริญค
วามอดทนอดกลั้น
การปรารภสวนพระสรีระของพระองค
แลวประหัดประหารกันดวยอาวุธ
เปนการไมดีเลย
ขอใหเราทั้งปวงสามัคคีปรองดอง
ยิ้มแยมแจมใสเขาหากัน
แบงพระสารีริกธาตุเปน ๘ สวน ใหเทากันทุกพระนครเถิด
โทณพราหมณไดกลาวถอยคําแสดงขันติวาทะและสามัคคี
ธรรมจบลงแลว

กษัตริยและพราหมณทั้งหลายไดสามัคคีพรอมเพรียงกันแบงพระ
ธาตุเปน
๘
สวน
แลวนํากลับไปสรางสถูปบรรจุไวเปนที่เคารพสักการะยังพระนคร
ของตน

โทณพราหมณขอทะนานตวงพระธาตุ

เมื่อกษัตริยและพราหมณทั้งหลายยินยอมแบงพระธาตุนั้น
โทณพราหมณไดถือเอาตุมพะ
คือ
ทะนานทอง
ตวงพระธาตุแจกให
เสร็จแลวไดขอตุมมะนั้นไปสรางสถูปบรรจุไวใหประชาชนสักการ
ะบูชา

โมริยกษั
ยกษัตริยเ ชิญพระอังคารไปบรรจุ

ครั้งนั้น
ไดสงทูตมาขอแบงพระสารีริกธาตุ
มัลลกษัตริยจึงใหเชิญพระอังคาร
ไปทําสถูปบรรจุไวสักการะบูชา

โมริยกษัตริยเมืองปปผลิวัน
แตมาไมทัน
(เถาถาน)

ประเภทแหงสัมมาสัมพุทธเจดีย

กษัตริยและพราหมณ
๗
หัวเมือง
ดังกลาวมา
และมัลลกษัตริยแหงกุสินารานคร
ตางสรางพระสถูปเจดียบรรจุพระสารีริกธาตุสวนที่ตนไดไปไวในเ
มืองของตน ๆ จึงรวมเปนพระธาตุเจดีย ๘ แหง
โทณพราหมณสรางสถูปบรรจุทะนานตวงพระธาตุ
ตุมพสถูป

เรียก

โมริยกษัตริยแหงปปผลิวัน
นําเอาพระอังคารไปสรางสถูปบรรจุไว เรียกวา อังคารสถูป
รวมทั้งหมดจึงมีพระสถูปเจดียสถานหลังประถมกาลแหงป
รินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู
๑๐
ตําบลดวยกัน ดวยประการฉะนี้

สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล เปนพุทธเจดียด
 ว
 ย

อนึ่ง
สังเวชนียสถาน
๔
ตําบล
คือ
สถานที่พระตถาคตประสูติ
๑
สถานที่ตรัสรู
๑
สถานที่แสดงพระธรรมจักร
๑
สถานที่ปรินิพพาน
๑
ทรงแสดงแกพระอานนทเถระวา
เปนสถานที่กุลบุตรผูมีศรัทธาควรจะดู
ควรจะเห็น
ควรจะใหเกิดความสังเวช ฉะนั้น จึงจัดเปนเจดียดวย

พระพุทธรูปเปนอุทเทสิกเจดีย

ตอมาพุทธศาสนิกบัณฑิต ไดคิดสรางพระพุทธรูปปฏิมา
เปนเครื่องระลึกถึงองคสมเด็จพระบรมศาสดา
ใหเกิดพุทธารมณปติใจ
พระพุทธรูปปฏิมานี้
เรียกวา
อุทเทสิกเจดีย

ธรรมเจดีย

อนึ่ง
วิญูชนบางพวก
ไมสามารถจะสรางพระพุทธรูปปฏิมาได หรือสรางไดแตไมนิยม
จึงไดสรางพระสถูปขึ้นแลว
นําเอาใบลานที่จดจารึกพุทธวจนปริยัติธรรม
มีปฏิจจสมุปบาท
เปนตน บรรจุไวภายใน เพื่อกราบไหวบูชา
สถูปนี้เรียกวา
ธรรมเจดีย

เจดีย ๒ ประเภท

เจดียครั้งประถมกาลแหงปรินิพพานของพระบรมศาสดามี
๒ ประเภท คือ ธาตุเจดีย ๑ บริโภคเจดีย ๑
๑. ธาตุเจดีย ไดแก เจดียบรรจุพระธาตุ ๘ แหง
๒.
บริโภคเจดีย
ไดแก
เจดียบรรจุตุมพะ
คือ
ทะนานตวงพระธาตุ
และเจดียบรรจุพระอังคารของพระสัมมาสัมพุทธเจา

เจดียท
 งั้ หมดมี ๔ ประเภท

เพราะฉะนั้น
เมื่อรวมเจดียซึ่งแสดงไวในพระบาลี
คัมภีรอรรถกถาและฎีกากลาวรวมเปนอันเดียวกัน ก็ไดเจดียเปน
๔
ประเภท
คือ
ธาตุเจดีย
บริโภคเจดีย
ธรรมเจดีย
และอุทเทสิกเจดีย

ความเปนมาแหงพระธรรมวินย
ั

เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกพระอานนทเถร
ะในวันจะปรินิพพานวา
เมื่อเราผูตถาคตปรินิพพานลวงไปแลว
ธรรมและวินัยจักเปนศาสดาแหงเธอทั้งหลาย
ในวันที่โทณพราหมณแจกพระสารีริกธาตุ
ภิกษุเปนอันมากมาสันนิบาตประชุมกัน
ทานมหากัสสปะซึ่งเปนเถระในสงฆ
จึงไดนําการติเตียนพระธรรมวินัยอันสุภัททวุฑฒบรรพชิตเจรจากั
บภิกษุทั้งหลาย
มาบอกกลาวแกพระสงฆ
แลวชักชวนใหทาํ สังคายนาพระธรรมวินัย
เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา
พระเถระคัดเลือกพระอริยสงฆองคอรหันตได ๕๐๐ รูป
แลวไดพรักพรอมกัน
ณ
เมืองราชคฤห

ทําสังคายนาครั้งแรกเมื่อพระศาสดาปรินิพพานได
๓
เดือน
(กลางเดือน ๙) ใชเวลา ๗ เดือนจึงแลวเสร็จปฐมสังคายนา

สังคายนาครัง้ ที่ ๒

เมื่อพระศาสดาปรินิพพานได
๑๐๐
ป
เหลาภิกษุวัชชีบุตร
ชาวเมืองไพศาลี
ละเมิดพระธรรมวินย
ั
ไดทั้งสหธรรมิกและคฤหัสถจํานวนมากเปนฝกฝาย พระอรหันต
๗๐๐
รูป
มีพระยสกากัณฑบุตรเถระเปนประธาน
ไดพรักพรอมกัน
ณ
วาลิการาม
เมืองไพศาลี
ชําระเสี้ยนหนามพระธรรมวินัยใหสูญไปโดยอาณาสงฆ
ประดิษฐานธรรมวงศบริสุทธิ์สืบมาในมัธยมชนบทสิน
้ กาลนาน

สังคายนาครัง้ ที่ ๓

ครั้นพระพุทธศาสนาผานมาได
๒๑๘
ป
สมัยพระเจาอโศกมหาราชครองราชสมบัติ ณ ปาตลีบุตรนคร
เกิดเสี้ยนหนามแกพระธรรมวินัยอีก
เพราะเหลาเดียรถียปลอมเขามาบวชในพระพุทธศาสนา
พระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระ
ไดพึงราโชปถัมภในพระเจาอโศกมหาราช
กําจัดเดียรถียเหลานั้นออกจากสังฆมณฑลไดแลว
พรักพรอมกับภิกษุสงฆองคอรหันตผูทรงธรรมวินัยชําระวาทะซึ่งเ
ปนมลทินแหงพระพุทธศาสนาเรียบรอยแลว
ประดิษฐานธรรมวงศใหดํารงสืบมา
ตั้งแตพระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานมาเปนเวลาประม
าณ ๔๕๐ ป พุทธบริษท
ั ไดทรงจําพระธรรมวินัยมาโดยมุขปาฐะ
คือ การทองจํา ไมไดจดบันทึกดวยตัวอักษร
ครั้นเวลาผานมา ทานกําหนดวาประมาณ
๔๕๐
ป
แตพุทธปรินิพพาน
พุทธบริษัทชาวสิงหล

ซึ่งรับพระพุทธศาสนาจากพระมหินทเถระ
แตป
๒๓๖
หลังพุทธปรินิพพาน
ประชุมกันในอาโลกเลณสถาน
ในมลัยชนบท
ลังกาทวีป
ไดเขียนพระปริยต
ั ิธรรมเปนอักษรจารึกลงไวในใบลาน
คลายกับการสังคายนาครั้งที่ ๔

สังคายนาครัง้ ที่ ๔

พระธรรมวินัย
คือ
คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดแพรหลายมาจนถึงเราทั้งห
ลาย โดยวิธีการดังไดพรรณนามาฉะนี้แล ฯ

ประวัตพ
ิ ระเถระ ๑๖ รูป

ผูเ คยเปนศิษยพราหมณพาวรี

มีพราหมณคนหนึ่งชื่อพาวรี
ซึ่งออกไปบวชประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ
ตั้งอาศรมอยูที่ฝงแมน้ําโคธาวารี
ในที่พรมแดนแหงเมืองอัสสกะและอาฬกะ
เปนอาจารยใหญบอกไตรเพทแกหมูศิษย
ไดทราบวาพระโอรสของศากยราช
เสด็จออกบรรพชา
ปฏิญญาพระองควาเปนผูตรัสรูเ องโดยชอบ
แสดงธรรมสั่งสอนประชุมชน
มีคนเชื่อและเลื่อมใส
ยอมตนเปนสาวกปฏิบัติตามคําสั่งสอนเปนอันมาก
พาวรีคิดหลากใจใครจะสืบสวนใหไดความแน
จึงเรียกมาณพผูเปนศิษย
๑๖
คนมีอชิตมาณพเปนหัวหนา
ผูกปญหาใหคนละหมวด ๆ ใหไปทูลถามลองดู มาณพทั้ง ๑๖
คนลาอาจารยแลว
พามาณพที่เปนบริวารไปเฝาพระศาสดาที่ปาสาณเจดียแวนแควน
มคธ
ทูลขอโอกาสถามปญหาคนละหมวด
ๆ
ครั้นพระศาสดาทรงอนุญาตแลว

อชิตมาณพทูลถามปญหาเปนคนแรก
โลกคือหมูสัตว

อันอะไรปดบังไว

๔

ขอ

ดังนี้วา

จึงหลงดุจอยูในที่มืด,

เพราะอะไรเปนเหตุ จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ, พระองคตรัสวา
อะไรเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกนั้นใหติดอยู,
และตรัสวาอะไรเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น
พระศาสดาทรงพยากรณวา

โลกคือหมูสัตว

อันอวิชชาคือความไมรูแจง ปดบังไวแลว จึงหลงดุจอยูในที่มืด,
เพราะความอยากมีประการตาง ๆ
และความประมาทเลินเลอ
จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ,

เรากลาววาความอยากเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกใหติดอยู,
และเรากลาววาทุกขเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น

อ.
พระองคจงตรัสบอกวา
อะไรเปนเครือ
่ งหาม
เปนเครื่องกันความอยาก
ซึ่งเปนดุจกระแสน้ํา
หลั่งไหลไปในอารมณทั้งปวง ความอยากนั้น จะละไดเพราะ
ธรรมอะไร
พ.
สติเปนเครื่องหามเปนเครื่องกั้นความอยากนั้น
และความอยากนั้น จะละไดเพราะปญญา

เรากลาววา

อ. ปญญา สติ กับนามรูปนั้น จะดับไป ณ ที่ไหน
ขาพเจาทูลถามแลว ขอพระองคตรัสบอกความขอนี้แกขาพเจา
พ.
เราจะแกปญหาที่ทานถามถึงที่ดับนามรูปสิ้นเชิง
ไมมีเหลือแกทาน เพราะวิญญาณดับไปกอน นามรูปจึงดับไป ณ
ที่นั้นเอง
อ.
ชนผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว
และชนผูยังตองศึกษาอยูสองพวกนี้
มีอยูในโลกเปนอันมาก

ขาพเจาขอทูลถามถึงความประพฤติ
ของชนสองพวกนั้น
พระองคมีพระปญญาแกกลา ขอจงตรัสบอกแกขาพเจา
พ.
ภิกษุผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว
และชนผูยังตองศึกษาอยู
ตองเปนผูไมกําหนัดในกามทั้งหลาย
มีใจไมขุนมัว ฉลาดในธรรมทั้งปวง มีสติอยูในทุกอิริยาบถ
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหาที่อชิตมาณพทูลถามอยางนี้
แลว
โมฆราชมาณพปรารภจะทูลถามปญหา
ไดยินวา
โมฆราชมาณพนั้นถือตัววาเปนคนมีปญญากวามาณพทั้ง
๑๕
คน คิดจะทูลถามกอนแตเห็นวา
อชิตมาณพเปนผูใ
 หญกวา
จึงยอมใหทูลถามกอน
ครั้นอชิตมาณพถามแลว
จึงปรารภจะทูลถามเปนที่
๒
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการอยางนั้นแลวตรัสหามวา
โมฆราชทานยอมใหมาณพอื่นถามกอนเถิด
โมฆราชมาณพก็หยุดนิ่งอยู
ดับนั้น ติสสเมตเตยยมาณพ ทูลถามปญหาเปนที่ ๒ วา
ใครชื่อวาเปนผูสน
ั โดษ
คือ
เต็มความประสงคในโลกนี้
ความอยากซึ่งเปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไมมี
ใครรูสวนขางปลายทั้งสอง (คืออดีตกับอนาคต)
ดวยปญญาแลว ไมติดอยูในสวนทามกลาง ( คือปจจุบัน

)
พระองคตรัสวา
ใครลวงความอยากอันผูกใจสัตวไวในโลกนี้
ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได.

ใครเปนมหาบุรุษ

พระศาสดาทรงพยากรณวา ภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย
สํารวมในกามทั้งหลาย
ปราศจากความอยากแลว
มีสติระลึกไดทุกเมื่อ
พิจารณาเห็นโดยชอบแลว
ดับเครื่องรอนกระวนกระวายเสียไดแลว ชื่อวาเปนผูสันโดษ คือ
เต็มความประสงคในโลกนี้

ความอยากซึ่งเปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั่นแลไมมี
ภิกษุนั้นแลรูสวนขางปลายทั้งสองดวยปญญาแลว
ไมติดอยูในสวนทามกลาง
เรากลาววาภิกษุนั้นแลเปนมหาบุรุษ
ภิกษุนั้นแลลวงความอยากอันผูกใจสัตวไวในโลกนี้
ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหาที่ติสสเมตเตยยมาณพทูลถา
มอยางนี้แลว ปุณณกมาณพ ทูลถามปญหาเปนที่
๓
วา
บัดนี้มีปญหามาถึงพระองคผูหาความหวาดหวั่นมิได
รูเหตุที่เปนรากเหงาของสิ่งทั้งปวง
ขาพเจาขอทูลถาม
หมูมนุษยในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย พราหมณเปนอันมาก
อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา
ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพเจา
พระศาสดาทรงพยากรณวา
หมูมนุษยเหลานั้น
อยากไดของที่ตนปรารถนา
อาศัยของที่ชราทรุดโทรม
จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา
ป.

หมูมนุษยเหลานั้น

จะขามพนชาติชราไดบางหรือไม.

ถาไมประมาทในยัญของตน

พ.
หมูมนุษยเหลานั้น
มุงลาภที่ตนหวัง
จึงพูดสรรเสริญการบูชายัญ
รําพันสิ่งที่ตัวใครดังนั้น
ก็เพราะอาศัยลาภ
เรากลาววาผูบูชายัญเหลานั้น
ยังเปนคนกําหนัดยินดีในภพ ไมขามพนชาติชราไปได

ป.
ถาผูบูชายัญเหลานั้น
ขามพนชาติชรา
เพราะยัญของตนไมได
เมื่อเปนเชนนี้
ใครเลาในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ขามพนชาติชรานั้นไดแลว
พ.
ในโลกไหน

ความอยากซึ่งเปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรน
ๆ
ของผูใดไมมี

เพราะไดพิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหยอนในโลก
เรากลาววาผูนั้นซึ่งสงบระงับไดไมมีทุจริตความประพฤติชั่ว
อันจะทําใหมัวหมองดุจควันไฟอันจับเปนเขมา
ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต
หาความอยากทะเยอทะยานมิได
ขามพนชาติชราไปไดแลว
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่ปุณณกมาณพทูลถามอยางนี้แลว
เมตตคูมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๔ วา ขาพเจาขอทูลถาม
ขอพระองคจงตรัสบอกขอความที่จะทูลถามนั้นแกขาพเจา
ขาพเจาทราบวา
พระองคถึงที่สุดจบไตรเพท
มีจิตอันไดอบรมดีแลว
ทุกขในโลกหลายประการ
ไมใชแตอยางเดียวนี้ มีมาแลวแตอะไร
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ทานถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข
เราจักบอกแกทานตามรูเห็น
ทุกขในโลกนี้มีอุปธิคือกรรมและกิเลสเปนเหตุ
ลวนเกิดมากอนแตอุปธิ
ผูใดเปนคนเขลาไมรูแลว
กระทําอุปธินั้นใหเกิดขึ้น
ผูนั้นยอมถึงทุกขเนือง
ๆ
เหตุนั้นเมื่อรูเ ห็นวาอุปธิเปนแดนเกิดแหงทุกข
อยากระทําใหเกิดมี
ม.
ขาพเจาทูลถามขอใด
ก็ทรงแกขอนั้น
ประทานแกขาพเจาแลว
ขาพเจาขอทูลถามขออื่นอีก
ขอเชิญพระองคทรงแก
อยางไรผูมีปญญาจึงขามพนหวงทะเลใหญ
คือชาติชราและโศกพิไรรําพันเสียได
ขอพระองคจงทรงแกขอนั้นประทานแกขาพเจา
เพราะวาธรรมนัน
้ พระองคคงทรงทราบแลว

พ.
เราจักแสดงธรรมทีจ
่ ะพึงเห็นแจงดวยตนเอง
ในอัตภาพนี้
ไมตองพิศวงตามคําของผูอื่น
คืออยางนี้
ๆ
ที่บุคคลไดทราบแลวจะเปนผูมีสติ
ดําเนินขามความอยากอันใหติดอยูในโลกเสียไดแกทาน
ม. ขาพเจายินดีธรรม ที่สูงสุดนั้นเปนอยางยิ่ง

พ.
ทานรูอ
 ยางใดอยางหนึ่ง
ในสวนเบื้องบน
(คืออนาคต)
ในสวนเบื้องต่ํา
(คืออดีต)
ในสวนทามกลาง
(คือปจจุบัน)
จงบรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่น
ในสวนเหลานั้นเสีย
วิญญาณของทานจะไมตั้งอยูในภพ
ภิกษุผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ มีสติไมเลินเลอ ไดทราบแลว
ละความถือมั่นวาของเราเสียไดแลว
จะละทุกขคือชาติชราและโศกพิไรรําพันในโลกนี้ได
ม.
ขาพเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง
ธรรมอันไมมีอุปธิ
พระองคทรงแสดงชอบแลว
พระองคคงละทุกขไดแนแลว
เพราะวาพระองคไดทรงทราบธรรมนี้แลว
แมทานผูรูที่พระองคทรงสั่งสอนอยูเปนนิตย
ไมหยุดหยอน
คงละทุกขนั้นไดดวยเปนแนเหตุนั้น
ขาพเจาจึงไดมาถวายบังคมพระองค
ดวยตั้งใจจะใหทรงสั่งสอนขาพเจาเปนนิตย
ไมหยุดหยอนเหมือนอยางนั้นบาง

พ.
ทานรูวาผูใ
 ดเปนพราหมณถึงที่สุดจบไตรเพท
ไมมีกิเลสเครื่องกังวล
ไมติดของอยูในกามภพ
ผูนั้นแลขามลวงเหตุแหงทุกข
ดุจหวงทะเลอันใหญนี้ไดแนแลว
ครั้นขามถึงฝงแลวเปนคนไมมีกิเลสอันตรึงจิต
สิ้นความสงสัย
ผูนั้นครั้นรูแลวถึงที่สุดจบไตรเพทในศาสนานี้

ละธรรมที่เปนเหตุติดของอยูในภพนอยภพใหญเสียไดแลว
เปนคนมีความอยากสิ้นแลว
ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต
หาความอยากทะเยอทะยานมิได
เรากลาววาผูนั้นแลขามพนชาติชราไดแลว
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่เมตตคูมาณพทูลถามฉะนี้แลว
โธตกมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ
๕
วา
ขาพเจาทูลถามพระองค ขอจงตรัส
บอกแกขาพเจา
ขาพเจาอยากจะฟงพระวาจาของพระองค
ขาพเจาไดฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว
จะศึกษาขอปฏิบัติซึ่งเปนเครื่องดับกิเลสของตน
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ถาอยางนั้น
ทานจงเปนคนมีปญญา มีสติ
ทําความเพียรในศาสนานีเ้ ถิด
ธ. ขาพเจาไดเห็นพระองคผูเปนพราหมณ หากังวลมิได
เที่ยวอยูใ
 นเทวโลกและมนุษยโลก
เหตุนั้นขาพเจาขอถวายบังคมพระองค
ขอพระองคทรงเปลื้องขาพเจาเสียจากความสงสัยเถิด

พ. เราเปลื้องใคร ๆ ในโลก ผูยังมีความสงสัยอยูไมได
เมื่อทานรูธรรมอันประเสริฐ
ก็จะขามหวงทะเลใหญ
คือ
กิเลสอันนี้เสียไดเอง
ธ.
ขอพระองคจงทรงพระกรุณา
แสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสที่ขาพเจาควรจะรู
สั่งสอนขาพเจาใหเปนคนโปรงไมขัดของดุจอากาศ
สงบระงับกิเลสเสียได ไมอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยวอยูในโลกนี้

พ.
เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส
ซึ่งจะเห็นเองไมตองเชื่อตามตื่นขาว
ที่บุคคลไดทราบแลว
จะมีสติขามความอยากที่ตรึงใจไวในโลกเสียไดแกทาน
ธ.
ขาพเจาชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเป
นอยางยิ่ง

พ. ถาทานรูวาความทะยานอยากทั้งเบื้องบน
เบื้องต่ํา
ทามกลางเปนเหตุใหติดของอยูในโลก
ทานอยาทําความทะยานอยาก เพื่อจะเกิดในภพนอยใหญ
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่โธตกมาณพทูลถามอยางนี้แลว
อุปสีวมาณพทูลถามปญหาคํารบ
๖
วา
ลําพังขาพเจาผูเดียวไมไดอาศัยอะไรแลว
ไมอาจขามหวงทะเลใหญ
คือกิเลสได
ขอพระองคตรัสบอกอารมณที่หนวงเหนี่ยว
ซึ่งขาพเจาจะควรอาศัยขามหวงนี้แกขาพเจาเถิด
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ทานจงเปนผูมีสติเพงอากิญจัญญายตนฌาน
อาศัยอารมณวาไมมี
ๆ
ดังนี้
ขามหวงเสียเถิด
ทานจงละกามทั้งหลายเสีย
เปนคนเวนจากความสงสัย
เห็นธรรมที่สิ้นไปแหงความทะเยอทะยานอยากใหปรากฏชัด
ทั้งกลางคืนกลางวันเถิด
อุ.
ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลายทั้งปวงแลว
ลวงฌานอื่นไดแลว
อาศัยอากิญจัญญายตนฌาน
(คือความเพงใจวา
“
ไมมีอะไร”
นอมใจแลวในอากิญจัญญายตนฌาน

เปนอารมณ)

ซึ่งเปนธรรมที่เปลื้องสัญญาอยางประเสริฐสุด
ผูนั้นจะตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไมมีเสื่อมบางหรือ
พ.

ไมมีเสื่อม.

ผูนั้นจะตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น

อุ.
ถาผูนั้นจะตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น
ไมมีเสื่อมสิ้นไปเปนอันมาก
เขาจะเปนคนยั่งยืนอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น
หรือจะดับขันธปรินิพพาน
วิญญาณของคนเชนนั้นจะเปน ฉันใด
พ.
เปลวไฟอันกําลังลมเปาแลวดับไป
ไมถึงความนับวาไดไปแลวในทิศไหน
ฉันใด
ทานผูร ูพนไปแลวจากกองนามรูป
ยอมดับไมมีเชื้อเหลือ
(คือดับพรอมทั้งกิเลสทั้งขันธ) ไมถึงความนับวาไปเกิดเปนอะไร
ฉันนั้น
อุ.
ทานผูน
 ั้นดับไปแลว
หรือวาเปนแตไมมีตัว
หรือจะเปนผูตั้งอยูยั่งยืน
หาอันตรายมิได
ขอพระองคทรงพยากรณความขอนั้นแกขาพเจา
เพราะวาธรรมนัน
้ พระองคไดทรงทราบแลว
พ.
ประมาณแหงเบญจขันธของผูที่ดับปรินิพพานแลวมิไดมีกิเสส

ซึ่งเปนเหตุกลาวผูนั้นวาไปเกิดเปนอะไรของผูนั้น
ก็มิไดมี,
เมื่อธรรมทั้งหลาย
(มีขันธเปนตน)
อันผูนั้นขจัดไดหมดแลว
ก็ตัดทางแหงถอยคําที่จะพูดถึงผูนั้นวาเปนอะไรเสียทั้งหมด
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่อุปสีวมาณพทูลถามอยางนี้แลว
นันทมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๗ วา ชนทั้งหลายกลาววา

มุนีมีอยูในโลกนี้
เขาเรียกคนถึงพรอมดวยญาณ
วาเปนมุนี

ขอนี้เปนอยางไร
หรือถึงพรอมดวยการเลี้ยงชีวิต

พระศาสดาทรงพยากรณวา
ผูฉลาดในโลกนี้
ไมกลาวคนวาเปนมุนี
ดวยความเห็น
ดวยความสดับ
หรือดวยความรู เรากลาววาคนใด ทําตนใหปราศจากกองกิเลส
เปนคนหากิเลสมิได
ไมมีความหวังทะยานอยากเที่ยวอยู
คนผูนั้นแลชื่อวามุนี

น.
สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
กลาวความบริสุทธิ์ดวยความเห็น ดวยความฟง ดวยศีลและพรต
และดวยวิธีเปนอันมาก
สมณพราหมณเหลานั้นประพฤติในวิธีเหลานั้น
ตามที่ตนเห็นวาเปนเครือ
่ งบริสุทธิ์
ขามพนชาติชราไดแลวบางหรือหาไม
ขาพเจาทูลถาม
ขอพระองคตรัสบอกความขอนั้นแกขาพเจาเถิด.
พ.
สมณพราหมณเหลานั้น
เรากลาววา พนชาติชราไมไดแลว

แมถึงประพฤติอยางนั้น

น.
ถาพระองคตรัสวา
สมณพราหมณเหลานั้นขามหวงไมไดแลว
เมื่อเปนเชนนั้น
ใครเลาในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ขามพนชาติชราไดแลว

พ.
เราไมกลาววา
สมณพราหมณ
อันชาติชราครอบงําแลวหมดทุกคน
แตเรากลาววา
สมณพราหมณเหลาใดในโลกนี้ละอารมณที่ตน
ไดเห็น ไดฟง

ไดรู
และศีลพรตกับวิธีเปนอันมากเสียทั้งหมด
กําหนดรูตัณหาวาเปนโทษควรละแลว
เปนผูหาอาสวะมิได
สมณพราหมณเหลานั้นแล ขามหวงไดแลว
น.
ขาพเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง
พระองคทรงแสดงธรรมอันไมมีอุปธิ
(กิเลส)
ชอบแลว
แมขาพเจาก็เรียกสมณพราหมณเหลานั้นวา
ผูขามหวงไดแลว
เหมือนพระองคตรัส

ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่นันทมาณพทูลถามอยางนี้แลว เหมกมาณพทูลถามปญหาเปนที่
๘
วา
ในปางกอนแตศาสนาของพระองค
อาจารยทั้งหลายไดยืนยันวา
อยางนั้นไดเคยมีมาแลว
อยางนี้จักมีตอไปขางหนา
คํานี้ลวนเปนแตวาอยางนี้แล ๆ
สําหรับแตจะทําความตรึกฟุงใหมากขึ้น
ขาพเจาไมพอใจในคํานั้นเลย
ขอพระองคตรัสบอกธรรมเปนเหตุถอนตัณหา
ที่ขาพเจาทราบแลวจะพึงเปนคนมีสติขามลวงตัณหาอันใหติดอยูใ
นโลก แกขาพเจาเถิด
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ชนเหลาใด
ไดรูวา
พระนิพพาน
เปนที่บรรเทาความกําหนัดพอใจในอารมณทรี่ ก
ั
ซึ่งไดเห็นแลว ไดฟงแลว ไดดมแลว ไดชิมแลว ไดถูกตองแลว
และไดรูแลวดวยใจ และเปนธรรมไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแลว
เปนคนมีสติ
มีธรรมอันเห็นแลว
ดับกิเลสไดแลว
ชนผูสงบระงับกิเลสไดแลวนั้น
ขามลวงตัณหาอันใหติดอยูในโลกไดแลว

ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่เหมกมาณพทูลถามอยางนี้แลว
โมฆราชมาณพ
ปรารภจะทูลถามปญหาอีก
พระศาสดาตรัสหามใหรอกอน

เหมือนหนหลัง โตเทยยมาณพจึงทูลถามปญหาเปนที่ ๙ วา
กามทั้งหลายไมตั้งอยูในผูใด
ตัณหาของผูใดไมมี
และผูใดขามลวงความสงสัยเสียได
ความพนของผูนั้นเปนเชนไร
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ความพนของผูนั้น
ที่จะเปนอยางอื่นอีกมิไดมี
(อธิบายวาผูนั้นพนจากกาม
จากตัณหา
จากความสงสัยแลว
กามก็ดี
ตัณหาก็ดี
ความสงสัยก็ดี
จะกลับเกิดขึ้น
ผูนั้นจะตองเพียรพยายามเพื่อจะทําตนใหพนไปอีกหามีไม
ความพนของผูนั้นเปนอันคงทีไ
่ มแปรผันเปนอยางอื่น)
ต.
ผูนั้นเปนคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไมมี
เปนคนมีปญญาแท
หรือเปนแตกอตัณหาและทิฏฐิใหเกิดขึ้นดวยปญญา
ขาพเจาจะรูจักทานผูมุนีนั้นไดอยางไร
ขอพระองคตรัสบอกแกขาพเจาเถิด

พ.
ผูนั้นเปนคนไมมีความหวังทะเยอทะยาน
จะเปนคนมีความหวังทะเยอทะยานก็หาไม
เปนคนมีปญญาแท
จะเปนแตคนกอตัณหาและทิฏฐิใหเกิดดวยปญญาก็หาไม
ทานจงรูจักมุนีวา คนไมมีกังวลไมติดอยูในกามภพ อยางนี้เถิด
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่โตเทยยมาณพทูลถามอยางนี้แลว
กัปปมาณพทูลถามปญหาเปนที่
๑๐
วา
ขอพระองคตรัสบอกธรรมซึ่งจะเปนที่พึ่งพํานักของชนอันชราและ
มรณะมาถึงรอบขาง
ดุจเกาะอันเปนทีพ
่ ํานักอาศัยของชนผูตั้งอยูในทามกลางสาคร
เมื่อคลื่นใหญที่นา กลัวเกิดขึ้นแกขาพเจา อยาใหทก
ุ ขนี้มีไดอีก
พระศาสดาทรงพยากรณวา
เรากลาววานิพพานอันไมมีกิเลสเครื่องกังวลไมมีตัณหาเครื่องถือ

มั่น
เปนที่สิ้นแหงชราและมรณะนี้แล
เปนดุจเกาะ
หาใชธรรมอื่นไม
ชนเหลาใดรูนิพพานนั้นแลวเปนคนมีสติ
มีธรรมอันเห็นแลว
ดับกิเลสไดแลว
ชนเหลานั้น
ไมตองตกอยูในอํานาจของมาร
ไมตองเดินไปในทางของมารเลย
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่กัปปมาณพทูลถามอยางนี้แลว ชตุกัณณีมาณพทูลถามปญหาที่
๑๑
วา
ขาพเจาไดทราบวาพระองคไมใชผใ
ู ครกาม
ขามหวงกิเลสเสียไดแลว
จึงมาเฝาเพื่อทูลถาม
พระองคผูหากิเลสกามมิได
ขอพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาดุจดวงตาเกิดพรอมกับตรัสรู
จงแสดงธรรมอันระงับแกขาพเจาโดยถองแท
เหตุวา
พระองคทรงผจญกิเลสกามใหแหงหายได
ดุจพระอาทิตยอันสองแผนดินใหแหงดวยรัศมี
ขอพระองคผูมีพระปญญากวางใหญราวกับแผนดิน
ตรัสบอกธรรมเปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้ทข
ี่ าพเจาควรจะ
ทราบ แกขาพเจาผูมีปญญานอยเถิด
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ทานจงนําความกําหนัดในกามเสียใหสิ้น
เห็นความออกไปจากกามโดยเปนความเกษมเถิด
กิเลสเครื่องกังวลที่ทานยึดไวดวยตัณหาและทิฏฐิซึ่งควรจะสละเสี
ย อยาเสียดแทงใจของทานได กังวลใดไดมีแลวในปางกอน
ทานจงใหกังวลนั้นเหือดแหงเสีย
กังวลในภายหลังอยาใหมีแกทาน
ถาทานจักไมถือเอากังวลในทามกลาง
ทานจักเปนคนสงบระงับกังวลไดเที่ยวอยู
อาสวะ
(กิเลส)
ซึ่งเปนเหตุถึงอํานาจมัจจุราชของชนผูปราศจากความกําหนัดใน
นามรูป โดยอาการทั้งปวง มิไดมี

ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่ชตุกัณณีมาณพทูลถามอยางนี้แลว
ภัทราวุธมาณพทูลถามปญหาเปนที่
๑๒
วา
ขาพเจาทูลขออาราธนาพระองค ผูทรงละอาลัยตัดตัณหาเสียได
ไมหวั่นไหว
(เพราะโลกธรรม)
ละความเพลิดเพลินเสียได
ขามหวงกิเลสพนไปไดแลว ละธรรมเปนเครื่องใหดําริ (ไปตาง
ๆ)
คือตัณหาและทิฏฐิไดแลว
มีพระปรีชาญาณอันดี
ชนที่อยูชนบทตาง
ๆ
อยากจะฟงพระวาจาของพระองค
มาพรอมกันแลวจากชนบทนั้น
ๆ
ไดฟงพระวาจาของพระองคแลวจักกลับไปจากที่นี่
ขอพระองคจงทรงแกปญหาเพื่อชนเหลานั้น
เพราะวาธรรมนัน
้ พระองคไดทราบแลว
พระศาสดาทรงพยากรณวา
หมูชนนั้นควรจะนําตัณหาที่เปนเหตุถือมั่นในสวนเบื้องบนเบื้องต่ํา
เบื้องขวาง
คือ
ทามกลางทั้งหมดใหสิ้นเชิง
เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด
ๆ
ในโลก
มารยอมติดตามเขาไดโดยสิ่งนั้น ๆ
เหตุนั้นเมื่อภิกษุรูอยู
เห็นหมูสัตวผูติดอยูในวัฏฏะเปนทีต
่ ั้งแหงมารนี้วา
ติดอยูเพราะความถือมั่นดังนี้
พึงเปนคนมีสติไมถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่ภัทราวุธมาณพทูลถามอยางนี้แลว
อุทยมาณพทูลถามปญหาเปนที่
๑๓
วา
ขาพเจามีความประสงคจะทูลถามปญหา
จึงมาเฝาพระองคผูทรงนั่งบําเพ็ญฌาน
มีพระสันดานปราศจากกิเลสธุลี
หาอาสวะมิได
ไดทรงทํากิจที่จําจะตองทําเสร็จแลวบรรลุถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง
ขอพระองคจงทรงแสดงธรรมเปนเครื่องพน
(จากกิเลส)

ที่ควรรูท
 ั่วถึง
ซึ่งเปนเครื่องทําลายอวิชชา
ความเขลาไมรูแจงเสีย
พระศาสดาทรงพยากรณวา
เรากลาวธรรมเปนเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งส
องอยาง เปนเครื่องบรรเทาความงวงเปนเครื่องหามความรําคาญ
มีอุเบกขากับสติเปนธรรมบริสุทธิ์
มีความตรึกกอปรดวยธรรมเปนเบื้องหนา วาเปนธรรมเครื่องพน
(จากกิเลส)
ที่ควรรูท
 ั่วถึง
ซึ่งเปนเครื่องทําลายอวิชชาความเขลาไมรูแจงเสีย
อุ.
อะไรเปนเครื่องสัญจรของโลกนั้น
ดังนั้น เพราะละอะไรได

โลกมีอะไรผูกพันไว
ทานกลาวกันวานิพพาน ๆ

พ.
โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว
ความตรึกเปนเครื่องสัญจรของโลกนั้นทานกลาวกันวานิพพาน ๆ
ดังนี้ เพราะละตัณหาเสียได
อุ. เมื่อบุคคลมีสติระลึกอยางไรอยู วิญญาณจึงจะดับ,
ขาพเจาทั้งหลายมาเฝาแลว
เพื่อทูลถามพระองค
ขอใหไดฟงพระวาจาของพระองคเถิด

พ.
เมื่อบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนาทั้งภายในภายนอก
มีสติระลึกอยางนี้
วิญญาณจึงจะดับ
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหาที่อุทยมาณพทูลถามอยางนี้แ
ลว
โปสาลมาณพทูลถามปญหาเปนที่
๑๔
วา
ขาพเจามีความประสงคจะทูลถามปญหา
จึงไดมาเฝาพระองค
ผูทรงสําแดงพระปรีชาญาณในกาลเปนอดีต
ไมทรงหวั่นไหว
(เหตุสุขทุกข)
มีความสงสัยอันตัดเสียไดแลว
บรรลุถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง

ขาพเจาขอทูลถามถึงญาณของบุคคล
ผูมีความกําหนดหมายในรูปแจงชัด
(คือ
บรรลุอรูปฌานทีเ่ รียกวาอากิญจัญญายตนะ)
บุคคลเชนนั้นจะควรแนะนําสั่งสอนใหทําอยางไรตอไป
พระศาสดาทรงพยากรณวา
พระตถาคตเจาทราบภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณทั้งหมด
จึงทรงทราบบุคคลผูเชนนั้นแมยังตั้งอยูในโลกนี้วา
มีอัธยาศัยนอมไปใน
อากิญจัญญายตนภพ
มีอากิญจัญญายตนภพเปนที่ไปในเบื้องหนา
บุคคลเชนนั้นรูวา กรรมเปนเหตุใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ
มีความเพลิดเพลินยินดีเปนเครื่องประกอบดังนี้แลว
ลําดับนั้น
ยอมพิจารณาเห็นสหชาตธรรม
ในอากิญจัญญายตนภพนั้น
(คือธรรมที่เกิดพรอมกันกับญานนัน
้ ) แจงชัดโดยลักษณะ
๓
(คือไมเที่ยงเปนทุกขไมใชตัว)
ขอนี้เปนญาณอันถองแทของพราหมณเชนนั้น
ผูมีพรหมจรรยไดประพฤติจบแลว
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่โปสาลมาณพทูลถามอยางนี้แลว
โมฆราชมาณพกราบทูลวา
ขาพเจาไดทูลถามปญหาถึง
๒
ครั้งแลว
พระองคไมทรงแกประทานแกขาพเจา
ขาพเจาไดยินวา
ถาทูลถามถึง
๓
ครั้งแลว
พระองคทรงแก
ครั้นวาอยางนี้แลวทูลถามปญหาเปนคํารบ ๑๕ วา โลกนี้ก็ดี
โลกอื่นก็ดี
พรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดี
ยอมไมทราบความเห็นของพระองค
เหตุฉะนี้
จึงมีปญหามาถึงพระองคผูมีพระปรีชา
เห็นลวงสามัญชนทั้งปวงอยางนี้
ขาพเจาจะพิจารณาเห็นโลกอยางไร
มัจจุราช
(ความตาย)
จึงจะไมแลเห็น คือวา จักไมตามทัน

พระศาสดาทรงพยากรณวา
ทานจงเปนคนมีสติ
พิจารณาเห็นโลก
โดยความเปนของวางเปลา
ถอนความตามเห็นวาตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิด
ทานจะขามลวงมัจจุราชเสียไดดวยอุบายอยางนี้
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา
ที่โมฆราชมาณพทูลถามอยางนี้แลว
ปงคิยมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ
๑๖
วา
ขาพเจาเปนคนแกแลว
ไมมีกําลัง
มีผิวพรรณสิ้นไปแลว
ดวงตาของขาพเจาก็เห็นไมกระจาง
หูก็ฟงไมสะดวก
ขอขาพเจาอยาเปนคนหลงฉิบหายเสียในระหวางเลย
ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมที่ขาพเจาควรรูเ ปนเครื่องละชาติชรา
ในอัตภาพนี้เสีย
พระศาสดาทรงพยากรณวา
ทานเห็นวา
ชนทั้งหลายผูประมาทแลว
ยอมเดือดรอนเพราะรูปเปนเหตุ
เพราะฉะนั้น ทานจงเปนคนไมประมาท ละความพอใจในรูปเสีย
จะไดไมเกิดอีก

ป.
ทิศใหญ
๔
ทิศนอย
๔
เปน
๑๐
ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ําที่พระองคไมไดเห็นแลว
ไมไดฟงแลว
ไมไดทราบแลว
ไมไดรูแลว
แมนอยหนึ่งมิไดมีในโลก
ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมที่ขาพเจาควรรู
เปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย
พ.
เมื่อทานเห็นหมูมนุษย
อันตัณหาครอบงําแลว
มีความเดือดรอนเกิดแลว
อันชราถึงรอบขางแลว
เหตุนั้น
ทานจงเปนคนไมประมาทละตัณหาเสีย จะไดไมเกิดอีก
ในกาลเปนที่สุดแหงปญหา
ที่พระศาสดาทรงพยากรณแกตน
ๆ
มาณพ
๑๕
คน
เวนไวแตปงคิยมาณพ
สงใจไปตามธรรมเทศนา
ก็มีจิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวยอุปาทาน

สวนปงคิยะเปนแตไดญาณเห็นในธรรม
ไดยินวา
ปงคิยมาณพนั้นคิดถึงพราหมณพาวรีผูเปนอาจารย
ในระหวางที่นั่งฟงธรรมเทศนาวา
ลุงของเราหาไดฟงธรรมเทศนาที่ไพเราะอยางนี้ไม
อาศัยโทษที่ฟุงซานเพราะความรักอาจารยนั้น
จึงไมอาจทําจิตใหสิ้นอาสวะได
มาณพ
๑๖
คนกับทั้งบริวารนั้นทูลขออุปสมบทพระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเป
นภิกษุดวยพระวาจาวา
ทานทั้งหลายเปนภิกษุมาเถิด
ธรรมอันเรากลาวดีแลว
ทานทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยเถิด
ดังนี้
ฝายพระปงคิยะทูลลาพระศาสดากลับไปแจงขาวแกพราหมณพาว
รีผูอาจารยแลว แสดงธรรมเทศนาแกปญหา ๑๖ ขอนั้นใหฟง
ภายหลังไดสดับโอวาทที่พระศาสดาสั่งสอน
จึงทําจิตใหพนจากอาสวะได
สวนพราหมณพาวรีผูอาจารย
บรรลุธรรมาภิสมัย แตเพียงชั้นเสขภูมิ

*********

บทนํา
ชีวิตของมนุษยเริม
่ เดินทางออกไปจากความเกิด
เดินไปตามเสนทางแหงกรรม
มุงหนาสูจุดหมายปลายทางคือความดับไดแกความตาย
ตรงกับพระพุทธพจนวา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
กรรมนั้นมี

๒

อยาง

คือ

๑.

กรรมดี

เรียกวา

กุศลกรรมหรือบุญ ๒. กรรมชัว
่ เรียกวา อกุศลกรรมหรือบาป
กุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้ง
๒
อยางนี้เอง
ที่ทําใหมนุษยแตกตางกัน
โดยมีฐานะที่สูงหรือต่ํา
ดีหรือชัว
่
เปนตน
ตามพระพุทธพจนวา
กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีต แตกตางกันไป
กรรมดีนําผูทําไปสูสุคติ
คือไปสูสถานที่ดี
ตอจากนั้นก็ชวยคุมครองรักษาผูนั้นใหพนจากภัยอันตรายและอุป

สรรคตาง
ๆ
พรอมกับชวยผลักดันวิถีชีวิตของเขาใหมีความเจริญรุงเรือง
มีความกาวหนา
และทําใหจิตใจมีความรมเย็นเปนสุข
แมในสภาพที่คนอื่นเขาอาจรูสึกเปนทุกข

สวนกรรมชั่ว
นําผูทําไปสูทค
ุ ติ
คือไปสูสถานที่ชั่ว
หรือนําภัยอันตรายและอุปสรรคตาง
ๆ
มาสูชีวิต
ทั้งทําใหจิตใจมีความเศราหมอง
เรารอนและเปนทุกขแมในสภาพที่ไมนาจะเปนทุกข
สําหรับผูทไ
ี่ ดเกิดมาเปนมนุษย
เสนทางแหงกรรมดี
อันจะนําไปสูสุคติ
คือสถานะที่ดี
เรียกวา กุศลกรรมบถ มี ๑๐ อยาง คือ เวนจากการฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ
๗
อยางนี้เรียกวา
สีลสมบัติ
ความไมโลภอยากไดของผูอื่น ความไมคิดรายทําลายใคร ๒
อยางนี้เรียกวา จิตตสมบัติ ความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม
คือไมคัดคาน
ไมลบลาง
ไมทําลาย
สิ่งที่สัตบุรุษมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตนสอนไว
เรียกวา
ทิฏฐิสมบัติ
ผูมีสีลสมบัติ
จิตตสมบัติ
และทิฏฐิสมบัติยอมไดมนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติ
และนิพพานสมบัติอยางแนนอน
สวนเสนทางแหงกรรมชั่ว
อันจะนําไปสูทุคติ
คือสถานะที่ชั่ว
เรียกวาอกุศลกรรมบถ
มี
๑๐
อยาง
ตรงกันขามกับกุศลกรรมบถ
คือ
การฆาสัตวลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ
พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ
๗
อยางนี้
เรียกวา
สีลวิบัติ
ความโลภอยากไดของผูอื่น ความคิดรายทําลายผูอื่น ๒ อยางนี้
เรียกวา จิตตวิบัติ ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม คือ
การปฏิเสธ

การลบลางทําลายสิ่งที่สัตบุรุษมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเ
ปนตนสอนไว เรียกวา ทิฏฐิวิบัติ บุคคลผูประกอบดวยวิบัติ ๓
ประการนี้ ยอมประสบกับคติวิบัติ คือ ไปเปนสัตวดิรัจฉาน เปรต
สัตวนรก และอสุรกาย
หนังสือเลมนี้
จะแสดงกรรมบถทั้ง
๒
อยาง
โดยแสดงอกุศลกรรมบถ
ซึ่งเปนสิ่งที่ตองงดเวนกอน
แลวจึงแสดงกุศลกรรมบถ
ซึ่งเปนสิ่งที่ตองประพฤติปฏิบัติสําหรับสาธุชนทั่วไป
เปรียบเหมือนการแตงกาย
อันดับแรกตองอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดเสียกอน
ตอจากนั้นจึงหาเสื้อผาเครื่องประดับที่สวยงามมาสวมใส
จึงจะเกิดความงามที่สมบูรณ
หวังวา
หนังสือเลมนี้คงจะใหความรู
ความเขาใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
แลวนําไปสูการปฏิบัติธรรมตามสมควรแกชาติวุฒิ
วัยวุฒิ
และคุณวุฒิของผูศึกษาที่ไดมองเห็นโทษและคุณอยางถองแทแลว

กรรมบถ

หลักสูตรวิชาวินย
ั ธรรมศึกษาชัน
้ เอก

พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาที่สอนเรื่องกรรมวา
สัตวทั้งหลายลวนเปนไปตามกรรม
หมายความวา
กรรมนั้นสามารถที่จะทําใหสัตวโดยเฉพาะมนุษยเรากลายสภาพเ
ปนอะไรก็ได คือทําใหไปสูทุคติ ไดแก ไปเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน
เปนเปรต เปนสัตวนรก เปนอสุรกายก็ได ทําใหไปสูสุคติคือ
ไปเกิดเปนมนุษย เทวดา พรหม จนถึงเปนพระอรหันตก็ได
ดังนั้น
เรื่องของกรรมจึงเปนเรื่องที่พท
ุ ธศาสนิกชนจําเปนจะตองศึกษาให

มีความรูความเขาใจเพื่อจะไดพัฒนาตนเองใหพนจากทุคติ
และดําเนินไปสูสุคติซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตางปรารถนา
กรรมที่จะนําไปสูท
 ุคติและสุคตินั้น
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา
กรรมบถ โดยแบงเปน ๒ ประเภท คือ ที่นําไปสูทุคติ เรียกวา
กุศลกรรมบถ และที่นําไปสูสุคติ เรียกวา กุศลกรรมบถ
อกุศลกรรมบถ ๑๐

๑. ปาณาติบาต
คือฆาสัตว

ทําชีวิตสัตวใหตกลวง

๒. อทินนาทาน
ถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให ดวยอาการแหงขโมย

๓. กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
ทั้ง
๓
นี้
จัดเปนกายกรรม
เพราะเกิดขึ้นทางกายทวารโดยมาก
๔. มุสาวาท

๕. ปสณ
ุ วาจา

๖. ผรุสวาจา
วาจา

พุดเท็จ

พูดสอเสียด

พูดคําหยาบ

๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ
ทั้ง
๔
นี้
เพราะเกิดขึ้นทางวจีทวารโดยมาก
๘. อภิชฌา

๙. พยาบาท

จัดเปนวจีกรรม

โลภอยากไดของเขา

ปองรายเขา

๑๐.
เห็นผิดจากคลองธรรม
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ
ทั้ง
๓
นี้
จัดเปนมโนกรรม
เพราะเกิดขึ้นทางโนทวารโดยมาก

อธิบายอกุศลกรรมบถ โดยอาการ ๕

๑. โดยธรรม คือ โดยสภาวธรรม
กรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ และวจีกรรม ๔
โดยสภาวธรรม ไดแก เจตนา อธิบายวา ตองมีเจตนาในการทํา
การพูด
จึงจะเปนกรรมบถได
ถาไมมีเจตนาไมเปนกรรมบถ
สวนมโนกรรม
๓
มีอภิชฌาเปนตน
เกิดรวมกับเจตนา
จึงจะเปนมโนกรรมได
มีแตเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
ไมจัดเปนมโนกรรม

๒. โดยโกฏฐาสะ คือ โดยเปนสวนแหงธรรมตาง ๆ
อกุศลกรรมบถ ๘ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔
มิจฉาทิฏฐิ
๑
เปนกรรมบถอยางเดียว
ไมเปนมูลคือรากเหงาแหงอกุศลเหลาอื่น
สวนอภิชฌา
ไดแกโลภะ พยาบาท ไดแกโทสะ ดังนั้น ทั้ง ๒ อยางนี้
เปนทั้งอกุศลกรรมบถ
เปนทั้งมูลคือรากเหงาของอกุศลเหลาอื่นดวย

๓.
โดยอารมณ
คือ
สิ่งทีใ
่ จเขาไปยึดแลว
เปนเหตุใหทาํ กรรมนั้น ๆ
ปาณาติบาต
มีสังขารคือชีวิตของสัตวเปนอารมณ
หมายความวา
การฆาสัตว
เปนการทําลายชีวิตของผูอื่น
ถาทําลายสิ่งไมมีชีวิต ก็ไมจัดเปนการฆาสัตว
อทินนาทาน
มีสัตวหรือสังขารเปนอารมณ
หมายความวา
สิ่งที่ถูกลักขโมยนั้นอาจเปนมนุษย
สัตว
หรือสิ่งของก็ได
กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร
มีสังขารคือผัสสะเปนอารมณ
หมายความวา
กาเมสุมิจฉาจาร
จะสําเร็จไดตองมีการสัมผัสทางกาย

มุสาวาท
ปสณ
ุ วาจา
และสัมผัปปลาปะ
มีสัตวหรือสังขารเปนอารมณ
หมายความวา
เรื่องที่พูดเท็จ
พูดสอเสียด
และพูดเพอเจอนั้น
อาจเปนเรือ
่ งของคนสัตว
หรือเหตุการณตาง ๆ ก็ได
ผรุสวาจา
มีสัตวเปนอารมณ
หมายความวา
การพูดคําหยาบนั้น
ตองพูดกับผูที่เขาใจความหมายเทานั้น
จึงจัดเปนกรรมบถ ถาพูดกับผูที่ไมเขาใจ ไมจัดเปนกรรมบถ
อภิชฌา มีสัตวและสังขารเปนอารมณ หมายความวา
สิ่งที่โลภอยากไดนั้น เปนมนุษย สัตว หรือสิ่งของก็ได
พยาบาท
มีสัตวเปนอารมณ
หมายความวา
การปองรายที่จัดเปนพยาบาทนั้น
ตองปองรายมนุษย
หรือสัตวทั้งหลายเทานั้น
มิจฉาทิฏฐิ
มีสังขารคือธรรมอันเปนไปในภูมิ
๓
เปนอารมณ ไดแก กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ
หมายความวา
ความเห็นที่จัดเปนมิจฉาทิฏฐินั้น
ตองเห็นผิดไปจากความเปนจริง เชน โลกอื่นไมมี บาปไมมี
บุญไมมี เห็นสิ่งที่ไมเที่ยง วาเปนของเที่ยง เปนตน
๔. โดยเวทนา คือ เวทนา ๓ อยาง ไดแก สุขเวทนา
๑ ทุกขเวทนา ๑ อุเบกขาเวทนา ๑
ปาณาติบาต
มีทุกขเวทนาอยางเดียว
หมายความวา
ในขณะฆาสัตว
จิตใจของผูกระทํา
ยอมประกอบดวยความโกรธ
อทินนาทาน
มีเวทนา
๓
หมายความวา
ในขณะลักทรัพย
จิตใจของผูลักขโมย
อาจจะมีความสุข
ความทุกข หรือรูสึกเฉย ๆ ก็ได
กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร
มีเวทนา
๒
คือ
สุขเวทนากับอุเบกขาเวทนา
หมายความวา

จิตใจของผูกําลังประพฤติผิดในกามนั้น
หรือรูสึกเฉย ๆ เทานั้น

มีแตความสุข

มุสาวาท ปสณ
ุ วาจา และสัมผัปปลาปะ มีเวทนา ๓
หมายความวา ในขณะที่พูดเท็จ พูดสอเสียด หรือพูดเพอเจอนั้น
จิตใจของผูพูด อาจมีความรูสึกดีใจเสียใจ หรือเฉย ๆ ก็ได
ผรุสวาจา
มีทุกขเวทนาอยางเดียว
หมายความวา
คําพูดที่จะจัดวา
หยาบคายนั้น
ผูพูดตองพูดดวยจิตที่โกรธ
หากพูดดวยจิตเมตตาปรารถนาดี ไมจัดเปนผรุสวาจา
อภิชฌา
มิจฉาทิฏฐิ
มีเวทนา
๒
คือ
สุขเวทนากับอุเบกขาเวทนา
หมายความวา
ในขณะที่โลภอยากไดของผูอื่น
หรือมีความเห็นผิดนั้น
จิตใจของผูนั้น
จะมีแตความสุข
หรือรูสึกเฉย
ๆ
ไมรูสึกโกรธหรือเสียใจเลย
พยาบาท
มีทุกขเวทนาอยางเดียว
หมายความวา
ในขณะที่ปองรายผูอื่นนั้น
จิตใจของผูปองราย
ยอมมีแตความโกรธอยางเดียว
๕. โดยมูล คือ อกุศลมูล ๓ ไดแก โลภมูล ๑ โทสมูล
๑ โมหมูล ๑
ปาณาติบาต
มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล
ทินนาทาน
มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล หรือ
โลภมูล โมหมูล
กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร มีมูล ๒ คือ โลภมูล โมหมูล
มุสาวาท ปสณ
ุ วาจา และสัมผัปปลาปะ
มีมูล ๒ คือ
โทสมูล โมหมูล หรือ โลภมูล โมหมูล
ผรุสวาจา
มีมูล ๒ คือ โทสมูล โมหมูล
อภิชฌา พยาบาท
มีมูล ๑ คือ โมหมูล
มิจฉาทิฏฐิ
มีมูล ๒ คือ โลภมูล โมหมูล

ปาณาติบาต

คําวา ปาณะ ในคําวา ปาณาติบาต โดยสมมติสัจจะ
ไดแก สัตว โดยปรมัตถสัจจะ ไดแก ชีวิตินทรีย ๒ อยาง คือ
รูปชีวิตินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญในการทําใหรูปมีชีวิตอยูได
และอรูปชีวิตินทรีย ธรรมชาติที่เปนใหญในการทําใหนามธรรม
ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มีชีวิตอยูได
ชีวิตินทรียท
 ั้งสองนี้
มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
เมื่ออยางหนึ่งถูกทําลาย อีกอยางหนึ่งก็ถูกทําลายไปดวย
เจตนาฆาของบุคคลผูรูอยูวา
สัตวนั้นมีชีวิต
อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา
เปนเหตุใหเกิดความพยายามในการเขาไปตัดอินทรียคือชีวิตทั้ง
๒ นั้น ชื่อวา ปาณาติบาต
ปาณาติบาต
จะสําเร็จเปนกรรมบถได
ตองประกอบดวยองค ๕ คือ
๑. สัตวมช
ี ว
ี ิต

๒. รูว
 า สัตวมช
ี ว
ี ต
ิ

๓. จิตคิดจะฆา

๔. พยายามเพือ
่ จะฆา

๕. สัตวตายดวยความพยายามนัน
้
ปาณาติบาตนั้น มีโทษมาก เพราะเหตุ ๔ ประการ คือ
๑. สัตวใหญ

๒. สัตวนน
ั้ มีคุ
คณ
ุ

๓. ความพยายามของผูฆามีมาก

๔. กิเลสของผูฆ
 า รุนแรง
ปาณาติบาตที่ตรงกันขาม ชื่อวามีโทษนอย

โทษของปาณาติบาต

โทษของปาณาติบาต
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงไวในทุจริตวิปากสูตร
อังคุตตรนิกายวา

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต อันบุคคลสองเสพ (ทํา) เจริญ
(ทําดวยวิธีการตาง ๆ) ทําใหมาก (ทําบอย ๆ ทําเปนประจํา)
ยอมทําใหไปเกิดในนรก
ในกําเนิดแหงสัตวดิรัจฉาน
ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงปาณาติบาต
อยางเบาที่สุด
ยอมทําใหเปนผูมอ
ี ายุสั้นแกผูที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
พระอรรถกถาจารย
อธิบายวา
ผูทําปาณาติบาตบางคนแมจะไมตกนรก
เกิดเปนสัตวดิรัจฉาน
หรือเกิดในแดนแหงเปรตก็ตาม
อันกุศลกรรมบางอยางที่ไดทําเอาไวสงผลใหไดมาเกิดเปนมนุษย
ก็จะเปนผูมีอายุสั้น
บางคนพอถือปฏิสนธิในครรภมารดา
ไมทันจะไดลืมตาดูโลก
ก็ตายเสียกอน
หรือบางคนคลอดจากครรภมารดามาแลว
อยูไดไมนานก็เสียชีวิต
ผูไดรับผลรายจากการทําปาณาติบาตดวยจิตใจที่อํามหิต
พึงเห็นนายโคฆาต ชื่อนันทะ เปนอุทาหรณ
เลากันมาวา ในครั้งพุทธกาล ในพระนครสาวัตถี มีชายคนหนึ่ง
ชื่อนันทะ
มีอาชีพฆาโคเอาเนื้อขายเลี้ยงชีพ
ตลอด
๕๕
ปที่เขาทําอาชีพนี้
ไมเคยบริจาคทานและรักษาศีลเลย
ถาขาดเนื้อจะไมยอมรับประทานอาหาร
วันหนึ่ง
ในเวลาเย็น
เขามอบเนื้อใหภรรยาเพื่อทํากับขาว
เสร็จแลวไปอาบน้ําที่ทาน้ํา
บังเอิญเพื่อนของเขาคนหนึ่งมีแขกมาที่บาน ไมมีกับขาวตอนรับ
จึงไปยังบานนายนันทะ
พบภรรยาของเขา
จึงไดขอซื้อเนื้อ
แตไมมีเนื้อสําหรับขาย
มีแตเนื้อทีเ่ ตรียมไวสําหรับทํากับขาวตอนเย็น

ภรรยาของนายนันทะ
จึงไมขายให
เพราะทราบดีวาถาขาดเนื้อแลว สามีจะไมยอมรับประทานอาหาร
แตชายผูนั้นก็ไมฟงเสียง ไดฉวยหยิบเอาเนื้อนั้นไปโดยพลการ
นายนันทะกลับมาจากทาน้าํ
ภรรยาไดยกอาหารที่ปราศจากเนื้อมาใหได
เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหฟง
เขาไมยอมรับประทานอาหาร
ฉวยมีดอันคมกริบ
เดินเขาไปหาโคตัวหนึ่ง
สอดมือเขาไปในปาก
ดึงลิ้นออกมาแลวใชมีดเชือดจนขาด
นํามาใหภรรยาทํากับขาว
โคตัวนั้นสิ้นใจตายดวยความเจ็บปวดทรมาน

เมือ
่ กับขาวเสร็จแลว
นายนันทะจึงรับประทานอาหาร
ทันทีที่เขาใสชิ้นเนื้อนั้นเขาไปในปาก
ลิ้นของเขาไดขาดตกลงไปในชามขาว ไดรับผลกรรมทันตาเห็น
เพราะการทําปาณาติบาตดวยจิตใจอันเหี้ยมโหด
เลือดไหลออกจากปาก
รองครวญครางเสียงเหมือนโค
ตายแลวไปตกนรกอเวจี ฯ

อทินนาทาน

คําวา
อทินนะ
ในคําวา
อทินนาทาน
หมายถึง
ของที่เจาของหวงแหนไมไดใหดวยกายหรือวาจา จะอยูในบาน
ในปา ทําตก หรือหลงลืม ก็ตาม
เจตนาอันเปนเหตุขโมย
ของบุคคลผูรูอยูวา
เจาของหวงแหน
อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา
ใหเกิดความพยายามในการถือเอาของนั้น ชื่อวา อทินนาทาน
อทินนาทาน
จะสําเร็จเปนกรรมบถไดนั้น
ตองประกอบดวยองค ๕ คือ
๑. ของมีเจาของหวง

๒. รูว
 า มีเจาของหวง

๓. จิตคิดจะลัก

๔. พยายามเพือ
่ จะลัก

๕. ลักมาไดดว
 ยความพยายามนัน
้
อทินนาทานนั้น มีโทษมาก เพราะเหตุ ๔ ประการ คือ
๑. ของนัน
้ เปนของประณีต หรือมีความสําคัญ
๒. ของนัน
้ เปนของบุคคลผูม
 ค
ี ณ
ุ ธรรม

๓. ผูล
 ก
ั มีความพยายามมาก

๔. กิเลสของผูล
 ก
ั แรงกลา
อทินนาทานที่ตรงกันขาม ชื่อวามีโทษนอย

โทษของอทินนาทาน

โทษของอทินนาทาน
ทรงแสดงไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อทินนาทาน อันบุคคลสองเสพ เจริญ
ทําใหมาก
ยอมทําใหไปเกิดในนรก
ในกําเนิดแหงดิรัจฉาน
ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงอทินนาทาน
อยางเบาที่สุด
ยอมทําทรัพยสินเงินทองใหพินาศ แกผูที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
พระอรรถกถาจารย
อธิบายวา
พระอรรถกถาจารย
บุคคลผูประพฤติผิดศีลขออทินนาทานหากไดเกิดมาเปนมนุษย
ทรัพยสินเงินทองของเขาก็จะถึงความพินาศยอยยับไป
จนหมดตัวหรือลมละลาย
สวนโทษของอทินนาทานทีเ่ ห็นไดในปจจุบันทันตา
พึงเห็นพราหมณชื่อสีลวิมังสนะเปนอุทาหรณ

ครัง้ พุทธกาล ในพระนครสาวัตถี มีพราหมณคนหนึ่งชื่อ
สีลวิมังสนะ
ถึงสรณะ
๓
และรักษาศีล
๕
รับราชการอยูกับพระเจาโกศล
พระราชาพรอมดวยขาราชการใหญนอย
ตางใหความนับถือพราหมณนั้น

เขาคิดวา ทีค
่ นเขานับถือเรานี้ เขานับถืออะไร ชาติ
โคตร สกุล ความรู หรือศีลกันแน ตองการจะทดลอง วันหนึ่ง
เมื่อกลับจากที่ทํางาน
ไดแอบหยิบเอาเงินของหลวงไปจํานวนหนึ่ง
เจาหนาที่การเงินไมวาอะไร
วันที่
๒
ไดทําอยางนั้นอีก
ก็ไมมีใครวาอะไร
วันที่
๓
จึงหยิบเอาเงินไปกํามือหนึ่ง
เจาหนาที่การเงินโกรธ
รองตะโกนใหคนชวยกันจับตัว
เมื่อจับตัวไดแลว
ก็ทุบตีคนละสองสามที
แลวพันธนาการไปกราบทูลใหพระราชารับสั่งลงอาญาหลวงแกเ
ขา

พราหมณทราบชัดวา
เพราะการรักษาศีล
จึงไดกลาววา
เปนเรื่องไรสาระ ศีลนี่แหละ สูงที่สุด
วิชาความรูก็ไมมีประโยชนอะไรเลย

ที่คนเขานับถือตนนั้น
เรื่องชาติและชนชั้น
บุคคลขาดศีลเสียแลว

---------------------------------------

กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร

คําวา
กาม
ในคําวา
กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร
ไดแก
เมถุนสมาจาร
๒
อยาง
คือ
สทารสันโดษ
ความพอใจในเฉพาะคูครองของตน
๑
ปรทารคมนะ
การละเมิดคูครองคนอื่น
๑
สวนความผิดที่จัดเปนกาเมสุมิจฉาจารนั้น
ไดแก
ความผิดที่เกิดขึ้นเพราะนอกใจคูครองของตน
และละเมิดคูครองของคนอื่น
เจตนาที่ลวงละเมิดฐานะที่ตนไมควรละเมิด
อันเปนไปทางกายทวาร
โดยประสงคอสัทธรรม
กาเมสุมจ
ิ ฉาจาร

ชื่อวา

กาเมสุมิจฉาจาร
ตองประกอบดวยองค ๔ คือ

จะสําเร็จเปนกรรมบถไดนั้น

๑. วัตถุทจ
ี่ ะพึงประพฤติลว
 ง

๒. จิตคิดจะเสพในวัตถุทพ
ี่ ึงประพฤติลว
 งนัน
้
๓. พยายามในอันจะเสพ

๔. มีความยินดี
กาเมสุมิจฉาจาร มีโทษมาก เพราะเหตุ ๔ ประการ คือ
๑. กระทําในบุคคลผูม
 ค
ี ณ
ุ ธรรม

๒. เปนการข
การขมขืนใจ

๓. มีความพยายามมาก

๔. มีกเิ ลสแรงกลา
กาเมสุมิจฉาจารที่ตรงกันขาม ชื่อวามีโทษนอย

โทษของกาเมสุมจ
ิ ฉาจาร

โทษของกาเมสุมจ
ิ ฉาจาร ทรงแสดงไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กาเมสุมิจฉาจาร
อันบุคคลสองเสพ
เจริญ
ทําใหมาก
ยอมทําใหไปเกิดในนรก
ในกําเนิดแหงดิรัจฉาน
ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงกาเมสุมิจฉาจารอยางเบาที่สุด
ยอมทําใหเปนผูมศ
ี ัตรูคูเวรมาก เมื่อไดเกิดมาเปนมนุษย

พระอรรถกถาจารย
อธิบายวา
ผูประพฤติผิดในกาม
ถึงแมจะไมตกนรกเปนตนนั้น
หากไดเกิดเปนมนุษยอีก
ก็จะเปนคนมีศัตรูมาก
คือ
ใครพบเขายอมเกิดการจองเวร
(ไมชอบหนา) หรือถึงขั้นทําราย ทั้งที่ไมไดทําผิดอะไรแกเขา
สวนโทษของกาเมสุมิจฉาจารที่เห็นไดในปจจุบันทันตา
พึงเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่คิดนอกใจสามีเปนอุทาหรณ

ครัง้ ดึกดําบรรพ
ไดมีชายหนุมชาวพาราณสีคนหนึ่ง
นามวาจูฬธนุคคหบัณฑิต
เรียนวิชากับอาจารยทิศาปาโมกขที่เมืองตักกสิลา
เขาเปนชายหนุมหนาตาดี มีความประพฤติเรียบรอย เรียนเกง
เปนทีร่ ักใครของอาจารย
เมื่อเรียนศิลปะวิทยาจบแลว
จึงลาอาจารยกลับบาน
อาจารยไดยกลูกสาวคนหนึ่งใหเปนภรรยา
ในระหวางทาง
ไดเกิดการตอสูกับพวกโจรดวยมือเปลา
บอกใหภรรยานําดาบมาให
แตภรรยากลับเกิดความรักในตัวโจรที่ตนเพิ่งจะพบเห็นเดี๋ยวนั้นเ
อง จึงสงดาบไปใหโจร ฆาชายหนุมตาย
โจรพานางไปถึงแมนา้ํ สายหนึง่ คิดวา หญิงคนนี้พบชายอื่นเขา
คงจะใหฆาเราเหมือนกับใหเราฆาสามีเธอ
เราไมตองการผูหญิงคนนี้
จึงออกอุบายหลอกลวงเอาทรัพยสินเงินทองของเธอจนหมดสิ้น
แลวก็จากไป
โดยทิ้งคําพูดไวกับเธอวา
แมคนงามเธอเอาสามีที่เคยเชยชิดกันมานาน
แลกกับฉันซึ่งมิใชสามีที่ไมเคยเชยชิด
วันหลังเธอคงจะเอาฉันแลกกับชายอื่นอีก
ฉันจะหนีเธอไปใหไกลที่สุดเทาที่จะไกลได
หญิงสาวคนนั้นไมมีใครคบหาสมาคมดวย
เพราะประพฤติผิดศีลขอที่ ๓ นี้นั่นเอง
-------------------------------------------------

กายกรรมเปนไปในทวาร ๒

กรรม ๓ อยาง คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน
และกาเมสุมจ
ิ ฉาจาร
เรียกวา
กายกรรม
เพราะเปนไปทางกายทวารโดยมาก
บางครั้ง
ปาณาติบาตและอทินนาทาน ก็เปนไปทางวจีทวารบาง ตัวอยาง

นาย ก. สั่งใหนาย ข. ไปฆาคน หรือไปลักทรัพย นาย ข.
ทํางานสําเร็จตามที่นาย

ก.

สั่ง

การฆาคน

หรือการลักทรัพยของนาย
ก.
จัดเปนกายกรรม
แตทวาร
จัดเปนวจีทวาร
สวนกาเมสุมิจฉาจาร
จัดเปนกายกรรม
เพราะเปนไปทางกายทวารอยางเดียว
ปาณาติบาต
อทินนาทาน
และกาเมสุมิจฉาจาร
ที่จัดเปนกายกรรมนั้น เพราะมีการกระทําดวยกาย กรรมนั้น
จึงจะสําเร็จดังตัวอยางที่ยกมา
ถามีเพียงแตการสั่งอยางเดียว
ไมมีคนลงมือทํา
จะสั่งตอๆ
กันไปกี่คนก็ตาม
การฆาหรือการลักนั้นจะสําเร็จไมไดเลย
ในการทําปาณาติบาต
อทินนาทาน
และกาเมสุมจ
ิ ฉาจารนัน
้
จิตใจของผูกระทํา
ตองมีอภิชฌาคือโลภะ
พยาบาทคือโทสะ
และมิจฉาทิฏฐิ
เกิดขึ้นดวยตามสมควร
แตกายกรรมนี้
เนนตัวเจตนาคือความจงใจเปนสําคัญ ดังนั้น อภิชฌา พยาบาท
และมิจฉาทิฏฐิ
ในกายกรรมนี้
จึงจัดเปนอกุศลกรรมฝายสนับสนุนเจตนา ไมไดจัดเปนกรรมบถ
เปรียบเทียบใหเขาใจงาย
สมมติวามีผูราย
๔
คน
คือ
นายเจตนา นายอภิชฌา นายพยาบาท และนายมิจฉาทิฏฐิ
สมคบกันฆาคน นายอภิชฌา นายพยาบาท นายมิจฉาทิฏฐิ
เปนผูคิดอุบาย
นายเจตนาเปนผูลงมือฆา
โทษหนักจึงไปอยูที่นายเจตนา

มุสาวาท

คําวา มุสา แปลวา เท็จ เจตนาทําใหพูดเท็จ ชื่อวา
มุสาวาท
ไดแก
อกุศลเจตนา
ที่กอใหเกิดความพยายามทางกายและทางวาจาของคนโกง

โดยมุงจะหลอกลวงคนอื่น
การพูดเท็จนั้น
หากทําใหคนอื่นเสียประโยชน
จัดเปนกรรมบถ
ถาไมเสียประโยชน ก็เปนเพียงกรรม
กรรมบถ
ตางกันกับ
กรรม
กรรมบถ
หมายถึง
กรรมที่สงผลในปฏิสนธิกาล
เชน
สงผลใหไปเกิดในนรก
เกิดเปนมนุษย เกิดในสวรรค เปนตน สวนกรรม หมายถึง
กรรมที่สงผลใน
ปวัตติกาล
คือหลังจากเกิดในภพนั้น ๆ
แลวเชน สงผลใหเห็นรูป ฟงเสียง ลิ้มรส ที่ดีหรือไมดี เปนตน
มุสาวาท
จะสําเร็จเปนกรรมบถไดนั้น
ตองประกอบดวยองค ๔ คือ
๑. เรือ
่ งไมจริง

๒. จิตคิดจะพูดใหผิด

๓. พยายามจะพูดออกไป

๔. คนอืน
่ เขาใจเนือ
้ ความนัน
้

มุสาวาทมีโทษมาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. ประโยชนทถ
ี่ ก
ู ทําลายมีมาก

๒. ผูเ สียประโยชนเปนผูม
 ค
ี ณ
ุ มาก

๓. กิเลสของผูกลาวมุสาวาทมีกําลังแรงกลา
มุสาวาททีต
่ รงกันขาม ชือ
่ วามีโทษนอย

โทษของมุสาวาท

โทษของมุสาวาท ทรงแสดงไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มุสาวาท อันบุคคลเสพ เจริญ ทําใหมาก ยอมทําใหเกิดในนรก
ในกําเนิดดิรัจฉาน
ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงมุสาวาทอยางเบาที่สุด
ยอมทําใหเปนผูถูกใสความ
แกผูที่ไดเกิดมาเปนมนุษย

พระอรรถกถาจารย
อธิบายวา
ผูกลาวมุสา
ถึงแมจะไมไปตกนรกเปนตนนั้น
หากไดมาเกิดเปนมนุษยอีก
ก็มักจะถูกใสความดวยเรื่องอันไมเปนจริง
คือใครทําความผิดอะไรไว คนทั้งหลายมักจะโทษวาเขาเปนผูทํา
สวนโทษของมุสาวาทที่เห็นไดในปจจุบันทันตา
พึงเห็นสตรีผูหนึ่งที่พูดมุสาเพื่อทําลายผลประโยชนของหมอรักษา
ตา เปนอุทาหรณ
อดีตกาล ในพระนครพาราณสี ไดมีจักษุแพทยคนหนึ่ง
เ ที่ ย ว รั ก ษ า ค น ต า ม ห มู บ า น ตํ า บ ล ต า ง ๆ ต อ ม า
ไ ด พ
บ ผู ห
ญิ
ง ค น
ห
นึ่
ง
กํ า ลั ง ทุ ก ข ท ร ม า น ด ว ย โ ร ค ต า จ น เกื อ บ จ ะ ม อ ง ไ ม เห็ น
หมอตรวจดู อ าการ แล ว บอกว าพอจะรั ก ษาให ห ายเป น ปกติ ไ ด
นางจึ ง ตอบว า ถ า คุ ณ หมอรั ก ษาตาดิ ฉั น ให ห ายเป น ปกติ ไ ด
ดิ ฉั น กั บ ลู ก ชาย ลู ก สาว จะยอมเป น ทาสรั บ ใช ไ ปตลอดชี วิ ต
ห ม อ จึ ง ต ก ล ง รั ก ษ า ใ ห
ต อ ม า ไ ม น า น
ด ว ง ต า ข อ ง เ ธ อ ก็ ห า ย เ ป น ป ก ติ
เธ อ ก ลั ว ว า จ ะ ต อ ง เป น ท า ส ข อ ง ห ม อ ต า ม ที่ ใ ห สั ญ ญ า ไ ว
เ มื่ อ ห ม อ ม า ถ า ม อ า ก า ร จึ ง แ ก ล ง พู ด โ ก ห ก ว า
ก อ น นี้ ด ว ง ต า ดิ ฉั น เ จ็ บ ป ว ด เ พี ย ง เ ล็ ก น อ ย
แ ต พ อ ห ย อ ด ย า ข อ งท า น แ ล ว ก ลั บ เจ็ บ ป ว ด ม า ก ก ว า เดิ ม
ห ม อ รู ทั น ว า ห ญิ ง ผู นี้ ห ล อ ก ล ว ง เ ร า
เ พ ร า ะ ต อ ง ก า ร จ ะ ไ ม ใ ห ค า รั ก ษ า ห ม อ โ ก ร ธ ม า ก
จึงปรุงยาขนานใหมใ ห เมื่ อหญิ งนั้ น ใชยาหยอดตาแล ว ตาทั้ ง
๒ ขางไดบอดสนิท สตรีนั้น ตาบอดเพราะกลาวเท็จ ดังนี้แล

ปสณ
ุ วาจา

เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง
เพื่อตองการใหคนอื่นมารักตน ก็ดี
ก็ดี ชื่อวา ปสณ
ุ วาจา

พยายามกระทําหรือพูด
เพื่อตองการทําลายคนอื่น

การพูดใหรา ยลับหลัง โดยมุงใหคนอื่นเกิดความแตกแยก
เมื่อคนอื่นแตกแยกกัน จัดเปน ปสุณวาจา สําเร็จเปนกรรมบถ
ถาไมเกิดความแตกแยกกันก็เปนเพียงกรรมเทานั้น
ปสุณวาจา
จะสําเร็จเปนกรรมบถไดนั้น
ตองประกอบดวยองค ๔ คือ
๑. คนอืน
่ พึงถูกทําลาย

๒. จิตคิดจะพูดสอเสียด

๓. พยายามจะพูดออกไป

๔. คนอืน
่ เขาใจเนือ
้ ความนัน
้
ปสุณวาจา มีโทษมาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ

๑. บุคคลผูถ
 ก
ู ทําลายใหแตกแยกกันนัน
้ เปนผูม
 ค
ี ณ
ุ มาก

๒. คนเหลานัน
้ แตกแยกกัน

๓. ผูพ
 ด
ู มีกเิ ลสแรงกลา
ปสุณวาจาที่ตรงกันขาม ชื่อวามีโทษนอย

โทษของปสณ
ุ วาจา

โทษของปสณ
ุ วาจา ทรงแสดงไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปสุณวาจา อันบุคคลสองเสพ
เจริญ
ทําใหมาก
ยอมทําใหไปเกิดในนรก
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงปสุณวาจาอยางเบาที่สุด
ยอมทําใหเกิดความแตก จากมิตร แกผูที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
พระอรรถกถาจารย อธิบายวา บุคคลผูพูดปสุณวาจา
ถึงแมจะไมตกนรกเปนตนนั้น
หากไดเกิดมาเปนมนุษยก็จะแตกจากมิตร
คือผูทเี่ ปนมิตรนัน
่ แหละจะกลับกลายมาเปนศัตรูแกเขา
สวนโทษของปสุณวาจา
พึงเห็นผลกรรมทีพ
่ ระธรรมกถึกรูปหนึ่งไดรับ เปนอุทาหรณ

ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ
มีพระมหาเถระ ๒ รูป รูปหนึ่งมีพรรษา ๖๐ อีกรูปหนึ่งมีพรรษา
๕๙
สนิทรักกันมาก
จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง
สมบูรณดวยลาภ
ตอมา
มีพระธรรมกถึกรูปหนึ่ง
มาขออยูในอาวาสนั้นดวย
เพราะเห็นวาเปนวัดที่มีลาภสักการะมาก
อยูไดไมนาน
ก็คิดขับไลพระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น จึงเขาไปหาทีละรูปแลว พูดวา
เมื่อวันกระผมมาที่นี่ พระเถระรูปนั้น บอกผมวา คุณเปนคนดี
จะคบหาสมาคมกับพระมหาเถระ
ตองพิจารณาใหดีกอน
พูดเหมือนกับรูความลับความเสียหายของทาน
เสร็จแลว
ก็เขาไปหาอีกรูปหนึ่ง พูดอยางเดียวกันนั้น แรก ๆ ทั้ง ๒
รูปไมเชื่อ แตนานไป เกิดบาดหมางกันแลว ในที่สุดก็แตกกัน
ตางคนตางออกจากวัด
พระธรรมกถึก
จึงไดครองวัดนั้นแตเพียงรูปเดียว
เมื่อพระธรรมกถึกนั้นมรณภาพแลว
ไปเกิดในนรกชัน
้ อเวจี
พนจากนรกนั้นแลวไปเกิดเปนเปรต
รางกายเหมือนมนุษย
มีศีรษะเหมือนสุกร
ตองเสวยทุกขอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ
การพูดทําใหคนแตกสามัคคีกัน เปนบาปหนัก ดังนี้แล

ผรุสวาจา

เจตนาแผไปเผาผลาญจิตของผูฟ
 ง ชือ
่ วา ผรุสา
เจตนาเปนเหตุประทุษราย
กอใหเกิดความพยายามทางกายและทางวาจาอันเปนเหตุทําลายไ
มตรีของผูอื่น
ชื่อวา
ผรุสวาจา
อีกอยางหนึ่ง
เจตนาในการพูดมุงทําลาย
แผไปเผาผลาญจิตใจของผูฟง
ชื่อวา ผรุสวาจา

ผรุสวาจานัน
้
ขึ้นอยูกับเจตนาที่มุงประทุษราย
และพูดตอหนา จึงจัดเปนกรรมบถ สวนคําดาที่พูดดวยเจตนาดี

เหมือนบิดา มารดา และครูอาจารย ดุดาบุตร ธิดา และศิษย
เปนตน ไมจัดเปนผรุสวาจา
ดังไดสดับมา
เด็กคนหนึ่ง
ไมเชื่อคําของมารดา
เขาไปในปา
เมื่อมารดาไมสามารถบังคับใหเด็กนั้นกลับได
จึงดาวา
ขอแมกระบือดุ
จงไลตามมัน
ทันใดนั้น
แมกระบือปรากฏแกเด็กนั้นในปาจริง ๆ เด็กไดตั้งสัจจอธิษฐานวา
มารดาของขาพเจาพูดเรื่องใดดวยปาก
เรื่องนั้นจงอยามี
แตมารดาคิดเรื่องใดดวยจิต
ขอเรื่องนั้นจงมีเถิด
แมกระบือไดหยุดอยู เหมือนถูกผูกในที่นั้นนัน
่ เอง
ผรุสวาจาที่จะสําเร็จเปนกรรมบถไดนั้น
ตองประกอบดวยองค ๓ คือ
๑. คนอืน
่ ที่พงึ ถูกดา

๒. จิตคิดจะพูดคําหยาบ
๓. พูดคํ
ดคําหยาบออกไป

ผรุสวาจามีโทษมาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. ผรุสวาจานัน
้ ถึงความเปนกรรมบถ

๒. คนทีถ
่ ก
ู ดาเปนคนมีคณ
ุ ธรรมมาก

๓. ผูพ
 ด
ู มีกเิ ลสแรงกลา
ผรุสวาจาที่ตรงกันขาม ชื่อวามีโทษนอย

โทษของผรุสวาจา

โทษของผรุสวาจา ทรงแสดงไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ผรุสวาจาอันบุคคลสองเสพ
เจริญ
ทําใหมากแลว
ยอมทําใหไปเกิดในนรก ในกําเนิดดิรัจฉาน ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงผรุสวาจาอยางเบาที่สุด เมื่อเขาไดมาเกิดเปนมนุษย
ยอมทําใหผูนั้นไดยินแต คําพูดที่ไมสบอารมณอยูเสมอ

พระอรรถกถาจารย
อธิบายวา
ผูพูดผรุสวาจา
ถึงแมจะไมไปตกนรกเปนตนนั้น
หากไดมาเกิดเปนมนุษย
ก็จะไดยินแตคําพูดที่ทําใหเจ็บช้าํ น้ําใจตลอดเวลา
คือ
เวลาไปทีไ
่ หนจะไดยินแตคําพูดชนิดที่ระคายหู บาดหู เผ็ดรอน
สะเทือนใจ ทําลายความรูสึก
สวนโทษของผรุสวาจาที่ไดรับในปจจุบันทันตา
พึงเห็นเจาศากยะทั้งหลาย เปนอุทาหรณ
ในสมัยพุทธกาล
พระราชกุมารทรงพระนามวาวิฑูฑภะ
เปนโอรสของพระเจาปเสนทิโกศล
กับพระนางวาสภขัตติยาชาวศากยะ
พระญาติขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนพระธิดาของพระเจามหานามะกับนางกํานัล
พระเจามหานามะไดถวายพระนางแกพระเจาปเสนทิโกศล
ที่สงคนมาขอโดยประสงคจะเปนพระญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ
า
ขณะทีย
่ ังทรงพระเยาว
พระเจาวิฑูฑภะ
เห็นพระกุมารอื่น ๆ
ไดรับของขวัญจากสกุลของพระเจาตา
จึงถามพระมารดาวา
แมไมมีพระเจาตาพระเจายายหรือ
เมื่อพระมารดา ตอบวา มีสิลูก ไดถามกลับไปวา ทําไม
พระเจาตาพระเจายาย
จึงไมสงของเลนใหชายบาง
คําถามนี้ทําใหพระมารดาหนักพระทัยที่สุด
เพราะรูจักมานะของพวกศากยะดี
จึงตอบเลี่ยงไปวา
ทานอยูไกลและไมมีเวลา
วิฑฑ
ู ภราชกุมารรบเราพระมารดา
ตองการจะไปเยีย
่ มสกุลพระเจาตา
พระนางไมสามารถจะขัดขืนได
จึงสงขาวไปใหพระเจามหานามะทราบ
ในวันที่วิฑูฑภราชกุมารไปถึงเมืองกบิลพัสดุ

พวกศากยะใหพระกุมารที่มีอายุนอยกวาเสด็จออกประพาสปาหม
ด
วิฑูฑภราชกุมารตองเปนผูไหวพวกศากยะฝายเดียว
จึงถามวา
เจาศากยะที่มีอายุนอยกวาไมมีเลยหรือ
พวกเจาศากยะตอบวา มีจะ พอ แตออกไปประพาสปากันหมด
วิฑูฑภราชกุมารเยี่ยมสกุลพระเจาตาพอสมควรแกเวลา
จึงลากลับ เดินทางไปไดระยะหนึ่ง มหาดเล็กคนหนึ่งลืมของไว
จึงกลับไปเอา
พบพวกศากยะกําลังเอาน้ํานมลางตั่งที่วิฑูฑภราชกุมารนั่ง
ปากก็ดาวา
ลางเสนียดจัญไรที่ลูกนางทาสีนั่ง
มหาดเล็กนําความนั้นมาทูลพระราชกุมาร พระราชกุมารโกรธจัด
ตรัสวา
วันนี้
พวกศากยะเอาน้ํานมลางตั่งไปกอนเถอะ
ภายหนาเมื่อเราไดครองราชย
จะเอาเลือดในลําคอของพวกนั้นลางทองพระโรงใหได

เมือ
่ วิฑฑ
ู ภราชกุมาร
ไดครองราชยหลังจากพระเจาปเสนทิโกศลสวรรคตแลวจึงยกกอง
ทัพมาฆาพวกศากยะจนหมดสิ้น ไมเวนแมกระทั่งเด็กที่ยังดื่มนม
สกุลของพวกเจาศากยะไดถูกพระเจาวิฑูฑภะทําลายจนหมดสิ้น
เพราะการกลาวคําหยาบดาวาผูอื่นดวยจิตใจที่หยาบคาย ดังนั้น
จึงไมควรพูดคําหยาบ ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม

สัมผัปปลาปะ

เจตนาเปนเหตุกลาวถอยคําอันหาประโยชนมิได
คือ
กําจัดทางแหงประโยชนอันสัตบุรุษพึงไดรับ ชื่อวา สัมผัปปลาปะ
ความแตกตางระหวางมุสาวาทกับสัมผัปปลาปะ
มุสาวาท
ไดแก
อกุศลเจตนา
อันเปนเหตุพยายามทางกาย
ทางวาจาของคนผูมุงจะหลอกลวงคนอื่น
สวนสัมผัปปลาปะ
ไดแก
อกุศลเจตนา

อันเปนเหตุกลาวถอยคําปราศจากอรรถธรรม ไมแสดง อรรถ
ธรรม และวินัย เพื่อใหเขาใจประโยชนในภพนี้และภพหนา

สัมผัปปลาปะที่ประกอบดวยอกุศลเจตนาเปนเหตุพยายาม
ทางกาย
ทางวาจาเพื่อแสดงสิ่งไรสาระ
จนคนหลงเชื่อวาเปนเรื่องจริง จัดเปนกรรมบถ
สวนดิรจ
ั ฉานกถา
ผูพูดดวยความชอบใจ
ยอมเปนเพียงกรรม ไมถึงกรรมบถ หากพูดโดยอิงอาศัยอรรถ
ธรรม หรือวินัย ก็เกิดประโยชนได
สัมผัปปลาปะ
จะสําเร็จเปนกรรมบถได
ตองประกอบดวยองค ๒ คือ
๑. จิตคิดจะพูดเรือ
่ งเพอเจอ

๒. พูดเรือ
่ งเชนนัน
้ ออกไป
สัมผัปปลาปะ มีโทษมาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. ผูพ
 ูดมีอาเสวนะ ( ความเสพคุน
 ) มาก

๒. คนอืน
่ เชือ
่ วาเปนเรือ
่ งจริง

๓. ผูพ
 ด
ู มีกเิ ลสแรงกลา
สัมผัปปลาปะที่ตรงกันขาม ชื่อวามีโทษนอย

โทษของสัมผัปปลาปะ

โทษของสั
ทรงแสดงไววา
โทษของสัมผัปปลาปะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัมผัปปลาปะ อันบุคคล
เสพ
เจริญ
ทําใหมาก
ยอมทําใหไปเกิดในนรก
ในกําเนิดเดียรัจฉาน
ในแดนแหงเปรต
ผลรายแหงสัมผัปปลาปะอยางเบาที่สุด
ยอมทําใหเปนคนมีวาจาที่ไมนาเชื่อถือแกผูที่ไดมาเกิดเปนมนุษย

พระอรรถกถาจารย
อธิบายวา
ผูพูดสัมผัปปลาปะ
ถึงแมจะไมไปตกนรกเปนตนนั้น
หากไดเกิดมาเปนมนุษย

ก็จะไมมีใครเชื่อถือวาจา
ถึงแมจะสั่งสอนบุตรธิดา
หรือศิษยก็ไมเชือ
่ ฟง เปนตน
สวนโทษของการพูดสัมผัปปลาปะ
โดยการพูดแบบไมรูกาละเทศะ
พึงเห็นเตาตัวหนึ่ง
เปนอุทาหรณ

ในสมัยดึกดําบรรพ
มีเตาชางพูดตัวหนึ่ง
ไดผูกมิตรกับหงส ๒ ตัว ที่มาหากินในหนองน้ําที่เตาอาศัยอยู
เมื่อหงสทั้งสองมาที่หนองน้ํานั้น ก็สนทนากับเตาอยางมีความสุข
สมกับคําที่นักปราชญสอนไววา
จะมีใครในโลกนี้ที่มีความสุขเทากับผูมีมิตรสหายไวสนทนาปรับทุ
กข
รวมสุขซึ่งกันและกัน
เตาไดพูดกับหงสวา
สหายทั้งสองนับวาโชคดี
มีปกบินได
จึงไปหากิน
และไปเที่ยวตางถิ่นไดตามใจชอบ
สวนขาพเจากี่เดือนกี่ป
ก็อยูแตที่หนองน้ําแหงนี้
ไมมีโอกาสไดไปภูมิประเทศอื่นอันสวยงามกับเขาเลย
เพราะเปนสัตวเดินชา
หงสทงั้ สองสงสารเพือ
่ น
จึงบอกวา
ถาสหายตองการจะไปหากินยังหนองน้ําอื่น
และเที่ยวชมภูมิประเทศที่สวยงามละก็
ขาพเจาทั้งสองสามารถพาไปได แตกลัววาสหายจะอดพูดไมได
เตาถามวิธี
จึงบอกวาขาพเจาทั้งสองจะคาบไมที่ปลายทั้งสอง
ใหสหายคาบตรงกลาง
เพียงเทานี้
ก็สามารถพาสหายไปทีไ
่ หนก็ได
แตระหวางเดินทาง
สหายตองไมพูดเด็ดขาด ถาพูดจะทําใหตกลงมาถึงแกความตาย
เตารับคําของหงสวาจะทําตามนั้น
หงสทงั้ สองพาเตาบินไป
ผานทุงนาแหงหนึ่ง
ซึ่งมีเด็กเลี้ยงวัวหลายคนกําลังจับกลุมเลนกัน
เด็กคนหนึ่งเห็นเชนนั้นจึงบอกเพื่อนวา
ดูสิ
หงส
๒

ตัวคาบปลายไมพาเตาบินไป
ขาวาเดี๋ยวก็ตกลงมาตาย
พวกเราตามไปเก็บเตาตายมาแกงกินกันเถอะ
แลวก็พากันวิ่งตามไป
เตาไดยินดังนั้น
อยากจะพูดกับเด็กใหสะใจวา
ไอเด็กโงเอยพวกเองไมมีวันจะไดกินเนื้อของขาหรอก
อาปากจะพูด
จึงหลุดจากไมที่คาบไว
ตกลงมาที่แผนดิน
จนกระดองแตก
ถึงแกความตาย
การพูดไมรูจักกาลเวลามีโทษอยางนี้

วจีกรรมเปนไปในทวาร ๒

กรรม ๔ อยาง มีมส
ุ าวาทเปนตนนี้ จัดเปนวจีกรรม
เพราะเปนไปทางวจีทวารโดยมาก บางครั้ง กรรม ๔ อยางนี้
ก็เกิดขึ้นทางกายทวารได
เชน
การเขียนหนังสือหลอกลวงคนอื่น เปนตน
อนึ่ง
ในขณะทีพ
่ ูดเท็จ
พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ
และพูดเพอเจอนั้น อกุศลธรรม ๓ อยาง มีอภิชฌา พยาบาท
และมิจฉาทิฏฐิ
ยอมเกิดรวมดวยตามสมควร
แตก็ไมเรียกวาวจีกรรม
เพราะในที่นี้มุงเอาเจตนาเปนใหญ

ดังพระพุทธพจนวา
เจตนาหํ
ภิกขเว
ขเว
กม
มํ
วทามิ
กมมํ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม
และอกุศลธรรมทัง้
๓
นั้น
ก็ไมชื่อวา
มโนกหรรม
เพราะละเมิดออกมาทางวาจาแลว ดังนั้น อกุศลธรรมทั้ง ๓ นั้น
จึงเปนเพียงตัวสนับสนุนเจตนา
สวนอธิบายผูศึกษาพึงทราบเหมือนกับอธิบายในกายกรรมที่แสดง
ไวแลว

อภิชฌา

เจตนาเปนเหตุละโมบ ในเมื่อเห็นสิ่งของ ๆ ผูอื่นแลว
เพงเล็ง
โดยนอมเขามาหาตนวา
ทําอยางไรหนอ

ของนี้จะพึงเปนของเรา ชื่อวา อภิชฌา ทีถ
่ ึงความเปนกรรมบถ
แตถาเห็นสมบัติของคนอื่นแลว
ไมคิดเอามาเปนของตน
เพียงแตยินดีวา
ผูใชสอยสมบัติเชนนี้มีบุญหนอ
เราควรไดใชสอยสักชั่วคราว
หรือวา
เราควรไดรับของเชนเดียวกันนี้ อยางนี้ เปนเพียงกรรมเทานั้น
ไมถึงกรรมบถ
สมกับคําของพระอรรถกถาจารยวา
แมความโลภจะเกิดขึ้นในสมบัติของผูอื่น ก็ยังไมจัดเปนกรรมบถ
ตลอดเวลาที่ยังไมนอมเขามาเปนของตนวา
ไฉนหนอ
ของนี้พึงเปนของเรา
อภิชฌา จะสําเร็จเปนกรรมบถได ตองประกอบดวยองค
๒ คือ
๑. สิ่งของ ของบุคคลอืน
่

๒. การนอมมาเพือ
่ เปนของตน
อภิชฌานั้นมีโทษมาก เพราะเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. สิ่งของทีเ่ พงเล็งมีคา มาก

๒. เจาของมีคณ
ุ มาก

๓. ผูเ พงเล็งมีกเิ ลสแรงกลา
อารมณภายนอกเปนเหตุเกิดอภิชฌาได
มีเศรษฐีใหมคนหนึ่ง
ไดรับมรดกหลังจากบิดามารดาถึงแกกรรม
ผูรักษาเรือนคลังของเศรษฐีนั้น
ไดเปดหองสําหรับเก็บทรัพยแจงจํานวนใหทราบวา
ทรัพยของบรรพบุรุษมีปูเปนตน
มีจํานวนเทานี้
ของบิดาทานมีจํานวนเทานี้
เศรษฐีใหมดูทรัพยเหลานั้นแลว
ถามวา ทําไมบรรพบุรุษของเรา จึงไมเอาทรัพยเหลานี้ไปดวย
ผูรักษาเรือนคลังตอบวา

เจานายไมมีใครถือเอาทรัพยไปปรโลกไดหรอก
สัตวทั้งหลายพาเอาไปไดแตบุญกับบาปที่ตนทําไวเทานั้น
เศรษฐีใหมคด
ิ วา
บรรพบุรุษของเรา
สะสมทรัพยสินเงินทองเอาไวมากมายมหาศาล
ที่สุดก็เอาไวใหคนอื่น
เพราะความโงแท
ๆ
สวนเราจะเอาทรัพยสินเงินทองเหลานั้นไปใหหมด
จึงสั่งใหสรางคฤหาสนหรูราคาแพง
สรางประรําสําหรับรับประทานอาหาร เพื่อประกาศความร่ํารวย
ใหชาวเมืองไดเห็น
การรับประทานอาหารแตละมื้อใชจายมากมีทั้งอาหาร
สาวงามคอยปรนนิบัติขับกลอม
โดยเฉพาะวันเพ็ญ
ไดจายทรัพยเปนจํานวนมาก
เพื่อเปนคาอาหาร
จางคนไปประกาศใหชาวเมืองมาดูการรับประทานอาหารของตน
ประชาชนไดพากันมาดูเปนจํานวนมาก
ในทีน
่ น
ั้ มีคนยากจน
๒
คน
เปนเพือ
่ นกัน
คนหนึ่งอยูในเมือง คนหนึ่งอยูบานนอก
มีอาชีพหาฟนขาย
พอเศรษฐีเปดภาชนะบรรจุอาหาร
กลิ่นของอาหารหอมฟุงตลบไปทั่ว
จนชาวบานนอกคนนั้นเกิดความอยากรับประทาน อดใจไวไมอยู
เพราะตั้งแตเกิดมา
อยาวาแตไดรับประทานเลย
แมแตกลิ่นอยางนี้ก็ไมเคยไดรับ จึงบอกแกเพื่อนวา เพื่อนเอย
เราอยากกินอาหารนั้นเหลือเกิน
เพื่อนจึงตอบวา
อยาปรารถนาเลยเพื่อน
เราทํางานไปตลอดชีวิต
ก็ไมมีโอกาสไดลิ้มรสอาหารอยางนี้
เขาขอรองวา เพื่อนเอย
ถาไมไดกินอาหารนี้
ตองตายแน
เมื่อไมสามารถหามได
จึงตะโกนดวยเสียงอันดังวา
นายครับ
ผมไหวทาน
ขออาหารในถาดใหเพื่อนผมกินสักคําเถิด เศรษฐีตอบวา ไมได
จึงหันมาถามเพื่อนวา
ทานไดยินเศรษฐีพูดไหม
เขาตอบวา

ไดยินแลว
แตยังยืนยันวา
ถาไมไดรับประทานอาหารนี้
ตองตายแน ทานขอรับ เพื่อนของผมบอกวา ถาเขาไมไดอาหาร
ชีวิตของเขาตองตายแนนอน
เขาจึงบอกเศรษฐีอีกวาโปรดใหชว
ี ิตแกเขาเถิด ไดรับคําตอบวา
อาหารนี้ราคาแพงมาก
ถาคนอื่นมาอางเหมือนเพื่อนของแกฉันจะเอาที่ไหนมาให
ถาเพื่อนของแกอยากกินอาหารจานนี้จริง
ๆ
ตองทํางานในบานฉัน
๓
ป
ในที่สุดชาวบานนอกคนนั้น
ก็ยอมทิ้งครอบครัวมาทํางานในบานเศรษฐี
๓
ป
เพื่อแลกขาวจานเดียว
เรือ
่ งนี้แสดงใหเห็นวา
อภิชฌา
ความเพงเล็งอยากไดอยางรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งลอใจภายนอ
กก็ได
ชาวบานนอกคนนั้น
มีชีวิตอยูในโลกดวยความอดอยากยากจนมานานแลว
เมื่อไมไดเห็นความหรูหรา
ไมไดกลิ่นอาหารดี
ๆ
ก็ไมมีปญหาอะไร
แตเมื่อไดมาเห็นความหรูหรา
และไดกลิ่นอาหารดี
ๆ
ของเศรษฐี
จึงเกิดความอยากไดอยางรุนแรง
ถึงกับเอาชีวิตเขาแลก
สมกับคําที่นักปราชญสอนเอาไววา
ระหวางอารมณกับยาพิษ
อารมณมีพิษรายแรงกวายาพิษ
เพราะยาพิษตองกินเขาไปมันถึงจะฆาชีวิตได
แตอารมณแคคิดถึงก็ทําใหคนเราถึงตายได
ดังนั้น
คนเราจะทําอะไรก็ตาม
ควรคิดถึงจิตใจของคนอื่นบาง
อยาเอาทรัพยสมบัติ
หรือสังขารรางกายของเราไปอวดสาธารณชน
จนคนอื่นเกิดความอยากไดอยางรุนแรง
เปนเหตุนําภัยอันตรายมาสูตัวเองได

พยาบาท

เจตนาเปนเหตุปองราย
คือ
ความคิดกระทําใหผูอื่นประสบความพินาศ ชื่อวา พยาบาท
ความคิดปองราย
ของผูมุงจะทํารายชีวิตของสัตวอื่น
ตั้งแตมดและยุงไปจนถึงมนุษยวา
ขอใหสัตวเหลานี้จงพินาศ
จงวิบัติ ทําอยางไรหนอ สัตวเหลานี้ พึงพินาศ พึงวิบัติ
ไมพึงเจริญรุงเรือง
ไมพึงมีชีวิตอยูไดนาน
ดังนี้
จัดเปนกรรมบถ
สวนความโกรธที่ไมคิดรายผูอื่น
เปนเพียงกรรมเทานั้น
สมกับคําพระอรรถกถาจารยวา
แมความโกรธที่มีสัตวอื่นเปนเหตุเกิดขึ้น
ก็ไมลวงกรรมบถ
ตราบใดที่ยังไมคิดรายเขาวา
ทําอยางไรหนอ
ผูนี้จะพึงพินาศตายไป
พยาบาท จะสําเร็จเปนกรรมบถได ตองประกอบดวยองค
๒ คือ
๑. มีสัตวอน
ื่

๒. คิดจะใหสัตวนั
นน
้ั ถึงความพินาศ
พยาบาท มีโทษมาก เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. ผูท
 ถ
ี่ ก
ู ปองรายมีคณ
ุ มาก

๒. ผูป
 องรายมีกเิ ลสรุนแรง

ความพยาบาทเกิดเพราะความคิด ๑๐ ประการ

ความพยาบาทยอมเกิดเพราะความคิด ๑๐ ประการ คือ
เพราะคิดวา
๑. เขาไดประพฤติสิ่งทีเ่ ปนความพินาศแกเรา

๒. เขากําลังประพฤติสงิ่ ทีเ่ ปนความพินาศแกเรา

๓. เขาจะประพฤติสิ่งทีเ่ ปนความพินาศแกเรา

๔.
เขาไดประพฤติสงิ่ ทีเ่ ปนความพินาศแกคนทีร่ ก
ั ทีพ
่ อใจข
อใจของเรา

๕.
เขากําลังประพฤติสิ่งทีเ่ ปนความพินาศแกคนทีร่ ก
ั ทีพ
่ อใจของเรา

๖.
เขาจะประพฤติสิ
สง่ิ ที่เปนความพินาศแกคนทีร่ ก
ั ทีพ
่ อใจของเรา

๗.
เขาไดบาํ เพ็ญประโยชนแกคนทีไ
่ มเปนทีร่ ก
ั ไมเปนทีพ
่ อใจของเรา

๘.
เขากําลังบําเพ็ญประโยชนแกคนทีไ
่ มเปนทีร่ ก
ั ไมเปนทีพ
่ อใจของเ
รา
๙.
เขาจะบําเพ็ญประโยชนแกคนทีไ
่ มเปนทีร่ ก
ั ไมเปนทีพ
่ อใจของเรา

๑๐.
๑๐. บุคคลบางคนยอมโกรธโดยไมมีเหตุผล
ความพยาบาทนัน
้
นอกจากจะทําลายประโยชนสุขของผูอื่นแลว
ยังทําลายตนเองอีกดวย
ดังเรื่องที่พระอรรถกถาจารยเลาไวในอรรถกถาธรรมบทวา
มีเศรษฐีคนหนึง่
เก็บเอาเด็กทารกที่มารดาทิ้งไวที่กองขยะ
นํามาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม
เพราะเชื่อโหราศาสตรวา
เด็กที่เกิดมาในชวงระยะวันเดือนนั้น จะมีวาสนาดี ไดเปนเศรษฐี
พอดีภรรยาของเขา
ก็จะคลอดในชวงเวลานั้นดวย
คิดวา
ถาภรรยาคลอดทารกออกมาเปนหญิง
ก็จะใหแตงงานกับเด็กคนนั้น
ถาคลอดออกมาเปนชายก็จะฆาเด็กนั้นทิ้งเสีย

เผอิญภรรยาคลอดทารกออกมาเปนชาย
จึงคิดจะฆาเด็กนั้น
ตามความพยาบาทขอที่
๖
วา
เขาจะประพฤติสิ่งที่เปนความพินาศแกคนที่รัก ที่พอใจ ของเรา
เศรษฐีพยายามฆาเด็กนัน
้
ตั้งแตเปนทารกแบเบาะ
จนถึงโตเปนหนุมถึง ๕ ครั้ง
ครัง้ ที่
๑
เอาไปวางไวที่ประตูคอกโค
ซึ่งมีโคหลายรอยตัวที่จะเดินแออัดแยงกันออกจากคอกแลวเหยีย
บเด็ก
แตปรากฏวา
โคตัวจาฝูงไปยืนกันเด็กเอาไว
จนโคออกจากคอกหมด ทําใหเด็กรอดตายในครั้งนั้น
ครัง้ ที่
๒
เอาไปวางไวที่ทางเกวียน
เวลากลางคืน
เพื่อใหหมูเ กวียนที่นําสินคาไปขายหลายรอยหลายพันเลมทับเด็ก
ตาย แตโคลากเกวียนเลมหนาสุด เดินไปถึงที่นั้นไดสลัดแอกทิง้
ไมยอมลากเกวียนตอไป
เจาของเกวียนลงไปจัดการกับโค
ไดพบเด็กเขาจึงนําไปคืนใหเศรษฐี
ครัง้ ที่
๓
เอาเด็กไปทิ้งในปาชาผีดิบ
เพื่อใหสัตวรายและอมนุษยที่มาหากินในเวลากลางคืนทํารายเด็ก
แตก็ไมมีสัตวรายอะไรทํารายเด็กได
จนมีคนมาพบแลวนําไปคืนเศรษฐี
ครัง้ ที่
๔
นําเอาเด็กไปโยนเหว
แตปรากฏวาเด็กตกไปคางอยูบนยอดพุมไม
ซึ่งมีเถาวัลยสอดประสานกันอยางหนาแนน
จึงไมเปนอันตราย
จนมีคนไปพบแลวนําไปคืนเศรษฐี
เศรษฐีพยายามฆาเด็กถึง
๔
ครัง้
แตเด็กไมตาย
ยังมีชีวิตอยูตอมาจนเปนหนุม
เศรษฐีมองดูเด็กนั้นครั้งใด
หนาของเด็กนั้นเหมือนกับหนามแทงตาแทงใจ
ดังพระพุทธพจนวา
อปฺป
ปเ ยหิ
สมฺปโยโค
ปโยโค
ทุกโข
ฺโข
การไดประสบกับบุคคลไมเปนทีร่ ัก
เปนทุกข
สุดทายเศรษฐี
จึงวางแผนฆาเด็กดวยการสงเด็กไปยังบานนายชางหมอเพื่อนตน

เอง
เขียนหนังสือใหเด็กถือไป
มีขอความวา
ใหฆาเด็กคนนี้แลวเผาทิ้งเสีย
เพราะเด็กไมรูหนังสือ
จึงรับคําของบิดา
เดินทางออกจากบานมุงหนาไปยังบานของนายชางหมอ
บังเอิญไปพบกับบุตรชายแท ๆ ของเศรษฐี กําลังเลนอยูกับเพื่อน
ๆ
และพายแพมาตลอด
จึงรบเราใหพี่ชายเลนแทน
และขออาสาเอาจดหมายของพอไปใหนายชางหมอแทน
จึงถูกนายชางหมอฆาตาย
นายชางเผาทําลายหลักฐาน
ตามคําสั่งของเศรษฐีแลว สงขาวไปใหทราบวา งานที่สั่งใหทํา
ไดจัดการเสร็จเรียบรอยแลว ครั้นตกเย็น เด็กหนุมกลับมาบาน
พอเศรษฐีเห็นหนาเขาเทานั้น
ก็รูทันทีวาเกิดอะไรขึ้น
เสียใจอยางหนักถึงกลับอาเจียนออกมาเปนเลือด
และถึงแกความตายในที่สุด
สมกับที่พระพุทธองคตรัสไววา
ผูประทุษรายตอบุคคลผูไมคิดประทุษราย
ผูประทุษรายตอบุคคลผูไมมีความผิด ยอมประสบความทุกข ๑๐
ประการ คือ
๑. ตองเจ็บปวด
๒. ทรัพยโภคา

๓. อวัยวะ

๔. โรคราย

๕. เกิดโรค

๖. มีการ

ทางจิต

๗. อุปสรรค

๘. ญาติกา

๙. ทรัพยสิน
ขอ ๑๐ นัน
้

อยางหนัก

ยากรักษา

เสือ
่ มถอย คอยหดหาย

แตกหัก

จากรางกาย

เกาะเกีย
่ ว สุดเยียวยา

อือ
้ ฉาว

คิดฟุงซาน

มากมี

ทีร่ ก
ั

ยอยยับ
บานเรือน

ถูกกลาวหา

เขาบีฑา

ตองจากไป

อยางฉับพลัน
ถูกไฟไหม

ใน ๑๐ ขอ ไมขอ
 ใดขอหนึง่ เปนตองได ประสบ
พบแนนอน
ความพยาบาทปองราย
เปนเหตุนําทุกขภยันตรายมาสูตนและคนอื่น ดังกลาวมา ฉะนัน
้
จึงควรมีเมตตากรุณา
รักใคร
ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีกวา
เพื่อใหโลกของเราอยูรวมกันอยางสันติสุข
และพึ่งอาศัยกันไดตอไป

มิจฉาทิฏฐิ

เจตนาเปนเหตุใหเห็นผิด
เพราะไมมีการถือเอาตามความเปนจริง
คัดคานขอประพฤติปฏิบัติของสัตบุรุษทั้งหมด
ทานทีใ
่ หแลวไมมีผล ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ อยาง

โดยนัยเปนตนวา

๑. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นวาผลกรรมไมมี เชนเห็นวา
ผลของกรรมดีกรรมชั่วไมมี
โลกนี้ไมมี
โลกหนาไมมี
บิดามารดาไมมีบุญคุณตอบุตรธิดา เปนตน
๒.
อเหตุกทิ
กทิฏฐิ
ความเห็นวาไมมเี หตุ
คือ
เหตุแหงความเศราหมอง
ความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายไมมี
สัตวทั้งหลายเศราหมองเอง
บริสุทธิเ์ อง
ทุกขเอง
สุขเอง
ไมมีอํานาจ
ไมมีกําลัง
ไมมีความเพียรอะไร
ที่จะสามารถทําใหสัตวทั้งหลายเศราหมองและบริสุทธิ์ได ดังนั้น
อเหตุกทิฏฐิ ก็คือ ความเห็นวากรรมไมมีนั่นเอง

๓. อกิรย
ิ ทิฏฐิ ความเห็นวาไมเปนอันทํา หมายความวา
เมื่อคนทําบาป
มีการฆาสัตว
ลักทรัพย
เปนตน
ก็ไมจัดวาเปนการทําบาป เมื่อคนใหทาน รักษาศีล เปนตน
ก็ไมจัดวา
เปนการทําบุญ
ดังนั้น
อกิริยทิฏฐิ
ก็คือความเห็นวากรรมและผลของกรรมไมมี นั่นเอง

มิจฉาทิฏฐิ
๓
อยางนี้
อยางใดอยางหนึ่ง
ลวนปฏิเสธกรรมและผลของกรรมอยางสิ้นเชิง
จัดเปนกรรมบถ
สวนมิจฉาทิฏฐินอกจากนี้ มีสักกายทิฏฐิ ๒๐ หรือทิฏฐิ ๖๒
เปนตน เปนเพียงกรรมเทานั้น
มิจฉาทิฏฐิ
จะสําเร็จเปนกรรมบถได
ตองประกอบดวยองค ๒ คือ
๑. เรือ
่ งไมจริง

๒. เรือ
่ งไมจริงนัน
้ ไมเปนไปตามทีม
่ จ
ิ ฉาทิฏฐิยึดถือ
มิจฉาทิฏฐินั้น มีโทษมาก เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ
๒.

๑. เพราะมีอาเสวนะ (ความเสพคุน
 ) มาก
เพราะเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ

โทษของมิจฉาทิฏฐิ

โทษของมิจฉาทิฏฐิ
แมจะไมถึงเปนนิยตะ
คือ
ดิ่งจนไมสามารถจะแกไขไดทั้ง
๓
ประการ
ดังกลาวมา
ก็ลวนแตเปนสิ่งที่มีโทษมาก
ทําใหผูประพฤติถึงความพินาศได
เหมือนชาวกาลิงครัฐ เปนอุทาหรณ
เลากันมาวา
ครั้งดึกดําบรรพ
พระเจาทัณฑกีครองราชยในกุมภวดีบุรี
แควนกาลิงคะ
ครั้งนั้นพระองคทรงถอดตําแหนงหญิงนครโสเภณีคนหนึ่ง
นางไดวิ่งเตนทุกวิถีทางเพื่อไดตําแหนงกลับมา
วันหนึ่ง
ไปพักผอนหยอนใจในราชอุทยาน
พบดาบสรูปหนึ่งนั่งเขาฌานอยู
เธอคิดวานั่นเปนภาพกาฬกิณี
จึงใหคนใชเอาน้าํ มาลางตา
เสร็จแลวถมน้ําลายรดดาบส
หลังจากนั้นสองสามวันเธอไดรับตําแหนงกลับคืนดังเดิม
ตอจากนัน
้ ไมนาน ปุโรหิตคนหนึ่งถูกถอดจากตําแหนงอีก
เขาไปถามหญิงนั้นวา
ทําอยางไรจึงไดตําแหนงกลับคืน
เธอตอบวา เพราะไปถมน้ําลายรดดาบส ปุโรหิตไปทําตามนั้น

หลังจากนั้นสองสามวันเขาไดรับพระราชทานตําแหนงดังเดิมเชน
กัน
ตอจากนัน
้ ไมนาน
เกิดจราจลที่หัวเมืองชายแดน
พระราชาทรงเชือ
่ ปุโรหิตนั้นจึงใหประชาชนไปถมน้ําลายรดดาบ
ส
ไมนานก็สามารถปราบปรามหัวเมืองใหสงบลงได
ตางราเริงยินดีวาถมน้ําลายรดดาบสแลวโชคดี
หญิงนครโสเภณี
ปุโรหิต
และชาวกาลิงครัฐ
ไดรับความสําเร็จโดยบังเอิญ
หลังจากที่ไปถมน้ําลายรดดาบส
จึงเกิดความเห็นผิดวา
ทําชั่วไดดี
ตางก็พากันเห็นดีเห็นงามกับการทําความชั่ว
เทวดาโกรธชาวเมืองนั้นมาก
จึงดลบันดาลใหฝนเพลิงและฝนทราย ตกลงมาในแวนแควนนั้น
ทําใหคนเหลานัน
้ ถึงแกความตายทั้งหมด
จากเรือ
่ งดังกลาวนี้
ใหขอคิดทางคติธรรมวา
ความบังเอิญบางอยางทางดีก็ตาม
ทางรายก็ตาม
ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณบางอยาง
เปนสาเหตุอันสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหคนเกิดมิจฉาทิฏฐิได
ผูเปนวิญูชนควรมีวิจารณญาณในเรื่องอยางนี้ใหมาก
เพื่อสรางสัมมาทิฏฐิใหเกิดขึ้น และไมตองตกเปนเหยื่อของทรชน

มโนกรรมเปนไปทาง
ไปทางทวาร
ทางทวาร ๓

อภิชฌา
พยาบาท
และมิจฉาทิฏฐิ
ทัง้
๓
นี้
จัดเปนมโนกรรม
เพราะเปนไปทางมโนทวารโดยมาก
แมไมมีการเคลื่อนไหวทางกาย
ทางวาจา
เพียงแตคิดในใจ
ก็สําเร็จเปนกรรมบถได
บางครั้ง
อกุศลธรรมทั้ง
๓
นี้
ยอมเกิดขึ้นทางกายทวารและวจีทวาร
เชน
บางคนมีใจละโมบอยากไดของคนอื่น
จึงยื่นมือไปหยิบของนั้น
มีใจโกรธแคนหยิบมีดหยิบไมเพื่อทํารายเขา
หรือมีความเห็นผิดไปไหวกระบือ ๕ ขา เพื่อขอเลข เปนตน

กรรมนั้นของเขา จัดเปนมโนกรรม สวนทวาร จัดเปนกายทวาร
ถามวาทําไม
จึงไมจัดเปนกายกรรม
แกวา
เพราะตรงนี้
ทานมุงถึงอภิชฌา
พยาบาท
และมิจฉาทิฏฐิเปนใหญ
ไมไดมุงเจตนาเปนใหญ
ถามุงเจตนาที่เปนเหตุใหกระทําทางกายก็จัดเปนกายกรรมได
บางคนมีใจละโมบ
พูดออกมาวา
ทําอยางไรหนอ
ของนั้นสิ่งจะพึงเปนของเรา
มีใจโกรธแคน
พูดแชงวา
ทําอยางไรหนอ คนนี้ จะพึงตายเสียที มีความเห็นผิด พูดวา
ผลของกรรมดีกรรมชั่วไมมี
เชนนี้
กรรมของเขา
จัดเปนมโนกรรม สวนทวาร จัดเปนวจีทวาร
บางคนไมมีการกระทําทางกาย
หรือพูดทางวาจา
คิดละโมบอยากได
คิดพยาบาทปองราย
และเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมอยางเดียว
กรรมของเขา
จัดเปนมโนกรรม
แมทวารก็เปนมโนทวาร
มโนกรรมทีเ่ ปนอกุศล
ยอมเกิดไดทางทวารทั้ง
๓
ดังพรรณนามาฉะนี้ ฯ
อธิบายเปนปุคลาธิษฐาน เรื่องมโนกรรม ดังนี้ มีโจรอยู
๓ กลุม
กลุมที่ ๑ หัวหนาชือ
่ นายอภิชฌา
กลุมที่ ๒ ชือ
่ นายพยาบาท
กลุมที่ ๓ ชือ
่ นายมิจฉาทิฏฐิ
สวนลูกนองของทั้ง ๓ กลุม มี ๒ คือ นายกาย กับ
นายวาจา บางครั้งเวลาทํางาน เชน ฆาคนหรือปลนจี้ เปนตน
หัวหนาเปนผูคิดอุบาย
นายกาย
นายวาจา
ซึ่งเปนลูกนองเปนผูลงมือทํางาน
จึงตองไดรับโทษหนัก
แตบางครั้งหัวหนาลงมือเอง
ลูกนองคอยสนับสนุน
เชน
คอยดูตนทาง เปนตน หัวหนาจึงมีโทษหนักกวา

โทษของอกุศลกรรมบถ ๑๐

บุคคลผูประกอบ
คือ
ประพฤติ
หรือ
กระทําอกุศลกรรมบถ
๑๐
อยางนี้
ยอมตกนรก
เหมือนกับถูกจับเอาไปวางไว
ดังพระพุทธองคตรัสไวในปฐมนิรยสัคคสูตร
ปญจมปณณาสก
ทสกนิบาต อังคุตตรนิกายวา
ดูกอ
 นภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐
ประการ ยอม
ตกนรกเหมือนถูกจับเอาไปวางไว ธรรม ๑๐ ประการอะไรบาง
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑.
ั ฆาสัตว
มีมือเปอนเลือด
เปนผูมก
คิดแตประหัตประหาร ไมมีความเมตตากรุณาตอสัตวทั้งปวง
๒.
มักเปนผูถ
 อ
ื เอา
ไมวาของนั้นจะอยูในบานของเขา
เปนผูถือเอาสิ่งนั้นดวยจิตคิดขโมย

สิ่งของที่เจาของเขาไมไดให
หรือที่ไหน ๆ
ก็ตาม

๓.
เปนผูม
 ก
ั ประพฤติผด
ิ ในกาม
จะเปนผิดเพราะการนอกใจคูครองของตน
ผิดเพราะลวงละเมิดคูครองของผูอื่น
หรือผิดเพราะลวงละเมิดตอบุคคลที่ตนไมมีสิทธิ์ที่จะทําเชนนั้นก็ต
าม

๔.
เปนผูม
 ก
ั กลาวเท็จ
คือ
ตนไมรูบอกวารู
ไมเห็นบอกวาเห็น
หรือรูบอกวาไมรู
เห็นบอกวาไมเห็น
เปนผูกลาวเท็จทัง้
ๆ
ที่รู
เพราะเหตุแหงตน
เพราะเหตุแหงบุคคลอื่น หรือเพราะเห็นแกอามิสสินจาง

๕.
เปนผูพ
 ดทํ
ูดทําลายความสามัคคี
ฟงจากฝายนี้ไปบอกฝายโนน หรือฟงจากฝายโนนมาบอกฝายนี้

เพื่อใหเขาแตกสามัคคีกัน
หรือเพื่อจะทําตนใหเปนทีร่ ักของฝายใดฝายหนึ่ง
ชอบสรางความแตกแยก
หรือสงเสริมใหคนแตกแยก
ชอบตั้งพรรคตั้งพวก พูดแตถอยคําที่จะทําใหแบงพรรคแบงพวก

๖.
เปนผูพ
 ูดวาจาทีแ
่ ผไปเผาผลาญหัวใจของผูฟ
 ง
เปนคําพูดบาดหู
หยาบคาย
เผ็ดรอน
กระทบกระเทียบเปรียบเปรย
ทําใหผูฟงเกิดความโกรธและฟุงซาน

๗.
เปนผูพ
 ด
ู ทําลายความสุข
และประโยชนที่สัตบุรุษพึงไดรับ
คือ
พูดคําที่กําจัดทางแหงประโยชนและความสุขนั้น
ไมรูกาลเทศะ
พูดปราศจากอรรถ
ธรรม
หรือวินัย
อยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนเครื่องแสดงเหตุผลเพื่อใหเขาใจประโยชนในโลกนี้และปร
ะโยชนในโลกหนา
๘.
เปนผูม
 ากไปดวยความละโมบ
จองหาทางเอาของคนอื่นมาเปนของตน
๙.
เปนผูม
 ใ
ี จพยาบาท
ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา ถูกจองจํา
จงอยาอยูในโลกนี้

มีความคิดประทุษรายวา
จงหายสาบสูญ จงพินาศ

๑๐.
เปนผูม
 ค
ี วามเห็นผิด
มีทัศนะที
่ ป
ิ ริต
๑๐.
นะทีว
วาการใหทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล
ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วไมมี
โลกนี้ไมมีโลกหนาไมมี
มารดาไมมีคุณ
บิดาไมมีคุณ
โอปปาติกสัตวไมมี
สมณะพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รูแจงเองแลว แสดงโลกนี้
และโลกหนาไดแจมแจง ไมมี
ดูกอ
 นภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐
ประการเหลานี้ ยอมตกนรก เหมือนถูกจับเอาไปวางไว

พฤติกรรมทีเ่ ปนบาป ๔ อยาง

ผูที่ทํากายกรรมอันเปนอกุศล ๓ อยาง พูดวจีกรรม
อันเปนอกุศล ๔ อยาง คิดมโนกรรมอันเปนอกุศล ๓ อยาง
ดังกลาวมาเทานั้น
จึงเปนบาปทําใหไปตกนรกก็หาไม
แมผูชักชวน
ผูยินดี
ผูยกยองสรรเสริญ
อกุศลกรรม
หรือบุคคลผูประพฤติอกุศลกรรมเหลานั้น
ก็ลวนทําใหไปตกนรกไดเหมือนกัน
ดังนั้น
ตามหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงสรุปพฤติกรรมทีเ่ ปนบ
าป สามารถนําไปสูนรกได ๔ อยาง คือ
๑. การทํา การพูด การคิด สิง่ ทีเ่ ปนอกุศลดวยตนเอง

๒.
การชักชวนผูอ
 น
ื่ ใหทาํ
ใหคด
ิ สิ่งทีเ่ ปนอกุศลเหลานัน
้

ใหพด
ู

๓.
การยินดีกับบุคคลผูทํา
ผูคิดสิ่งที่เปนอกุศลเหลานั้น

ผูพูด

๔. การพูดยกยองสรรเสริญ บุคคลผูทํา ผูพูด ผูคิด
สิ่งที่เปนอกุศลเหลานั้น
สมจริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในกรรมปถวรรค
อังคุตตรนิกาย
ซึ่งขอยกมากลาวแตใจความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการ
ยอมตกนรก
เหมือนถูกเขาจับเอาไปวางไว
ธรรม
๔
ประการคือ

๑.

เปนผูท
 ําเอง

เปนผูช
 ักชวนผูอน
ื่ ใหทํา

ใหพูด

พูดเอง

คิดเอง

ใหคิด

๒.

๓.

เปนผูยินดีกับบุคคลผูทํา ผูพูด ผูคิด ๔. เปนผูพูดสรรเสริญ
ปาณาติบาต
อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท
ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท

และมิจฉาทิฏฐิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔ ประการนี้แล
ยอมตกนรก เหมือนถูกเขาจับเอาไปวางไว

คนชั่วยิง่ กวาคนชัว
่

อนึ่ง บุคคลผูทํา ผูพูด ผูคิด กายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม
อันเปนอกุศลทั้ง
๑๐
นี้
ถึงแมวา
จะทําใหตกนรกก็จริง
ถึงอยางนั้น
องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสวา
เปนคนชั่วธรรมดาเทานั้น
แตบางคนนอกจาก
ทํา
พูด
และคิดอกุศลดวยตนเองแลว
ยังชักชวน
หรือบีบบังคับผูอื่นใหทํา
ใหพูด
ใหคิดอกุศลเหลานั้นดวย
บุคคลเชนนี้
พระพุทธองคตรัสวาเปนคนชั่วยิ่งกวาคนชั่ว
ตามพระพุทธพจนในทสกรรมสูตรวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูฆาสัตว
ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
โลภอยากไดของผูอื่น
คิดรายทําลายผูอื่น
เปนมิจฉาทิฏฐิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้เราเรียกวา คนชั่ว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตบุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตว
ลักทรัพย ประ พฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ
โลภอยากไดของผูอื่น
คิดรายทําลายผูอื่น
เปนมิจฉาทิฏฐิดวยตนเองแลว ยังชักชวนบุคคลอื่นใหทํา ใหพูด
ใหคิดอยางนั้นดวย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้เราเรียกวา
คนชั่วยิ่งกวาคนชั่ว

กุศลกรรมบถ ๑๐

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
เวนจากทําชีวิตสัตวใหตกลวง

๒. อทินน
ฺ าทานา เวรมณี
เวนจากถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให
ดวยอาการแห
ยอาการแหงขโมย

๓.
กาเมสุ
มจ
ิ ฉ
ฺ าจารา
กาเมสุมิ
เวนจากประพฤติผิดในกาม
ทั้ง ๓ นี้ จัดเปนกายกรรม
เพราะเปนไปทางกายทวารโดยมาก

เวรมณี

๔. มุสาวาทา เวรมณี

เวนจากพูดเท็จ

๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี

เวนจากพูดคําหยาบ

๕. ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี

เวนจากพูดสอเสียด

๗. สมฺผปฺปลาปา
เวนจากพูดเพอเจอ
ลาปา เวรมณี
ทั้ง
๔
นี้
จัดเปนวจีกรรม
เพราะเปนไปทางวจีทวารโดยมาก
๘. อนภิชฌ
ฺ า

๙. อพฺยาปาท

ไมโลภอยากไดของเขา

ไมพยาบาทปองรายเขา

๑๐.
 ิ
เห็นชอบตามคลองธรรม
๑๐. สมฺมาทิฏฐ
ทั้ง
๓
นี้
จัดเปนมโนกรรม
เพราะเปนไปทางมโนทวารโดยมาก

คําวา กุศลกรรมบถ แปลได ๒ นัย

๑. แปลวา
ทางเกิดแหงกุศลกรรมที่สงผลในปฏิสนธิกาลได

๒. แปลวา กุศลกรรมทีเ่ ปนเหตุเกิดในสุคติภูมิ
และความสุขในสุคติภูมินั้น

กุศลกรรมบถ
๑๐
ทรงแสดงไวในพระสูตรมากมาย
เฉพาะใน
มีอยูหลายสูตร มีชื่อเรียกตาง ๆ กันไป ดังนี้
ในสาธุสูตร
เรียกวา
ในอริยธรรมสูตร เรียกวา

(ธรรมของอารยชน)
ธรรมของอารยชน)
ในกุศลสูตร

(ธรรมทีท
่ าํ ลายความชัว
่ )
ในอรรถสูตร

(ธรรมทีไ
่ มมีกิเลส)
ในวัชชสูตร
(ธรรมทีไ
่ มมโี ทษ)
ทษ)

เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา

ประการนี้
อังคุตตรนิกาย

สาธุธรรม (ธรรมดี)
อริยธรรม
อรรถธรรม
อนาสวธรรม
อนวัชชธรรม
ในตปนียสูตร

เรียกวา อตปนียธรรม (ธรรมที่สรางความรมเย็น)
ในอาจยคามิสต
ู ร
เรียกวา
อปจยคามิธรรม

(ธรรมทีไ
่ มกอ
 ใหเกิดความทุกข)
ในสาเลยยกสูตร
ปญจมวรรค
แหงมูลปณณาสก
ทรงเรียกวา ธรรมจริยสมจริยา
ธรรมจริยา
แปลวา
การประพฤติทเี่ ปนธรรม
สมจริยา
แปลวา
การประพฤติกรรมทีถ
่ ูกตอง
ทรงแสดงผลดีทพ
ี่ ึงจะไดรบ
ั
จากการประพฤติธรรมและการประพฤติกรรมที่ถูกตองนี้วา
ใครปรารถนาอะไร
จะเปนมนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติ
พรหมสมบัติ
มรรค
ผล
และนิพพาน
ลวนสําเร็จสมประสงคทั้งสิ้น ดังขอความในสาเลยยกสูตรวา

ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
สัตวบางพวกในโลกนี้
หลังจากตายจากโลกนี้แลว
ยอมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค
เพราะเหตุแหงธรรมจริยาและสมจริยา
ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
ธรรมจริยาและสมจริยา
ทางกายมี ๓ ทางวาจามี ๔ ทางใจมี ๓

ธรรมจริยาและสมจริยา ทางกายมี ๓ คือ

๑.
บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมเปนผูละการยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไปเวนขาดจากการยังสัต
วมีชีวิตใหตกลวงไป
เปนผูมีทอนไมและศัสตราอันวางแลว
มีความละอายประกอบดวยความเอ็นดู
เปนผูเ กื้อกูล
อนุเคราะหสัตวทุกจําพวก
๒.
เปนผูล
 ะอทินนาทาน
เวนขาดจากอทินนาทาน
ขึ้นชื่อวา
ทรัพยของผูอื่นจะอยูในบาน
หรืออยูในปาก็ตาม
ยอมเปนผูไ
 มถือเอาทรัพยนั้นที่เจาของไมไดใหดวยจิตคิดขโมย
๓.
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร

เปนผูล
 ะกาเมสุมจ
ิ ฉาจาร

ธรรมจริยาและสมจริยา ทางวาจามี ๔ คือ

๑.
บุคคลในโลกนี้
เปนผูละมุสาวาท
เวนขาดจากมุสาวาท
ไปในสภาก็ดี
ในบริษัทก็ดี
ในทามกลางหมูญาติก็ดี
ในทามกลางเสนาก็ดี
ในทามกลางแหงราชตระกูลก็ดี ถูกอางเปนพยาน ซักถามวา
แนะพอชาย
ทานจงมา
ทานรูอยางไร
จงเบิกอยางนั้น
บุคคลนั้นเมื่อไมรู ก็บอกวา ขาพเจาไมรู หรือรูอยูก็บอกวา
ขาพเจารู เมื่อไมเห็นก็บอกวา ขาพเจาไมเห็น หรือเห็นก็บอกวา

ขาพเจาเห็น
ยอมไมกลาวเท็จทั้งที่รู
เพราะเหตุแหงตน
เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเหตุแหงอามิสสินจาง

๒.
เปนผูล
 ะคําสอเสียด
เวนขาดจากกลาวสอเสียด
ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อทําลายคนหมูนี้
หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกคนหมูนี้ เพื่อทํา
ลายคนหมูโนน
เปนผูสมานคนทั้งหลายที่แตกกันแลว
หรือสนับสนุนหมูค
 นที่สามัคคีกันอยูแลว
เปนผูมีความชื่นชมยินดีในหมูคนผูสามัคคีกัน
เปนผูกลาววาจาที่ทําใหคนสามัคคีกัน
๓. เปนผูละคําหยาบ เวนขาดจากการกลาวคําหยาบ
เปนผูกลาววาจาไมมีโทษ
เสนาะโสต
เปนที่รักจับใจ
เปนคําสุภาพ เปนที่ชอบใจ พอใจของคนจํานวนมาก

๔.
เปนผูล
 ะการกลาวเพอเจอ
เวนขาดจากการกลาวเพอเจอ พูดในเวลาที่ควรพูด พูดคําจริง
พูดอิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัย มีหลักฐาน มีที่อางอิง ไมพูดมาก
พูดแตคําที่มีประโยชน
ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
ธรรมจริยาและสมจริยาทางวาจามี ๔ อยางนี้แล

ธรรมจริยาและสมจริยา ทางใจมี ๓ อยาง คือ

๑.
บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมากไปดวยความไมเพงเล็ง
ไมละโมบอยากไดทรัพยของผูอื่นมาเปนของตน
๒.
เปนผูม
 ีใจไมพยาบาท
คิดแตในทางที่ดีวา
ขอสัตวทั้งหลาย
อยูรอดปลอดภัยเถิด

ไมคิดรายตอผูอื่น
จงมีความสุข

๓.
เปนผูม
 ค
ี วามเห็นชอบ
มีความเห็นไมวิปริตวา
ทานทีใ
่ หแลวมีผล
การเซนสรวงบูชามีผล
ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง
โลกนี้มีจริง
โลกหนามีจริง มารดามีบุญคุณ บิดามีบุญคุณ โอปปาติกะมีจริง
สมณพราหมณผูรูแจงโลกนี้และโลกหนามีจริง
ดูกอ
 นพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย
ธรรมจริยาและสมจริยาทางใจมี ๓ อยางนี้แล
ดูกอ
 นพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย
สัตวบางพวกในโลกนี้
หลังจากตายไปแลว
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะการประพฤติธรรมและการประพฤติกรรมอันชอบเหลานี้แล
ดูกอ
 นพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย
ถาบุคคลผูประพฤติธรรมและประพฤติกรรมอันชอบ
พึงหวังวา
หลังจากที่เราตายแลว พึงเกิดเปน
๑. กษัตริยม
 หาศาล

๒. พราหมณมหาศาล

๓. เทวดาชัน
้ จาตุมมหาราช

๔. เทวดาชัน
้ ดาวดึงส
๕. เทวดาชัน
้ ยามา
ยามา
๖. เทวดาชัน
้ ดุสต
ิ

๗. เทวดาชัน
้ นิมมานรดี

๘. เทวดาชัน
้ ปรนิมมิตวสวัสดี

๙. พรหมชัน
้ พรหมปาริสช
ั ชา
๑๐.
้ พรหมปุโรหิตา
๑๐. พรหมชัน

๑๑.
้ มหาพรหมา
๑๑. พรหมชัน

๑๒.
้ ปริตตาภา
๑๒. พรหมชัน

๑๓.
้ อัปปมาณาภา
๑๓. พรหมชัน

๑๔.
้ อาภัสสรา
๑๔. พรหมชัน

๑๕.
้ ปริตตสุภา
๑๕. พรหมชัน

๑๖.
้ อัปปมาณสุภา
๑๖. พรหมชั
พรหมชัน

๑๗.
้ สุภกิณหา
๑๗. พรหมชัน

๑๘.
้ อสัญญีพรหม
๑๘. พรหมชัน

๑๙.
้ เวหัปผลา
๑๙. พรหมชัน
๒๐.
้ อวิหา
๒๐. พรหมชัน

๒๑.
้ อตัปปา
๒๑. พรหมชัน

๒๒.
้ สุทส
ั สา
๒๒. พรหมชัน
๒๓.
้ สุทส
ั สี
๒๓. พรหมชัน

๒๔.
๒๔. พรหมชั้นอกนิฏฐา

๒๕.
้ อากาสานัญจายตนะ
๒๕. อรูปพรหมชัน
๒๖.
้ วิญญาณัญจายตนะ
ญจายตนะ
๒๖. อรูปพรหมชัน
๒๗.
้ อากิญจัญญายตนะ
๒๗. อรูปพรหมชัน

๒๘.
้ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
๒๘. อรูปพรหมชัน
๒๙.
 จุบน
ั
๒๙. การบรรลุเจโตวิมุตติ ในชาติปจ

๓๐.
๓๐. การบรรลุปญ
 ญาวิมต
ุ ติ ในชาติปจ
 จุบน
ั

ทั้งหมดนี้ยอมเปนไปได ถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา
เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติธรรมและเปนผูประพฤติกรรมอันช
อบ

พระสูตรนีแ
้ สดงวา บุคคลผูปฏิบัติตามกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการนี้
จะปรารถนามนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติ
และนิพพานสมบัติ ก็ตาม ลวนสมประสงคทั้งนั้น
มนุษยสมบัติ
ทรงแสดงดวยคําวา
พึงเกิดเปนกษัตริยมหาศาลและพราหมณมหาศาล
สวรรคสมบัติ
ติ
ทรงแสดงดวยคําวา
พึงเกิดเปนเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
จนถึงรูปพรหมชั้น
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
นิพพานสมบัติ
ทรงแสดงดวยคําวา
การบรรลุเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ

กุศลกรรมบถ ๑๐

ทําใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
กุศลกรรมบถ
๑๐
ประการนี้
จัดวาเปนศีล
บุคคลผูรักษาศีล กระทําใหบริสท
ุ ธิ์ บริบูรณ ยอมไดรับอานิสงส
ดังนี้

๑. สีเลน สุคตึ ยนฺติ
ติ คนทั้งหลายไปสูสุคติได
เพราะศีล
๒. สีเลน โภคสมฺปทา
ปทา
คนทั้งหลายถึงพรอมดวยโภคทรัพย เพราะศีล

๓. สีเลน นิพพุ
ฺพต
ุ ึ ยนฺติ
ติ คนทั้งหลายบรรลุนิพพานได
เพราะศีล
ศีลเปนเหตุใหไดไปสูสุคติ
เพราะผลของกุศลกรรมบถ
๑๐ โดยเปนอุปนิสสยปจจัย โดยตรง ใหไดเกิดเปนมนุษย ๑,
กามาวจรสวรรค ๖ ชั้น, และใหไดเกิดในพรหมโลก ๒๐ ชั้น

อุปนิสย
ั มี ๓ อยาง

๑. ทานุปนิสย
ั
อุปนิสัยคือทาน
การเสียสละ
คนผูมีอุปนิสัยนี้ยอมกําจัดความโลภหรือทําความโลภใหเบาบางล
งได

๒. สีลป
ุ นิสย
ั
อุปนิสัยคือศีล
การเวนจากเบียดเบียนสัตวอื่นคนผูมีนิสัยนี้
ยอมไมมีการเบียดเบียนสัตวอื่น

๓. ภาวนุปนิสย
ั
อุปนิสัยคือภาวนา
การสั่งสมความดี
คนผูมีอุปนิสัยนี้ ยอมเพียรพยายาม เพื่อทําความดีใหสูงยิ่ง ๆ
ขึ้นไป
กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ จัดเปนศีล ดังนั้น จึงเปนสีลุปนิสัย
ที่จะชวยสนับสนุนใหไดบรรลุสมาธิ
ปญญาและวิมุตติ
ตามพระบาลีวา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล
ผโล โหติ มหานิสโํ ส
แปลวา สมาธิที่ถูกบมดวยศีล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
อธิบายวา
บุคคลผูมีศีลบริสุทธิ์
เมื่อบําเพ็ญสมาธิ
ยอมสามารถทําฌานใหเกิดไดงาย ครั้นไดฌานแลว ตายไป
ยอมเกิดเปนพรหม
อยางนี้
ชื่อวากุศลกรรมบถ
เปนเหตุใหไดไปเกิดในพรหมโลก
สวนผูไ
 ดฌานบางทาน
ทําฌานใหเปนบาทแหงการเจริญวิปสสนา
ยอมรูแจงเห็นจริงไดงาย ตามพระบาลีวา
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา
ญา
มหปฺ
ผลา
โหติ
มหปฺผลา
มหานิสส
ํ า

แปลวา ปญญาทีถ
่ ูกบมดวยสมาธิ ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก
จิตของบุคคลผูม
 ป
ี ญ
 ญารูแ
 จงเห็นจริง
ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง ตามพระบาลีวา
ปฺญปริ
ญปริภาวิตํ
จิตตํ
ฺตํ
สมฺมเทว
มเทว อาสเวหิ วิมจ
ุ จติ
ฺจติ
เสยฺยถี
ยถีทํ กามาสวา
ภวาสวา อวิชชาสวา
ฺชาสวา
แปลวา
จิตที่ถูกอบรมดวยปญญา
ยอมหลุดพนจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ โดยชอบ
อยางนี้
ชื่อวากุศลกรรมบถ
เปนเหตุใหไดบรรลุเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ
สีลุ
ลป
ุ นิสย
ั
คือ
กุศลกรรมบถ
๑๐
เปนเหตุใหบุคคลไดบรรลุฌาน
มรรค
ผล
และนิพพาน
ดังพรรณนามาฉะนี้
เปรียบไดกับสวนของตนไม
สีลุปนิสัย
เปนเสมือนรากไม
สมาธิ
เปนเสมือนลําตน
ปญญา
เปนเสมือนกิ่งกานและใบ
วิมุตติ
ความหลุดพนเปนเสมือนดอกและผลของตนไม
ศีลคือกุศลกรรมบถ
๑๐
ประการ
ทําใหผูปฏิบัติไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
ตามขั้นตอนดังไดอธิบายมานี้

อธิบายกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยอาการ ๕

๑. โดยธรรม คือ โดยสภาวธรรม
กุศลกรรมบถ ๗ คือ
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี

๒. อทินนาทานา
ฺนาทานา เวรมณี

๓. กาเมสุมจ
ิ ฉาจารา
ฺฉาจารา เวรมณี
ฉาจาร

๔. มุสาวาทา เวรมณี

๕. ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี

๗. สมฺผปฺ
ผปฺปลาปา
ปลาปา เวรมณี
แมมีชื่อตางกันก็จริง แตเมื่อวาโดยสภาวธรรม ไดแก
เจตนา
หรือวิรัติ
หมายความวา
ถาไมตั้งใจจะงดเวน
หรือไมมีการงดเวน กรรมบถทั้ง ๗ นี้ ยอมสําเร็จไมไดเลย
มโนกรรม
๓
คือ
อนภิชฌา
โดยสภาวธรรม
ไดแกอโลภะ
อพยาบาท
โดยสภาวธรรม
ไดแกอโทสะ
สัมมาทิฏฐิ
โดยสภาวธรรม
ไดแก
อโมหะ
ที่วประกอบดวยเจตนา
๒. โดยโกฏฐาสะ คือ โดยสวนแหงธรรมตาง ๆ
กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔
เปนกรรมบถอยางเดียว
ไมเปนรากเหงาของกุศลเหลาอื่น
สวนมโนกรรม
๓
อยาง
คืออนภิชฌา
อพยาบาท
และสัมมาทิฏฐิ เปนทั้งกรรมบถ เปนทั้งรากเหงาของกุศลเหลาอื่น
เพราะทั้ง
๓
นี้
ก็คือ
อโลภะ
อโทสะ
อโมหะ
ที่เปนกุศลมูลนั่นเอง

๓.
โดยอารมณ
คือ
สิ่งที่ใจเขาไปยึดแลว
เปนเหตุใหงดเวนจากอกุศลกรรมบถ
๑๐
ประการ
พระอรรถกถาจารย อธิบายวา อารมณแหงอกุศลกรรมบถ ๑๐
นั่นแหละ
เปนอารมณแหงกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ
เปรียบเหมือนน้ําที่สามารถทําใหเรือลอยก็ได ทําใหจมลงก็ได

๔. โดยเวทนา คือ ความรูสึกเปนสุข เปนทุกข และเฉย
ๆ พระอรรถกถาจารย อธิบายวา ในขณะทํากุศล ทุกขเวทนา
คือความเสียใจ
ความไมสบายใจ
ยอมไมมี
เพราะฉะนั้น
ในขณะประพฤติกุศลกรรมบถ
จึงมีเพียงเวทนา
๒
คือ
สุขเวทนา และอุเบกขาเวทนา

๕. โดยมูล คือ โดยกุศลมูล ๓ อยาง ไดแก อโลภมูล
๑ อโทสมูล ๑ อโมหมูล ๑
กุศลกรรมบถ ๗ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔
ที่บุคคลประพฤติดวยปญญามีมูล ๓ คือ อโลภมูล อโทสมูล
อโมหมูล ที่ประพฤติโดยขาดปญญามีมูล ๒ คือ อโลภมูล
อโทสมูล
อนภิชฌาที่ประพฤติดวยปญญา มีมูล ๒ คือ อโทสมูล
อโทหมูล ที่ประพฤติโดยขาดปญญามีมูลเดียว คือ อโมหมูล
อพยาบาทที่ประพฤติดวยปญญา มีมูล ๒ คือ อโลภมูล
อโมหมูล ที่ประพฤติโดยขาดปญญามีมูลเดียว คือ อโลภมูล
สัมมาทิฏฐิ มีมูล ๒ คือ อโลภมูล อโทสมูล

อานิสงสของกุศลกรรมบถ ๑๐

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ พระพุทธองคตรัสไว
ในจุนทสูตร
ทสกนิบาต
อังคุตตรนิกายวา
ดูกอนจุนทะ
ความสะอาดทางกายมี ๓ ทางวาจามี ๔ ทางใจมี ๓
ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางกาย ๓ อยาง มีอะไรบาง
ดูกอนจุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้

๑.
เปนผูล
 ะปาณาติบาท
เวนขาดจากปาณาติบาท
าท
วางทอนไม
วางศัสตรา
มีความสะอาดใจ
มีความเอ็นดู
มีความเมตตากรุณาตอสัตวทุกหมูเหลา

๒.
เปนผูล
 ะอทินนาทาน
เวนขาดจากอทินนาทาน
ไมถือเอาสิ่งที่เจาของไมไดให
ดวยจิตอันเปนขโมย
ไมวาของนั้นจะอยูในบานของเขา อยูในปา หรือทีไ
่ หน ๆ
ก็ตาม
๓.
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร

เปนผูล
 ะกาเมสุมจ
ิ ฉาจาร

ดูกอนจุนทะ
ความสะอาดทางวาจา
มีอะไรบาง ดูกอนจุนทะ บุคคลบางคน ในโลกนี้

๔

อยาง

๑. เปนผูล
 ะมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท อยูในสภา
อยูในบริษัท
อยูในทามกลางหมูญาติ
อยูในทามกลางเสนา
หรืออยูใ
 นทามกลางราชสํานัก
ก็ตาม
ถูกเขาอางเปนพยาน
ซักถามวา พอชายผูเจริญ พอรูอยางไร จงเบิกความอยางนั้น
ผูนั้น เมื่อไมรู ก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรู ก็บอกวารู เมื่อไมเห็น
ก็บอกวาไมเห็น
หรือเมื่อเห็น
ก็บอกวาเห็น
จะไมเปนผูกลาวมุสาวาท
ทั้งที่รูตัว
เพราะเหตุแหงตน
เพราะเหตุแหงผูอื่น หรือเพราะเหตุแหงอามิสสินจาง
๒.
เปนผูล
 ะวาจาสอเสียด
เวนขาดจากวาจาสอเสียด
ฟงฝายนี้แลว
ไมไปบอกฝายโนน
เพื่อทําลายคนฝายนี้
หรือฟงฝายโนนแลว ไมมาบอกฝายนี้ เพื่อทําลายคนฝายโนน
เปนผูสมานคนทีแ
่ ตกสามัคคี
และสนับสนุนคนที่สามัคคีกันอยู
ชื่นชมยินดีคนทีส
่ ามัคคีกัน พูดแตวาจาที่สรางความสามัคคี

๓.
เปนผูล
 ะวาจาหยาบ
เวนขาดจากวาจาหยาบ
เปนผูพูดแตวาจาอันไมมีโทษ
เสนาะโสต
เปนทีร่ ัก
ซึ้งใจ
เปนคําพูดของผูดี เปนที่รักและชอบใจของคนทั่วไป

๔.
เปนผูล
 ะคําเพอเจอ
เวนขาดจากคําเพอเจอ
เปนผูพูดถูกกาลเวลา พูดแตคําจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงวินัย
พูดถอยคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่สุด ประกอบดวยประโยชน
โดยสมควรแกเวลา
ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางใจ ๓ อยาง มีอะไรบาง
ดูกอนจุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้

๑.
เปนผูไ
 มมากไปดวยความเพงเล็ง
ไมเพงเล็งคิดเอาของผูอื่น มาเปนของตนวา ทําอยางไรหนอ
ทรัพยของผูอื่นนัน
้ จะพึงเปนของเรา

๒. เปนผูม
 ใ
ี จไม
จไมพยาบาท มีใจไมคิดประทุษรายผูอื่นวา
ขอสัตวเหลานี้จงอยาจองเวรกัน
อยาเบียดเบียนกัน
อยามีความทุกข จงมีแตความสุข อยูรอดปลอดภัยเถิด

๓.
เปนผูม
 ค
ี วามเห็นชอบ
มีทัศนะอันไมวป
ิ ริตวา
ทานทีใ
่ หแลวมีผล
การเซนสรวงมีผล
การบูชามีผล
ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง
โลกนี้มีจริง
โลกหนามีจริง
มารดาบิดามีบุญคุณตอบุตรธิดาจริง
โอปปาติกสัตวมีจริง
สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ
รูแจงประจักษทั้งโลกนี้และโลกหนาแลว สั่งสอนผูอื่นมีจริง
ดูกอนจุนทะ กุศลกรรมบถมี ๑๐ ประการ ดังนี้แล
ดูกอนจุนทะ
บุคคลประกอบดวยกุศลกรรมบถ
๑๐
ประการเหลานี้ ลุกขึ้นจากที่นอน แตเชาตรู จะจับตองแผนดิน
โคมัยสด
หญาอันเขียวขจี
หรือไมจับตองก็ตาม
จะประนมไหวพระอาทิตยหรือไมกต
็ าม
จะลงอาบน้ําเชาเย็นหรือไมก็ตาม
จะบูชาไฟหรือไมก็ตาม
ยอมเปนผูสะอาดอยางแทจริง
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร
ดูกอนจุนทะ
เพราะกุศลกรรมบถ
๑๐
ประการนี้
เปนพฤติกรรมอันสะอาดและเปนเครื่องสรางพฤติกรรมอันสะอาด
ดูกอนจุนทะ เทวคติ มนุษยคติ หรือสุคติอื่นใด บรรดามี
ยอมปรากฏ
เพราะเหตุแหงการประกอบกุศลกรรมบถ
๑๐
ประการเหลานี้แล
--------------------------------------

สรุปกุศลกรรมบถ

เครือ
่ งมือสรางความดี

จากการทีไ
่ ดศก
ึ ษาเรือ
่ งกุศลกรรมบถ
๑๐
ประการนี้
ผูศึกษาจะเห็นไดวา ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
เครื่องมือที่จะใชทํากุศลของมนุษย ที่สําคัญที่สุด คือ กาย วาจา
และใจ ของตนนี่เอง
กาย
งดเวนจากการฆาสัตว
ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม อันเกิดขึ้น เพราะหิริและโอตตัปปะ
วาจา งดเวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ
ไรสาระ
ไมรูกาละเทศะ
อันเกิดขึ้นเพราะหิริและโอตตัปปะ
ใจ
ไมโลภอยากไดของใคร
ไมคิดรายทําลายใคร
มีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม
(สิ่งที่สัตบุรุษมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตนสอนไว)
เพียงการปฏิบัติอยางนี้
ก็สามารถสรางมนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติใหแกตนไดแลว
ดังคําสอนในสาเลยยกสูตรเปนตน
อีกอยางหนึ
างหนึ่ง
กายที่ใชทําประโยชนใหแกสวนรวม
วาจาใชพูดในทางที่ดี
ใจใชคิดในทางที่ดี
ก็สามารถสรางมนุษยสมบัติ
สวรรคสมบัติได
ดังอุทาหรณตอไปนี้
กายทีใ
่ ชทําประโยชน
อุทาหรณ
เชน
นายมฆะเปนตัวอยาง
ทานเลาวา
ครั้งดึกดําบรรพในหมูบานอจลคาม
แควนมคธ
ชายหนุมคนหนึ่งชื่อวา
มฆะ
ชอบทําสถานที่ตาง
ๆ
ใหเปนรัมณียสถานสําหรับคนทั่วไป
โดยมีความคิดวา
คนทั้งหลายอาศัยพักในสถานที่นี้แลว
ลวนมีความสุข
และเราเองเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข ก็มีความสุขใจเชนเดียวกัน

ครัน
้ ถึงฤดูหนาว
เขาไดกอไฟเพื่อใหความอบอุนแกชาวบาน
ฤดูรอนหาน้ํามาใหผูอดน้ํา
เขาไดสรางรัมณียสถานเพิ่มขึ้นอีกหลายแหง
ตอมามีคนอื่นอีก
เห็นวาการทําอยางนั้นเปนความดี
จึงมารวมดวย
พวกเขาไดสรางประโยชนใหแกสวนรวม
กวางขวางออกไป
เชน สรางถนน สรางสะพาน สรางศาลพักรอน เปนตน
ครัง้ นัน
้
นายบาน
(ผูใ
 หญบาน
หรือกํานัน)
เห็นพวกเขาแลวคิดวา
คนพวกนี้ทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราเลย
ถาพวกเขาไปหาปลา
หาเนือ
้
ซื้อสุรามารับประทานและแบงใหเราบาง
นาจะเกิดประโยชนดีกวา
อีกอยางหนึ่ง
ถาปลอยใหคนพวกนี้ทําความดีตอไป
ประชาชนก็จะรักใคร
เปนอันตรายตอตําแหนงของตน
เขาคิดกําจัดคนเหลานั้น
จึงไปยังราชสํานัก
กราบทูลวา
ขาพระองคเห็นคนกลุมหนึ่ง
สองสุมผูคนเปนจํานวนมาก
อาจคบคิดกันเปนกองโจรปลนราชสมบัติ
พระราชา
ไมทันสอบสวนความจริง
รับสั่งวา
จงไปจับตัวพวกมันมาประหารชีวต
ิ โดยใหชางเหยียบใหตาย
เขาดีใจมากทีอ
่ บ
ุ ายกําจัดคนดีของเขาสําเร็จอยางงายดา
ย จึงนําเจาหนาที่ไปจับตัวคนเหลานั้นมา พันธนาการแนนหนา
ใหนอนในพระลานหลวง
แลวไสชางใหเหยียบพวกเขา
แตจะบังคับอยางไร
ชางก็ไมยอมเหยียบ
พระราชารับสั่งวา
ชางเห็นคนคงเกิดความกลัว
จงไปเอาเสื่อลําแพนมาคลุมพวกมันไวกอน
แมจะทําตามนั้น
ชางก็ไมกลาเขาใกลอยางเดิม

พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุการณนน
ั้
ทรงไดพระสติวา
เรื่องนี้นา จะมีเหตุอะไรสักอยาง
จึงรับสั่งใหนําตัวพวกเขามาเฝา
แลวตรัสถามวา
พวกเจาอาศัยเราแลว ไมไดอะไรหรือ จึงคิดทํารายเรา
นายมฆะทูลถามวา ขอเดชะ พระองคตรัสถามเรื่องอะไร
เขาวา พวกเจาสองสุมผูคนเปนกองโจร หลบซอนอยูในปา
ใครกราบทูลอยางนั้น พระเจาขา
นายบาน เขาบอก
ขอเดชะพวกขาพระองคไมไดเปนโจร
พวกขาพระองคแผวทางไปสูสวรรค
ดวยการสราง
รัมณียสถาน
สรางถนน
สรางสะพาน
สรางศาลาพักรอน
เปนตน แตนายบานพยายามซักนําพวกขาพระองคในทางอกุศล
พวกขาพระองคไมยอมทําตาม
เขาโกรธ
จึงไดกราบทูลอยางนั้นเพื่อตองการกําจัดพวกขาพระองค
พระเจาขา
พระราชาทรงสดับความจริ
ทรงถึงความโสมนัส
ความจริงแลว
ตรัสวา
พอทั้งหลาย
ฉันขอโทษดวย
ชางเปนสัตวดิรัจฉานยังรูจักความดีของพวกเจา
เราเปนมนุษยเสียอีกยังไมรูเลย
ไดทรงมอบหมูบานนั้นใหพวกเขาปกครอง
และชางเชือกนั้นใหเปนพาหนะ
นายมฆะไดเห็นผลของความดีในปจจุบน
ั
ดีใจมากจึงชักชวนพรรคพวกใหทาํ ความดียิ่ง
ๆ
ขึ้นไป
เขาไดบําเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ คือ
๑.

บํารุงบิดามารดา

๓.

พูดคําสัตย

๒.
๔.

ประพฤติออนนอมตอผูใหญ
ไมพูดคําหยาบ

๕.
๖.

๗.

ไมพูดสอเสียด

กําจัดความตระหนี่

ไมโกรธ
ในเวลาสิ้นชีวิตไดไปเกิดเปนทาวสักกะเทวราชในภพดาว
ดึงส แมสหายของเขาก็ไปเกิดในทีน
่ ั้นเหมือนกัน นี้คือ กาย
กาย
สรางสวรรคสมบัติใหแกตน
วาจา
หรือปาก
ก็สามารถสรางสวรรคสมบัติได
มีสุนัขตัวหนึ่ง
เปนอุทาหรณ
พระอรรถกถาจารยเลาไวในอรรถกถาธรรมบทวา
มีสุนัขแสนรูตัวหนึ่ง
ของนายโคบาล
ผูเปนอุปฏฐากของพระปจเจกพุทธเจา
เวลาที่มันยังเล็กอยู
พระปจเจกพุทธเจา
เมื่อฉันอาหารเอาขาวสุกปนเปนกอนใหกอนหนึ่งทุกครั้ง
มันมีความสนิทสนม และจงรักภักดีพระปจเจกพุทธเจามาก
นายโคบาล
ไปยังบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจาทุกวัน ๆ ละ ๒ ครั้ง คือ
กอนเที่ยง
ไปกราบเรียนเวลาฉันภัตตาหาร
เวลาหลังเที่ยงเอาน้ําปานะไปถวาย
สุนัขนั้นตามนายไปดวยทุกวัน
และทุกครั้ง
ขณะเดินไปตามทางมีพุมไม
กอไมตรงไหนทีน
่ าสงสัยวาจะมีสัตวราย
เขาเอาไมฟาด
และสงเสียงไล สุนัขนั้นกําหนดจดจําอาการนั้นไดอยางแมนยํา
วันหนึ่งนายของมันเรียนกับพระปจเจกพุทธเจ
ทธเจาวา
ถาวันไหนกระผมไมวาง
จะสงเจาตัวนี้มาเพื่อเรียนเวลาภัตตาหารใหทราบ
ขอพระผูเ ปนเจาไดโปรดไปตามเวลาที่เจาตัวนี้สงสัญญาณ
แลวเขาก็ไดทําตามนั้น

เมือ
่ ไดเวลาภัตตาหาร
นายของมันสงสัญญาณใหรเู พียงครั้งเดียวเทานั้น
มันรีบวิ่งมุงหนาไปยังบรรณศาลา ครั้นไปถึงแลว สงเสียงเหา
๓
ครั้ง
เพื่อใหพระปจเจกพุทธเจาทราบ
แลวไปนอนคอยอยูที่แหงหนึ่ง
เมื่อพระปจเจกพุทธเจา
กําหนดเวลาที่เหมาะสมแลว
จึงออกจากบรรณศาลา
สุนัขวิ่งนําหนาไปยังบานของนาย
ครั้นถึงสถานที่ที่นายเคยระแวงภัยแตสัตวราย
เอาไมฟาดพุมไมสงเสียงไล
มันก็สงเสียงเหาเพื่อขับไลสัตวราย
ไดทําอยางนี้ทุกวัน
สุนข
ั นัน
้ ใชปากของตนใหเปนกุศล
ชวยบอกเวลาภัตตาหาร
และคุมครองปองกันภัยแกพระปจเจกพุทธเจาดวยการสงเสียงเหา
ดวยความซื่อสัตย
และจงรักภักดีตอผูมีศีลธรรม
ครั้นสิ้นชีวิตไดไปเกิดเปนเทพบุตรผูมีศักดิ์ใหญ
ในดาวดึงสเทวโลก
นามวา โฆสกเทพบุตร นี้คือ วาจา
หรือปาก สรางสวรรคสมบัติใหแกตนไดดังนี้แล
ใจ
หรือความคิด
ก็สามารถสรางสวรรคสมบัติได
พึงเห็นมาณพคนหนึ่งเปนอุทาหรณ
พระอรรถกถาจารยเลาไวในอรรถกถาธรรมบทวา
มีเด็กหนุมคนหนึ่ง
ชื่อมัฏฐกุณฑลี
เปนบุตรของพราหมณยอดตระหนี่
เมื่อเขามีอายุ
๑๖
ป
ไดปวยเปนโรคผอมเหลือง
พราหมณผูบิดาไปเก็บรากไม
ใบไม
เปลือกไม
ตามคําบอกเลาของชาวบานมาตมยาใหรับประทาน
โรคของเขากําเริบมากขึ้นทุกที
ญาติมิตรทราบขาวตางพากันมาเยี่ยม

พราหมณกลัวคนจะเห็นทรัพยสมบัติ
จึงนําบุตรชายออกมานอนที่นอกชาน
ครัง้ นัน
้
พระศาสดาทรงเขามหากรุณาสมบัติเพื่อตรวจดูสัตวโลก
เด็กหนุมนั้นไดปรากฏในขายแหงพระญาณของพระองค
จึงไดเสด็จไปโปรด
โดยเสด็จพระดําเนินผานหนาบาน
เขาเห็นพระศาสดาเกิดศรัทธาเลื่อมใส
แตไมมีอะไรจะทําบุญ
หรือแมแตจะยกมือทั้งสองขึ้นถวายบังคมก็ไมสามารถจะทําได
เพราะขณะนั้นเขาเหลือเพียงแตความรูสึกในใจเทานั้น
จึงไดทําใจใหเลื่อมใสในพระศาสดาดวยความเคารพนับถือบูชา
ปรารถนาจะทําบุญ
เมื่อพระศาสดาเสด็จผานไปไมนาน
เขาก็สิ้นชีวิตลง แลวไดไปเกิดเปนเทพบุตร ในดาวดึงสเทวโลก
นี้คือ ใจ สรางสวรรคสมบัติใหแกตน
ภายหลังพระศาสดาทรงปรารภถึงเทพบุตรนัน
้
แสดงธรรมแกมหาชนวา
การทํากรรมอันเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม
ใจเปนหัวหนา
ใจเปนใหญในการทํากรรมนั้น
ๆ
และกรรมทีไ
่ ดทําไวแลวยอมติดตามผูทําไปทุกหนทุกแหง
เหมือนกับเงาตามตัว ใจ คือ ความคิดแมเพียงแตคิดเทานั้น
หากคิดในทางที่ดี
ก็สามารถสรางสวรรคสมบัติได
เหมือนกับเด็กหนุม ชื่อมัฏฐกุณฑลีนี้แล

พฤติกรรมทีเ่ ปนบุญ ๔ อยาง

ผูท
 งดเว
ี่งดเวนจากกายกรรมอันเปนอกุศล
๓
อยาง
วจีกรรมอันเปนอกุศล ๔ อยาง
มโนกรรมอันเปนอกุศล ๓
อยางเทานั้น
จึงจัดวาเปนผูทํากุศลสงผลใหไปเกิดในสุคติก็หาไม
แมผูที่ชักชวน
ยินดี
และพูดสรรเสริญ

บุคคลอื่นในการประพฤติกุศลกรรมเหลานั้น
ก็จัดเปนกุศลกรรมนําไปสูสุคติไดทั้งสิ้น
ดังนัน
้
ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
จึงสรุปพฤติกรรมที่จัดเปนกุศลได ๔ อยางคือ
๑. การทํา การพูด การคิด สิง่ เปนกุศลดวยตนเอง

๒.
สิ่งทีเ่ ปนกุศล

การชักชวนผูอน
ื่

ใหทาํ

ใหพด
ู

ใหคด
ิ

๓. การยินดีกั
กบ
ั บุคคลผูท
 าํ ผูพ
 ด
ู ผูค
 ด
ิ สิ่งทีเ่ ปนกุศล

๔.
การยกยองสรรเสริญ
ใหกําลังใจ
ใหการสนับสนุนบุคคลผูทํา ผูพูด ผูคิดสิ่งที่เปนกุศล
สมจริงดังทีพ
่ ระผูม
 พ
ี ระภาคเจาตรัสไว
ในกรรมปถวรรคอังคุตตรนิกาย
ซึ่งขอยกมากลาวแตใจความโดยยอวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔
ประการ
ยอมไดขึ้นสวรรค
เหมือนมีคนอุมไปวางไว ธรรม ๔ ประการคือ ๑. เปนผูทําเอง

พูดเอง คิดเอง ๒. เปนผูชักชวนผูอื่นใหทํา ใหพูด ใหคิด ๓.

เปนผูยินดีกับบุคคลผูทํา ผูพูด ผูคิด ๔. เปนผูสรรเสริญ
การงดเวนและผูงดเวนจากปาณาติบาต
อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ
อภิชฌา
พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมไดขึ้นสวรรค
เหมือนมีคนมาอุมไปวางไว

คนดียงิ่ กวาคนดี
คนดี

อนึ่ง บุคคลผูท
 าํ
มโนกรรม
อันเปนกุศล

ผูพ
 ด
ู
๑๐

ผูค
 ิด กายกรรม วจีกรรม
ประการนี้
แตลําพังตนเอง

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนวา เปนคนดี (ธรรมดา)
สวนบุคคลใด
ตนเองก็ประพฤติกุศลกรรม ๑๐ ประการนี้
และยังชักชวน
ยินดี
หรือพูดสรรเสริญบุคคลอื่นในการประพฤติกุศลกรรม
๑๐
ประการนี้ดวย
บุคคลนั้นจัดวาเปนคนดียิ่งกวาคนดี
ตามพระพุทธพจนที่ตรัสไวในทสกรรมสูตรวา
ดูกอ
 นภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต
อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา
สัมผัปปลาปะ อภิชฌา
พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา
เปนคนดี
ดูกอ
 นภิกษุทั้งหลาย
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้
ตนเองงดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท
ปสุณวาจา
ผรุสวาจา
สัมผัปปลาปะ
อภิชฌา
พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ
แลวยังชักชวนบุคคลอื่นใหงดเวนจากอกุศลกรรมเหลานั้น
ยินดีกับบุคคลผูงดเวน
จากอกุศลกรรมเหลานั้น
หรือ
พูดสรรเสริญบุคคลผูงดเวนจากอกุศลกรรมเหลานั้น
อีกดวย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา เปนคนดียิ่งกวาคนดี

--------------------------------------

