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ขันธ์ 5 
 
สรรพสิ่งทัง้หลายในอนนัตจกัรวาลนัน้ แยกประเภทได้เป็น 3 ส่วน (ดแูผนผงัในหน้า 4 ประกอบ) คือ 

1.) สว่นท่ีเป็นวัตถุทัง้หลาย ได้แก่ สสารทัง้หลาย แสง สีทัง้หลาย เสียง กลิ่น รส ความเย็น ความร้อน 
ความออ่น ความแข็ง ความหยอ่น ความตงึ อาการเคล่ือนไหวของสิ่งตา่งๆ ช่องวา่งตา่งๆ อากาศ ดนิ 
น า้ ไฟ ลม สภาพแหง่ความเป็นหญิง เป็นชาย เนือ้สมองและระบบของเส้นประสาททัง้หลาย อนัเป็น
ฐานให้จิตเกิด รวมทัง้อาการแหง่ความเกิดขึน้ ตัง้อยู ่เส่ือมไป ดบัไปของวตัถทุัง้หลายด้วย 

ซึง่รวมเรียกวา่รูปขันธ์ (ขันธ์ = กอง หมวด หมู่) 

 

2.) สว่นท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด และความคิดทัง้หลาย รวมเรียกวา่นามขันธ์ แยกได้ 4 ชนิดคือ 
2.1) เวทนาขันธ์ คือความรู้สกึเป็นสขุทางกาย ทกุข์ทางกาย โสมนสั (สขุทางใจ) โทมนสั 

(ทกุข์ทางใจ) อเุบกขา หรือ อทกุขมสขุเวทนา (เป็นกลางๆ ไมส่ขุไมท่กุข์) 
2.2) สัญญาขันธ์ คือความจ าได้หมายรู้ในสิ่งตา่งๆ คือสว่นท่ีท าหน้าท่ีในการจ านัน่เอง (ไมใ่ช่

เนือ้สมอง แตเ่ป็นสว่นของความรู้สกึนกึคดิ เนือ้สมองนัน้จดัเป็นรูปขนัธ์ เนือ้สมองเป็น

เหมือนส านกังาน สว่นนามขนัธ์ทัง้หลายเหมือนผู้ ท่ีท างานในส านกังานนัน้) 
2.3) สังขารขันธ์ คือสว่นท่ีปรุงแตง่จิต คือสภาพท่ีปรากฏของจิตนัน่เอง เชน่ ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ทาน(สภาพของจิตท่ีสละสิ่งตา่งๆ ออกไป) ความเมตตา กรุณา มทุิตา 
สมาธิ ความฟุ้ งซา่น ความหดหูท้่อถอย ความง่วง ความละอาย ความเกรงกลวั ความไม่
ละอาย ความไมเ่กรงกลวั เจตนาในการท าสิ่งตา่งๆ ความลงัเลสงสยั ความมัน่ใจ ความ
เยอ่หยิ่งถือตวั ความเพียร ปิติ ความยินดีพอใจ ความอิจฉา ความตระหน่ี ศรัทธา สติ 
ปัญญา การคิด การตรึกตรอง 

2.4) วิญญาณขันธ์ หรือ จิต คือผู้ ท่ีรับรู้สิ่งทัง้ปวง คือรับรู้ความรู้สกึตา่งๆ ตัง้แต ่ข้อ 2.1 จนถงึ
ข้อ 2.3 และเป็นผู้ รับรู้ถึงสว่นท่ีเป็นรูปขนัธ์ทัง้หลายด้วย อนัได้แก่เป็นผู้ รับรู้สิ่งทัง้หลาย 
ท่ีมากระทบทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย นัน่เอง รวมถึงเป็นผู้ รับรู้ในสภาวะแหง่นิพพานด้วย 

 
3.) นิพพาน คือสภาวะท่ีพ้นจากรูปขนัธ์และนามขนัธ์ทัง้ปวง หรือสภาวะจิตท่ีพ้นจากความยดึมัน่

ผกูพนัธ์ในสิ่งทัง้ปวง รวมถึงไมย่ดึมัน่ในนิพพานด้วย 

นิพพาน = นิ + วาน (ในภาษาบาลีนัน้ ว. กบั พ. ใช้แทนกนัได้ วาน จงึเทา่กบั พาน) 
นิ = พ้น 

วาน = สิ่งท่ีเก่ียวโยงไว้ ได้แก่ ตัณหาคือความทะยานอยาก และอุปาทานคือความยดึมัน่
ถือมัน่นัน่เอง 
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นิวาน หรือ นิพพาน แปลตามตวัจงึหมายถึงความพ้นจากเคร่ืองเก่ียวโยง (ตณัหาและอปุาทาน) 
นัน่เอง 

 
สรุปแล้วขันธ์ 5 ประกอบด้วย 

1.) รูปขนัธ์ 
2.) เวทนาขนัธ์ 
3.) สญัญาขนัธ์ 
4.) สงัขารขนัธ์ 
5.) วิญญาณขนัธ์ 

 

โดยท่ีเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์รวมเรียกวา่เจตสิก ซึง่แปลวา่เป็นสิ่งท่ีเกิดร่วมกบัจิตเสมอ 

(ในภาษาบาลีนัน้สระ อิ กบัสระ เอ ใช้แทนกนัได้ เจต จึงเทา่กบั จิต นัน่เอง) คือจิตและเจตสิกจะเกิดและ
ดับพร้อมกันเสมอ จะแยกกนัเกิดไมไ่ด้ เพราะเป็นสิ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอยู่ เพียงแตว่า่ตอนนัน้นามขนัธ์ตวัไหน
จะแสดงตวัเดน่กว่าตวัอ่ืนเท่านัน้เอง 
 

ธมัมโชติ 

21 พฤศจิกายน 2543 
 
 

รูปขนัธ์

เวทนาขนัธ์ สญัญาขนัธ์ สงัขารขนัธ์

เจตสิก จิตหรือวญิญาณขนัธ์

นามขนัธ์ นิพพาน

สรรพสิ่งทัง้ปวง
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อายตนะ 12 
 

อายตนะ ตามศพัท์แปลวา่เขต หรือแดน หมายถึงเป็นท่ีตอ่ ท่ีบรรจบ ท่ีประชมุกนั ท าให้เกิดการรับรู้

ในสิ่งตา่งๆ แบง่เป็น 6 คู ่หรือ 12 ชนิด คือ 
คูท่ี่ 1 จักขายตนะ (ประสาทตา) กบั รูปายตนะ (แสง สี ท่ีมากระทบตาให้เห็นเป็นภาพตา่งๆ) 

คูท่ี่ 2 โสตายตนะ (ประสาทห)ู กบั สัททายตนะ (เสียงตา่งๆ) 
คูท่ี่ 3 ฆานายตนะ (ประสาทรับกลิ่น) กบั คันธายตนะ (กลิ่นตา่งๆ) 
คูท่ี่ 4 ชิวหายตนะ (ประสาทรับรส) กบั รสายตนะ (รสตา่งๆ) 
คูท่ี่ 5 กายายตนะ (ประสาทตามผิวกาย) กบั โผฏฐัพพายตนะ (ความเย็น ร้อน ออ่น แข็งตา่งๆ ท่ี

กระทบกาย) 

คูท่ี่ 6 มนายตนะ (จิต ซึง่เป็นผู้สมัผสักบัความคิด) กบั ธัมมายตนะ (ความคดิ ความรู้สกึตา่งๆ) 
 
*** ค าว่าประสาทตา ... จนถึง ... ประสาทตามผิวกาย ในท่ีนีห้มายถึงระบบของเส้นประสาท ซึง่

เป็นสว่นของร่างกายจริงๆ ไม่ใช่ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ ณ จดุของประสาทสว่นนัน้ๆ ซึง่เป็นสว่นของจิตใจ *** 
 

โดยท่ี จกัขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ รวมเรียกว่า 
อายตนะภายใน 6 

สว่นท่ีเหลือคือ รูปายตนะ สทัทายตนะ คนัธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธมัมายตนะ รวม

เรียกวา่อายตนะภายนอก 6 

 
การรับรู้ตา่งๆ จะเกิดขึน้ได้ เม่ืออายตนะภายนอกมากระทบกับอายตนะภายในท่ีเหมาะสมกนัเป็น

คู่ๆ  ท าให้เกิดการรับรู้ทางทวาร หรืออวยัวะนัน้ๆ ขึน้ เชน่ เม่ือรูปายตนะ คือ แสง สีตา่งๆ ซึง่สะท้อนมาจากผิว

ของวตัถใุดๆ มากระทบกบัจกัขายตนะ คือประสาทตา ซึ่งอยูท่ี่เรตินา (จอรับภาพในกระบอกตา) ก็จะเกิดจกัขุ
วิญญาณ (จิตท่ีท าหน้าท่ีในการเห็นภาพของวตัถนุัน้) ขึน้ท่ีจกัขายตนะนัน้ การเห็นภาพของวตัถนุัน้ก็เกิดขึน้ 
โดยท่ีจกัขวุิญญาณนัน้เป็นผู้ เห็น 

จากนัน้ธัมมายตนะ คือความคดิตา่งๆ (เก่ียวกบัวตัถท่ีุเห็นนัน้) ก็เกิดตามมาโดยมีมนายตนะ คือ
จิตเป็นผู้คดิหรือรับรู้ความคดินัน้ๆ 

การเกิดขึน้ของจิตตลอดกระบวนการท่ีกลา่วมานี ้ มีเพียงจักขุวิญญาณเทา่นัน้ท่ีเกิดขึน้ท่ีจักขุ
ประสาท สว่นจิตอ่ืนนอกนัน้จะเกิดขึน้ท่ีหทยวัตถุ คือบริเวณท่ีความรู้สึกนกึคดิเกิดขึน้ ซึง่ปรกตก็ิจะเป็นท่ี

สมอง   (สว่นจะเป็นท่ีใดได้บ้างนัน้ ผู้ ท่ีท ากรรมฐาน โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐาน เม่ือปฏิบตัไิปถึงขัน้หนึง่ 
แล้วจะรู้ได้เอง) 
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ปรากฏการณ์ท านองนีจ้ะเกิดขึน้หมุนเวียนเปล่ียนไปตามทวาร หรืออวยัวะท่ีท าหน้าท่ีในการรับรู้ 
ตา่งๆ ตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน โดยมีจกัขวุิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กาย
วิญญาณ เกิดขึน้ท่ีจกัขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะตามล าดบั ท าให้เกิดการ
มองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สมัผสัทางกาย 

อนัเป็นผลให้เกิดความคิดท่ีเป็นกศุล อกศุล หรือเป็นกลางๆ ตา่งๆ (ธมัมายตนะ)ตามมา โดยมี 
มนายตนะ คือจิตเป็นผู้คดิหรือรับรู้ความคิดนัน้ๆ โดยมีฐานปฏิบตักิารอยู่ท่ีหทยวตัถ ุ ตามท่ีกลา่วไปแล้ว 

(นอกจากจกัขวุิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณแล้ว จิตอ่ืนทัง้หมดจะ
เกิดท่ีหทยวตัถทุัง้สิน้) 
 

ธมัมโชติ 

22 พฤศจิกายน 2543 
 

เวลามสูตร : เปรียบเทียบผลบุญชนิดต่างๆ 
ท่ีมา : พระไตรปิฎก พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต 

 
เน่ืองจากเวลามสตูรนี ้ เป็นพระสตูรท่ีมีเนือ้หาบางตอนท่ีเข้าใจได้คอ่นข้างยาก ผู้ด าเนินการจงึได้ท า

การสรุป โดยน าเอาเนือ้หาท่ีส าคญัมาจัดเรียงแยกเป็นข้อๆ เพ่ือให้ง่ายในการท าความเข้าใจ ดงันี ้
พระพทุธเจ้าได้ตรัสแก่ท่านอนาถบณิฑิกเศรษฐี ณ พระวิหารเชตวนั ใกล้พระนครสาวตัถี แคว้นโกศล 

ถึงผลบุญท่ีเกิดขึน้ จากการท าบุญประเภทต่างๆ ตัง้แตก่ารให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา (ค าวา่บุญนัน้ 
คือการช าระจิตให้ผ่องใสจากกิเลส มีหลายวิธี ไมใ่ชเ่ฉพาะการให้ทานเทา่นัน้) วา่อยา่งไหนให้บญุมาก/น้อย 
แตกตา่งกนัอยา่งไร มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

พระพทุธเจ้าตรัสวา่ : บคุคลให้ทานอนัเศร้าหมอง หรือประณีตก็ตาม (ในท่ีนีห้มายถึงการให้ของท่ีมี
ราคาถูกมีสภาพไม่น่าดู หรือของท่ีมีราคาแพงประณีตสวยงาม เพราะในตอนนัน้ทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐี 
ประสบภยัพิบตัหิลายอย่าง ท าให้ฐานะยากจนลง ไมส่ามารถท าบญุด้วยอาหารชัน้ดีได้อยา่งเมื่อก่อน ท าได้แค่

เพียงปลายข้าวกบัน า้ผกัดองเทา่นัน้ ) แตใ่ห้ทานนัน้โดยความเคารพ ท าความนบนอบให้ ให้ด้วยมือตนเอง ให้
ของท่ีไมเ่หลือ เช่ือกรรมและผลของกรรม ยอ่มได้ผลบญุมาก 

 
และได้ทรงแจกแจงรายละเอียดของผลบญุจากการท าบญุชนิดตา่งๆ ไว้ดงันี ้
o การให้ทานโสดาบันทา่นเดียว ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานแก่ปุถุชนจ านวนมาก 

o การให้ทานโสดาบัน 100 ทา่น ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานโสดาบันท่านเดียว 
o การให้ทานสกทาคามีบุคคลทา่นเดียว ได้ผลบญุมากกว่าให้ทานโสดาบัน 100 ทา่น 
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o การให้ทานสกทาคามีบุคคล 100 ทา่น ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานสกทาคามีบุคคลทา่นเดียว 
o การให้ทานอนาคามีบุคคลทา่นเดียว ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานสกทาคามีบุคคล 100 ทา่น 
o การให้ทานอนาคามีบุคคล 100 ทา่น ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานอนาคามีบุคคลท่านเดียว 
o การให้ทานพระอรหันต์ท่านเดียว ได้ผลบญุมากกว่าให้ทานอนาคามีบุคคล 100 ทา่น 

o การให้ทานพระอรหันต์ 100 ทา่น ได้ผลบญุมากกว่าให้ทานพระอรหันต์ทา่นเดียว 
o การให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์เดียว ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานพระอรหันต์ 100 

ทา่น 

o การให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 พระองค์ ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระองค์เดียว 

o การให้ทานพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระองค์เดียว ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานพระปัจเจกพุทธเจ้า 

100 พระองค์ 
o การให้ทานภิกษุสงฆ์มีพระพทุธเจ้าเป็นประมขุ (สงัฆทาน - การให้ทานโดยไมไ่ด้เจาะจงวา่ต้อง

เป็นภิกษุรูปนัน้รูปนี)้ ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานพระสัพพัญญูพุทธเจ้า 
o การสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทัง้ 4 (ให้โดยไมเ่จาะจงผู้ รับวา่ต้องเป็นภิกษุรูปนัน้รูปนี)้ 

ได้ผลบญุมากกวา่ให้ทานภิกษุสงฆ์มีพระพทุธเจ้าเป็นประมขุ 
o การท่ีบคุคลมีจิตเล่ือมใสในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ ได้ผลบญุมากกว่า การสร้าง

วิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทัง้ 4 
o การรักษาศีล 5 ได้ผลบญุมากกวา่การท่ีบคุคลมีจิตเล่ือมใสในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็น

สรณะ 

o การเจริญเมตตาจิต (เป็นการท าสมาธิรูปแบบหนึง่) แม้เพียงเวลาสดูดมของหอม ได้ผลบญุ
มากกวา่การรักษาศีล 5 

o การเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงลดันิว้มือ (การเจริญอนิจจสญัญาคือการพิจารณาถึงความไม่

เท่ียง ซึง่เป็นการเจริญวิปัสสนาอย่างหนึง่ เพียงลดันิว้มือคือเพียงเทา่เวลาท่ีดีดนิว้มือ 1 ครัง้) 
ได้ผลบญุมากกวา่การเจริญเมตตาจิตแม้เพียงเวลาสดูดมของหอม 

 
หมายเหตุ 
พระพทุธเจ้ามี 2 ประเภทคือ 

1.) พระปัจเจกพุทธเจ้า - ตรัสรู้สจัธรรมได้เองโดยไมไ่ด้ฟังค าสอนจากใคร แตส่อนผู้ อ่ืนให้รู้ตามไมไ่ด้ 
จะอบุตัิขึน้ในชว่งท่ีโลกวา่งเปลา่จากศาสนา 

2.) พระสัพพัญญูพุทธเจ้า - ตรัสรู้สจัธรรมได้เองโดยไมไ่ด้ฟังค าสอนจากใคร และสามารถสอนผู้ อ่ืน
ให้รู้ตามได้ด้วย เชน่ พระพทุธเจ้าท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไป 
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ข้อสังเกต 
o การเจริญวิปัสสนาจะได้บญุมากกวา่อยา่งอ่ืน เพราะเป็นการฟอกจิตให้หมดจดจากกิเลสได้มาก

ท่ีสดุ ซึง่ถ้าท าได้ถึงขัน้สงูก็จะท าลายกิเลสได้อย่างถาวร และเม่ือบรรลเุป็นพระอรหนัต์ก็จะเป็น
บญุขัน้สงูท่ีสดุ 

o การท าสมาธิจะได้บญุรองลงมา เพราะเป็นการกัน้จิตจากนิวรณ์ได้ตราบเทา่ท่ีสมาธิยงัอยู ่(ดเูร่ือง
นิวรณ์ 5 และวิธีแก้ไข ในหมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ) ประกอบ) 

o การรักษาศีลจะได้บญุรองจากการท าสมาธิ เพราะเป็นการขดัเกลาจิตจากกิเลสขัน้หยาบ คือการ
ลว่งละเมิดทางกายและทางวาจา 

o การมีจิตเล่ือมใสในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ คือการหนัมานบัถือพระพทุธศาสนา 

ให้ผลบญุมากเพราะเป็นการหนัมารับเอาความเห็นท่ีถกูต้อง (สมัมาทิฏฐิ) ซึง่จะเป็นจดุเร่ิมต้น
ของการพฒันาจิตด้วยวิธีการทัง้ปวง 

o การให้ทานแก่สงฆ์ (สังฆทาน) จะได้บญุมากกวา่การให้ทานแบบเจาะจงตวัผู้ รับ เพราะใจเปิด
กว้างกวา่ (ต้องไมเ่จาะจงตวัผู้ รับด้วยใจท่ีแท้จริงถึงจะได้บญุมาก) 

o การให้ทานแบบเจาะจงตวัผู้ รับนัน้ จะให้ผลบญุลดหลัน่กนัไปตามขัน้ของความบริสุทธ์ิของจิต

ของผู้ รับ (ดเูร่ืองอริยบุคคล 8 ประเภท ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

29 พฤศจิกายน 2543 
 

เกณฑ์วนิิจฉัยพระธรรมวนัิย 
 

ยิ่งศาสนามีอายยืุนนานมากขึน้เทา่ใด โอกาสท่ีค าสอนจะถกูบดิเบือนก็ยิ่งมีมากขึน้เทา่นัน้ 
พระพทุธเจ้าทรงเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้นี ้จงึได้ทรงประทานหลกัเกณฑ์เพ่ือใช้ตดัสิน ว่าอะไรคือค าสอนท่ี
แท้จริงของพระองค์ และอะไรคือสิ่งท่ีถกูบิดเบือน หรือสอดแทรกเข้ามา ดงัปรากฏใน พระไตรปิฎก หมวด
วินัยปิฎก จุลลวรรค ภาค ๒ ดงันี ้
 
ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย 

[๕๒๓] ครัง้นัน้ พระมหาปชาบดีโคตมี เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาค ถวายบงัคม ได้ยืน ณ ท่ีควรสว่น
ข้างหนึง่ แล้วกราบทลูวา่ ขอประทานพระวโรกาส พระพทุธเจ้าข้า ขอพระผู้ มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอ่ 
ท่ีหมอ่มฉนัฟังธรรมของพระผู้ มีพระภาคแล้ว เป็นผู้ เดียวจะพงึหลีกออก ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนสง่ไปอยู่ 
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พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรโคตมี เธอพงึรู้ธรรมเหลา่ใดว่า 
o ธรรมเหลา่นีเ้ป็นไปเพ่ือความก าหนัด ไมใ่ชเ่พ่ือคลายความก าหนดั 
o เป็นไปเพ่ือความประกอบ ไมใ่ชเ่พ่ือความพราก 
o เป็นไปเพ่ือความสะสม ไมใ่ชเ่พ่ือความไมส่ะสม 
o เป็นไปเพ่ือความมักมาก ไมใ่ชเ่พ่ือความมกัน้อย 
o เป็นไปเพ่ือความไม่สันโดษ ไมใ่ชเ่พ่ือความสนัโดษ 
o เป็นไปเพ่ือความคลุกคลีด้วยหมู่ ไมใ่ชเ่พ่ือความสงดั 
o เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน ไมใ่ชเ่พ่ือปรารภความเพียร 
o เป็นไปเพ่ือความเลีย้งยาก ไมใ่ชเ่พ่ือความเลีย้งง่าย 

ดกูรโคตมี เธอพงึทรงจ าธรรมเหลา่นัน้ไว้โดยสว่นเดียววา่ น่ันไม่ใช่ธรรม น่ันไม่ใช่วินัย น่ันไม่ใช่

สัตถุศาสน์ (ไมใ่ชค่ าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า - ธมัมโชติ) 
 
ดกูรโคตมี อนึง่ เธอพงึรู้ธรรมเหลา่ใดว่า 

o ธรรมเหลา่นีเ้ป็นไปเพ่ือความคลายก าหนัด ไมใ่ชเ่พ่ือมีความก าหนดั 
o เป็นไปเพ่ือความพราก ไมใ่ชเ่พ่ือความประกอบ 
o เป็นไปเพ่ือความไม่สะสม ไมใ่ชเ่พ่ือความสะสม 
o เป็นไปเพ่ือความมักน้อย ไมใ่ชเ่พ่ือความมกัมาก 
o เป็นไปเพ่ือความสันโดษ ไมใ่ชเ่พ่ือความไมส่นัโดษ 
o เป็นไปเพ่ือความสงัด ไมใ่ชเ่พ่ือความคลกุคลีด้วยหมู่ 
o เป็นไปเพ่ือปรารภความเพียร ไมใ่ชเ่พ่ือความเกียจคร้าน 
o เป็นไปเพ่ือความเลีย้งง่าย ไมใ่ชเ่พ่ือความเลีย้งยาก 

ดกูรโคตมี เธอพงึทรงจ าธรรมเหลา่นัน้ไว้โดยสว่นเดียววา่ น่ันเป็นธรรม น่ันเป็นวินัย น่ันเป็นสัตถุ

ศาสน์ ฯ (เป็นค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า - ธมัมโชติ) 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

5 ธนัวาคม 2543 
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ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอน 
 

ในสมัยโบราณ ก่อนท่ีเจ้าชายสิทธตัถะจะทรงตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้านัน้ มีเจ้าลทัธิตา่งๆ อยูเ่ป็น
จ านวนมาก เจ้าลทัธิเหลา่นัน้ ตา่งก็สอนแนวทางปฏิบตัิเพ่ือการพ้นทุกข์แตกตา่งกนัไป ตามความเช่ือของตน 

ซึง่สามารถสรุปได้เป็น 2 แนวทางคือ 
1.) อัตตกิลมถานุโยค คือใช้วิธีการทรมานร่างกายของตนเองด้วยวิธีการตา่งๆ โดยมีความเช่ือวา่ 

เม่ือได้รับความทุกข์จนถงึที่สุดแล้ว ก็จะสามารถพ้นจากความทุกข์ทัง้ปวงไปได้เอง หรือจะ
เข้าถงึความบริสุทธ์ิไปได้เอง การปฏิบตัแินวนีมี้หลายรูปแบบ เชน่ การอดอาหาร การไว้เล็บยาว 
การยืนขาเดียว การไมนุ่่งผ้า ท่ีเรียกวา่อเจลกะ การใช้ชีวิตและทา่ทางตา่งๆ เหมือนววั ท่ีเรียกวา่โค
วัตร การใช้ชีวิตและทา่ทางตา่งๆ เหมือนสนุขั ท่ีเรียกว่าสุนัขวัตร การสมาทานบริโภคเฉพาะลกู
เดือย ฯลฯ 

2.) กามสุขัลลิกานุโยค คือการส้องเสพ บ ารุงบ าเรอตนเองด้วยกามคุณทัง้ 5 อยา่งเตม็ท่ี (การ
สมัผสักบัสิ่งท่ีนา่ร่ืนรมย์ ตา่งๆ ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย) เพราะมีความเช่ือวา่ตายแล้วสูญ การใช้

วิธีตามแนวทางท่ี 1. ก็มีแตจ่ะเป็นทกุข์ไปโดยเปลา่ประโยชน์ เพราะฉะนัน้ จงึพยายามหา
ความสขุให้ได้มากท่ีสดุ ตลอดชว่งเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่โดยเรียกวา่นิพพานปัจจุบัน 

 
เจ้าชายสิทธัตถะนัน้ เม่ือก่อนจะออกบวช ก็ทรงได้รับการบ ารุงบ าเรอด้วยกามคุณทัง้ 5 อยา่งเตม็ท่ี

มาแล้ว ก็ได้ทรงทราบอยา่งชดัเจนด้วยพระองค์เองมาแล้ววา่ วิธีการเชน่นัน้ ท าให้มีความสขุได้เพียงช่ัวครัง้
ช่ัวคราวเทา่นัน้ เม่ือนานวนัเข้าก็รู้สกึจืดชืด และเบ่ือได้ในท่ีสดุ ไม่สามารถท าให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆ 
ไปได้จริง ไมว่า่จะเป็นทกุข์จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากของรัก ความโกรธ เร่าร้อน
ใจ ความกงัวลใจ ความเครียด ความกลวั ความร้อน ความหนาว และทกุข์อ่ืนๆ อีกสารพดัอย่าง 

เม่ือออกบวชแล้ว ก็ได้ทรงทดลองใช้วิธีการทรมานร่างกายในรูปแบบตา่งๆ อยูเ่ป็นเวลานาน ท่ีเรียกกนั
ทัว่ไปวา่ทุกรกิริยา จนกระทัง่ทรงแนพ่ระทยัวา่ วิธีนีไ้มส่ามารถท าให้พ้นจากความทกุข์ ไปได้เชน่กนั 

จงึได้ทรงพิจารณาวา่ การใช้วิธีทรมานร่างกายนัน้ เป็นทางท่ีตงึเกินไป ท าแล้วก็มีแตจ่ะได้รับทกุข์ ไมมี่
ประโยชน์อะไร สว่นการบ าเรอตนด้วยกามนัน้ก็เป็นทางท่ีหย่อนเกินไป ไมใ่ชท่างท่ีจะท าให้พ้นทกุข์ได้จริง จงึ
ทรงหนัมาพิจารณาถึงทางสายกลาง 

ทางสายกลางท่ีพระพทุธเจ้าทรงเล็งเห็นก็คือ การบ ารุงรักษาร่างกายตามที่จ าเป็นจริงๆ ทัง้ในเร่ือง
ของอาหาร เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เพ่ือให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปรกตสุิข ไมต้่องเป็น
ทกุข์เพราะร่างกายเป็นเหตุ แตก็่ไมต้่องไปเสียเวลากบัร่างกายจนเกินจ าเป็น และไมต้่องเป็นทกุข์เพราะการ
แสวงหา ในสิ่งท่ีเกินจ าเป็น แล้วหนัมาท าความเพียรทางจิตแทน 

 



ทัว่ไป  11 

การท าความเพียรทางจิตก็คือ การปฏิบตัิตามทางท่ีเรียกวา่อริยมรรคมีองค์ 8 นัน่เอง อนัได้แก่ 
1.) สัมมาทฏิฐิ - ความเหน็ชอบ คือมีความเห็นท่ีถกูต้องวา่อะไรคือทุกข์ อะไรคือสมุทัย (เหตแุหง่

ทกุข์) อะไรคือนิโรธ (ความดบัไปแหง่ทกุข์ = นิพพาน) อะไรคือมรรค (ทางปฏิบตัเิพ่ือความดบั
ไปแหง่ทกุข์) 

2.) สัมมาสังกัปปะ - ความด าริชอบ คือด าริท่ีจะออกจากกาม ออกจากความโกรธความพยาบาท 
ออกจากความเบียดเบียน ด าริท่ีจะปฏิบตัติามมรรคมีองค์ 8 

3.) สัมมาวาจา - วาจาชอบ คือมีวาจาท่ีไมเ่ป็นไปเพ่ือความยินดีในกาม ไมเ่ป็นไปเพ่ือความโกรธ ไม่
เป็นไปเพ่ือความพยาบาท ไมเ่ป็นไปเพ่ือความเบียดเบียน ไมพู่ดปด ไมพ่ดูส่อเสียด (ยยุงให้เขา
แตกแยกกนั) ไมพ่ดูค าหยาบ (พดูเพ่ือให้เขาเจ็บใจ) ไมพ่ดูเพ้อเจ้อไร้สาระ พดูแตส่ิ่งท่ีมีสาระ 
เป็นไปเพ่ือความเพียร เพ่ือความหลุดพ้น 

4.) สัมมากัมมันตะ - การงานชอบ คือการแสดงออกทางกายท่ีเหมาะสม ดีงาม ไม่ฆ่าสัตว์ ไมลั่ก
ทรัพย์ ไมป่ระพฤตผิิดในกาม (ลว่งเกินผู้ ท่ีมีเจ้าของ ผู้ปกครองหวงอยู่) ไมเ่สพของมึนเมา อนั
จะท าให้ขาดสต ิ

5.) สัมมาอาชีวะ - เลีย้งชีพชอบ คือการประกอบอาชีพสจุริต ถกูท านองคลองธรรม ไมค่ดโกง ไม่
เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน ไม่ขายสรุา ไมข่ายอาวธุ ไมข่ายยาพิษ ไมข่ายมนษุย์ ไมเ่ลีย้งสตัว์เพ่ือฆา่
เอง หรือเพ่ือให้เขาเอาไปฆา่ ถ้าเป็นนกับวชก็ยินดีเฉพาะของท่ีได้มา โดยถกูต้องตามพระธรรมวินยั 

6.) สัมมาวายามะ - ความเพียรชอบ คือมีความเพียรในการปฏิบตัเิพ่ือความพ้นทกุข์อนัชอบ มี
ความเพียรในการประคองจิตไว้ ตัง้จิตไว้ เพ่ือมิให้อกุศลธรรมอนัลามกท่ียงัไมเ่กิด บงัเกิดขึน้ เพ่ือ
ละอกุศลธรรมอนัลามกท่ีบงัเกิดขึน้แล้ว เพ่ือให้กุศลธรรมท่ียงัไมเ่กิด บงัเกิดขึน้ พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว้ ตัง้จิตไว้ เพ่ือความตัง้มัน่ ไมฟ่ั่นเฟือน เพิ่มพนู ไพบลูย์ เจริญ บริบรูณ์ 
แหง่กุศลธรรมท่ีบงัเกิดขึน้แล้ว 

7.) สัมมาสต ิ - ระลึกชอบ คือมีสต ิ (ความระลึกได้) ในฐานทัง้ 4 หรือสตปัิฏฐาน 4 นัน่เอง (ดู
รายละเอียดในเร่ืองตา่งๆ ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ โดยเฉพาะเร่ืองฐานส าหรับ
เจริญวิปัสสนา) 

8.) สัมมาสมาธิ - ความตัง้ใจม่ันชอบ คือสมาธิท่ีเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง (ในสภาวะท่ี
แท้จริงของสิ่งทัง้หลาย ได้แก่ ความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ไมอ่ยูใ่นอ านาจ) เพ่ือความตรัสรู้ 
เพ่ือความหลดุพ้นจากกองทกุข์ทัง้ปวง เพ่ือนิพพาน อนัได้แก่ สมาธิอันเป็นฐานส าหรับการเจริญ
วิปัสสนา นัน่เอง 
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ข้อพงึสังเกต 
1.) ก่อนท่ีเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้านัน้ ก็ได้มีการท าสมาธิกันอยู่ก่อนแล้ว 

ดงัเชน่ ท่ีเจ้าชายสิทธตัถะได้เสดจ็ไปเรียนท่ีส านกัของอาฬารดาบส กาลามโคตร และท่ีส านกัของ
อุทกดาบส รามบตุร เป็นต้น แตส่มาธิเหลา่นัน้ ตดิอยู่เพียงแค่ความสงบเท่านัน้ ไมไ่ด้ใช้เป็น
ฐานส าหรับการเจริญวิปัสสนา เม่ือเจ้าชายสิทธตัถะฝึกถึงขัน้สงูสดุแล้ว จงึทรงเห็นว่า ไม่สามารถ
ท าให้หลุดพ้นจากทุกข์ทัง้ปวงได้อย่างแท้จริง จงึได้เสดจ็ออกมาจากส านกัเหลา่นัน้ 

2.) คนสว่นใหญ่นัน้ มกัจะชอบคดิอะไรโดยเอาตนเองเป็นหลกัอยูเ่สมอ เม่ือตนเองประพฤติ ปฏิบตัติวั
ในเร่ืองไหนอยูใ่นระดบัใด ก็มกัจะคดิว่า นัน่แหละคือทางสายกลาง   แล้วมองวา่ คนท่ีปฏิบตัิ
เคร่งครัดกว่าตนนัน้ ปฏิบตัิตงึเกินไป และมองวา่ คนท่ียอ่หยอ่นกวา่ตนนัน้ ปฏิบตัหิย่อนเกินไป 

คือเอาตนเองเป็นมาตรฐาน แทนท่ีจะเอาหลักธรรมเป็นมาตรฐาน ทา่นผู้อา่นคิดวา่จริงหรือไม่ 
 

ธมัมโชติ 

1 มีนาคม 2544 
 

เป้าหมายของผู้ถือพรหมจรรย์ 5 จ าพวก 
 

เร่ืองนีส้รุปความจากพระไตรปิฎก มหาสาโรปมสูตร โอปัมมวรรค พระสุตตันตปิฎก เล่ม 4 

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ซึง่มีเนือ้หาดงันี ้
พระพทุธเจ้าทรงเปรียบเทียบการออกบวชเพ่ือการเข้าถึงแก่นของศาสนาวา่ เหมือนผู้ มีความ

ต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เท่ียวเสาะหาแก่นไม้ โดยทรงแบง่ไว้ 5 จ าพวกคือ 
1.) บางคนเม่ือออกบวชแล้ว ได้รับลาภสักการะ และความสรรเสริญ เขามีความยินดี พอใจในสิง่

เหลา่นัน้ ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหลา่นัน้ ยกตนข่มผู้อ่ืนวา่ ตนมีลาภสกัการะ และได้รับค า
สรรเสริญมากกว่าผู้ อ่ืน 

เปรียบเสมือนผู้แสวงหาแก่นไม้ ไปพบต้นไม้ใหญ่ แล้วตดัเอากิ่งและใบถือไป โดยเข้าใจ
ผิด คดิว่านัน่คือแก่นไม้ เขายอ่มไม่ได้แก่นไม้ ฉนัใด ผู้ ท่ีออกบวชแล้วติดอยูท่ี่ลาภสกัการะ และ
ความสรรเสริญ ย่อมเข้าไม่ถงึแก่นของศาสนา ฉนันัน้ เพราะเขาได้ถือเอาก่ิงและใบของ
พรหมจรรย์ และถึงท่ีสดุแคก่ิ่งและใบนัน้ 

2.) บางคนเม่ือออกบวชแล้ว ได้รับลาภสกัการะ และความสรรเสริญ แตเ่ขาไม่มีความยนิดีในสิ่ง
เหลา่นัน้ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหลา่นัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะลาภสกัการะ และ
ความสรรเสริญนัน้ 
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เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการถือศีลให้บริสุทธ์ิ เขามีความยนิดี พอใจในความ
บริสทุธ์ิของศีลนัน้ เขาจงึยกตนข่มผู้อ่ืนวา่ เรามีศีล มีกลัยาณธรรม ผู้ อ่ืนเป็นผู้ทศีุล มีบาปธรรม 
เขายอ่มมัวเมา มีความประมาทเพราะความบริสทุธ์ิของศีลนัน้ 

เปรียบเสมือนผู้แสวงหาแก่นไม้ ไปพบต้นไม้ใหญ่ แล้วถากเอาสะเก็ดถือไป คิดวา่นัน่คือแก่น
ไม้ เขายอ่มไม่ได้แก่นไม้ ฉนัใด ผู้ ท่ีออกบวชแล้วติดอยู่ท่ีศีล ยอ่มเข้าไม่ถึงแก่นของศาสนา ฉนั
นัน้ เพราะเขาได้ถือเอาสะเก็ดของพรหมจรรย์ และถึงท่ีสดุแคส่ะเก็ดนัน้ 

3.) บางคนเม่ือออกบวชแล้ว ได้รับลาภสกัการะ และความสรรเสริญ แตเ่ขาไม่มีความยนิดีในสิ่ง
เหลา่นัน้ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหลา่นัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะลาภสกัการะ และ
ความสรรเสริญนัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการถือศีลให้บริสทุธ์ิ เขามีความยนิดี พอใจในความ
บริสทุธ์ิของศีลนัน้ แต่ความด าริยังไม่เตม็เป่ียม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในศีลนัน้ ไม่ประมาท ไมย่ก
ตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะความบริสทุธ์ิของศีลนัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการท าสมาธิให้เกิดขึน้ เขามีความยินดี พอใจใน
สมาธินัน้ เขาจงึยกตนข่มผู้อ่ืนวา่ เรามีจิตตัง้มัน่ ผู้ อ่ืนเป็นผู้ มีจิตไมต่ัง้มัน่ เขายอ่มมัวเมา มีความ
ประมาทเพราะสมาธินัน้ 

เปรียบเสมือนผู้แสวงหาแก่นไม้ ไปพบต้นไม้ใหญ่ แล้วถากเอาเปลือกถือไป คดิว่านัน่คือ
แก่นไม้ เขาย่อมไม่ได้แก่นไม้ ฉนัใด ผู้ ท่ีออกบวชแล้วตดิอยู่ท่ีสมาธิ ย่อมเข้าไม่ถงึแก่นของ
ศาสนา ฉนันัน้ เพราะเขาได้ถือเอาเปลือกของพรหมจรรย์ และถึงท่ีสดุแคเ่ปลือกนัน้ 

4.) บางคนเม่ือออกบวชแล้ว ได้รับลาภสกัการะ และความสรรเสริญ แตเ่ขาไม่มีความยนิดใีนสิ่ง
เหลา่นัน้ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหลา่นัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะลาภสกัการะ และ
ความสรรเสริญนัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการถือศีลให้บริสทุธ์ิ เขามีความยนิดี พอใจในความ
บริสทุธ์ิของศีลนัน้ แต่ความด าริยังไม่เตม็เป่ียม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในศีลนัน้ ไม่ประมาท ไมย่ก
ตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะความบริสทุธ์ิของศีลนัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการท าสมาธิให้เกิดขึน้ เขามีความยนิดี พอใจใน
สมาธินัน้ แต่ความด าริยังไม่เตม็เป่ียม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสมาธินัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่
ผู้ อ่ืน เพราะสมาธินัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการเจริญวิปัสสนา จนท าญาณทัสสนะให้เกิดขึน้ 

(การเห็นแจ้งในปัญญาจากการเจริญวิปัสสนาขัน้ต้น แตย่งัไมถ่ึงขัน้มรรค/ผล หรือบรรลมุรรค/ผล
ขัน้ต้นแล้ว (เชน่ เป็นโสดาบนั) แตย่งัไมถ่ึงขัน้เป็นพระอรหนัต์) เขามีความยินดี พอใจใน
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ญาณทสัสนะนัน้ เขาจงึยกตนข่มผู้อ่ืนวา่ เรารู้เราเห็นอยู่ ผู้ อ่ืนไมรู้่ไมเ่ห็น เขายอ่มมัวเมา มีความ
ประมาทเพราะญาณทสัสนะนัน้ 

เปรียบเสมือนผู้แสวงหาแก่นไม้ ไปพบต้นไม้ใหญ่ แล้วถากเอากระพีถื้อไป คดิว่านัน่คือ
แก่นไม้ เขายอ่มไม่ได้แก่นไม้ ฉนัใด ผู้ ท่ีออกบวชแล้วตดิอยูท่ี่ญาณทสัสนะ ย่อมเข้าไม่ถงึแก่น
ของศาสนา ฉนันัน้ เพราะเขาได้ถือเอากระพีข้องพรหมจรรย์ และถึงท่ีสดุแคก่ระพีน้ัน้ 

5.) บางคนเม่ือออกบวชแล้ว ได้รับลาภสกัการะ และความสรรเสริญ แตเ่ขาไม่มีความยนิดีในสิ่ง
เหลา่นัน้ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหลา่นัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะลาภสกัการะ และ
ความสรรเสริญนัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการถือศีลให้บริสทุธ์ิ เขามีความยนิดี พอใจในความ
บริสทุธ์ิของศีลนัน้ แต่ความด าริยังไม่เตม็เป่ียม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในศีลนัน้ ไม่ประมาท ไมย่ก
ตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะความบริสทุธ์ิของศีลนัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการท าสมาธิให้เกิดขึน้ เขามีความยนิดี พอใจใน
สมาธินัน้ แต่ความด าริยังไม่เตม็เป่ียม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในสมาธินัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่
ผู้ อ่ืน เพราะสมาธินัน้ 

เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการเจริญวิปัสสนา จนท าญาณทสัสนะให้เกิดขึน้ เขา
มีความยินดี พอใจในญาณทสัสนะนัน้ แต่ความด าริยังไม่เตม็เป่ียม ไม่ลุ่มหลงมัวเมาใน
ญาณทสัสนะนัน้ ไม่ประมาท ไมย่กตนขม่ผู้ อ่ืน เพราะญาณทสัสนะนัน้ 
เม่ือไมป่ระมาท เขาจงึมีความเพียรในการเจริญวิปัสสนาตอ่ไป จนท าอรหัตตมรรค อรหัตตผล 

ให้เกิดขึน้ (บรรลเุป็นพระอรหนัต์) 
เปรียบเสมือนผู้แสวงหาแก่นไม้ ไปพบต้นไม้ใหญ่ แล้วถากเอาแก่นถือไป เขาย่อมได้

ประโยชน์ จากแก่นไม้นัน้ ฉนัใด ผู้ ท่ีออกบวชแล้วไมป่ระมาท มีความเพียรในการเจริญวิปัสสนา 
จนท าอรหตัตมรรค อรหตัตผลให้เกิดขึน้ เขาย่อมเข้าถงึแก่นของศาสนา ฉนันัน้ 

เพราะพรหมจรรย์นี ้มีอรหัตตมรรค อรหัตตผลเป็นประโยชน์ เป็นแก่น เป็นท่ีสุด. 

 
ผู้สรุป/เรียบเรียง 

ธมัมโชติ 

5 มีนาคม 2544 
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มงคลในพระพุทธศาสนา 
 

ปัจจบุนันี ้ชาวพทุธทัง้หลายมีความเช่ือในเร่ืองสิ่งท่ีเป็นมงคลแตกตา่งกนัไป บางคนก็ไมเ่ช่ือเลย คดิว่า
เป็นเร่ืองเหลวไหลไร้สาระ บางคนก็เช่ือคร่ึงไมเ่ช่ือคร่ึง  แตบ่างคนก็เช่ืออยา่งไมลื่มหลืูมตา  คดิว่าท าอยา่งนัน้
แล้วดี เป็นศิริมงคล ท าอยา่งนีไ้มดี่ ท าแล้วจะแย่ 

ลองมาดกูนัวา่ พระพุทธเจ้าทรงสอนเร่ืองนีเ้อาไว้อย่างไรบ้าง 
สมยัหนึง่ พระพทุธเจ้าประทบัอยู ่ ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐี ใกล้พระ

นครสาวตัถี ครัง้นัน้ มีผู้กราบทลูถามพระพทุธเจ้า ถึงสิ่งท่ีเป็นมงคล พระพทุธเจ้าตรัสตอบวา่ : 
การไมค่บคนพาล ๑ การคบบณัฑิต ๑ 

การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็นผู้ มีบญุอนักระท าแล้วในกาลก่อน ๑ 

การตัง้ตนไว้ชอบ ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
พาหุสัจจะ ๑ การมีศิลปวทิยา ๑ วินยัท่ีศกึษาดีแล้ว ๑ 

วาจาสุภาษิต ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
การบ ารุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บตุรภรรยา ๑ 

การงานอันไม่อากูล ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
การให้ทาน ๑ การประพฤตธิรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ 

การกระท าอนัไมมี่โทษ ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
การงดการเว้นจากบาป ๑ ความส ารวมจากการด่ืมน า้เมา ๑ 

ความไมป่ระมาทในธรรมทัง้หลาย ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
ความเคารพผู้ อ่ืน ๑ ความประพฤตถิ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑ ความกตญัญ ู๑ 

การฟังธรรมตามกาล ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เหน็สมณะทัง้หลาย ๑ 

การสนทนาธรรมตามกาล ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
ความเพียรเผากิเลส ๑ การประพฤตพิรหมจรรย์ ๑ การเหน็อริยสัจ ๑ 

การกระท านิพพานให้แจ้ง ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
จิตของผู้ใดอนัโลกธรรมทัง้หลายถกูต้องแล้วย่อมไมห่วัน่ไหว ๑ 

จิตไมเ่ศร้าโศก ๑ จิตปราศจากธุลีแหง่กิเลส ๑ มีจิตอนัเกษม ๑ นีเ้ป็นอดุมมงคล 
เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย ท ามงคลเชน่นีแ้ล้ว เป็นผู้ไมป่ราชยัในข้าศกึทกุหมูเ่หล่า 
ยอ่มถึงความสวสัดีในท่ีทกุสถาน นีเ้ป็นอดุมมงคลของเทวดาและมนษุย์เหลา่นัน้ ฯ 
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อธิบายเพิ่มเตมิ 
o มงคล = สิ่งท่ีน ามาซึง่ความสขุความเจริญ 

o การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา - เป็นมงคลเพราะเม่ือเราเคารพนบัถือใคร ก็จะด าเนินรอยตามคนคน
นัน้ ถ้าคนคนนัน้เป็นผู้ ท่ีควรบชูา เราก็จะเป็นคนดีตามไปด้วย 

o การอยู่ในประเทศอันสมควร - คือการอยูใ่นท้องถ่ินท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิต มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

o พาหุสัจจะ = พหสูตู คือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก มีความรู้มาก 
o การมีศิลปวิทยา – หมายถึงมีความรู้ท่ีใช้ประกอบอาชีพได้ 
o วาจาสุภาษิต - การพดูในสิ่งท่ีดี มีประโยชน์ 
o การงานอันไม่อากูล = การงานอนัไมยุ่ง่เหยิง สบัสน 
o ความสันโดษ = พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ 

o การได้เหน็สมณะทัง้หลาย - เป็นมงคลเพราะจะได้มีโอกาสฟังธรรม สนทนาธรรม และไขข้อ
ข้องใจตา่งๆ 

o การเหน็อริยสัจ = การบรรลมุรรค/ผล การมีดวงตาเห็นธรรม 
o การกระท านิพพานให้แจ้ง - ความหมายใกล้เคียงกบัการเห็นอริยสจั แตเ่น้นหนกัไปท่ีผลจิต 

ในขณะท่ีการเห็นอริยสจัเน้นหนกัไปท่ีมรรคจิต 

o โลกธรรม - สิ่งท่ีเป็นธรรมดาของโลก มี 8 อยา่งคือ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ ได้รับการ
สรรเสริญ ถกูนินทา มีสขุ มีทกุข์ 

 
ซึง่มงคลเหลา่นี ้ก็คือค าแปลของมงคลสูตร ท่ีพระภิกษุนิยมสวดเวลามีงานบญุตา่งๆ เชน่ งานขึน้บ้าน

ใหม ่ นัน่เอง ซึง่ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นวา่ มงคลท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอนนัน้ เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือ
ปฏิบัตอิยา่งแท้จริง ไมใ่ชเ่ป็นสิ่งท่ีเหลวไหลไร้สาระเลย และมงคลเหลา่นีจ้ะเป็นมงคลอยา่งแท้จริงก็ตอ่เม่ือ 
น าไปใช้ปฏิบัตเิทา่นัน้ ไม่ใช่เพียงแคน่ัง่ฟังพระสวดแล้วจะเป็นมงคลขึน้มาได้ 

ซึง่บทสวดท่ีเป็นภาษาบาลีนัน้มีเนือ้ความวา่ : 
อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
ปชูา จ ปชูนียาน  เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
ปฏิรูปเทสวาโส จ ปพฺุเพ จ กตปญฺุญตา 
อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
พาหสุจฺจญฺจ สิปปฺญฺจ วินโย จ สสุิกฺขิโต 
สภุาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
มาตาปิตอุปุฏฺฐาน  ปตฺุตทารสฺส สงฺคโห 
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อนากลุา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ ญาตกานญฺจ สงฺคโห 
อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺญโม 
อปปฺมาโท จ ธมฺเมส ุเอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
คารโว จ นิวาโต จ สนฺตฏฺุฐี จ กตญฺญตุา 
กาเลน ธมฺมสฺสวน  เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสน  
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจานทสฺสน  
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
ผฏฺุฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ 
อโสก  วิรช  เขม  เอตมฺมงฺคลมตฺุตม  ฯ 
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 

สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺต ิตนฺเตส  มงฺคลมตฺุตมนฺต ิฯ 
 

ธมัมโชติ 
6 มีนาคม 2544 

 
 

ปฏิจจสมุปบาท 
 

ปฏิจจสมปุบาทนบัว่าเป็นหลกัค าสอนท่ีส าคัญมากเร่ืองหนึง่ของพระพทุธศาสนา มีหลายช่ือเชน่ 

ปัจจยาการ, อิทัปปัจจยตา เป็นต้น เป็นค าสอนท่ี อธิบายถึงสาเหตุและผลลัพธ์ ในแตล่ะขัน้ตอนของชิวิต
ในวัฏสงสาร คืออธิบายวา่ เหตใุดเม่ือตายแล้ว จงึมีการเกิดใหมอ่ย่างไมรู้่จบสิน้ หรืออธิบายถึงบอ่เกิดแหง่
ทุกข์ นัน่เอง รวมถึงอธิบายให้เห็นวา่ จะดับหรือยุตกิระบวนการเหลา่นีไ้ด้อย่างไร 

ปฏิจจ แปลวา่ อาศัย, พึ่งพงิ คือสิ่งตา่งๆ นัน้จะเกิดขึน้มาเองลอยๆ โดยไมมี่สาเหตไุมไ่ด้ จะต้องมี
สิ่งอ่ืนเป็นเหตุปัจจัยให้เกิด จงึเกิดขึน้มาได้ ปฏิจจสมปุบาทจงึเป็นสิ่งท่ีอธิบายให้เห็นวา่ เพราะมีสิ่งนี ้(เหตุ) 
สิ่งนี ้ (ผล) จึงมี เพราะสิ่งนี ้ (เหต)ุ เกิด สิ่งนี ้ (ผล) จึงเกิดขึน้ เม่ือเหตุสิน้ไป ผลจึงไม่เกิดขึน้ คือ
อธิบายถึงการท่ีสิ่งตา่งๆ อิงอาศยัสิ่งอ่ืนจงึเกิดขึน้มาได้ นัน่เอง 
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ปฏิจจสมปุบาทนัน้ อธิบายถึงชีวิตใน 3 ชาต ิ โดยแบง่เป็นขัน้ตอนตา่งๆ 12 ขัน้ โดยแตล่ะขัน้นัน้ 
จะมีขัน้ก่อนหน้าเป็นเหตใุห้เกิด และตวัขัน้นัน้เองก็เป็นเหตใุห้ขัน้ถดัไปเกิดขึน้ คืออดีตเป็นเหตใุห้ปัจจบุนัเกิด 
และปัจจบุนัก็เป็นเหตใุห้อนาคตเกิดขึน้นัน่เอง 

 
ในท่ีนีจ้ะยกหวัข้อขึน้แสดงให้เห็นภาพรวมก่อน แล้วแสดงรายละเอียดในล าดบัถดัไป 

 

ชาตท่ีิ 1 > 

อวิชชา 
v 

สงัขาร 
v 

ชาตท่ีิ 2 > 

วิญญาณ 
v 

นาม - รูป 
v 

สฬายตนะ 
v 

ผสัสะ 
v 

เวทนา 
v 

ตณัหา 
v 

อปุาทาน 
v 

ภพ หรือ ภวะ 
v 

ชาตท่ีิ 3 > 
ชาติ 
v 

ชรา มรณะ ทกุข์ตา่งๆ 

 
 
 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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o อวิชชา (ความไมรู้่) เพราะความไมรู้่วา่การเกิดเป็นสาเหตท่ีุส าคญัท่ีท าให้เป็นทกุข์ ไมรู้่วา่การเกิดทกุ
คราวเป็นทกุข์ร ่าไป (ดเูร่ืองทุกข์เกิดจากอะไร ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) ความยินดี
ในการเกิดจงึมีอยูใ่นจิตใจ โดยเฉพาะในจิตใต้ส านึกอยู่ตลอดเวลา การคิดปรุงแตง่ของจิต(สังขาร) 
ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยการเกิดใหม่ จงึเกิดขึน้อยูเ่นืองๆ 

o สังขาร (การปรุงแตง่ของจิต - ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ โดยเฉพาะในหวัข้อ
สงัขารขนัธ์) เม่ือความยนิดีในการเกิดยงัมีแฝงลกึอยู่ในจิตใต้ส านกึ เม่ือความตายก าลงัจะมาถึง 
จิตจงึปรุงแตง่ไปในทางท่ีดิน้รนเพ่ือให้มีชีวิตอยูต่อ่ไป เม่ือไมส่ามารถรักษาชีวิตในชาตนีิใ้ห้ยัง่ยืน
ตอ่ไปได้แล้ว ความดิน้รนของจิตเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ตอ่ไป จึงท าให้เกิดพลังอย่างมหาศาล สง่ผลให้จิต
วิญญาณในภพใหม ่หรือชาตใิหม่ เกิดขึน้ทนัทีท่ีตายจากชาตนีิ ้

กรณีของคนท่ีฆ่าตัวตายนัน้(ท่ีไมใ่ชพ่ระอรหนัต์) เน่ืองจากอวิชชายงัมีอยู่ จิตใต้ส านกึของ
เขา จงึยงัยินดีในการเกิดอยู่ และการท่ีเขาคิดฆา่ตวัตายนัน้ ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความยนิดีในการเกิด 

แตเ่ป็นเพราะว่าเขาทนกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ไม่ได้ตา่งหาก ถ้าเขาสามารถพ้นจากสภาพ
นัน้ได้ เขาก็ย่อมจะไมฆ่า่ตวัตาย ดงันัน้ เม่ือใกล้จะตาย ความดิน้รนของจิตอนัเกิดจากความยินดีใน
การเกิด ท่ีแฝงเร้นอยูใ่นจิตใต้ส านกึจงึเกิดขึน้ เขาจงึต้องเกิดใหม่อีกเชน่กนั 

ผู้ ท่ีพ้นจากการเกิดใหม่ได้ จงึมีแตพ่ระอรหันต์เท่านัน้ เพราะอวิชชาหมดไปอย่างสิน้เชิง
แล้ว ทัง้ในจิตส านกึ และในจิตใต้ส านกึ ความยินดีในการเกิดจงึไมป่รากฏขึน้มาอีก 

o วิญญาณ (สิ่งท่ีรับรู้ความรู้สกึตา่งๆ - ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) ค าวา่
วิญญาณ ในท่ีนี ้ มุง่เน้นท่ีปฏิสนธิวิญญาณ หรือปฏิสนธิจิต คือจิตหรือวิญญาณท่ีเกิดขึน้ในขณะ

แรกของภพ หรือของชาติใหม่ เน่ืองจากวิญญาณขนัธ์ไมส่ามารถอยู่โดยล าพงัเพียงขนัธ์เดียวได้ 

จะต้องมีรูปขนัธ์ และนามขนัธ์อ่ืนท่ีเหลือ (เวทนา สญัญา สงัขารขนัธ์) อยู่ด้วยเสมอ (ยกเว้นในบาง
ภมูิ ท่ีมีเฉพาะรูปขนัธ์ หรือนามขนัธ์เทา่นัน้) ดงันัน้ เม่ือปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึน้ จงึเหน่ียวน าให้นาม
ขนัธ์อ่ืนท่ีเหลือ และรูปขนัธ์ (นาม - รูป) เกิดขึน้พร้อมกับวิญญาณขันธ์นัน้ เหมือนเม่ือมีเปลวไฟ
แล้ว แสงสวา่งกบัความร้อนก็ยอ่มเกิดขึน้พร้อมกนั 

o นาม - รูป (นามขนัธ์และรูปขนัธ์ - ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) เม่ือนามขนัธ์ 
และรูปขนัธ์เกิดขึน้มาแล้ว อวยัวะรับความรู้สึกทัง้หลาย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ซึง่รวม

เรียกวา่สฬายตนะ หรืออายตนะภายใน 6 อย่าง (ดเูร่ืองอายตนะ 12 ในหมวดธรรมทั่วไป 

ประกอบ) ยอ่มเกิดขึน้ตามสมควรแก่กรรมของบคุคลนัน้ และตามสมควรแก่ภพภมูิท่ีเกิดนัน้ 

o สฬายตนะ (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ - ดเูร่ืองอายตนะ 12 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) เม่ือ 
สฬายตนะ หรืออวยัวะรับความรู้สกึตา่งๆ อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานแล้ว เม่ือมีสิ่งตา่งๆ คือ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สมัผสัทางกาย) ธมัมารมณ์ (ความรู้สกึนกึคดิตา่งๆ) มากระทบอย่าง
เหมาะสมกบัอวยัวะเหลา่นัน้ ผัสสะ (การกระทบกนัของประสาทตากบัรูป, ประสาทหกูบัเสียง, 
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ประสาทรับกลิ่นกบักลิ่น, ประสาทรับรสกบัรส, ประสาทกายกบัโผฏฐัพพะ, ใจกบัธมัมารมณ์) ยอ่ม
เกิดขึน้ 

o ผัสสะ (การกระทบกนัของประสาทตากบัรูป,..., ใจกบัธมัมารมณ์) เม่ือมีผสัสะแล้ว การรับรู้ในส่ิง
ต่างๆ จงึตามมา สง่ผลให้เวทนาเกิดขึน้ (สขุ ทกุข์ กลางๆไมส่ขุไมท่กุข์ - ดหูวัข้อเวทนาขนัธ์ ในเร่ือง
ขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 

o เวทนา (เวทนาขนัธ์ - ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) เม่ือสขุเวทนา หรือโสมนสั

เวทนาเกิดขึน้ ความเพลิดเพลิน ความยนิดีพอใจย่อมตามมา (ยกเว้นพระอรหนัต์ เพราะไมมี่
อวิชชา และกิเลสทัง้ปวงแล้ว) ไมน่านนกัตัณหา (ความทะยานอยาก) คือความอยากได้สิ่งเหลา่นัน้ 
หรือสมัผสัเหลา่นัน้ตอ่ไปเร่ือยๆ หรือเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ก็เกิดขึน้ 

o ตัณหา (ความทะยานอยาก) เม่ือตณัหาเกิดขึน้บ่อยๆ ก าลงัของตณัหานัน้ก็ย่อมจะมากขึน้ทกุที 
ความยดึม่ันถือม่ัน (อุปาทาน) ในสิ่งเหลา่นัน้ หรือในความทะยานอยากนัน้ ยอ่มเกิดขึน้ และทวี
ความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ 

o อุปาทาน (ความยึดมัน่ถือมัน่) เม่ือมีความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งใดแล้ว ก็ยอ่มอยากจะได้รับสิ่งเหลา่นัน้
ตอ่ไปอีกในอนาคต ซึง่รวมถึงในชาตต่ิอๆ ไปด้วย การสร้างวิมานในอากาศจงึเกิดขึน้ (ความ
ปรารถนาไปเกิดในภพภมูิตา่งๆ ท่ีมีสภาพเหมือน หรือดีกวา่สิ่งท่ีตนยึดมัน่ถือมัน่อยู่นัน้) จงึเรียกได้วา่
ขณะนัน้ ภพได้เกิดขึน้ในใจแล้ว และเม่ือปรารถนาไปเกิดในภพภมูิใด ความพยายามในการสร้าง

กรรม (อาจจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชัว่ก็ได้) เพ่ือให้ไปเกิดในภพภมูินัน้ (เรียกวา่กรรมภวะ) ยอ่ม
ตามมา (ภวะ หรือภพมี 2 อย่าง คือ ขณะสร้างกรรมเพ่ือให้ไปเกิดในภพภมูินัน้ เรียกวา่กรรมภวะ 

หรือกรรมภพ และขณะท่ีได้ไปเกิดในภพภมูินัน้จริงๆ เรียกวา่อุปปัตตภิวะ หรืออุปปัตตภิพ) 
o ภพ หรือ ภวะ เม่ือวิมานในอากาศเกิดขึน้ในใจ หรือเม่ือกรรมภพ หรือกรรมภวะเกิดขึน้แล้ว เชน่ 

การท าบญุให้ทาน การรักษาศีลเพราะหวงัวา่จะได้ไปสวรรค์ หรือหวงัวา่ชาตหิน้าจะได้รวยๆ การท า
สมาธิเพราะหวงัวา่จะได้ไปเกิดในรูปภูมิ หรืออรูปภูมิ ฯลฯ ยอ่มเป็นเคร่ืองบ่งชีอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
ความยินดีพอใจ หรือความปรารถนาในการเกิดใหม่นัน้ มีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี ดงันัน้ เม่ือใกล้จะตาย จิต
จงึดิน้รนเพ่ือให้ได้เกิดใหมใ่นชาตติอ่ไป ซึง่จะไปเกิดเป็นอะไร ในภพภมูิไหนนัน้ ก็ขึน้กับกรรมท่ีได้
กระท าเอาไว้ 

o ชาต ิ (ชาตะ - การเกิดใหม)่ เม่ือเกิดขึน้มาแล้ว ยอ่มหนีไม่พ้นชรา (ความเส่ือมไปตามกาลเวลา) 
มรณะ (ความตาย) และความทุกข์ทัง้หลาย ทัง้ทางกาย และทางใจนานปัการ (ดเูร่ืองทุกข์เกิดจาก
อะไร ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) 
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และตราบใดท่ีอวิชชายงัมีอยู ่วงล้อแหง่ปฏิจจสมปุบาทนี ้ยอ่มหมนุไปอย่างไม่รู้จบสิน้ โดยมีอวิชชา

เป็นผู้ลากไป เหมือนล้อเกวียน ท่ีหมนุทับรอยเดมิ (ทบัแตล่ะจดุบนผิวล้อ ซึง่เปรียบเหมือนแตล่ะขัน้ของ 
ปฏิจจสมปุบาท) ซ า้ไปซ า้มาอยา่งไมรู้่จบ 

ท่ีกลา่วมาข้างต้น เป็นการอธิบายปฏิจจสมปุบาทในแง่ของการเกิด ซึง่จะเห็นได้วา่สาเหตุที่ส าคัญ 

ของการเกิดใหม่ ซึง่เป็นต้นเหตแุหง่ทกุข์ทัง้ปวงนัน้ ก็คืออวิชชา และท่ีรองลงมาก็คือ ตัณหา และอุปาทาน
นัน่เอง 

 
ส าหรับปฏิจจสมปุบาทในแง่ของการดับนัน้ อธิบายได้วา่ 

o เม่ืออวิชชาดบัไป คืออวิชชาไมเ่กิดขึน้ > สังขารท่ีปรุงแตง่ไปในทางยินดีในการเกิด จงึไมเ่กิดขึน้ 
o เม่ือสังขารท่ีปรุงแตง่ไปในทางยินดีในการเกิดไมเ่กิดขึน้ > วิญญาณในภพใหมจ่งึไมเ่กิดขึน้ 
o เม่ือวิญญาณในภพใหมไ่มเ่กิดขึน้ > นาม – รูปในภพใหมจ่งึไมเ่กิดขึน้ 
o เม่ือนาม - รูปในภพใหมไ่มเ่กิดขึน้ > สฬายตนะในภพใหมจ่งึไมเ่กิดขึน้ 
o ... ผัสสะ ... เวทนา ... ตัณหา ... อุปาทาน ... ภพ หรือ ภวะ ... ชาต ิ... จงึไมเ่กิดขึน้ 
o เม่ือชาต ิ(การเกิด) ในภพใหมไ่มเ่กิดขึน้ > ชรา มรณะ ทุกข์ต่างๆ ในภพใหมจ่งึไมเ่กิดขึน้ 

 
วงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาท จึงหยุดหมุนได้ด้วยประการฉะนี ้

>>> ซึง่อวิชชาจะหมดไปได้ก็ด้วยการเจริญวิปัสสนาเทา่นัน้ 
 
หมายเหตุ 

สว่นประกอบตา่งๆ เชน่ อวิชชา, สงัขาร, ..., ทกุข์ตา่งๆ ท่ีกลา่วแยกกนัอยูใ่นแตล่ะชาตนิัน้ เพ่ือเป็น
การเน้นบทบาทของสว่นประกอบนัน้ๆ เป็นพิเศษ ทัง้นีใ้นทกุๆ ชาติ ก็ล้วนมีสว่นประกอบทัง้หมดเหลา่นี ้ อยู่

ด้วยกนัทัง้สิน้ เพียงแตไ่มไ่ด้กลา่วถึงเทา่นัน้เอง (ยกเว้นในบางภพภมูิ หรือบางบคุคล ท่ีมีลกัษณะพิเศษ
เฉพาะตวั เชน่ ในอรูปภมูิมีแตน่ามขนัธ์ ไมมี่รูปขนัธ์ พระอรหนัต์ไมมี่อวิชชา ตณัหา อปุาทาน ทกุข์ทางใจ เป็น

ต้น) 
 

ธมัมโชติ 

2 เมษายน 2544 
 

เวลาที่เป็นฤกษ์ด ี
 

คนจ านวนไมน้่อย ท่ีเสียเวลาจ านวนมากไปกบัการดฤูกษ์ดยูาม วา่จะท าอะไรเม่ือไหร่ถึงจะดี และเม่ือ
ได้ฤกษ์ท่ีคิดวา่ดีมาแล้ว ก็ต้องเสียเวลาเพ่ือรอให้ฤกษ์ท่ีว่านัน้มาถึง จงึจะเร่ิมท าในสิ่งนัน้ๆ ได้ การเสียเวลา
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เหลา่นี ้บางครัง้ท าให้ต้องเสียโอกาสท่ีดีๆ ไป ทัง้โดยรู้ตวัและไมรู้่ตวั ลองมาดกูนัวา่พระพุทธเจ้าตรัสเก่ียวกบั
เร่ืองนีไ้ว้อย่างไรบ้าง 
 

สุปุพพัณหสูตร (พระไตรปิฎก สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ตกินิบาต มงัคลวรรคท่ี ๕) : 

 
[๕๙๕] ดกูรภิกษุทัง้หลาย สตัว์เหลา่ใดประพฤตสุิจริตด้วยกาย ประพฤตสิจุริตด้วยวาจา ประพฤติ

สจุริตด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าท่ีดีของสตัว์เหลา่นัน้ 
สตัว์เหลา่ใดประพฤตสิจุริตด้วยกาย ประพฤตสิจุริตด้วยวาจา ประพฤตสิจุริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง 

เวลาเท่ียงก็เป็นเวลาเท่ียงท่ีดีของสตัว์เหล่านัน้ 
สตัว์เหลา่ใดประพฤตสิจุริตด้วยกาย ประพฤตสิจุริตด้วยวาจา ประพฤตสิจุริตด้วยใจ ในเวลาเยน็ เวลา

เย็นก็เป็นเวลาเย็นท่ีดีของสตัว์เหลา่นัน้ 
สัตว์ทัง้หลายประพฤตชิอบในเวลาใด 

เวลานัน้ช่ือว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี 
รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี 

ในพรหมจารีบคุคลทัง้หลาย กายกรรมเป็นสว่นเบือ้งขวา 
วจีกรรมเป็นส่วนเบือ้งขวา มโนกรรมเป็นสว่นเบือ้งขวา 

ความปรารถนาของท่านเป็นสว่นเบือ้งขวา 
สตัว์ทัง้หลายท ากรรมอนัเป็นสว่นเบือ้งขวาแล้ว 
ยอ่มได้ผลประโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งขวา 

ทา่นเหลา่นัน้ได้ประโยชน์แล้ว จงได้รับความสขุ 
จงงอกงามในพระพทุธศาสนา จงไมมี่โรค 
ถึงความสขุ พร้อมด้วยญาติทัง้มวล ฯ 

 
จบสปุพุพณัหสตูร 

 
ลองดท่ีูพระพทุธเจ้าตรัสไว้ในอีกสตูรนะครับ 

นักขัตตชาดก วา่ด้วยประโยชน์คือฤกษ์ (พระไตรปิฎก สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดก ภาค ๑) : 

 
[๔๙] ประโยชน์ได้ลว่งเลยคนโง่เขลาผู้มวัคอยฤกษ์อยู่ 
ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวจกัท าอะไรได้. 

 
จบนกัขตัตชาดกท่ี ๙. 
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คนเราถ้าจะท าความดีแล้วมวัคอยฤกษ์อยู ่ ก็ไมรู้่จะวา่ยงัไงแล้วนะครับ กวา่ฤกษ์นัน้จะมาถึง ก็อาจถกู

คนอ่ืนตดัหน้าไปก่อนแล้วก็ได้ หรืออาจมีอปุสรรค์อะไรมาขดัขวางการกระท านัน้ก็ได้ ใครจะไปรู้ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

14 พฤษภาคม 2544 
 

วัตรอันงามของพระอรหันต์ 
 

ในท่ีนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความท่ีพระอรหนัต์มีความเคารพในทาน โดยการใช้สอยสิ่งของ ท่ีผู้คนถวาย
ให้เป็นทาน อยา่งเห็นคณุคา่และใช้อยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ ไมไ่ด้ใช้ของอย่างทิง้ๆ ขว้างๆ เลย 

ดงัท่ีกลา่วไว้ในพระไตรปิฎก (วินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลลวรรค ภาค 2 ปัญจสตกิขันธกะ) ดงันี ้
 
เร่ืองพระเจ้าอุเทน 

[๖๒๕] ครัง้นัน้ พระเจ้าอเุทนกบัพระมเหสี ประทบัอยูใ่นพระราชอทุยานพร้อมด้วยข้าราชบริพาร พระ
มเหสีของพระเจ้าอเุทนได้สดบัขา่วว่า พระคณุเจ้าอานนท์ อาจารย์ของพวกเรา นัง่อยู่ท่ีโคนไม้แหง่หนึง่ใกล้พระ
ราชอทุยาน 

จงึกราบทลูพระเจ้าอเุทนวา่ ขอเดชะ ขา่ววา่พระคณุเจ้าอานนท์ อาจารย์ของพวกหมอ่มฉนั นัง่อยูท่ี่
โคนไม้แหง่หนึง่ใกล้พระราชอทุยาน พวกหมอ่มฉนั ปรารถนาจะไปเย่ียมพระคณุเจ้าอานนท์ พระเจ้าข้า 
พระเจ้าอเุทนตรัสวา่ ถ้าเชน่นัน้ พวกเธอจงเย่ียมพระสมณะอานนท์เถิด 

ล าดบันัน้ พระมเหสีของพระเจ้าอเุทน ได้เข้าไปหาทา่นพระอานนท์ แล้วถวายอภิวาท นัง่ ณ ท่ีควรสว่น
ข้างหนึง่ ทา่นพระอานนท์ชีแ้จงให้พระมเหสีของพระเจ้าอเุทน ผู้นัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา 

ครัง้นัน้ พระมเหสีของพระเจ้าอเุทนอนัทา่นพระอานนท์ชีแ้จงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้ถวายผ้าหม่ ๕๐๐ ผืน แก่ทา่นพระอานนท์ 

ครัน้ช่ืนชมยินดีภาษิตของทา่นพระอานนท์แล้วลกุจากอาสนะ ถวายอภิวาท ท าประทกัษิณ แล้วเข้าไป
เฝ้าพระเจ้าอเุทน ฯ 

[๖๒๖] ครัง้นัน้ พระเจ้าอเุทนได้ทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสดจ็มาแตไ่กลเทียว ครัน้แล้วได้ตรัสถาม
วา่ พวกเธอเย่ียมพระสมณะอานนท์แล้วหรือ 

พระมเหสีกราบทลูว่า พวกหมอ่มฉนัได้เย่ียมพระคณุเจ้าอานนท์แล้ว พระเจ้าข้า 

อ.ุ พวกเธอได้ถวายอะไรแก่พระสมณะอานนท์บ้าง 
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ม. พวกหมอ่มฉนัได้ถวายผ้าหม่ ๕๐๐ ผืน แก่พระคณุเจ้าอานนท์ พระเจ้าข้า 
พระเจ้าอเุทนทรงเพง่โทษ ตเิตียน โพนทะนาวา่ ไฉนพระสมณะอานนท์ จงึรับจีวรมากถึงเพียงนัน้ พระ

สมณะอานนท์จกัท าการค้าขายผ้า หรือจกัตัง้ร้านค้า แล้วเสดจ็เข้าไปหาทา่นพระอานนท์ ทรงปราศรัยกบัทา่น
พระอานนท์ ครัน้ผา่นการปราศรัยพอให้ระลกึถึงกนัแล้ว ประทบันัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ 

แล้วตรัสถามวา่ ทา่นพระอานนท์ มเหสีของข้าพเจ้ามาหาหรือ 

อา. พระมเหสีของพระองค์มาหา มหาบพิตร 
อ.ุ ก็พระนางได้ถวายอะไรแก่ทา่นพระอานนท์บ้าง 

อา. ได้ถวายผ้าหม่แก่อาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร 
อ.ุ ก็ทา่นพระอานนท์จกัท าอะไรกะจีวรมากมายเพียงนัน้ 
อา. อาตมภาพจกัแจกให้แก่ภิกษุทัง้หลาย ท่ีมีจีวรคร ่าคร่า มหาบพิตร 
อ.ุ ทา่นพระอานนท์ ก็ทา่นจกัท าอยา่งไรกะจีวรท่ีเก่าคร ่าเหลา่นัน้ตอ่ไป 

อา. อาตมภาพจกัท าผ้าเหล่านัน้ให้เป็นผ้าดาดเพดาน มหาบพิตร 

อ.ุ ทา่นพระอานนท์ ทา่นจกัท าอย่างไรกะผ้าดาดเพดานเก่าเหลา่นัน้ 
อา. อาตมภาพจกัท าผ้าเหล่านัน้ให้เป็นผ้าปฟูกู 
อ.ุ ทา่นพระอานนท์ ทา่นจกัท าอย่างไรกะผ้าปฟูกูท่ีเก่าเหลา่นัน้ 
อา. อาตมภาพจกัท าผ้าเหล่านัน้ให้เป็นผ้าปพืูน้ มหาบพิตร 
อ.ุ ทา่นพระอานนท์ ทา่นจกัท าอย่างไรกะผ้าปพืูน้ท่ีเก่าเหลา่นัน้ 
อา. อาตมภาพจกัท าผ้าเหล่านัน้ให้เป็นผ้าเช็ดเท้า มหาบพิตร 

อ.ุ ทา่นพระอานนท์ ทา่นจกัท าอย่างไรกะผ้าเช็ดเท้าท่ีเก่าเหลา่นัน้ 
อา. อาตมภาพจกัท าผ้าเหล่านัน้ให้เป็นผ้าเช็ดธุลี มหาบพิตร 
อ.ุ ทา่นพระอานนท์ ทา่นจกัท าอย่างไรกะผ้าเช็ดธุลีท่ีเก่าเหลา่นัน้ 
อา. อาตมภาพจกัโขลกผ้าเหลา่นัน้ ขย ากบัโคลนแล้วฉาบทาฝา มหาบพิตร 
 
ครัง้นัน้ พระเจ้าอเุทนทรงพระด าริวา่ พระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุรทัง้หลาย น าผ้าไปแยบคายดี 

ไมเ่ก็บผ้าเข้าเรือนคลงั (ไมย่ินดีในการสะสม - ธมัมโชติ) แล้วถวายผ้าจ านวน ๕๐๐ ผืน แม้อ่ืนอีกแก่ท่านพระ
อานนท์ ก็ในคราวนีบ้ริขารคือจีวรบงัเกิดแก่ทา่นพระอานนท์ เป็นครัง้แรก คือผ้า ๑๐๐๐ ผืน เกิดขึน้แล้ว ฯ 

(เร่ืองนีเ้กิดขึน้หลงัจากท่ีพระพทุธเจ้าปรินิพพานแล้ว และคณะสงฆ์น าโดยพระมหากสัสปะ ได้ท าการ
สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี ๑ เสร็จเรียบร้อยไปได้ไมน่าน ซึง่พระอานนท์นัน้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ก่อนวนัท า
สงัคายนาเพียง ๑ วนั ดงันัน้ ครัง้นีน้า่จะเป็นครัง้แรกท่ีพระอานนท์ได้รับการถวายบริขาร หลงัจากท่ีเป็นพระ

อรหนัต์ - ธมัมโชติ) 
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จากเร่ืองนีจ้ะเห็นได้อย่างชดัเจนวา่ พระอรหนัต์ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นเนือ้นาบุญอันดียิ่งนัน้ มีความเคารพ
ในทานท่ีผู้คนเขาถวายให้ และเห็นคณุคา่ของสิ่งของเหลา่นัน้มากเพียงใด 

สมควรหรือไม่ที่นักบวชรุ่นหลังจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง? 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

28 พฤษภาคม 2544 
 

พุทธท านาย 16 ข้อ 
 

พทุธท านายในท่ีนี ้ จะกลา่วถึงเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าทรงท านายพระสบุนิ (ความฝัน) ของพระเจ้าป
เสนทโิกศล จ านวน 16 ข้อ ซึง่พระพทุธเจ้าทรงท านายวา่ เหตกุารณ์เหลา่นัน้จะเกิดขึน้ ในยคุสมยัท่ีศาสนา
ได้เส่ือมลง ซึง่หลายอยา่งได้เกิดขึน้แล้วในปัจจบุนั เนือ้ความดงักลา่วปรากฏใน อรรถกถาพระไตรปิฎก 

มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย มีเนือ้ความดงัตอ่ไปนี ้
วนัหนึง่พระเจ้าโกศลมหาราช เสดจ็เข้าสูน่ิทรารมย์ในราตรีกาล ในปัจฉิมยามทอดพระเนตรเห็น พระ

สบุนินิมิตรอนัใหญ่หลวง 16 ประการ ทรงตระหนกพระทยัต่ืนพระบรรทม ทรงพระด าริว่า เพราะเราเห็นสบุนิ
นิมิตรเหลา่นี ้จกัมีอะไรแก่เราบ้างหนอ เป็นผู้อนัความสะดุ้งตอ่มรณภยั คกุคามแล้ว ทรงประทบัเหนือพระแทน่
ท่ีไสยาสน์นัน้แล จนลว่งราตรีกาล 

ครัน้รุ่งเช้า พวกพราหมณ์ปโุรหิตเข้าเฝ้ากราบทลูถามวา่ ข้าแตพ่ระมหาราชเจ้า พระองค์บรรทมเป็นสขุ

หรือพระเจ้าข้า? รับสัง่ตอบวา่ ทา่นอาจารย์ทัง้หลาย เราจกัมีความสขุ ได้อย่างไร เม่ือคืนนีเ้วลาใกล้รุ่ง เรา
เห็นสบุนินิมิตร 16 ข้อ ตัง้แตเ่ห็นสบุนินิมิตรเหล่านัน้แล้ว เราถึงความหวาดกลวัเป็นก าลงั เม่ือพวกปโุรหิต
กราบทลูวา่ ข้าแตม่หาราชเจ้า โปรดตรัสเล่าเถิดพระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์สดบัแล้ว จกัท านายถวายได้ จงึ
ตรัสเลา่พระสบุนิ ท่ีทรงเห็นแล้วให้พวกพราหมณ์ฟัง แล้วตรัสว่า เพราะเหตเุห็นสบุินเหลา่นี ้ จกัมีอะไรแก่เรา

บ้าง? 

พวกพราหมณ์พากนัสลดัมือ. เม่ือรับสัง่ถามวา่ เพราะเหตไุรพวกทา่นจงึพากนัสลดัมือเลา่? พวก
พราหมณ์จงึพากนักราบทลูว่า ข้าแตพ่ระมหาราชเจ้า พระสบุนิทัง้หลายร้ายกาจนกั รับสัง่ถามวา่ พระสบุนิ
เหลา่นัน้จกัมีผลเป็นประการใด? พวกพราหมณ์จงึพากนักราบทลูวา่ จกัมีอนัตรายใน 3 อยา่งเหลา่นี ้ คือ 

อนัตรายแก่ราชสมบตั ิ1 อนัตราย คือโรคจะเบียดเบียน 1 อนัตรายแก่พระชนม์ 1 อยา่งใดอยา่งหนึง่. 
รับสัง่ถามวา่ พอจะแก้ไขได้ หรือแก้ไขไมไ่ด้ พราหมณ์ทัง้หลายกราบทลูวา่ ขอเดชะ พระสบุนิเหลา่นี ้

หมดทางแก้ไขเป็นแนแ่ท้ เพราะร้ายแรงยิ่งนกั แตพ่วกข้าพระองค์ทัง้หลาย จกักระท าให้พอแก้ไขได้ เม่ือพวก
หมอ่มฉนัไมส่ามารถเพ่ือจะแก้ไขพระสบุนิเหลา่นีไ้ด้แล้ว ขึน้ช่ือวา่ความเป็นผู้ส าเร็จการศกึษา จกัอ านวย
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ประโยชน์อะไร? รับสัง่ถามวา่ ทา่นอาจารย์ทัง้หลาย จกักระท าอยา่งไรเลา่ ถึงจกัให้คืนคลายได้ พวก
พราหมณ์พากนักราบทลูว่า ข้าแตม่หาราชเจ้า พวกข้าพระองค์ต้องบชูายญัด้วยวตัถอุยา่งละ 4 ทกุอยา่งพระ
เจ้าข้า พระราชาทรงสะดุ้งพระทยั ตรัสว่า ท่านอาจารย์ทัง้หลาย ถ้าเชน่นัน้ เราขอมอบชีวิตไว้ในมือของพวก
ทา่นเถิด พวกท่านรีบกระท าความสวสัดีแก่เราเร็วๆ เถิด 

พวกพราหมณ์พากนัร่าเริงยินดี วา่พวกเราต้องได้ทรัพย์มาก จกัต้องได้ของเคีย้วกินมามากๆ แล้วพา
กนักราบทลูปลอบพระราชาวา่ ข้าแตม่หาราชเจ้า อยา่ได้ทรงวิตกเลยพระเจ้าข้า แล้วพากนัออกจากราชนิเวศน์ 
จดัท าหลมุบชูายญัท่ีนอกพระนคร จบัฝงูสตัว์ 4 เท้า มากเหลา่มดัเข้าไว้ท่ีหลกัยญั รวบรวมฝงูนกเข้าไว้เสร็จ

แล้ว เท่ียวกนัขวกัไขวไ่ปมา กลา่ววา่ เราควรจะได้สิ่งนี ้ๆ . 
ครัง้นัน้แล พระนางมลัลิกาเทวีทรงทราบเหตนุัน้ ก็เข้าเฝ้าพระราชากราบทลูถามวา่ ข้าแตม่หาราชเจ้า 

พวกพราหมณ์พากนัเท่ียวขวกัไขวไ่ปมา มีเร่ืองอะไรหรือเพคะ? พระราชาตรัสวา่ แนะ่นางผู้ เจริญ เธอมวัแตส่ขุ
สบาย จงึไมรู้่วา่อสรพิษมนัสญัจรอยูใ่กล้ๆ หขูองพวกเรา. พระนางทลูถามวา่ ข้าแตม่หาราช เร่ืองนัน้คืออะไร
เพคะ? พระราชารับสัง่วา่ เราฝันร้ายถึงปานนี ้พวกพราหมณ์พากนัท านายวา่ อนัตรายใน 3 อยา่ง ไมอ่ยา่งใด
อยา่งหนึง่ก็จกัปรากฏ เพ่ือบ าบดัอนัตรายเหลา่นัน้ต้องบชูายญั จงึต้องสญัจรไปมาอยูบ่อ่ยๆ 

พระนางมลัลิกากราบทลูถามวา่ ข้าแตม่หาราชเจ้า ก็ผู้ ท่ีเป็นยอดพราหมณ์ในโลกพร้อมทัง้เทวโลก 

ทลูกระหมอ่มได้ทลูถาม ถึงการแก้ไขพระสบุนิแล้วหรือเพคะ? ทรงรับสัง่ถามวา่ นางผู้ เจริญ พระผู้ เป็นยอด
พราหมณ์ในโลก พร้อมทัง้เทวโลกนัน้ เป็นใครกนัเลา่? พระนางกราบทลูวา่ ทลูกระหมอ่มไมท่รงรู้จกัมหา
พราหมณ์ โคดมผู้ตถาคต หมดกิเลสบริสทุธ์ิแล้ว เป็นสพัพญัญ ู เป็นบคุคลผู้ เลิศในโลกพร้อมทัง้เทวโลก ดอก
หรือเพคะ พระผู้ มีพระภาคเจ้าพระองค์นัน้ คงทรงทราบเหตใุนพระสบุนิแนน่อน ขอเชิญทลูกระหมอ่มเสดจ็พระ

ราชด าเนินไปกราบทลูถามเถิดเพคะ. พระราชาทรงรับสัง่วา่ ดีละเทวี 
แล้วเสดจ็ไปยงัพระวิหาร ถวายบงัคมพระบรมศาสดาแล้วประทบันัง่อยู่ พระศาสดาทรงเปลง่พระสุ

รเสียงอนัไพเราะ ตรัสถามว่า มหาบพิตร เหตไุรเลา่บพิตรจงึเสดจ็มา ดจุมีราชกิจดว่น. พระราชากราบทลูวา่ 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ เม่ือใกล้รุ่งหมอ่มฉนัเห็นมหาสบุนิ 16 ข้อ สะดุ้งกลวั บอกเลา่แก่พวกพราหมณ์ พวก
พราหมณ์ท านายวา่ ข้าแตม่หาราชเจ้า พระสบุินร้ายแรงนกั เพ่ือระงบัสบุนิเหลา่นัน้ต้องบชูายญั ด้วยยญัญ

วตัถอุยา่งละ 4 ครบทกุอย่าง แล้วพากนัเตรียมบชูายญั ฝงูสตัว์เป็นอนัมากถกูมรณภยัคกุคาม 
ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นบคุคลผู้ เลิศในโลกทัง้เทวโลก เญยยธรรมท่ีเข้าไปก าหนดอดีต 

อนาคต ปัจจบุนั ท่ียงัมาไมถ่ึงซึง่คลัลองในญาณมขุของพระองค์นัน้มิได้มีเลย ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคเจ้า ขอ

พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดท านายผลแหง่สบุนิของหมอ่มฉนัเหลา่นัน้เถิด พระเจ้าข้า. 
พระศาสดาตรัสว่า ขอถวายพระพร เป็นเชน่นัน้ทีเดียวมหาบพิตร ในโลกทัง้เทวโลก เว้นตถาคตเสีย

แล้ว ผู้ อ่ืนท่ีจะได้ช่ือวา่สามารถรู้เหตุ หรือผลของสบุนิเหลา่นีไ้มมี่เลย ตถาคตจกัท านายให้มหาบพิตร ก็แตว่า่
มหาบพิตรจงตรัสบอกพระสบุนิ ตามท านองท่ีทรงเห็นนัน้เถิด พระราชาทรงรับพระพทุธด ารัสวา่ ดีละ 
พระพทุธเจ้าข้า เร่ิมกราบทลูพระสบุนิ ตามท านองท่ีทรงเห็นอย่างถ่ีถ้วน โดยทรงวางหวัข้อไว้ดงันีว้า่ 
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"โคอุสุภราชทัง้หลาย ๑ ต้นไม้ทัง้หลาย ๑ 

แม่โคทัง้หลาย ๑ โคทัง้หลาย ๑ ม้า ๑ ถาดทอง ๑ 

สุนัขจิง้จอก ๑ หม้อน า้ ๑ สระโบกขรณี ๑ 
ข้าวไม่สุก ๑ แก่นจันทน์ ๑ น า้เต้าจม ๑ ศิลาลอย ๑ 
เขียดขยอกงู ๑ หงส์ทองล้อมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑ 

 
ส าหรับรายละเอียดของพระสบุนิ รวมทัง้พทุธท านายแตล่ะข้อนัน้ จะขอแยกกลา่วเป็นเร่ืองๆ ตอ่ไป 

......... พระบรมศาสดา ครัน้ทรงน าพระธรรมเทศนานีม้าแล้ว ตรัสให้พระเจ้าปเสนทิโกศล เลิกบชูา
ยญั ด้วยพระพทุธด ารัสวา่ เพราะพระสบุนิเป็นปัจจยั ภยัยงัไมมี่แก่มหาบพิตรดอก มหาบพิตรจงสัง่ให้เลิกยญั

เสียเถิด พระราชทานชีวิตทานแก่มหาชน ......... 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

11 มิถนุายน 2544 
 
 

พุทธท านายข้อที่ 1 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนัเห็นสบุิน

ข้อ 1 อยา่งนีก้่อนว่า โคผู้ สีเหมือนดอกอญัชนั 4 ตวั ตา่งคดิวา่จกัชนกนั พากนัวิ่งมาสูท้่องพระลานหลวงจาก
ทิศทัง้ 4 เม่ือมหาชนประชมุกนัคิดวา่ พวกเราจกัดโูคชนกนั ตา่งแสดงท่าทางจะชนกนั บรรลือเสียงค ารามลัน่ 
แล้วไมช่นกนั ตา่งถอยออกไป หมอ่มฉนัเห็นสบุนินีเ้ป็นปฐม อะไรเป็นผลของสบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลของสบุินข้อนี ้ จกัไมมี่ในชัว่รัชกาลของมหาบพิตร ในชัว่ศาสนาของตถาคต แตใ่น
อนาคต เม่ือโลกหมนุไปถึงจดุเส่ือม ในรัชกาลของพระราชาผู้ก าพร้า ผู้มิได้ครองราชย์โดยธรรม และในกาล
ของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตัง้อยู่ในธรรม เม่ือกุศลธรรมลดน้อยถอยลง อกุศลธรรมหนาแน่นขึน้ ในกาลท่ีโลก

เส่ือม ฝนจกัแล้ง และตีนเมฆจกัขาด ข้าวกล้าจกัแห้ง ทพุภิกขภยัจกัเกิด เมฆทัง้หลายตัง้ขึน้จากทิศทัง้ 4 
เหมือนจะย้อยเม็ด พอพวกผู้หญิงรีบเก็บข้าวเปลือก เป็นต้น ท่ีเอาออกผึง่แดดไว้เข้าภายในร่ม เพราะกลวัจะ
เปียก เม่ือพวกผู้ชายตา่งถือจอบถือตะกร้าพากนัออกไป เพ่ือจะก่อคนักัน้น า้ ก็ตัง้เค้าจะตก ครางกระหึม่ ฟ้า
แลบ แล้วก็ไมต่กเลย ลอยหายไป เหมือนโคตัง้ทา่จะชนกนั แล้วไมช่นกนัฉะนัน้ 

นีเ้ป็นผลของสบุนินัน้ แตไ่มมี่อนัตรายไรๆ แก่มหาบพิตร เพราะเร่ืองนัน้เป็นปัจจยั มหาบพิตรเห็นสบุนิ

นี ้ปรารภอนาคต ฝ่ายพวกพราหมณ์อาศยัการเลีย้งชีวิตของตน จงึท านายดงันี.้ 
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>>> จะเห็นได้วา่เร่ืองการท่ีฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล ท าทา่วา่จะตกแล้วไมต่กนัน้ ก็เร่ิมมีให้เห็นแล้ว
ในปัจจบุนั. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

11 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 2 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นสบุนิข้อท่ี 2 อยา่งนีว้่า ต้นไม้เล็กๆ และกอไผ ่แทรกแผน่ดนิพอถึงคืบหนึง่บ้าง ศอกหนึง่บ้าง เพียงแคนี่ก็้
ผลิดอกออกผลไปตามๆ กนั นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 2 ท่ีหมอ่มฉันได้เห็น อะไรเป็นผลของสบุินนี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแม้ของสบุนิข้อนี ้ ก็จกัมีในกาลท่ีโลกเส่ือม เวลามนษุย์มีอายนุ้อย ด้วยวา่สตัว์ทัง้หลาย
ในอนาคตจกัมีราคะกล้า กมุารีมีวยัยงัไมส่มบรูณ์ จกัสมสูก่ะบรุุษอ่ืน เป็นหญิงมีระด ูมีครรภ์ พากนัจ าเริญด้วย
บตุรและธิดา ความท่ีกมุารีเหลา่นัน้มีระด ู เปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆ มีดอก กมุารีเหลา่นัน้จ าเริญด้วยบตุรและ
ธิดา ก็เหมือนต้นไม้เล็กๆ มีผล ภยัแม้มีนิมิตรนีเ้ป็นเหต ุไมมี่แก่มหาบพิตรดอก. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

11 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 3 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นแมโ่คใหญ่ๆ พากนัด่ืมนมของฝงูลกูโคท่ีเพิ่งเกิดในวนันัน้ นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 3 ของหมอ่มฉนั อะไรเป็นผล
แหง่สบุนินัน้ พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร แม้ผลของสบุนินี ้ก็จกัมีในอนาคตเหมือนกนั จกัมีผลในเวลาท่ีมนษุย์ทัง้หลาย พากนัละทิง้
เชษฐาปจายิกกรรม คือความเป็นผู้ประพฤตอิ่อนน้อมตอ่ผู้ใหญ่ เพราะในอนาคต ฝงูสตัว์จกัมิได้ตัง้ไว้ซึง่ความ
ย าเกรงในมารดาบดิา หรือในแมย่ายพอ่ตา ตา่งแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทัง้นัน้ เม่ือปรารถนาจะให้ของกิน
ของใช้แก่คนแก่ๆ ก็ให้ ไมป่รารถนาจะให้ก็ไมใ่ห้ คนแก่ๆ พากนัหมดท่ีพึง่ หาเลีย้งตนเองก็ไมไ่ด้ ต้องง้อพวก
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เดก็ๆ เลีย้งชีพ เป็นเหมือนแมโ่คใหญ่ๆ พากนัด่ืมนมลกูโคท่ีเกิดในวนันัน้ แม้ภยัมีสบุนินีเ้ป็นเหต ุ ก็ไมมี่แก่

มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

15 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 4 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั
เห็นฝงูชนไมเ่ทียมโคใหญ่ๆ ท่ีเคยพาแอกไป ซึง่สมบรูณ์ด้วยร่างกายและเร่ียวแรง เข้าในระเบียบแหง่แอก 
กลบัไปเทียมโครุ่นๆ ท่ีก าลงัฝึกเข้าในแอก โครุ่นๆ เหล่านัน้ไมอ่าจพาแอกไปได้ ก็พากนัสลดัแอกยืนเฉยเสีย 

เกวียนทัง้หลายก็ไปไมไ่ด้ นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 4 ของหมอ่มฉัน อะไรเป็นผลของสบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลของสบุนิแม้ข้อนี ้ ก็จกัมีในรัชสมยัของพระราชาผู้ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม ในอนาคตเหมือนกนั 
ด้วยว่าในภายหน้า พระราชาผู้ มีบญุน้อย มิได้ด ารงในธรรม จกัไมพ่ระราชทานยศแก่มหาอ ามาตย์ผู้ เป็น
บณัฑิต ฉลาดในประเพณี สามารถท่ีจะยงัสรรพกิจให้ลลุว่งไปได้ จกัไมท่รงแตง่ตัง้อ ามาตย์ผู้ใหญ่ ผู้ เป็น
บณัฑิต ฉลาดในโวหารไว้ในท่ีวินิจฉยัคดีในโรงศาล แตพ่ระราชทานยศแก่คนหนุม่ๆ ตรงกนัข้ามกบัท่ีกลา่วแล้ว
นัน้ แตง่ตัง้บคุคลเชน่นัน้ไว้ในต าแหนง่ผู้วินิจฉยัอรรถคดี คนหนุม่พวกนัน้ ไมรู้่ทัว่ถึงราชกิจ และการอนัควรไม่
ควร ไมอ่าจด ารงยศนัน้ไว้ได้ ทัง้ไมอ่าจจดัท าราชกิจให้ลลุว่งไปได้ เม่ือไมอ่าจก็จกัพากนัทอดทิง้ธุระการงานเสีย 
ฝ่ายอ ามาตย์ท่ีเป็นบณัฑิตเป็นผู้ใหญ่ เม่ือไมไ่ด้ยศ ถึงจะสามารถท่ีจะให้กิจทัง้หลายลลุว่งไป ก็จกัพากนักล่าว
วา่ พวกเราต้องการอะไรด้วยเร่ืองเหลา่นี ้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้ว พวกเดก็หนุม่เขาเป็นพวกอยูว่ง
ใน เขาคงรู้ดี แล้วไมรั่กษาการงานท่ีเกิดขึน้ เม่ือเป็นเชน่นี ้ ความเส่ือมเทา่นัน้จกัมีแก่พระราชาเหลา่นัน้ ด้วย
ประการทัง้ปวง เป็นเสมือนเวลาท่ีคนจบัโครุ่นๆ ก าลงัฝึก ยงัไมส่ามารถจะพาแอกไปได้ เทียมไว้ในแอก และ
เป็นเวลาท่ีไมจ่บัเอาโคใหญ่ๆ ผู้ เคยพาแอกไปได้ มาเทียมแอกฉะนัน้ แม้ภยัมีสบุนินีเ้ป็นเหต ุ ก็ยอ่มไมมี่แก่

มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

15 มิถนุายน 2544  
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พุทธท านายข้อที่ 5 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั
ได้เห็นม้าตวัหนึง่ มีปากสองข้าง ฝงูชนพากนัให้หญ้าท่ีปากทัง้สองข้างของมนั มนัเคีย้วกินด้วยปากทัง้สองข้าง 

นีเ้ป็นสบุนิท่ี 5 ของหมอ่มฉัน อะไรเป็นผลของสบุินนี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลของสบุนิแม้นี ้ ก็จกัมีในรัชกาลของพระราชาผู้ไมด่ ารงในธรรม ในอนาคตเหมือนกนั 

ด้วยว่าในกาลภายหน้า พวกพระราชาโง่เขลา ไมด่ ารงธรรม จกัทรงแตง่ตัง้มนษุย์โลเล ไมป่ระกอบด้วยธรรม ไว้
ในต าแหนง่วินิจฉยัคดี คนเหลา่นัน้เป็นพาล ไมเ่อือ้เฟือ้ในบาปบญุ พากนันัง่ในโรงศาล เม่ือให้ค าตดัสิน ก็จกั
รับสินบนจากมือของคูค่ดีทัง้สองฝ่ายมากิน เป็นเหมือนม้ากินหญ้าด้วยปากทัง้สองฉะนัน้ ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็น

เหตก็ุย่อมไมมี่แก่มหาบพิตรดอก. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

15 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 6 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั
เห็นมหาชนขดัถถูาดทองราคาตัง้แสนกระษาปณ์ แล้วพากนัน าไปให้หมาจิง้จอกแก่ตวัหนึง่ ด้วยค าวา่ เชิญ

ทา่นเย่ียวใสใ่นถาดทองนีเ้ถิด หมาจิง้จอกแก่นัน้ก็ถ่ายปัสสาวะใสใ่นถาดทองนัน้ นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 6 ของหม่อม
ฉนั อะไรเป็นผลแหง่สบุนิข้อนี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลของสบุนินีก็้จกัมีในอนาคตเหมือนกนั ด้วยวา่ ในกาลภายหน้า พวกพระราชาผู้ไมต่ัง้อยู่
ในธรรม ทรงรังเกียจกลุบตุรผู้สมบรูณ์ด้วยชาตเิสีย แล้วไมพ่ระราชทานยศให้ จกัพระราชทานให้แก่คนท่ีไมมี่
สกลุเทา่นัน้ เม่ือเป็นเชน่นี ้สกลุใหญ่ๆ จกัพากนัตกยาก สกลุเลวๆ จกัพากนัเป็นใหญ่ ก็เม่ือพวกมีสกลุเหลา่นัน้ 

ไมอ่าจเลีย้งชีวิตอยูไ่ด้ จกัคิดวา่ เราต้องอาศยัพวกเหลา่นีเ้ลีย้งชีวิตสืบไป แล้วก็พากนัยกธิดาให้แก่ผู้ ไมมี่สกลุ 
การอยูร่่วมกบัคนพวกไมมี่สกลุของกลุธิดาเหลา่นัน้ ก็จกัเป็นเชน่เดียวกบัถาดทองรองเย่ียวหมาจิง้จอก ภยัแม้มี

สบุนินีเ้ป็นเหต ุก็ยอ่มไมมี่แก่มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

15 มิถนุายน 2544  
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พุทธท านายข้อที่ 7 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั
ได้เห็นอย่างนี ้บรุุษผู้หนึง่ฟ่ันเชือก แล้วหยอ่นไปท่ีใกล้เท้า แมห่มาจิง้จอกโซตวัหนึง่ นอนอยูใ่ต้ตัง่ท่ีบรุุษนัง่ กดั

กินเชือกนัน้ เขาไมไ่ด้รู้เลยทีเดียว นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 7 ของหมอ่มฉนั อะไรเป็นผลแหง่สบุนิข้อนี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแม้ของสบุนิข้อนี ้ ก็จกัมีในอนาคตเหมือนกนั ด้วยวา่ในกาลภายหน้า หมูส่ตรีจกัพากนั
เหลาะแหละโลเลในบรุุษ ลุม่หลงในสรุา เอาแตแ่ตง่ตวั ชอบเท่ียวเตร่ตามถนนหนทาง เห็นแก่อามิส เป็นหญิง
ทศีุล มีความประพฤตชิัว่ช้า พวกนางจกักลุ้มรุมกนัแยง่เอาทรัพย์ท่ีสามีท างาน มีกสิกรรม และโครักขกรรมเป็น
ต้น สัง่สมไว้ด้วยยาก ล าบากล าเคญ็ เอาไปซือ้สรุาด่ืมกบัชายชู้ ซือ้ดอกไม้ของหอมและเคร่ืองลบูไล้ มาแตง่ตน 
คอยสอดสอ่งมองหาชู้ โดยสว่นบนของบ้านท่ีมิดชิดบ้าง โดยท่ีซึง่ลบัตาบ้าง แม้ข้าวเปลือกท่ีเตรียมไว้ส าหรับ
หวา่นในวนัรุ่งขึน้ ก็เอาไปซ้อม จดัท าเป็นข้าวต้ม ข้าวสวย และของเคีย้วเป็นต้น มากินกนั เป็นเหมือนนางหมา
จิง้จอกโซ ท่ีนอนใต้ตัง่ คอยกดักินเชือกท่ีเขาฟ่ันแล้ว หย่อนลงไว้ใกล้ๆ เท้าฉะนัน้ ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหตุ ก็ยงั

ไมมี่แก่มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

16 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 8 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นตุม่น า้เตม็เป่ียมลกูใหญ่ใบหนึง่ ตัง้อยูท่ี่ประตวูงั ล้อมด้วยตุม่เป็นอนัมาก วรรณะทัง้ 4 เอาหม้อตกัน า้มา
จากทิศทัง้ 4 และทิศน้อยทัง้หลาย เอามาใสล่งตุม่ท่ีเตม็แล้วนัน่แหละ น า้ก็เตม็แล้วเตม็อีก จนไหลล้นไป แม้
คนเหลา่นัน้ก็ยงัเทน า้ลงในตุม่นัน้อยูเ่ร่ือยๆ แตไ่มมี่ผู้ ท่ีจะเหลียวแลดตูุม่ท่ีว่างๆ เลย นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 8 ของ
หมอ่มฉนั อะไรเป็นผลของสบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่สบุนินีจ้กัมีในอนาคตเหมือนกนั ด้วยว่าในกาลภายหน้า โลกจกัเส่ือม แวน่แคว้นจกั
หมดความหมาย พระราชาทัง้หลายจกัตกยาก เป็นก าพร้า องค์ใดเป็นใหญ่ องค์นัน้จกัมีพระราชทรัพย์เพียง
แสนกระษาปณ์ในท้องพระคลงั พระราชาเหลา่นัน้ตกยากถึงอยา่งนี ้ จกัเกณฑ์ให้ชาวชนบททกุคน ท าการ

เพาะปลกูให้แก่ตน พวกมนษุย์ถกูเบียดเบียน ต้องละทิง้การงานของตน พากนัเพาะปลกูปพุพนัพืช (อาหาร มี
ข้าวสาลี เป็นต้น) แลอปรันพืช (ของวา่งหลงัอาหาร มีถัว่ งา เป็นต้น) ให้แก่พระราชาทัง้หลายเท่านัน้ ต้อง
ชว่ยกนัเฝ้า ชว่ยกนัเก็บเก่ียว ชว่ยกนันวด ชว่ยกนัขน ช่วยกนัเคี่ยวน า้อ้อย เป็นต้น และชว่ยกนัท าสวนดอกไม้ 
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สวนผลไม้ พากนัขนปพุพนัพืช เป็นต้น ท่ีเสร็จแล้ว ในท่ีนัน้ๆ มาบรรจไุว้ในยุ้งฉางของพระราชาเทา่นัน้ แม้ผู้ ท่ี
จะมองดยูุ้งฉางเปลา่ๆ ในเรือนทัง้หลายของตน จกัไมมี่เลย จกัเป็นเชน่กบัการเตมิน า้ใสตุ่ม่ท่ีเตม็แล้ว ไมเ่หลียว
แลตุม่เปลา่ๆ บ้างเลยนัน่แล ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหตุ จะยงัไมมี่แก่มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

16 มถินุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 9 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นโบกขรณีสระหนึง่ ดารดาดไปด้วยปทมุ 5 สี ลกึ มีทา่ขึน้ลงรอบด้าน ฝงูสตัว์ สองเท้า ส่ีเท้า พากนัลงด่ืม
น า้ในสระนัน้โดยรอบ น า้ท่ีอยูใ่นท่ีลกึกลางสระนัน้ขุน่มวั ในท่ีซึง่สตัว์ สองเท้า ส่ีเท้า พากนัย ่าเหยียบ กลบัใส

สะอาดไมขุ่น่มวั หมอ่มฉนัได้เห็นอยา่งนี ้นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 9 ของหมอ่มฉัน อะไรเป็นผลของสบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่สบุนินีจ้กัมีในอนาคตเหมือนกนั ด้วยวา่ในกาลภายหน้า พระราชาทัง้หลาย จกัไม่

ตัง้อยูใ่นธรรม ลอุคติ (มีความล าเอียง - ธมัมโชต)ิ ด้วยอ านาจความพอใจเป็นต้น เสวยราชสมบตัิ จกัไม่
ประทานการวินิจฉัยอรรถคดีโดยธรรม มีพระหฤทยัมุง่แตส่ินบน โลเลในทรัพย์ ขึน้ช่ือวา่คณุธรรมคือความ
อดทน ความเมตตา และความเอ็นดขูองพระราชาเหล่านัน้ จกัไม่มีในหมูช่าวแวน่แคว้น จกัเป็นผู้กกัขฬะ 
หยาบคาย คอยแตเ่บียดเบียนหมูม่นษุย์ เหมือนหีบอ้อยด้วยหีบยนต์ จกัก าหนดให้ส่วยตา่งๆ บงัเกิดขึน้ เก็บ
เอาทรัพย์ พวกมนษุย์ถกูรีดส่วยอากรหนกัเข้า ไมส่ามารถจะให้อะไรๆ ได้ พากนัทิง้คามนิคมเป็นต้นเสีย อพยพ
ไปสูป่ลายแดน ตัง้หลกัฐาน ณ ท่ีนัน้ ชนบทศนูย์กลางจกัวา่งเปลา่ ชนบทชายแดนจกัเป็นปึกแผน่แนน่หนา 
เหมือนน า้กลางสระโบกขรณีขุน่ น า้ท่ีฝ่ังรอบๆ ใส ฉนัใด ก็ฉันนัน้ ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหต ุ ก็ย่อมไมมี่แก่

มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

17 มิถนุายน 2544 
 

พุทธท านายข้อที่ 10 
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พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ข้า
พระองค์ได้เห็นข้าวสกุ ท่ีคนหงุในหม้อใบเดียวกนัแท้ๆ แตห่าสกุทัว่กนัไม ่ เป็นเหมือนผู้หงุตรวจดแูล้วว่าไมส่กุ 
เลยแยกกนัไว้เป็น 3 อยา่ง คือ ข้าวหนึง่แฉะ ข้าวหนึง่ดิบ ข้าวหนึง่สกุดี นีเ้ป็นสบุนิท่ี 10 ของหมอ่มฉัน อะไร

เป็นผลแหง่สบุนิข้อนี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแม้ของสบุนิข้อนี ้ จกัมีในอนาคตเหมือนกนั ด้วยวา่ในกาลภายหน้า พระราชาทัง้หลาย
จกัไมด่ ารงในธรรม เม่ือพระราชาเหลา่นัน้ไม่ด ารงในธรรมแล้ว ข้าราชการก็ดี พราหมณ์และคฤหบดีก็ดี ชาว
นิคม ชาวชนบทก็ดี รวมถึงมนษุย์ทัง้หมด นบัแตส่มณะและพราหมณ์ จกัพากนัไมต่ัง้อยูใ่นธรรม แม้เทวดา
ทัง้หลายก็จกัไมท่รงธรรม ในรัชกาลแหง่อธมัมิกราชทัง้หลาย ลมทัง้หลายจกัพดัไมส่ม ่าเสมอ พดัแรงจดั ท าให้
วิมานในอากาศของเทวดาสัน่สะเทือน เม่ือวิมานเหลา่นัน้ถกูลมพดัสัน่สะเทือน ฝงูเทวดาก็พากนัโกรธ แล้วจกั
ไมใ่ห้ฝนตก ถึงจะตกก็จะไมต่กกระหน ่าทัว่แวน่แคว้น มฉิะนัน้ จกัไมต่กให้เป็นอปุการะแก่การใด การหว่านใน
ท่ีทัง้ปวงจกัไมต่กกระหน ่าทัว่ถึง แม้ในชนบท แม้ในบ้าน แม้ในตระพงัแหง่หนึง่ แม้ในสระลกูหนึง่ เหมือนกนักบั
ในแคว้นฉะนัน้ เม่ือตกตอนเหนือของตระพงั ก็จกัไมต่กในตอนใต้ เม่ือตกในตอนใต้ จกัไมต่กในตอนเหนือ ข้าว
กล้าในตอนหนึง่จกัเสียเพราะฝนชกุ เม่ือฝนไม่ตกในสว่นหนึง่ ข้าวกล้าจกัเห่ียวแห้ง เม่ือฝนตกดีในสว่นหนึง่ 

ข้าวกล้าจกัสมบรูณ์ ข้าวกล้าท่ีหวา่นแล้วในขอบขณัฑสีมาของพระราชาพระองค์เดียวกนั จกัเป็น 3 สถาน 
ด้วยประการฉะนี ้ เหมือนข้าวสกุในหม้อเดียวมีผลเป็น 3 อย่างฉะนัน้ ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหต ุ จะยงัไมมี่แก่

มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

17 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 11 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นคนทัง้หลายเอาแก่นจนัทน์ มีราคาตัง้แสนกษาปณ์ ขายแลกกบัเปรียงเนา่ นีเ้ป็นสบุนิข้อท่ี 11 ของ
หมอ่มฉนั อะไรเป็นผลแหง่สบุนินีเ้ลา่ พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร แม้ผลแหง่สบุนินีก็้จกัมีในอนาคต ในเม่ือศาสนาของตถาคตเส่ือมโทรมนัน่แล ด้วยวา่ใน
กาลภายหน้า พวกภิกษุอลชัชีเห็นแก่ปัจจยั จกัมีมาก พวกเหลา่นัน้ จกัพากนัแสดงธรรมเทศนา ท่ีตถาคตกลา่ว

ตเิตียนความลโมภในปัจจยัไว้ แก่ชนเหลา่อ่ืน เพราะเหตแุหง่ปัจจยั 4 มีจีวรเป็นต้น จกัไมส่ามารถแสดงให้พ้น
จากปัจจยัทัง้หลาย แล้วตัง้อยูใ่นฝ่ายธรรมน าสตัว์ให้พ้นจากทกุข์ มุง่ตรงสูพ่ระนิพพาน (ภิกษุจะแสดงธรรม
เพราะความอยากได้ลาภจากผู้ ฟัง แทนท่ีจะแสดงธรรมเพราะปรารถนา ให้ผู้ ฟังได้รับประโยชน์อยา่งแท้จริง คือ
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ความพ้นทกุข์ บรรลมุรรคผลนิพพาน และธรรมท่ีแสดงนัน้ ก็จะเป็นธรรมขัน้พืน้ฐาน เชน่ ความมกัน้อย สนัโดษ 

การให้ทาน เป็นต้น ไมใ่ชธ่รรมขัน้สงูท่ีจะท าให้บรรลมุรรคผลนิพพาน - ธมัมโชต)ิ ชนทัง้หลายก็จะฟังความ
สมบรูณ์แหง่บทและพยญัชนะ และส าเนียงอนัไพเราะอย่างเดียวเทา่นัน้ แล้วจกัถวายเอง และยงัชนเหลา่อ่ืน
ให้ถวายซึง่ปัจจยัทัง้หลาย มีจีวรเป็นต้น อนัมีคา่มาก ภิกษุทัง้หลายอีกบางพวก จกัพากนันัง่ในท่ีตา่งๆ มีท้อง
ถนน ส่ีแยก และประตวูงัเป็นต้น แล้วแสดงธรรมแลกรูปิยะ มีเหรียญกษาปณ์ คร่ึงกษาปณ์ เหรียญบาท 

เหรียญมาสก เป็นต้น โดยประการฉะนี ้ ก็เป็นเอาธรรมท่ีตถาคตแสดงไว้ มีมลูคา่ควรแก่พระนิพพาน ไปแสดง

แลกปัจจยั 4 และรูปิยะ มีเหรียญกษาปณ์และเหรียญคร่ึงกษาปณ์เป็นต้น จกัเป็นเหมือนฝงูคนเอาแก่นจนัทน์
มีราคาตัง้แสน ไปขายแลกเปรียงเนา่ฉะนัน้ ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหต ุก็ยงัไมมี่แก่มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 มิถนุายน 2544  
 

 
 

พุทธท านายข้อที่ 12 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นกระโหลกน า้เต้าจมน า้ได้ อะไรเป็นผลแหง่สบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่สบุนินีก็้จกัมีในอนาคตกาล เม่ือโลกหมนุไปถึงจดุเส่ือม ในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่
ตัง้อยูใ่นธรรม ด้วยวา่ในครัง้นัน้พระราชาทัง้หลาย จกัไมพ่ระราชทานยศแก่กลุบตุรผู้สมบรูณ์ด้วยชาติ จกั
พระราชทานแก่ผู้ ไมมี่สกลุเท่านัน้ พวกนัน้จกัเป็นใหญ่ อีกฝ่ายหนึง่จกัยากจน ถ้อยค าของพวกไมมี่สกลุ ดจุ
กระโหลกน า้เต้า ดปูระหนึง่หยัง่รากลงแนน่ในท่ีเฉพาะพระภกัตร์พระราชาก็ดี ท่ีประตวูงัก็ดี ท่ีประชมุอ ามาตย์

ก็ดี ท่ีโรงศาลก็ดี จกัเป็นค าไมโ่ยกโคลง มีหลกัฐานแนน่หนาดี แม้ในสงัฆสนันิบาต (ท่ีประชมุสงฆ์) เลา่ ใน
กิจกรรมท่ีสงฆ์พงึท าและคณะพงึท าก็ดี ทัง้ในสถานท่ีด าเนินอธิกรณ์เก่ียวกบับาตร จีวร และบริเวณเป็นต้นก็ดี 

ถ้อยค าของคนชัว่ทศีุลเท่านัน้ จกัเป็นค าน าสตัว์ออกจากทกุข์ได้ มิใชถ้่อยค าของภิกษุผู้ลชัชี (ผู้ มีความละอายท่ี
จะท าชัว่ คือผู้ไมก่ล้าท าชัว่เพราะมีความละอายใจ ท่ีจะท าเชน่นัน้ คือภิกษุท่ีดีนัน่เอง - ธมัมโชติ) เม่ือเป็น
เชน่นี ้ก็จกัเป็นเหมือนกาลเป็นท่ีจมลงแหง่กระโหลกน า้เต้า แม้ด้วยประการทัง้ปวง ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหตุ ก็ยงั

ไมมี่แก่มหาบพิตร. 
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>>>>> สรุปง่ายๆ ก็คือ ถ้อยค าของผู้ ท่ีไมมี่คณุสมบตัท่ีิควรจะได้รับความเช่ือถือ (ซึง่ถ้อยค า
เหลา่นัน้ควรมีน า้หนกัเบาประดจุผลน า้เต้า ซึง่ควรจะเบาจนลอยน า้ได้) กลบัได้รับการยอมรับจากผู้ เป็นใหญ่ 
ประดจุว่าเป็นถ้อยค าท่ีมีน า้หนกัมากน่าเช่ือถือ เหมือนผลน า้เต้าท่ีควรจะลอยน า้ แตก่ลบัถกูมองเหมือนกบัว่ามี

น า้หนกัมากจนจมน า้ได้ - ธมัมโชติ. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 มิถนุายน 2544  
 
 
 

พุทธท านายข้อที่ 13 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นศลิาแทง่ทบึใหญ่ขนาดเรือนยอด ลอยน า้เหมือนดงัเรือ อะไรเป็นผลแหง่สบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่สบุนิแม้นี ้ ก็จกัมีในกาลเชน่นัน้เหมือนกนั ด้วยวา่ในครัง้นัน้ พระราชาผู้ไมต่ัง้อยูใ่น
ธรรมทัง้หลาย จกัพระราชทานยศแก่คนไมมี่สกลุ พวกนัน้จกัเป็นใหญ่ พวกมีสกลุจกัตกยาก ใครๆ จกัไมท่ า
ความเคารพในพวกมีสกลุนัน้ จกักระท าความเคารพในพวกท่ีเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว ถ้อยค าของกลุบตุรผู้ฉลาดใน
การวินิจฉยั ผู้หนกัแนน่ เชน่กบัศลิาทบึ จกัไมห่ยัง่ลงด ารงมัน่ในท่ีเฉพาะพระภกัตร์ของพระราชา หรือในท่ี
ประชมุอ ามาตย์ หรือในโรงศาล เม่ือพวกนัน้ก าลงักลา่ว พวกนอกนีจ้กัคอยเยาะเย้ยว่า พวกนีพ้ดูท าไม แม้ในท่ี
ประชมุภิกษุ พวกภิกษุก็จกัไมเ่ห็นภิกษุผู้ มีศีลเป็นท่ีรัก ผู้ควรท าความเคารพวา่เป็นส าคญั ในฐานะตา่งๆ 
ดงักลา่วมาแล้ว ทัง้ถ้อยค าของภิกษุผู้ มีศีลเป็นท่ีรักเหลา่นัน้ ก็จกัไมห่นกัแนน่มัน่คง จกัเป็นเหมือนเวลาเป็นท่ี

เล่ือนลอยแหง่ศลิาทัง้หลายฉะนัน้ ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหต ุก็ยงัไมมี่แก่มหาบพิตร. 
 

>>>>> สรุปง่ายๆ ก็คือ ถ้อยค าของผู้ ท่ีมีคณุสมบตัท่ีิควรจะได้รับความเช่ือถือ (ซึง่ถ้อยค าเหลา่นัน้
ควรมีน า้หนกัมากประดจุแท่งหินใหญ่ ซึง่ควรจะจมน า้) กลบัไมไ่ด้รับการยอมรับเช่ือถือจากผู้ เป็นใหญ่ ประดจุ
วา่เป็นถ้อยค าท่ีไมมี่น า้หนกั ไมน่า่เช่ือถือ เหมือนแท่งหินใหญ่ท่ีควรจะจมน า้ แตก่ลบัถกูมองเหมือนกบัวา่ไมมี่

น า้หนกั จนลอยน า้ได้ - ธมัมโชติ. 
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ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 มิถนุายน 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 14 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั
ได้เห็นฝงูเขียดตวัเล็กๆ ขนาดดอกมะซาง วิ่งไลก่วดงเูหา่ตวัใหญ่ๆ กดัเนือ้ขาดเหมือนตดัก้านบวัแล้วกลืนกิน นี ้

เป็นสบุนิข้อท่ี 14 อะไรเป็นผลแหง่สบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่แม้สบุนิข้อนี ้ ก็จกัมีในอนาคต ในเม่ือโลกเส่ือมโทรมดจุกนั ด้วยว่าในครัง้นัน้ พวก
มนษุย์จะมีราคะจริตแรงกล้า ชาตชิัว่ ปล่อยตวัปลอ่ยใจ ตามอ านาจของกิเลส จกัต้องเป็นไปในอ านาจแหง่
ภรรยาเดก็ๆ ของตน ผู้คนมีทาสและกรรมกรเป็นต้นก็ดี สตัว์พาหนะมีโคกระบือเป็นต้นก็ดี เงินทองก็ดี บรรดามี
ในเรือนทกุอย่าง จกัต้องอยู่ในครอบครองของพวกนางทัง้นัน้ เม่ือพวกสามีถามถึงเงินทองโน้นๆ วา่อยู่ท่ีไหน 
หรือถามถึงจ านวนสิ่งของวา่มีท่ีไหนก็ดี พวกนางจกัพากนัตอบวา่ มนัจะอยู่ท่ีไหนๆ ก็ชา่งเถิด กงการอะไรท่ีทา่น
จะตรวจตราเลา่ ท่านเกิดอยากรู้สิ่งท่ีมีอยู่ และไมมี่อยูใ่นเรือนของเราละหรือ แล้วจกัดา่ด้วยประการตา่งๆ ทิ่ม
ต าเอาด้วยหอกคือปาก กดไว้ในอ านาจดงัทาสและคนรับใช้ ด ารงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของตนไว้สืบไป เม่ือ
เป็นเชน่นี ้ ก็จกัเป็นเหมือนเวลาท่ีฝงูเขียดขนาดดอกมะซาง พากนัขยอกกินฝงูงเูหา่ ซึ่งมีพิษแลน่เร็วฉะนัน้ ภยั

แม้มีสบุนินีเ้ป็นเหต ุก็จกัไมมี่แก่มหาบพิตรดอก. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 มิถนุายน 2544  
 

 

พุทธท านายข้อที่ 15 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนั

ได้เห็นฝงูพญาหงษ์ทอง ท่ีได้นามวา่ทองเพราะมีขนเป็นสีทอง พากนัแวดล้อมกา ผู้ประกอบด้วยอสทัธรรม 10 
ประการ เท่ียวหากินตามบ้าน อะไรเป็นผลแหง่พระสบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่สบุนินี ้ ก็จกัมีในอนาคต ในรัชกาลของพระราชาผู้ทรุพลนัน่แหละ ด้วยว่าในภาย
หน้าพระราชาทัง้หลาย จกัไมฉ่ลาดในศลิปะ มีหสัดีศิลปะเป็นต้น ไมแ่กล้วกล้าในการยทุธ ท้าวเธอจกัไม่
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พระราชทานความเป็นใหญ่ ให้แก่พวกกลุบตุรท่ีมีชาตเิสมอกนั ผู้ รังเกียจความวิบตัแิหง่ราชสมบตัขิองพระองค์
อยู่ จกัพระราชทานแก่พวกพนกังานเคร่ืองสรงและพวกกลับกเป็นต้น ซึง่อยูใ่กล้บาทมลูของพระองค์ พวก
กลุบตุรผู้สมบรูณ์ด้วยชาตแิละโคตร เม่ือไมไ่ด้ท่ีพึง่ในราชสกลุ ก็ไมส่ามารถเลีย้งชีวิตอยูไ่ด้ จกัพากนัปรนนิบตัิ
บ ารุงฝงูชนท่ีไมมี่สกลุ มีชาตแิละโคตรทราม ผู้ด ารงอิสริยยศ จกัเป็นเหมือนฝงูพญาหงษ์ทองแวดล้อมเป็น

บริวารกา ฉะนัน้ ภยัแม้มีสบุินนีเ้ป็นเหต ุก็ยงัไมมี่แก่มหาบพิตร. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

2 กรกฎาคม 2544  
 

พุทธท านายข้อที่ 16 
 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทลูพระสบุนิถวายพระพทุธเจ้าตอ่ไปอีกว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ในกาล
ก่อนๆ เสือเหลืองพากนักดักินฝงูแกะ แตห่มอ่มฉนัได้เห็นฝงูแกะพากนัไลก่วดฝงูเสือเหลือง กดักินอยูมุ่ม่ม ่าๆ ที
นัน้เสืออ่ืนๆ คือเสือดาว เสือโคร่ง เห็นฝงูแกะอยูห่า่งๆ ก็สะดุ้งกลวั ถึงความสยดสยองพากนัวิ่งหนี หลบเข้าพุม่
ไม้และป่ารก ซุกซ่อนเพราะกลวัฝงูแกะ หมอ่มฉนัได้เห็นอยา่งนี ้อะไรเป็นผลแหง่สบุนินี ้พระเจ้าข้า? 

มหาบพิตร ผลแหง่สบุนิแม้นี ้ ก็จกัมีในรัชกาลแหง่พระราชาผู้ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม ในอนาคตเหมือนกนั 
ด้วยว่าในครัง้นัน้ พวกไมมี่สกลุจกัเป็นราชวลัลภ เป็นใหญ่เป็นโต พวกคนมีสกลุจกัอบัเฉาตกยาก ราชวลัลภ
เหลา่นัน้พากนัยงัพระราชาให้ทรงเช่ือถือถ้อยค าของตน มีก าลงัในสถานท่ีราชการ มีโรงศาลเป็นต้น ก็พากนัรุก
เอาท่ีดนิไร่นาเรือกสวนเป็นต้น อนัตกทอดสืบมาของพวกมีสกลุทัง้หลายวา่ ท่ีเหลา่นีเ้ป็นของพวกเรา เม่ือพวก
ผู้ มีสกลุเหลา่นัน้โต้เถียงวา่ ไมใ่ชข่องพวกทา่น เป็นของพวกเรา แล้วพากนัมาฟ้องร้องยงัโรงศาลเป็นต้น พวก
ราชวลัลภก็พากนับอกให้เฆ่ียนตีด้วยหวายเป็นต้น จบัคอไสออกไป พร้อมกบัขม่ขูค่กุคามวา่ พอ่เจ้าไมรู้่
ประมาณตน มาหาเร่ืองกบัพวกเรา เดี๋ยวจกัไปทลูพระราชา ให้ลงพระราชอาญาตา่งๆ มีตดัตีน ตดัมือ เป็นต้น 

พวกผู้ มีสกลุกลวัเกรงพวกราชวลัลภ ตา่งก็ยินยอมให้ท่ีทางท่ีเป็นของตน วา่ ท่ีทางเหลา่นี ้ ถ้าเป็นของ
ทา่น ก็เชิญครอบครองเถิด แล้วพากนักลบับ้านเรือนของตนนอนหวาดผวาไปตามๆ กนั 

แม้ภิกษุผู้ชัว่ช้าทัง้หลายเลา่ ก็จกัพากนัเบียดเบียนภิกษุผู้ มีศีลเป็นท่ีรักตามชอบใจ พวกภิกษุผู้ มีศีล
เป็นท่ีรักเหล่านัน้ ไมไ่ด้ท่ีพ านกั ก็พากนัเข้าป่า แอบแฝงอยูใ่นท่ีรกๆ ข้อท่ีกลุบตุรผู้ มีชาตสิกลุทัง้หลาย และภิกษุ
ผู้ มีศีลเป็นท่ีรักทัง้หลาย ถกูคนชาตชิัว่ และถกูภิกษุผู้ลามกทัง้หลาย เข้าไปประทษุร้ายอย่างนี ้ จกัเป็นเหมือน
กาลท่ีพวกเสือดาว และเสือโคร่งทัง้หลาย พากนัหลบหนีเพราะกลวัฝงูแกะฉะนัน้ 
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ภยัแม้มีสบุนินีเ้ป็นเหต ุ ก็ยงัไมมี่แก่มหาบพิตร ด้วยสบุินนีท่ี้มหาบพิตรเห็นแล้ว ปรารภอนาคตทัง้นัน้ 
แตพ่วกพราหมณ์มิได้ท านายสบุนินัน้ด้วยความจงรักภกัดีในพระองค์โดยถกูต้องเทา่ท่ีถกูท่ีควร ท านายไป
เพราะอาศยัการเลีย้งชีพ เพราะเห็นแก่อามิสวา่ พวกเราจกัได้ทรัพย์กนัมากๆ 

 

......... พระบรมศาสดา ครัน้ทรงน าพระธรรมเทศนานีม้าแล้ว ตรัสให้พระเจ้าปเสนทิโกศล เลิกบชูา
ยญั ด้วยพระพทุธด ารัสวา่ เพราะพระสบุนิเป็นปัจจยั ภยัยงัไมมี่แก่มหาบพิตรดอก มหาบพิตรจงสัง่ให้เลิกยญั

เสียเถิด พระราชทานชีวิตทานแก่มหาชน ......... 
 

***** จบชดุพทุธท านาย 16 ข้อ ***** 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

3 กรกฎาคม 2544  
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ภพภมูิในพระพุทธศาสนา 
 

ในทางพระพทุธศาสนานัน้ แบง่ภพภมูิท่ีสิ่งมีชีวิตตา่งๆ ในวฏัสงสารจะสามารถไปเกิดได้ ตามผลกรรม

ของตน ไว้ทัง้สิน้ 31 ภมูิใหญ่ๆ เรียงจากภมูิสงูไปหาภมูิต ่าได้ดงันีคื้อ 
(ดจูากลา่งขึน้บน จะเข้าใจได้ง่ายกวา่) 
 

อรูปภมูิ 
4 
ชัน้ 

เนวสญัญานาสญัญายตนภมู ิ

อากิญจญัญายตนภมู ิ

วิญญาณญัจายตนภมู ิ

อากาสานญัจายตนภมูิ 

รูปภมูิ 
16 
ชัน้ 

จตตุถฌานภมู ิ
7 
ชัน้ 

สทุธาวาสภมู ิ
5 
ชัน้ 

อกนิฏฐาภมู ิ

สทุสัสภีมูิ 

สทุสัสาภมูิ 

อตปัปาภมู ิ

อวิหาภมู ิ

เวหปัผลาภมู ิ

อสญัญสตัตภมูิ 

ตติยฌานภมู ิ
3 ชัน้ 

สภุกิณหกา 

อปัปมาณสภุา 

ปริตตสภุา 

ทตุิยฌานภมูิ 
3 ชัน้ 

อาภสัสรา 

อปัปมาณาภา 

ปริตตาภา 

ปฐมฌานภมู ิ
3 ชัน้ 

มหาพรหมาภมู ิ

พรหมปโุรหิตาภมู ิ

พรหมปาริสชัชาภมู ิ

กามภมู ิ
11 
ชัน้ 

กามสคุติภมู ิ
7 
ชัน้ 

สวรรค์ 
6 
ชัน้ 

ปรนิมมิตวสวตัต ี

นิมมานรต ี

ดสุติ 

ยามา 

ดาวดงึส์ 

จาตมุหาราชิกา 

มนษุยภมู ิ
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อบายภมู ิ
4 
ชัน้ 

สตัว์เดรัจฉาน 

อสรุกาย 

เปรต 

นรกภมูิ 

 
ลักษณะพเิศษในบางภพภูมิ 
o อริยบุคคลทกุประเภทจะไมไ่ปเกิดในอบายภมูิ 
o สิ่งมีชีวิตในอบายภูมิจะบรรลมุรรคผลนิพพานไมไ่ด้ 
o เทวดาชัน้จาตมุหาราชิกามีทัง้ท่ีอยูร่ะดบัพืน้ดิน ท่ีเรียกวา่ภุมมัฏฐเทวดา เชน่ รุกขเทวดา เป็นต้น และท่ี

อยูใ่นอากาศ ซึง่เรียกวา่ อากาสเทวดา 
o สวรรค์ชัน้ดุสิตเป็นท่ีรวมของนกัปราชญ์และผู้ มีปัญญา รวมถึงพระโพธิสตัว์ 
o รูปภูมิเป็นท่ีเกิดของผู้ ท่ีได้รูปฌาน 
o ผู้ ท่ีเกิดในอสัญญสัตตภูมิจะมีเฉพาะรูปขนัธ์เทา่นัน้ ไมมี่นามขนัธ์อยูเ่ลย คือจะมีเฉพาะร่างกายไมมี่

ความรู้สกึใดๆ เลย เกิดในอิริยาบทใด ก็จะอยู่อยา่งนัน้ตลอดชีวิต ไมมี่การเคล่ือนไหว เพราะก่อนตายใน
ชาตกิ่อนได้จตตุถฌานแตไ่ม่ยินดีในการมีความรู้สกึ 

o สุทธาวาสภูมเิป็นท่ีเกิดของอนาคามีบคุคล (ปถุชุนและอริยบคุคลชัน้ต ่ากว่านีจ้ะไปเกิดท่ีน่ีไมไ่ด้) 
o อรูปภูมเิป็นท่ีเกิดของผู้ ท่ีได้อรูปฌาน 

o ผู้ ท่ีเกิดในอรูปภูมิจะมีเฉพาะนามขนัธ์ 4 คือ เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณขนัธ์เทา่นัน้ ไมมี่รูป
ขนัธ์ คือไมมี่ร่างกายอยูเ่ลย เพราะจิตไมมี่ความยินดีในรูปทัง้หลาย 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

8 กรกฎาคม 2544  
 
 

ธรรมเปรียบเหมือนแพ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 4 มชัฌิมนิกาย 

มลูปัณณาสก์ อลคทัทปูมสตูร 
 

[๒๘๐] พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนบรุุษผู้ เดนิทางไกล พบห้วงน า้ใหญ่ 
ฝ่ังข้างนีน้า่รังเกียจ มีภยัตัง้อยูเ่ฉพาะหน้า ฝ่ังข้างโน้มเกษม ไมมี่ภยั ก็แหละเรือ หรือสะพานส าหรับข้าม เพ่ือ
จะไปสูฝ่ั่งโน้น ไมพ่งึมี บรุุษนัน้พงึด าริอยา่งนีว้า่ ห้วงน า้นีใ้หญ่ แลฝ่ังข้างนีน้า่รังเกียจ มีภยัตัง้อยูเ่ฉพาะหน้า ฝ่ัง
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ข้างโน้นเกษม ไมมี่ภยั ก็แหละเรือ หรือสะพานส าหรับข้าม เพ่ือจะไปสูฝ่ั่งโน้น ยอ่มไมมี่ ถ้ากระไร เราพงึ
รวบรวมหญ้า ไม้ ก่ิงไม้ และใบไม้มาผกูเป็นแพ แล้วอาศยัแพนัน้ พยายามด้วยมือและเท้า พงึข้ามถึงฝ่ังได้โดย
ความสวสัดี. 

ทีนีแ้ล บรุุษนัน้รวบรวมหญ้า ไม้ ก่ิงไม้ และใบไม้มาผกูเป็นแพ อาศยัแพนัน้ พยายามด้วยมือ และเท้า 
พงึข้ามถึงฝ่ังโดยความสวสัดี บรุุษนัน้ข้ามไปสูฝ่ั่งได้แล้ว พงึด าริอยา่งนีว้่า แพนีมี้อปุการะแก่เรามากแล เรา
อาศยัแพนีพ้ยายามอยู่ด้วยมือและเท้า ข้ามถึงฝ่ังได้โดยความสวสัดี ถ้ากระไร เรายกแพนีข้ึน้บนศีรษะ หรือ

แบกท่ีบา่ แล้วพงึหลีกไปตามความปรารถนา. (โดยแบกแพนัน้ไปตลอด - ธมัมโชต)ิ 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน บรุุษนัน้ผู้กระท าอยา่งนี ้จะช่ือวา่กระท า

ถกูหน้าท่ีในแพนัน้บ้างหรือหนอ? 

ภิกษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ข้อนัน้ช่ือวา่ท าไมถ่กู พระเจ้าข้า. 
พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็บรุุษนัน้กระท าอย่างไร จงึจะช่ือวา่ท าถกูหน้าท่ีในแพนัน้? 

ในข้อนี ้บรุุษนัน้ข้ามไปสูฝ่ั่งแล้ว พงึด าริอยา่งนีว้่า แพนีมี้อปุการะแก่เรามากแล เราอาศยัแพนี ้พยายามอยู่ด้วย
มือและเท้า จงึข้ามถึงฝ่ังได้โดยสวสัดี ถ้ากระไร เราพงึยกแพนีข้ึน้วางบนบก หรือให้ลอยอยูใ่นน า้ แล้วพงึหลีก

ไปตามความปรารถนา. 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย บรุุษนัน้กระท าอย่างนีแ้ล จงึจะช่ือวา่กระท าถกูหน้าท่ีในแพนัน้ แม้ฉนัใด. ดกูรภิกษุ

ทัง้หลาย เราแสดงธรรม มีอุปมาด้วยแพ เพื่อต้องการสลัดออก ไม่ใช่เพื่อต้องการยดึถือ ฉนันัน้แล 
เธอทัง้หลายรู้ถึงธรรมมีอปุมาด้วยแพท่ีเราแสดงแล้วแก่ท่านทัง้หลาย พงึละแม้ซึ่งธรรมทัง้หลาย จะป่วย

กล่าวไปไยถงึอธรรมเล่า. 
 
วิเคราะห์ 

ค าสัง่สอนทัง้หลายท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดง รวมทัง้ข้อวตัรปฏิบตัิทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นทาน ศีล สมาธิ 
วิปัสสนา หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตาม ล้วนเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาจิต พฒันาสติปัญญา เพ่ือให้จิตประณีตขึน้โดย
ล าดบั จนถึงขัน้สงูท่ีสดุคือพระนิพพาน ซึง่เป็นสภาวะจิตท่ีปราศจากความยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง 

เปรียบเหมือนเป็นพาหนะส าหรับใช้ข้ามฝ่ัง จากฝ่ังแหง่โลก (ฝ่ังแหง่ความยึดมัน่ถือมัน่) ไปสูฝ่ั่งแหง่

พระนิพพาน (ฝ่ังท่ีพ้นจากความยดึมัน่ถือมัน่) 
*** ค าว่าฝ่ังในท่ีนีใ้ช้เพียงเพื่อแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างกันของสภาวะจิตเท่านัน้ 

ผู้เขียนมิได้มีเจตนาจะบอกว่ามีดนิแดนแห่งพระนิพพานท่ีเป็นภพภูมิทางวัตถุ เพื่อให้พระพุทธเจ้า 
หรือพระอรหันต์ทัง้หลายที่ปรินิพพานแล้วไปเกิดแต่อย่างใด *** 

ซึง่เม่ือไปถึงฝ่ังอยา่งปลอดภยัแล้ว ก็สมควรท่ีจะสลดัความยดึมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลงไป (ถ้าไมส่ลดัก็ไม่
สามารถถึงพระนิพพานได้อยู่แล้ว) แตท่ัง้นีไ้มไ่ด้หมายความวา่ให้กลายเป็นคนทศีุล แตเ่ป็นผู้ ท่ีมีศีล ไมท่ าผิด
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ศีลแตไ่มย่ึดมัน่ถือมัน่ในศีลนัน้ คือท าเพราะคิดว่าสมควรจะท า ไมใ่ชท่ าเพราะความยึดมัน่ถือมัน่ มีสมาธิแตไ่ม่
ยดึมัน่ถือมัน่ในสมาธิ มีวิปัสสนาปัญญาแตไ่มย่ึดมัน่ถือมัน่ในปัญญานัน้ 

ส าหรับผู้ ท่ียงัไปไมถ่ึงฝ่ังนัน้ ก็ต้องยดึเกาะเอาเคร่ืองมือ หรือพาหนะเอาไว้ให้มัน่คงอย่างเพียงพอ 

ไมเ่ชน่นัน้ ก็ย่อมจะพลดัหล่นลงไปลอยคออยูใ่นน า้ซึง่เต็มไปด้วยสตัว์ร้ายนานาชนิด (คือกิเลสชนิดตา่งๆ) ได้
ง่ายๆ ถ้าโชคยงัดีก็อาจจะกลบัขึน้พาหนะได้ทนั แตถ้่าโชคร้ายก็อาจเจอภยัจากสตัว์ร้ายเหล่านัน้ท าเอา
สะบกัสะบอม หรืออาจถึงขัน้เสียชีวิตจมน า้ตายไปเลยก็ได้ 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

19 สิงหาคม 2544  
 

อกุศลกรรมบถ 10 
 

อกศุลกรรมบถ แปลตามตวัได้วา่ทางแหง่กรรมท่ีเป็นอกศุล คือ การกระท าอนัเป็นทางน าไปสูท่คุติ มี 

๑๐ อยา่ง แยกได้เป็น 3 หมวด คือ 
 
กายกรรม 3 ได้แก่ 

1.) ปาณาตบิาต (การฆา่สตัว์) 
2.) อทินนาทาน (การลกัทรัพย์) 

3.) กาเมสมุิจฉาจาร (การประพฤตผิิดทางกาม) 
 

ทัง้ 3 ข้อนี ้ ดรูายละเอียดปลีกยอ่ยได้ท่ีหมวดศีล เร่ืองรายละเอียดของศีล 5 (1) ถงึ (3) 

ตามล าดบั 
 
วจีกรรม 4 ได้แก่ 

1.) มสุาวาท (การพดูปด พดูเท็จ โกหก หลอกลวง) 

2.) ปิสณุวาจา (พดูสอ่เสียด คือพดูยยุงให้เขาแตกแยกกนั) 
3.) ผรุสวาจา (พดูค าหยาบ) 
4.) สมัผปัปลาปะ (พดูเพ้อเจ้อ) 

 
ทัง้ 4 ข้อนี ้ดรูายละเอียดปลีกยอ่ยได้ท่ีหมวดศีล เร่ืองรายละเอียดของศีล 5 (4) 
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มโนกรรม 3 ได้แก่ 
1.) อภิชฌา (ละโมบ เพง่เล็งอยากได้ของของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน อยา่งไมถ่กูท านองคลองธรรม เป็น

โลภะ (ความโลภ) ขัน้รุนแรง) 
2.) พยาบาท (คดิร้าย ปองร้าย มุง่ร้ายตอ่ผู้ อ่ืน มีความปรารถนาท่ีจะท าลายประโยชน์ และความสขุ

ของผู้ อ่ืนให้เสียหายไป เป็นโทสะ (ความโกรธ) ขัน้รุนแรง) 
3.) มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากคลองธรรม เชน่ เห็นวา่ท าดีได้ชัว่ ท าชัว่ได้ดี มารดาบิดาไมมี่บญุคณุ ไมเ่ช่ือ

เร่ืองกรรมและผลของกรรม ไมเ่ช่ือเร่ืองบาป บญุ คณุ โทษ ฯลฯ เป็นโมหะ (ความหลง - ไมรู้่สิ่ง
ตา่งๆ ตามความเป็นจริง) ขัน้รุนแรง) 

 

ทัง้ 3 ข้อนี ้ เป็นกรรมท่ีเกิดขึน้ในใจ คือในทางความคิด ถ้าเม่ือใดมีก าลงัท่ีมากพอ หรือมีโอกาสท่ี
เหมาะสม ก็จะสง่ผลให้เกิดการกระท าทางกาย หรือทางวาจาออกมา ซึง่การกระท าเหลา่นัน้ก็อาจจะเข้าข่าย

กายกรรม 3 ท่ีเป็นทจุริต หรือ วจีกรรม 4 ท่ีเป็นทจุริต ข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อก็ได้ 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

24 ตลุาคม 2544  
 

ค าสอนเซ็นที่น่าสนใจ 
 

ตักม้อ (พระโพธิธรรม แหง่วดัเส้าหลิน - เป็นผู้ ท่ีน าเอานิกายเซ็นไปเผยแพร่ท่ีจีน) 
o การสง่มอบพิเศษนอกคมัภีร์ ไมต้่องอาศยัตวัหนงัสือ ชีต้รงไปยงัจิตของมนษุย์ เห็นแจ้งในภาวะท่ีแท้จริง 

และบรรลคุวามเป็นพทุธะ. 
o มองดคูวามขดัแย้งท่ีอยูใ่นใจตอ่สู้กนั แล้วส ารวจในตนเองวา่มนัคิดมีมายาอยา่งไร. 
o หลกัการปฏิบตัธิรรม 4 ประการของตกัม้อ 

1.) สามารถพิจารณาส ารวจใจของตน ซึง่เป็นรากฐานในการท าสมาธิให้ใจสงบ 
2.) ปฏิบตัิตามธรรมชาติ แสวงหาผู้ เคล่ือนไหวท่ีแท้จริง (จิตใจ - ธมัมโชต)ิ 

3.) ยดึถือศีลเสมือนหนึง่ลมหายใจเข้าออก ไมจ่ านนตอ่ความยากล าบากใดๆ ทัง้สิน้ (ตกัม้อให้
ถือวา่ความยากล าบากเป็นผลของกรรมเก่า - ธมัมโชติ) 

4.) แหวกกรอบไมว่า่เป็นวตัถ ุหรือจิตใจ (ให้ใจเป็นอิสระ ไมย่ดึติดสิ่งใดๆ - ธมัมโชติ) 
o มองดทูกุสิ่งทกุอย่างท่ีผา่นไปในอดีต เหมือนภาพในความฝัน (เป็นเหมือนภาพมายา หาสาระแก่นสาร

ใดๆ ไมไ่ด้ - ดเูร่ืองธรรมะจากเลขศูนย์ "0" ในหมวดบทวิเคราะห์ ประกอบ - ธมัมโชติ) 
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o มองดทูกุสิ่งทกุอย่างในปัจจบุนั เหมือนเป็นฟ้าแลบ (ตัง้อยูไ่ด้ไมน่าน ไมช้่าก็แปรปรวนไป ดบัไป ยึดมัน่
อะไรไมไ่ด้ - ธมัมโชต)ิ 

o มองดทูกุสิ่งทกุอย่างในอนาคต เหมือนเมฆหมอกท่ีล่องลอยอยูไ่ปมา. (ยงัเลือนลาง ไมช่ดัเจน 
แปรปรวนอยูต่ลอดเวลา ยงัไมรู้่วา่จะเป็นอยา่งไรกนัแน่ - ธมัมโชติ) 

o ชาวโลกมกัตัง้ช่ือ (ให้กบัสิ่งตา่งๆ - ธมัมโชติ) ไปตา่งๆ ถ้าเรายึดมัน่ในช่ือท่ีเรียกขาน จิตใจก็ถกู
แบง่แยก ธรรมท่ีปฏิบตัแิละค าพดูตา่งๆ จะเป็นรูปธรรมผกูมดัใจกายของผู้ยึดมัน่ขึน้มาทนัที ท าให้ไม่

อิสระ ไมว่า่ง ...... ช่ือนัน้จึงไมมี่ความหมาย ไมค่วรท่ีผู้ใดจะไปยดึมัน่ เพียงแตรู้่และเข้าใจก็เพียงพอ. 
o หากใจเพง่ธรรมมากเกินไป ธรรมจะคอยดงึใจอยูเ่สมอ ถ้าเคร่งธรรมอยา่งเดียว จิตมีแตจ่ะต ่าต้อย 

(เพราะจิตใจจะถกูผกูมดัไว้ ไมเ่ป็นอิสระ - ดเูร่ืองธรรมเปรียบเหมือนแพ ในหมวดธรรมทั่วไป 

ประกอบ - ธมัมโชต)ิ 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

5 พฤศจิกายน 2544  
 

ค าสอนเซ็นที่น่าสนใจ (2) 
 

เว่ยหลาง (ฮุย่เน้ง สงัฆนายกองค์ท่ี 6 แหง่นิกายเซ็นในประเทศจีน) 
o เม่ือเราพบเห็นความดีก็ตาม ความชัว่ก็ตามของบคุคลอ่ืน เราไมถ่กูดงึดดูให้ชอบ หรือไมถ่กูมนัผลกัให้ชงั 

หรือเราไมเ่กาะเก่ียวกบัมนั เม่ือนัน้ลกัษณะแหง่จิตใจของเราเป็นของวา่งเทา่กนักบัอวกาศ. 
o เม่ือใดใจของเราท าหน้าท่ีของมนัโดยไมต่ิดขดั และเป็นอิสระท่ีจะไปหรือมา เม่ือนัน้ช่ือวา่มนัอยูใ่นภาวะ

แหง่ปรัชญา. (คือเม่ือใดจิตใจไมย่ดึมัน่ผกูพนั ไมเ่กาะเก่ียวในสิ่งใดๆ เลย เม่ือนัน้ได้ช่ือวา่จิตก าลงัมี
ปัญญา - ธมัมโชต)ิ 

o ค าวา่ปรัชญาหมายถึงปัญญาความรู้รอบแจ้งชดั คือเม่ือใดเราสามารถรักษาจิตของเรา ไมใ่ห้ถกูพวัพนั
ด้วยความทะเยอทะยานอนัโง่เขลา ได้ทกุกาละทกุเทศะ ท าอะไรด้วยความฉลาด (คือไมย่ดึมัน่ถือมัน่ใน

สิ่งใดๆ เลย - ธมัมโชต)ิ ไปทกุโอกาส เม่ือนัน้ช่ือวา่เราก าลงัประพฤติอบรมปรัชญาอยูที่เดียว. 
o ..... การมีทา่ทีซึง่ไมเ่ป็นทัง้การผลกัดนั หรือการดงึดดูตอ่สรรพสิ่งทัง้มวล เหลา่นีคื้อการรู้แจ้งแทง

ตลอดซึง่ตวัจิตเดมิแท้ เพ่ือการบรรลถุึงพทุธภมูิ. 
o เม่ือเราใช้ปรัชญาของเราในการเพง่พิจารณาในภายใน เราย่อมมีความสวา่งแจม่แจ้งทัง้ภายในและ

ภายนอก และอยูใ่นฐานะท่ีจะรู้จกัใจของเราเอง (การดจูิตตนเองย่อมท าให้รู้จกัและเข้าใจ ทัง้จิตของ
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ตนเองและจิตผู้ อ่ืน รวมทัง้สิ่งอ่ืนๆ ด้วย เพราะมีธรรมชาตคืิอความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ ไมอ่ยูใ่นอ านาจ ยดึ

มัน่ถือมัน่ไมไ่ด้เหมือนกนั- ธมัมโชติ) 
การรู้จกัใจของเราเองก็คือการลถุึงวิมตุติ การลถุึงวิมตุติก็คือการลถุึงสมาธิฝ่ายปรัชญา ซึง่เป็น

ความไมต้่องคิด ความไมต้่องคดิคือการเห็นและการรู้สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงด้วยใจท่ีไมมี่อะไรหอ่หุ้มพวัพนั 
เม่ือเราใช้มนัมนัแทรกเข้าไปได้ในทกุสิ่ง แตไ่มต่ิดแจอยูใ่นสิ่งใดเลย 

สิ่งท่ีเราจะต้องท านัน้มีเพียงการช าระจิตให้ใสกระจา่ง เพ่ือวิญญาณทัง้ 6 (คือตวัรับรู้ความรู้สกึ
ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ตามล าดบั - ธมัมโชต)ิ เม่ือแลน่ไปตามอายตนะทัง้ 6 (คืออายตนะภายใน 

6 ได้แก่ ประสาทตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ อนัเป็นฐานให้วิญญาณ 6 เกิดทางทวารนัน้ๆ ตามล าดบั ดู
เร่ืองอายตนะ 12 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) จะไมถ่กูท าให้เศร้าหมองโดยอารมณ์
ทัง้ 6 (อารมณ์ 6 คืออายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สมัผสัทางกาย ความคิดความรู้สกึ
ตา่งๆ ท่ีมากระทบกบัอายตนะภายใน 6 อนัท าให้การรับรู้ตา่งๆ คือวิญญาณ 6 เกิดขึน้ - ธมัมโชติ) 

เม่ือใดใจของเราท าหน้าท่ีของมนัได้โดยอิสระ ปราศจากอปุสรรค (คือความยดึมัน่ถือมัน่ - ธมัม

โชติ) และอยูใ่นสถานะท่ีจะมาหรือไปได้โดยอิสระ เม่ือนัน้ช่ือวา่เราได้บรรลสุมาธิฝ่ายปรัชญา หรือ
อิสรภาพ สถานะเชน่นีมี้นามวา่การท าหน้าท่ีของความไม่ต้องคิด 

แตว่า่การหกัห้ามความคิดถึงสิ่งใดๆ ให้ความคดิทัง้หมดถกูกดเอาไว้ ย่อมเป็นการกดธรรมะไว้ 
ข้อนีย้่อมเป็นความเห็นผิด (คือให้รับรู้สิ่งตา่งๆ ได้ตามปรกต ิแตไ่มย่ึดมัน่ผกูพนั หรือเกาะเก่ียวอยูก่บัสิง่
ใดเลย ทางเถรวาทใช้ค าว่าธรรมเคร่ืองเนิ่นช้า อนัได้แก่ ตณัหาความทะยานอยาก และอปุาทานความ
ยดึมัน่ถือมัน่ ซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้จิตไมเ่ป็นอิสระ - ธมัมโชติ) 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

12 พฤศจิกายน 2544  

ค าสอนเซ็นที่น่าสนใจ (3) 
 

เว่ยหลาง (ต่อ) (ฮุย่เน้ง สงัฆนายกองค์ท่ี 6 แหง่นิกายเซ็นในประเทศจีน) 

o ความคดิเร่ืองตวัตน หรือเร่ืองความมีความเป็น คือเขาพระสเุมรุ ..... เม่ือใดทา่นขจดัความเห็นวา่
ตวัตน และความเห็นวา่เป็นนัน่เป็นน่ีออกไปเสียได้ เขาพระสเุมรุก็จะหกัคะม าพงัทลายลงมา. 

o การเถียงกนัยอ่มหมายถึงความดิน้รนจะเป็นฝ่ายชนะ ยอ่มเสริมก าลงัให้แก่ความยึดมัน่ถือมัน่วา่ตวัตน 

และยอ่มจะผกูพนัเราไว้กบัความยดึถือด้วยความส าคญัว่าตน วา่สตัว์ ว่าชีวะ วา่บคุคล. 
o "การยดึถือในตัวตน" เป็นทางมาแหง่บาป แตก่ารถือวา่ "การได้บรรลุธรรม หรือผลใดๆ ก็ตาม 

เป็นเพียงของลมๆ แล้งๆ" นีเ้ป็นทางมาแหง่กศุลอนัใหญ่หลวง. (คือต้องไมย่ดึมัน่ทัง้ในตวัตน และ
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ไมย่ดึมัน่วา่ได้บรรลธุรรมใดๆ ด้วย คือไมย่ดึมัน่ในสิ่งใดเลย รวมทัง้ไมย่ดึมัน่วา่ไมย่ดึมัน่ด้วย - ธมัม
โชติ) 

o ..... ฉนัจะให้ค าตกัเตือนแก่พวกทา่นในเร่ืองการสัง่สอน เพ่ือทา่นจะได้รักษาธรรมเนียมแหง่ส านกัของ
เรา 

1.) ครัง้แรกจงกลา่วถึงธรรม 3 ประเภท (คือ ขนัธ์ 5, อายตนะ 12, ธาต ุ18 - ธมัมโชติ) 
2.) ตอ่ไปก็กลา่วถึงสิ่งท่ีเป็นของคูป่ระเภทตรงข้าม 36 คู ่ (เพ่ือให้เห็นความสดุโตง่ เช่น ยาว/

สัน้ ด า/ขาว ดี/ชัว่ - ธมัมโชติ) อนัเป็นความไหวตวัของภาวะท่ีแท้แหง่จิต (จิตเดิมแท้ - 
ธมัมโชติ) 

3.) จากนัน้ก็สอนวิธีหลีกเล่ียงความสดุโตง่ทัง้สองข้าง (ให้ผู้ ฟังเข้าใจสภาวะจิตท่ีเป็นกลางๆ ไม่
หวัน่ไหวไปกบัความรู้สกึท่ีสดุโตง่ - ธมัมโชติ) 

4.) การสอนทกุคราวอยา่เบนออกไปจากภาวะท่ีแท้แหง่จิต 
5.) เม่ือเพิกถอนการอ้างอิงตอ่กนัและกนัของค าคูนี่โ้ดยสิน้เชิงแล้ว ก็จะเหลือเป็นความหมายอนั

เฉียบขาด (อิสระจากทกุสิ่ง - ธมัมโชติ) 
(เชน่มียาวเพราะมีสัน้มาเปรียบเทียบ มีดีเพราะมีชัว่มาเปรียบเทียบ มีด าเพราะมี

ขาวมาเปรียบเทียบ ถ้าไมมี่สิ่งมาเปรียบเทียบ หรือไมมี่การเปรียบเทียบแล้ว ก็ไมมี่ยาว สัน้ 
ดี ชัว่ ด า ขาว ฯลฯ ถ้าใจไมไ่ปปรุงแตง่ ยดึมัน่ผกูพนัแล้ว ใจก็จะเป็นอิสระจากทกุสิ่ง ไมเ่อียง

ไปข้างใดเลย - ธมัมโชติ) 
 

ฮวงโป 

o ..... วิธีการชนิดฉับพลนั กลา่วคือการขจดัความคดิปรุงแตง่ โดยอาศยัความรู้อนัเด็ดขาดวา่ ไมมี่อะไร
เลยท่ีจะตัง้อยู่อย่างไมต้่องแปรผนั ไมมี่อะไรเลยท่ีจะอิงอาศยัได้ ไมมี่อะไรเลยท่ีจะมอบความไว้วางใจได้ 

ไมมี่อะไรเลยท่ีควรจะเข้าไปอยูอ่าศยั ไมมี่อะไรเลยท่ีตัง้อยูใ่นฐานะเป็นผู้กระท า หรือผู้ถกูกระท า. 
o คนโง่มวัแตห่ลบหลีกปรากฏการณ์ตา่งๆ ไมห่ลบหลีกจากความคิดปรุงแตง่ สว่นคนฉลาดย่อมหลบหลีก

จากความคิดปรุงแตง่ และไมต้่องหลบหลีกปรากฏการณ์. 
o โดยการคดิถึงอะไรบางอยา่ง เธอย่อมสร้างความมีอยู่ (ของตวัตนอยา่งใดอย่างหนึง่) ขึน้มาอยา่งหนึง่ 

และโดยการคดิถึงความไมมี่อะไร เธอยอ่มสร้างความมีอยู ่ (ของความไมมี่อะไร) ขึน้มาอีกอยา่งหนึง่ 
ขอให้การคิดในท านองท่ีผิดๆ เชน่นี ้จงสญูสิน้ไปโดยเดด็ขาดเถิด แล้วก็จะไมมี่อะไรเหลืออยูใ่ห้เธอเท่ียว

แสวงหาอีกตอ่ไป! 
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ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

12 พฤศจิกายน 2544  
 

 
 

เร่ืองนรกที่มีในพระไตรปิฎก 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 20 ขทุทกนิกาย ชาดก 

หมวดสฏัฐินิบาตชาดก เร่ืองสงักิจจชาดก 
 
สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์ 

[๙๐] ล าดบันัน้ คนเฝ้าสวนเห็นพระเจ้าพรหมทตัต์จอมทพัประทบันัง่อยู ่ได้กราบทลูแดท้่าวเธอวา่ สงั
กิจจฤาษีท่ีพระองค์ทรงพระกรุณา ซึง่ยกย่องกนัวา่ได้ดีแล้วในหมูฤ่าษีทัง้หลายมาถึงแล้ว เชิญพระองค์รีบเสดจ็
ออกไปพบทา่นผู้แสวงหาคณุอนัยิ่งใหญ่โดยเร็วเถิด 

ก็ล าดบันัน้ พระราชาผู้จอมทพัอนัมิตรและอ ามาตย์ล้อมแล้ว เสดจ็ขึน้รถอนัเทียมด้วยม้าอาชาไนย รีบ
เสดจ็ไป พระราชาผู้ทรงบ ารุงแคว้นของชาวกาสีให้เจริญ ทรงเปลือ้งราชกกธุภณัฑ์ ๕ อยา่ง คือ พดัวาลวิชนี 
อณุหิส พระขรรค์ เศวตฉัตรและฉลองพระบาทวางไว้แล้ว เสดจ็ลงจากรถ ทรงด าเนินเข้าไปหาสงักิจจฤาษี ผู้นัง่
อยูใ่นพระราชอทุยานอนัมีนามวา่ทายปัสสะ ครัน้เสดจ็เข้าไปหาแล้วก็ทรงบนัเทิงอยู่กบัฤาษี ครัน้ทรงสนทนา
ปราศรัยพอให้ระลกึถึงกนัแล้ว ประทบันัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ 

ครัน้ประทบันัง่แล้ว ล าดบันัน้ได้ทรงส าคญักาลอยู่ แตน่ัน้ทรงปฏิบตัเิพ่ือจะตรัสถามกรรมอนัเป็นบาป 
จงึตรัสวา่ ข้าพเจ้าขอถามท่านสงักิจจฤาษี ผู้ ได้รับยกย่องวา่ได้ดีแล้วในหมูฤ่าษีทัง้หลาย อนัหมูฤ่าษีทัง้หลาย

ห้อมล้อม นัง่อยูใ่นทายปัสสะอทุยานวา่ นรชนผู้ประพฤตลิว่งธรรม (เหมือน) ข้าพเจ้าประพฤตลิ่วงธรรมแล้ว
ไปสูค่ติอะไรในปรโลก ข้าพเจ้าถามแล้ว ได้โปรดบอกเนือ้ความนัน้แก่ข้าพเจ้า. 

[๙๑] สงักิจจฤาษี ได้กลา่วตอบพระราชาผู้บ ารุงแคว้นของชาวกาสีให้เจริญ ประทบันัง่อยูใ่นทายปัส
สะอทุยานวา่ ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรทรงฟังอาตมภาพ ถ้าเม่ือบคุคลเว้นทางผิด ท าตามค าของบคุคลผู้
บอกทางถกู โจรผู้ เป็นเสีย้นหนามก็ไมพ่งึพบหน้าของบคุคลนัน้ เม่ือบคุคลปฏิบตัอิธรรม แตถ้่ากระท าตามค า

ของบคุคลผู้พร ่าสอนธรรม บคุคลนัน้ไมพ่งึไปสูท่คุติ. 
[๙๒] ขอถวายพระพร ธรรมเป็นทางถกู ส่วนอธรรมเป็นทางผิด อธรรมยอ่มน าไปสู่นรก ธรรมยอ่มให้

ถึงสคุต ินรชนผู้ประพฤตอิธรรม มีความเป็นอยูไ่มส่ม ่าเสมอ ละโลกนีแ้ล้วยอ่มไปสู่คติใด อาตมภาพจะกลา่วคติ 
คือ นรกเหลา่นัน้ ขอพระองค์ทรงสดบัอาตมภาพเถิด 
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นรก ๘ ขมุนี ้คือ สญัชีวนรก ๑ กาฬสตุตนรก ๑ สงัฆาตนรก ๑ โรรุวนรก ๑ มหาโรรุวนรก ๑ ตอ่มาถึง
มหาอเวจีนรก ๑ ตาปนนรก ๑ ปตาปนนรก ๑ อนับณัฑิตทัง้หลายกลา่วไว้แล้ว ก้าวลว่งได้ยาก เกล่ือนกลน่ไป
ด้วยเหล่าสตัว์ผู้ มีกรรมหยาบช้า 

เฉพาะขมุหนึง่ๆ มี อสุสทนรก ๑๖ ขมุ เป็นท่ีท าบคุคลผู้กระด้างให้เร่าร้อน นา่กลวั มีเปลวเพลิงรุ่งโรจน์ 
มีภยัใหญ่ขนลกุขนพอง นา่สพงึกลวั มีภยัรอบข้าง เป็นทกุข์ มี ๔ มมุ ๔ ประต ูจดัแบง่ไว้เป็นสว่นๆ มีก าแพง
เหล็กกัน้โดยรอบ มีฝาเหล็กครอบ ภาคพืน้ของนรกเหล่านัน้ล้วนแตเ่หล็กแดงลกุโพลง ประกอบด้วยเปลวไฟ แผ่
ไปตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตัง้อยูท่กุเม่ือ สตัว์ทัง้หลายมีเท้าในเบือ้งบน มีศีรษะในเบือ้งต ่า ตกลงไปในนรก
นัน้ 

สตัว์เหลา่ใดกล่าวลว่งเกินฤาษีทัง้หลายผู้ส ารวมแล้ว ผู้ มีตบะ สตัว์เหลา่นัน้ผู้ มีความเจริญอนัขจดัแล้ว 
ยอ่มหมกไหม้อยูใ่นนรก เหมือนปลาท่ีถกูเฉือนให้เป็นสว่นๆ ฉะนัน้ สตัว์ทัง้หลายผู้ มีปรกติกระท ากรรมอนั
หยาบช้า มีตวัถกูไฟไหม้ทัง้ข้างในข้างนอกเป็นนิจ แสวงหาประตอูอกจากนรก ก็ไมพ่บประตท่ีูจะออกตลอดปี
นบัไมถ้่วน สตัว์เหลา่นัน้วิ่งไปทางประตดู้านหน้า จากประตดู้านหน้า วิ่งกลบัมาข้างหลงั วิ่งไปทางประตู
ด้านซ้าย จากประตดู้านซ้ายวิ่งกลบัมาทางประตดู้านขวา วิ่งไปถึงประตใูดๆ ประตนูัน้ๆ ก็ปิดเสีย สตัว์ทัง้หลาย
ผู้ไปสูน่รก ย่อมประคองแขนคร ่าครวญเสวยทกุข์มิใชน้่อย นบัได้แสนปีเป็นอนัมาก 

เพราะเหตนุัน้ บคุคลไม่ควรรุกรานทา่นท่ีเป็นคนดี ผู้ส ารวม มีตบะธรรม ซึง่เป็นดงัอสรพิษมีเดช ก าเริบ
ร้ายลว่งได้ยาก ฉะนัน้พระเจ้าอชัชนุะ ผู้ เป็นใหญ่ในแคว้นเกตกะ มีพระกายก าย า เป็นนายขมงัธนู มีพระหตัถ์
ตัง้พนั มีมลูอนัขาดแล้ว เพราะประทษุร้ายพระฤาษีโคตมโคตร พระเจ้าทณัฑกีได้เอาธุลีโปรยรดกีสวจัฉะฤาษี ผู้
หาธุลีมิได้ พระราชานัน้ถึงแล้วซึง่ความพินาศ ดจุต้นตาลขาดแล้วจากรากฉะนัน้ พระเจ้าเมชฌะคดิ
ประทษุร้ายในมาตงัคะฤาษีผู้ เรืองยศ รัฐมณฑลของพระเจ้าเมชฌะ พร้อมด้วยบริษัทก็สญูสิน้ไปในครัง้นัน้ 
ชาวเมืองอนัธกวินทยั ประทษุร้ายกณัหทีปายนฤาษี ช่วยกนัเอาไม้พลองรุมตีจนตาย ก็ไปเกิดในยมสาธนนรก 
สว่นพระเจ้าเจตยิราชนี ้ ได้ประทษุร้ายกปิลดาบส แตก่่อนเคยเหาะเหินเดนิอากาศได้ ภายหลงัเส่ือมฤทธ์ิ ถกู
แผน่ดนิสบูถึงมรณกาล 

เพราะเหตนุัน้แล บณัฑิตทัง้หลายจงึไมส่รรเสริญการลอุ านาจแหง่ฉนัทาคตเิป็นต้น บคุคลไมค่วรเป็นผู้
มีจิตประทษุร้าย พงึกลา่ววาจาอนัประกอบด้วยสจัจะ ถ้าวา่นรชนผู้ใดมีใจประทษุร้าย เพง่เล็งทา่นผู้ รู้ถึงพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ นรชนผู้นัน้ก็ไปสูน่รกเบือ้งต ่า ชนเหลา่ใดพยายามกล่าววาจาหยาบคาย บริภาษบคุคลผู้
เจริญทัง้หลาย ชนเหล่านัน้ไมใ่ชเ่หลา่กอไมใ่ชท่ายาท เป็นเหมือนต้นตาลมีรากอนัขาดแล้ว 

อนึง่ ผู้ใดฆา่บรรพชิตผู้ท ากิจเสร็จแล้ว ผู้แสวงหาคณุอนัยิ่งใหญ่ ผู้นัน้จะต้องหมกไหม้อยูใ่นกาฬสตุตน
รกตลอดกาลนาน 

อนึง่ พระราชาพระองค์ใดตัง้อยูใ่นอธรรม ก าจดัชาวแวน่แคว้น ท าชาวชนบทให้เดือดร้อน สิน้พระชนม์
ไปแล้ว จะต้องหมกไหม้อยูใ่นตาปนนรกในโลกหน้า และพระราชาพระองค์นัน้จะต้องหมกไหม้อยูต่ลอดแสนปี
ทิพย์ อนักองเพลิงห้อมล้อมเสวยทกุขเวทนา เปลวไฟมีรัศมีซา่นออกจากกายของสตัว์นัน้ สรรพางค์กายพร้อม
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ทัง้ปลายขนและเล็บ ของสตัว์ผู้ มีไฟเป็นภกัษา มีเปลวไฟเป็นอนัเดียวกนั สตัว์นรกมีตวัถกูไฟไหม้ทัง้ข้างใน ข้าง
นอกอยูเ่ป็นนิตย์ เป็นผู้อนัทกุข์เบียดเบียนร้องไห้คร ่าครวญอยู ่ เหมือนช้างถกูนายหตัถาจารย์แทงด้วยขอ 
ฉะนัน้ 

ผู้ใดเป็นคนต ่าช้า ฆา่บดิาเพราะความโลภหรือเพราะความโกรธ ผู้นัน้ต้องหมกไหม้อยู่ในกาฬสตุตนรก
สิน้กาลนาน บคุคลผู้ฆา่บดิาเชน่นัน้ ต้องหมกไหม้อยูใ่นโลหกมุภีนรก นายนิริยบาลทัง้หลายเอาหอกแทงสตัว์
นรกนัน้ ผู้ถกูไฟไหม้อยูจ่นไมมี่หนงั ท าให้ตาบอดให้กินมตูรกินคถู กดสตัว์นรกเชน่นัน้ให้จมลงในน า้แสบ นาย
นิริยบาลทัง้หลาย ให้สตัว์นรกกินก้อนคถูท่ีร้อนจดั และก้อนเหล็กแดงอนัลกุโพลง ให้ถือผานทัง้ยาวทัง้ร้อนสิน้
กาลนาน งดัปากให้อ้าแล้วเอาเชือกผกูไว้ ยดัก้อนเหล็กแดงเข้าไปในปาก ฝงูสนุขัแดง ฝงูสนุขัดา่ง ฝงูแร้ง ฝงูกา 
และฝงูนกตระกรุม ล้วนมีปากเป็นเหล็ก มากลุ้มรุมจิกกดัลิน้ให้ขาดแล้วกินลิน้อนัมีเลือดไหล เหมือนกินของอนั
เป็นเดนเตม็ไปด้วยเลือดฉะนัน้ นายนิริยบาลเท่ียวเดินทบุตีสตัว์นรกผู้ฆา่บิดานัน้ ซึ่งมีร่างกายอนัแตกไปทัว่ 
เหมือนผลตาลท่ีถกูไฟไหม้ 

จริงอยู ่ความยินดีของนายนิริยบาลเหล่านัน้ เป็นการเลน่สนกุ แตส่ตัว์นรกต้องได้รับทกุข์ คนผู้ฆา่บิดา
เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในโลกนี ้ต้องอยูใ่นนรกเชน่นัน้ 

ก็บตุรฆา่มารดา จากโลกนีแ้ล้วต้องไปสู่ท่ีอยู่แหง่พระยายม ยอ่มเข้าถึงความทกุข์อยา่งยิ่งด้วยผลแหง่
กรรมของตน พวกนายนิริยบาลท่ีร้ายกาจยอ่มบีบคัน้สตัว์ผู้ฆา่มารดา ด้วยผาลเหล็กแดงบอ่ยๆ ให้สตัว์นรกด่ืม
กินโลหิตท่ีเกิดแตต่น อนัไหลออกจากกายของตน ร้อนดงัหนึง่ทองแดงท่ีละลายคว้างบนแผน่ดิน สตัว์นรกนัน้
ลงไปสูห้่วงน า้เชน่กบัหนองและเลือด นา่เกลียดดงัซากศพเนา่ มีกลิ่นเหม็นดจุก้อนคถู หมูห่นอนในห้วงน า้นัน้มี
กายใหญ่ มีปากเป็นเหล็กแหลม ท าลายผิวหนงั ชอนไชไปในเนือ้และเลือด กดักินสตัว์นรกนัน้ ก็สตัว์นัน้ถึงนรก
นัน้ แล้วจมลงไปประมาณชัว่ร้อยบรุุษ ศพเนา่เหม็นฟุ้ งไปตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ 

จริงอยู่ แม้จกัษุของตนผู้ มีจกัษุย่อมคร ่าคร่าเพราะกลิ่นนัน้ ดกูรพระเจ้าพรหมทตัต์ บคุคลผู้ฆา่มารดา
ยอ่มได้รับทกุข์เห็นปานนี ้

พวกหญิงรีดลกูยอ่มก้าวลว่งล าธารนรกอนัขรุขระ ท่ีก้าวลว่งได้แสนยากดจุคมมีดโกน แล้วตกไปสู่
แมน่ า้เวตรณีท่ีไปได้ยาก ต้นงิว้ทัง้หลายล้วนแตเ่ป็นเหล็กมีหนาม ๑๖ คลีุ มีก่ิงห้อยย้อยปกคลมุแมน่ า้เวตรณีท่ี
ไปได้ยากทัง้สองฟาก สตัว์นรกเหลา่นัน้มีตวัสงูโยชน์หนึง่ ถกูไฟท่ีเกิดเองแผดเผา มีเปลวรุ่งเรืองยืนอยู่ดจุกอง
ไฟตัง้อยูท่ี่ไกล ฉะนัน้ 

หญิงผู้ประพฤตนิอกใจสามีก็ดี ชายท่ีคบหาภรรยาผู้ อ่ืนก็ดี ต้องตกอยูใ่นนรกอนัเร่าร้อน มีหนามคม 
สตัว์นรกเหลา่นัน้ถกูนายนิริยบาลทิ่มแทงด้วยอาวธุ กลบัเอาศีรษะลงตกลงมานอนอยู่ ถกูทิ่มแทงด้วยหลาว
เป็นอนัมากต่ืนอยู่ตลอดกาลทกุเม่ือ ครัน้พอรุ่งสวา่ง นายนิริยบาลให้สตัว์นรกนัน้เข้าไปสูโ่ลหกมุภีอนัใหญ่
เปรียบดงัภเูขา มีน า้เสมอด้วยไฟอนัร้อน 

บคุคลผู้ทศีุล ถกูโมหะครอบง า ยอ่มเสวยกรรมของตน ท่ีตนกระท าไว้ชัว่ปางก่อน ตลอดวนัตลอดคืน
ด้วย ประการฉะนี ้
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อนึง่ ภริยาใดท่ีเขาชว่ยมาด้วยทรัพย์ย่อมดหูมิ่นสามี แม่ผวั พอ่ผวั หรือพ่ีน้องผวั นายนิริยบาลเอาเบด็
มีสายเก่ียวปลายลิน้ของหญิงนัน้คร่ามา สตัว์นรกนัน้เห็นลิน้ของตนยาวประมาณ ๑ วา เตม็ไปด้วยหมูห่นอน 
ไมอ่าจอ้อนวอนนายนิริยบาล ตายไปหมกไหม้ในตาปนนรก 

พวกคนฆา่แกะ ฆา่สกุร ฆา่ปลา ดกัเนือ้ พวกโจร คนฆา่โค พวกพราน พวกคนผู้กระท าคณุในเหตมุิใช่

คณุ (คนส่อเสียด) ถกูนายนิริยบาลเบียดเบียนด้วยหอกเหล็ก ฆ้อนเหล็ก ดาบและลกูศร มีหวัลง ตกลงสูแ่มน่ า้
แสบ 

คนท าคดีโกง ถกูนายนิริยบาลทบุตีด้วยฆ้อนเหล็ก ทัง้เวลาเย็นเวลาเช้า แตน่ัน้ยอ่มกินอาเจียนของ
สตัว์นรกเหลา่อ่ืนผู้ได้รับความทกุข์ทกุเม่ือ ฝงูกาบ้าน ฝงูสนุขั ฝงูแร้ง ฝงูนกป่าล้วนมีปากเหล็ก รุมกดักินสตัว์
นรก ผู้กระท ากรรมหยาบช้าดิน้รนอยู่ 

ชนเหลา่ใดเป็นอสตับรุุษ อนัธุลีปกปิด ให้เนือ้ชนกนัตายก็ดี ให้นกตีกนัตายก็ดี ชนเหลา่นัน้ต้องไปตก
อสุสทนรก. 

[๙๓] สตับรุุษทัง้หลายย่อมไปสูเ่บือ้งบน เพราะกรรมท่ีตนประพฤติดีแล้วในโลกนี ้ ขอเชิญพระองค์
ทอดพระเนตรผลของกรรมท่ีบคุคลประพฤตดีิแล้ว เทพเจ้าทัง้หลาย พร้อมทัง้พระอินทร์ พระพรหมมีอยู ่ ดกูร
มหาบพิตรผู้ เป็นอธิบดีแหง่รัฐ เพราะเหตนุัน้ อาตมภาพขอทลูมหาบพิตร ขอมหาบพิตรจงทรงประพฤตธิรรม 
ดกูรพระราชา เชิญพระองค์ทรงประพฤตธิรรม เหมือนอยา่งธรรมท่ีบคุคลประพฤตดีิแล้ว ไมเ่ดือดร้อนใน

ภายหลงั ฉะนัน้. 
จบสงักิจจชาดก 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

16 ธนัวาคม 2544  
 

เร่ืองของการเกิดใหม่ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 4 มชัฌิมนิกาย 

มลูปัณณาสก์ มหาตณัหาสงัขยสตูร 
 

เร่ืองนีไ้ม่ได้เป็นการปฏิเสธเร่ืองการเกิดใหม่ในชาติต่อๆ ไป แต่เป็นการแสดงให้เหน็ว่า การ
เกิดใหม่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนัน้ มีความแตกต่างจากความเข้าใจของคนท่ัวไปอย่างไร ดังนัน้ 

ขอให้อ่านและท าความเข้าใจให้ดี มิเช่นนัน้จะเข้าใจไขว้เขวได้ – ธมัมโชต ิ
 
ว่าด้วยสาตภิกิษุมีทฏิฐิลามก 

[๔๔๐] ข้าพเจ้าได้สดบัมาแล้วอยา่งนี ้: 
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สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยูท่ี่พระวิหารเชตวนั อารามของทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐี เขตพระ

นครสาวตัถี สมยันัน้ ภิกษุช่ือสาติ ผู้ เกวฏัฏบตุร (บตุรชาวประมง) มีทฏิฐิอันลามกเห็นปานนีเ้กิดขึน้วา่ เรา
ยอ่มรู้ทัว่ถึงธรรมตามท่ีพระผู้ มีพระภาคทรงแสดงวา่ วิญญาณนีน่ั้นแหละ ย่อมท่องเที่ยว แล่นไป ไม่ใช่

อ่ืน. ..... 

[๔๔๒] ครัง้นัน้ ..... 
พระผู้ มีพระภาคตรัสถามว่า ดกูรสาติ ได้ยินวา่เธอมีทิฏฐิอนัลามก เห็นปานนีเ้กิดขึน้ว่า เรายอ่มรู้ทัว่ถึง

ธรรมตามท่ีพระผู้ มีพระภาคทรงแสดงวา่ วิญญาณนีน้ัน่แหละ ยอ่มท่องเท่ียว แล่นไป ไมใ่ชอ่ื่น ดงันี ้จริงหรือ? 

สาตภิิกษุทลูวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทัว่ถึงธรรม ตามท่ีพระผู้ มีพระภาคทรงแสดงว่า 

วิญญาณนีแ้หละ ยอ่มท่องเท่ียว แลน่ไป ไมใ่ชอ่ื่น ดงันี ้จริง. 
พระผู้ มีพระภาคตรัสถามว่า ดกูรสาติ วิญญาณนัน้เป็นอยา่งไร? 

สาตภิิกษุทลูวา่ สภาวะท่ีพดูได้ รับรู้ได้ ยอ่มเสวยวิบากของกรรมทัง้หลาย ทัง้สว่นดี ทัง้สว่นชัว่ ในท่ี
นัน้ๆ นัน่เป็นวิญญาณ. 

พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรโมฆบรุุษ เธอรู้ธรรมอยา่งนีท่ี้เราแสดงแก่ใครเลา่ ดกูรโมฆบรุุษ วิญญาณ

อาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึน้ เรากลา่วแล้วโดยปริยายเป็นอเนกมิใชห่รือ ความเกดิแห่งวิญญาณเว้นจาก

ปัจจัย มิได้มี ดกูรโมฆบรุุษ ก็เม่ือเป็นดงันัน้ เธอกลา่วตูเ่ราด้วย ขดุตนเสียด้วย จะประสพบาปมิใช่บญุมาก
ด้วย เพราะทิฏฐิท่ีตนถือชัว่แล้ว ดกูรโมฆบรุุษ ก็ความเห็นนัน้ของเธอ จกัเป็นไปเพ่ือโทษไมเ่ป็นประโยชน์ เพ่ือ

ทกุข์ตลอดกาลนาน. 
 
ตรัสสอบถามเร่ืองสาตภิกิษุผู้มีความเหน็ผิดนัน้ 

[๔๔๓] ครัง้นัน้ พระผู้ มีพระภาคตรัสถามภิกษุทัง้หลายว่า ดกูรภิกษุทัง้หลาย พวกเธอจะส าคญัความ
นัน้เป็นไฉน สาตภิิกษุ ผู้  เกวฏัฏบตุรนี ้จะเป็นผู้ท าความเจริญในพระธรรมวินยันีบ้้าง หรือไม่? 

ภิกษุเหลา่นัน้ทลูวา่ ข้อนีจ้ะมีได้อยา่งไร ข้อนีมี้ไมไ่ด้เลย พระพทุธเจ้าข้า. 
เม่ือภิกษุทัง้หลายทลูอย่างนีแ้ล้ว สาตภิิกษุ ผู้ เกวฏัฏบตุร นัง่นิ่ง กระดาก คอตก ก้มหน้า ซบเซา หมด

ปฏิภาณ. ..... 

 
ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ 

[๔๔๔] พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย วิญญาณอาศยัปัจจยัใดๆ เกิดขึน้ ก็ถึงความนบั
ด้วยปัจจยันัน้ๆ วิญญาณอาศยัจกัษุและรูปทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ จกัษุวิญญาณ วิญญาณอาศยั
โสตและเสียงทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ โสตวิญญาณ วิญญาณอาศยัฆานะและกลิ่นทัง้หลายเกิดขึน้ ก็
ถึงความนบัวา่ ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศยัชิวหาและรสทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ ชิวหาวิญญาณ 
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วิญญาณอาศยักายและโผฏฐัพพะทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ กายวิญญาณ วิญญาณอาศยัมนะและ
ธรรมารมณ์ทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนบัว่า มโนวิญญาณ 

เปรียบเหมือนไฟอาศยัเชือ้ใดๆ ติดขึน้ ก็ถึงความนบัด้วยเชือ้นัน้ๆ ไฟอาศยัไม้ตดิขึน้ ก็ถึงความนบัว่า 
ไฟไม้ ไฟอาศยัป่าตดิขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ ไฟป่า ไฟอาศยัหญ้าติดขึน้ ก็ถึงความนบัว่า ไฟหญ้า ไฟอาศยัโคมยั
ตดิขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ไฟโคมยั ไฟอาศยัแกลบติดขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ ไฟแกลบ ไฟอาศยัหยากเย่ือตดิขึน้ ก็ถึง
ความนบัวา่ ไฟหยากเย่ือ ฉนัใด 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล วิญญาณอาศยัปัจจยัใดๆ เกิดขึน้ ก็ถึงความนบัด้วยปัจจยันัน้ๆ 

วิญญาณอาศยัจกัษุและรูปทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึงความนบัวา่ จกัษุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆาน
วิญญาณ ... ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ วิญญาณอาศยัมนะและธรรมารมณ์ทัง้หลายเกิดขึน้ ก็ถึง
ความนบัวา่ มโนวิญญาณ. 

 
อธิบายเพิ่มเตมิ 

ความเห็นของสาตภิกิษุท่ีวา่ วิญญาณนีน่ั้นแหละ ย่อมท่องเที่ยว แล่นไป ไม่ใช่อ่ืน นัน้
หมายความวา่ จิต หรือวิญญาณตัง้แตอ่ดีตชาต ิ นบัชาตไิมถ้่วน เป็นต้นมา จนถึงชาตปัิจจบุนั และท่ีจะเกิด
ใหมอี่กในชาติตอ่ๆ ไปของแตล่ะบคุคลนัน้ เป็นจิต หรือวิญญาณดวงเดียวกนั ซึง่มีความเท่ียงแท้แนน่อน ไมด่บั
ท าลายไปจนกวา่จะไมต้่องเกิดอีก เม่ือคน หรือสตัว์ตายลง วิญญาณดวงนีก็้จะออกจากร่างเก่าไปหาร่างใหม่
อยูต่อ่ไป ซึง่ความเหน็นีขั้ดกับหลักของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จิต หรือวิญญาณนัน้ไมเ่ท่ียง เกิดขึน้เพียงชัว่ขณะแล้วก็ดบัไป แล้วเป็น
ปัจจยัให้จิต หรือวิญญาณดวงใหมเ่กิดขึน้แล้วดบัไป ตอ่เน่ืองกนัอยา่งไมข่าดสาย จนกวา่จะหมดเหตปัุจจยัให้

เกิดอีก ก็จะไมมี่การเกิดสืบทอดอีกตอ่ไป (ปรินิพพาน) คือจิต หรือวิญญาณในวินาทีท่ีแล้ว กบัจิต หรือ
วิญญาณในวินาทีนีเ้ป็นคนละดวงกนั ความจริงแล้วเวลาเพียงชัว่ลดันิว้มือเดียว (เวลาท่ีใช้ดีดนิว้มือเพียงครัง้
เดียว) มีจิต หรือวิญญาณเกิดขึน้แล้วดบัไปนบัครัง้ไมถ้่วน (ค าวา่จิต หรือวิญญาณเป็นช่ือของสิ่งๆ เดียวกนั) 
โดยแตล่ะขณะจะมีวิญญาณอยูเ่พียงดวงเดียวเท่านัน้ ส าหรับแตล่ะบคุคล 

เน่ืองจากวิญญาณมีการเกิดดบัตอ่เน่ืองอย่างรวดเร็ว จนไมรู้่สกึถึงรอยตอ่ระหวา่งวิญญาณแตล่ะดวง 
จงึท าให้รู้สกึเหมือนกบัวา่เป็นวิญญาณดวงเดมิอยูต่ลอดเวลา นอกจากนัน้ยงัท าให้รู้สกึเหมือนกบัวา่ สามารถ

รับรู้ความรู้สกึทางทวารตา่งๆ (ตา ห ูจมกู ฯลฯ) ได้ในเวลาเดียวกนัอีกด้วย ทัง้ท่ีวิญญาณแตล่ะดวงจะรับรู้สิ่ง
ตา่งๆ ได้เพียงทวารเดียวเท่านัน้ แตเ่น่ืองจากวิญญาณเกิดดบัในทวารตา่งๆ สลบักนัอย่างรวดเร็วมาก จน
เหมือนรับรู้ได้พร้อมๆ กนัทัง้หมดทกุทวาร 

วิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึน้ คือเม่ือมีเหต ุ หรือปัจจยัให้วิญญาณเกิด วิญญาณจงึ

เกิดขึน้ ปัจจยัท่ีท าให้วิญญาณเกิดขึน้นัน้ มีได้หลายอยา่ง เชน่ ตณัหา (ความทะยานอยาก) ผสัสะตา่งๆ (เชน่ 
จกัษุกระทบกบัรูป โสตกระทบกบัเสียง ฯลฯ) ความดบัไปของวิญญาณดวงก่อน (เม่ือยงัไมถ่ึงเวลาตาย) ก็
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เป็นปัจจยัให้วิญญาณดวงใหมเ่กิดขึน้อีกเชน่กนั (วิญญาณดวงไหนจะอาศยัวตัถใุดเป็นท่ีเกิดนัน้ ดู
รายละเอียดได้ท่ีเร่ืองอายตนะ 12 ในหมวดธรรมทั่วไป) 

และเม่ือความตายมาถึง ถ้ายงัมีความยินดีในการเกิด (ตณัหาในภพ) อยู่ ตณัหานัน้ก็จะเป็นเหตุ
ปัจจยัให้วิญญาณในภพใหม่เกิดขึน้ตอ่ไป ซึง่แนน่อนว่าเป็นคนละดวงกบัภพเก่า แตก็่มีวิญญาณในภพเก่าเป็น

ปัจจยัให้เกิด (ดรูายละเอียดได้จากเร่ืองปฏิจจสมุปบาท ในหมวดธรรมทั่วไป) 

และเน่ืองจากการท่ีวิญญาณดวงใหมเ่กิดขึน้โดยมีวิญญาณดวงเก่าเป็นปัจจยัน่ีเอง วิญญาณดวงใหม ่

(ทัง้ท่ีอยูใ่นชาตเิดียวกนั และท่ีเกิดในชาตใิหม่) จงึสืบทอดสภาวะ และลกัษณะตา่งๆ ท่ีมีในวิญญาณดวงเก่า
มาอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ จนกวา่จะมีเหตปัุจจยัอ่ืนไปท าให้สภาวะ หรือลกัษณะเหลา่นัน้เปล่ียนแปลงไป 

 
ธมัมโชติ 

16 กมุภาพนัธ์ 2545  
 

อุปกิเลส 16 
 
กิเลส หรือเคร่ืองเศร้าหมองของจิต มีตวัหลกัอยู่ 3 ตวั คือ 

o โลภะ คือ ความโลภ ความอยากได้ ความเพลิดเพลินยินดี ความยึดเหน่ียวทางใจ 
o โทสะ คือ ความโกรธ ความขดัเคืองใจ ความเศร้า ความเสียใจ ความกลวั ความทกุข์ทางใจ

ทัง้หลาย 
o โมหะ คือ ความหลง ความไมรู้่ธรรมชาตขิองสิ่งตา่งๆ ตามความเป็นจริง อวิชชา 

 

กิเลส 3 ตวันี ้เป็นเหตท่ีุท าให้เกิดอกศุลทัง้มวล เปรียบเสมือนมารดาให้ก าเนิดบตุร (เรียกว่าเป็นอกศุล
เหต ุหรืออกศุลมลู) และได้แตกลกูแตกหลานออกมาอีก เรียกวา่เป็น อปุกิเลส 16 ดงันีคื้อ 
 

พระไตรปิฎก : พระสุตตันตปิฎก เล่ม 4 มัชฌิมนิกาย 
มูลปัณณาสก์ วัตถูปมสูตร 

 
อุปกิเลส ๑๖ 

[๙๓] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็ธรรมเหลา่ไหนเป็นเคร่ืองเศร้าหมองของจิต [คือ] 
o อภิชฌาวิสมโลภะ [ละโมบไมส่ม ่าเสมอ คือความเพง่เล็ง] (คืออยากได้ของๆ ผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 

โดยไมถ่กูท านองคลองธรรม - ธมัมโชติ) 
o พยาบาท [ปองร้ายเขา] 
o โกธะ [โกรธ] 
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o อปุนาหะ [ผกูโกรธไว้] 
o มกัขะ [ลบหลูค่ณุทา่น] 
o ปลาสะ [ยกตนเทียบเท่า] (คือการตีเสมอผู้ อ่ืน คิดว่าเราก็แนเ่หมือนกนั - ธมัมโชต)ิ 
o อิสสา [ริษยา] 

o มจัฉริยะ [ตระหน่ี] 
o มายา [มารยา] 
o สาเฐยยะ [โอ้อวด] (คือการพดูยกตนด้วยสิ่งท่ีไมเ่ป็นจริง - ธมัมโชต)ิ 
o ถมัภะ [หวัดือ้] 
o สารัมภะ [แขง่ดี] 
o มานะ [ถือตวั] 

o อตมิานะ [ดหูมิ่นทา่น] 
o มทะ [มวัเมา] 
o ปมาทะ [เลินเลอ่] (ความประมาท ความเผลอ ความขาดสติ - ธมัมโชติ) 

เหลา่นีเ้ป็นธรรมเคร่ืองเศร้าหมองของจิต. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

22 กมุภาพนัธ์ 2545 
 

วธีิแก้ความโกรธ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 6 มชัฌิมนิกาย 

อปุริปัณณาสก์ ปณุโณวาทสตูร 
 

[๗๕๖] ..... (หลงัจากท่ีพระพทุธเจ้าตรัสพระโอวาทโดยย่อโปรดพระปณุณะแล้ว ได้ตรัสถามพระ
ปณุณะดงันี ้- ธมัมโชต)ิ ..... 

ดกูรปณุณะ ก็เธออนัเรากลา่วสอนด้วยโอวาทย่อๆ นีแ้ล้ว จกัอยูใ่นชนบทไหน ฯ 

ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ข้าพระองค์อนัพระผู้ มีพระภาคทรงสัง่สอนด้วยโอวาทย่อๆ นีแ้ล้ว มีชนบทช่ือ
สนุาปรันตะ เป็นท่ีท่ีข้าพระองค์จกัไปอยู ่ฯ 

[๗๕๗] พ. ดกูรปณุณะ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทดรุ้ายหยาบช้านกั ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุา
ปรันตชนบทจกัดา่ จกับริภาษเธอ เธอจกัมีความคดิอย่างไรในมนษุย์พวกนัน้ ฯ 
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ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัดา่ จกับริภาษข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จกัมีความคิดในพวกเขาอยา่งนีว้า่ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทนี ้ ยงัดีนกัหนาท่ีไมใ่ห้การประหาร 

(ทบุตี, ท าร้าย - ธมัมโชต)ิ เราด้วยฝ่ามือ ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคผู้สคุต ข้าพระองค์มีความคิดในมนษุย์พวก
นัน้อย่างนี ้ฯ 

[๗๕๘] พ. ดกูรปณุณะ ก็ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารเธอด้วยฝ่ามือ เธอจกั
มีความคิดอยา่งไรในมนษุย์พวกนัน้ ฯ 

ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือ 
ข้าพระองค์จกัมีความคดิในพวกเขาอย่างนีว้า่ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทนี ้ ยงัดีนกัหนาท่ีไมใ่ห้การ
ประหารเราด้วยก้อนดนิ ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคผู้สคุต ข้าพระองค์จกัมีความคิดในมนษุย์พวกนัน้อย่างนี ้ฯ 

[๗๕๙] พ. ดกูรปณุณะ ก็ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารเธอด้วยก้อนดนิ เธอ
จกัมีความคดิอยา่งไรในมนษุย์พวกนัน้ ฯ 

ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารข้าพระองค์ด้วยก้อน
ดนิ ข้าพระองค์จกัมีความคิดในพวกเขาอย่างนีว้า่ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทนีย้งัดีหนกัหนา ท่ีไมใ่ห้การ
ประหารเราด้วยทอ่นไม้ ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคผู้สคุต ข้าพระองค์จกัมีความคิดในมนษุย์พวกนัน้อย่างนี ้ฯ 

[๗๖๐] พ. ดกูรปณุณะ ก็ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารเธอด้วยท่อนไม้ เธอ
จกัมีความคดิอยา่งไรในมนษุย์พวกนัน้ ฯ 

ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารข้าพระองค์ด้วยท่อน
ไม้ ข้าพระองค์จกัมีความคิดในพวกเขาอย่างนีว้า่ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทนีย้งัดีนกัหนา ท่ีไมใ่ห้การ
ประหารเราด้วยศาตรา ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคผู้สคุต ข้าพระองค์จกัมีความคิดในมนษุย์พวกนัน้อย่างนี ้ฯ 

[๗๖๑] พ. ดกูรปณุณะ ก็ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารเธอด้วยศาตรา เธอ
จกัมีความคดิอยา่งไรในมนษุย์พวกนัน้ ฯ 

ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัให้การประหารข้าพระองค์ด้วยศาต
รา ข้าพระองค์จกัมีความคิดในพวกเขาอยา่งนีว้า่ พวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทนีย้งัดีนกัหนา ท่ีไมป่ลิดชีพ
เราเสียด้วยศาตราอนัคม ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคผู้สคุต ข้าพระองค์จกัมีความคิดในมนษุย์พวกนัน้อย่างนี ้ฯ 

[๗๖๒] พ. ดกูรปณุณะ ก็ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัปลิดชีพเธอเสียด้วยศาตราอนัคม 

เธอจกัมีความคิดอยา่งไรในมนษุย์พวกนัน้ ฯ 

ป.ุ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ถ้าพวกมนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบท จกัปลิดชีพข้าพระองค์ด้วยศาสตราอนั
คม ข้าพระองค์จกัมีความคิดในพวกเขาอย่างนีว้า่ มีเหลา่สาวกของพระผู้ มีพระภาค ท่ีอึดอดัเกลียดชงัร่างกาย

และชีวิต***** (ของตนเอง - ธมัมโชต)ิ พากนัแสวงหาศาตราสงัหารชีพ (ของตน - ธมัมโชติ) อยูแ่ล เราไม่
ต้องแสวงหาสิ่งดงันัน้เลย ก็ได้ศาตราสงัหารชีพแล้ว ข้าแตพ่ระผู้ มีพระภาคผู้สคุต ข้าพระองค์จกัมีความคดิใน
มนษุย์พวกนัน้อย่างนี ้ฯ 



ทัว่ไป  56 

[๗๖๓] พ. ดีละๆ ปณุณะ เธอประกอบด้วยทมะ (การข่มใจ - ธมัมโชต)ิ และอปุสมะ (ความสงบใจ 
อปุสมะขัน้สงูสดุคือพระนิพพาน - ธมัมโชต)ิ ดงันีแ้ล้ว จกัอาจเพ่ือจะอยูใ่นสนุาปรันตชนบทได้แล ดกูรปณุณะ 
เธอจงส าคญักาลท่ีควรในบดันีเ้ถิด ฯ 

ครัง้นัน้แล ทา่นพระปณุณะยินดีอนโุมทนาพระภาษิตของพระผู้ มีพระภาคแล้ว ลกุจากอาสนะ ถวาย
อภิวาทพระผู้ มีพระภาค ท าประทกัษิณ แล้วเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดนิทางจาริกไปยงัท่ีตัง้สนุาปรันต
ชนบท เม่ือจาริกไปโดยล าดบั ได้ลถุึงสนุาปรันตชนบทแล้ว ฯ 

[๗๖๔] เป็นอนัว่าทา่นพระปณุณะอยูใ่นสนุาปรันตชนบทนัน้ ครัง้นัน้แล ทา่นพระปณุณะได้ให้พวก
มนษุย์ชาวสนุาปรันตชนบทกลบัใจ แสดงตนเป็นอบุาสกประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานัน้เอง กลบัใจ
แสดงตนเป็นอบุาสิกาประมาณ ๕๐๐ คน ภายในพรรษานัน้เอง และตวัทา่นได้ท าให้แจ้งซึง่วิชชา ๓***** 

(บรรลเุป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชติ) ภายในพรรษานัน้เหมือนกนั ครัน้สมยัตอ่มา ทา่นได้ปรินิพพานแล้ว ฯ 
 
อธิบายเพิ่มเตมิ 

1.) สมยัหนึง่พระพทุธเจ้าทรงพรรณนาคณุแหง่อสภุสมาบตัเินืองๆ (การพิจารณาร่างกายของตน 
และผู้ อ่ืน ว่ามีความไมส่วย ไมง่าม ไมน่า่รักนา่ใคร่ เป็นบอ่เกิดแหง่ทกุข์นานาประการ) โดย
อเนกปริยายแก่ภิกษุทัง้หลาย แล้วเสดจ็ออกเร้นอยูพ่ระองค์เดียวเป็นเวลาคร่ึงเดือน ภิกษุ
เหลา่นัน้จงึพากนัเจริญอสภุกมัมฏัฐาน จนรู้สกึอึดอดั ระอา เกลียดชงัร่างกายของตน ฉะนัน้ จงึ
ปลงชีวิตตนเองบ้าง วานกนัและกนัให้ปลงชีวิตบ้าง ให้ฆราวาสปลงชีวิตให้บ้าง 

เม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็ออกจากท่ีประทบัเร้นแล้ว ทรงทราบเร่ืองนีแ้ล้ว จงึทรงแสดงอานา
ปานสตสิมาธิ (การก าหนดรู้ลมหายใจเข้าออก) ประกอบกบัสตปัิฏฐาน เพ่ือให้สามารถท าลาย
กิเลสได้ โดยไมเ่ป็นทกุข์ทางใจเหมือนอสภุกมัมฏัฐาน 

จากนัน้ทรงตเิตียนการฆ่าตวัตายของภิกษุเหลา่นัน้ แล้วทรงบญัญตัสิิกขาบทมีใจความ
วา่ ภิกษุใดจงใจฆา่มนษุย์ หรือแสวงหาเคร่ืองมือส าหรับฆา่มนษุย์ หรือแม้แตก่ารพรรณนาคณุ

ของความตาย เพ่ือจงูใจให้คนฆา่ตวัตาย ภิกษุนัน้ต้องอาบตัิปาราชิก (ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้
ในพระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก เล่ม 1 มหาวิภังค์ ปฐมภาค เร่ืองตตยิปาราชิกสิกขาบท) 

2.) วิชชา 3 ได้แก่ ปพุเพนิวาสานสุสตญิาณ (ระลกึชาตไิด้) จตุปูปาตญาณ (เห็นการตายและเกิด

ของสตัว์ทัง้หลาย และกรรมท่ีท าให้เกิดในท่ีนัน้ๆ) อาสวกัขยญาณ (ความท าลายกิเลสให้สิน้ไป 
คือบรรลเุป็นพระอรหนัต์) 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

3 มีนาคม 2545  
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เม่ือถูกด่าว่าด้วยค าไม่ดี 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 7 สงัยตุตนิกาย 

สคาถวรรค อกัโกสกสตูร 
 

[๖๓๑] สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยูใ่นพระวิหารเวฬวุนั อนัเป็นท่ีพระราชทานเหย่ือแก่กระแต 
เขตพระนครราชคฤห์ ฯ 

อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ได้สดบัมาวา่ ได้ยินว่าพราหมณ์ภารทวาชโคตรออกจากเรือน บวชเป็น
บรรพชิตในส านกัของพระสมณโคดมแล้ว ดงันี ้โกรธ ขดัใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ครัน้แล้ว ดา่
บริภาษพระผู้ มีพระภาคด้วยวาจาอนัหยาบคาย มิใชข่องสตับรุุษ ฯ 

[๖๓๒] เม่ืออกัโกสกภารทวาชพราหมณ์กล่าวอยา่งนีแ้ล้ว พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสกะอกัโกสกภาร
ทวาชพราหมณ์วา่ ดกูรพราหมณ์ ทา่นย่อมส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน มิตรและอ ามาตย์ ญาตสิาโลหิต ผู้ เป็น
แขกของทา่น ยอ่มมาบ้างไหม ฯ 

อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ตอบวา่ พระโคดมผู้ เจริญ มติรและอ ามาตย์ ญาตสิาโลหิต ผู้ เป็นแขกของ
ข้าพระองค์ย่อมมาเป็นบางคราว ฯ 

พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรพราหมณ์ ทา่นยอ่มส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน ทา่นจดัของเคีย้วของ
บริโภคหรือของดื่ม ต้อนรับมิตรและอ ามาตย์ ญาตสิาโลหิต ผู้ เป็นแขกเหลา่นัน้บ้างหรือไม ่ฯ 

อ. พระโคดมผู้ เจริญ ข้าพระองค์จดัของเคีย้วของบริโภคหรือของดื่ม ต้อนรับมิตรและอ ามาตย์ ญาติ
สาโลหิตผู้ เป็นแขกเหลา่นัน้บ้าง ในบางคราว ฯ 

พ. ดกูรพราหมณ์ ก็ถ้าวา่มิตรและอ ามาตย์ ญาตสิาโลหิตผู้ เป็นแขกเหลา่นัน้ ไมรั่บของเคีย้วของ
บริโภคหรือของดื่มนัน้จะเป็นของใคร ฯ 

อ. พระโคดมผู้ เจริญ ถ้าว่ามิตรและอ ามาตย์ ญาตสิาโลหิตผู้ เป็นแขกเหลา่นัน้ ไมรั่บของเคีย้วของ
บริโภคหรือของดื่มนัน้ ก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดมิ ฯ 

พ. ดกูรพราหมณ์ ข้อนีก็้อย่างเดียวกนั ท่านดา่เราผู้ไมด่า่อยู่ ทา่นโกรธเราผู้ไมโ่กรธอยู่ ทา่นหมายมัน่
เราผู้ไมห่มายมัน่อยู่ เราไมรั่บเร่ืองมีการดา่เป็นต้น ของทา่นนัน้ ดกูรพราหมณ์ เร่ืองมีการดา่เป็นต้นนัน้ก็เป็น
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ของทา่นผู้ เดียว ดกูรพราหมณ์ เร่ืองมีการดา่เป็นต้นนัน้ก็เป็นของทา่นผู้ เดียว (ค าดา่นัน้ก็ย่อมย้อนกลบัไปท า
ร้ายผู้ดา่เทา่นัน้ ไมไ่ด้ท าร้ายผู้ถกูดา่เลย คือดา่ไปก็เหมือนดา่ตนเอง - ธมัมโชต)ิ 

แล้วตรัสตอ่ไปวา่ ดกูรพราหมณ์ ผู้ใดดา่ตอบบคุคลผู้ดา่อยู ่ โกรธตอบบคุคลผู้ โกรธอยู่ หมายมัน่ตอบ
บคุคลผู้หมายมัน่อยู่ ดกูรพราหมณ์ ผู้ นีเ้รากลา่วว่า ย่อมบริโภคด้วยกนั ยอ่มกระท าตอบกนั เรานัน้ไมบ่ริโภค
ร่วม ไมก่ระท าตอบด้วยทา่นเป็นอนัขาด ดกูรพราหมณ์ เร่ืองมีการดา่เป็นต้นนัน้เป็นของทา่นผู้ เดียว ดกูร
พราหมณ์ เร่ืองมีการดา่เป็นต้นนัน้เป็นของท่านผู้ เดียว ฯ 

อ. บริษัทพร้อมด้วยพระราชา ยอ่มทราบพระโคดมผู้ เจริญอยา่งนีว้า่ พระสมณโคดมเป็นพระอรหนัต์ 
ก็เม่ือเป็นเชน่นัน้ ไฉนพระโคดมผู้ เจริญจงึยงัโกรธอยูเ่ลา่ ฯ 

[๖๓๓] พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ผู้ไมโ่กรธ ฝึกฝนตนแล้ว มีความเป็นอยูส่ม ่าเสมอ หลดุพ้นแล้ว เพราะ
รู้ชอบ สงบ คงท่ีอยู่ ความโกรธจกัมีมาแตท่ี่ไหน ผู้ใดโกรธตอบบคุคลผู้ โกรธแล้ว ผู้นัน้เป็นผู้ลามกกวา่บคุคลนัน้
แหละ เพราะการโกรธตอบนัน้ 

บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ช่ือว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้
วา่ผู้ อ่ืนโกรธแล้ว เป็นผู้ มีสต ิ สงบเสียได้ ผู้นัน้ช่ือวา่ย่อมประพฤตปิระโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย คือแก่ตนและแก่
บคุคลอ่ืน เม่ือผู้นัน้รักษาประโยชน์ อยู่ทัง้สองฝ่าย คือของตนและของบคุคลอ่ืน ชนทัง้หลายผู้ไมฉ่ลาดในธรรม
ยอ่มส าคญับคุคลนัน้วา่ เป็นคนเขลา ดงันี ้ฯ 

[๖๓๔] เม่ือพระผู้ มีพระภาคตรัสอยา่งนีแ้ล้ว อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาค
วา่ ข้าแตพ่ระโคดมผู้ เจริญ ภาษิตของพระองค์แจม่แจ้งนกั ข้าแตพ่ระโคดมผู้ เจริญ ภาษิตของพระองค์แจม่แจ้ง
นกั พระโคดมผู้ เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยปริยายเป็นอนัมาก เปรียบเหมือนบคุคลหงายของท่ีคว ่า เปิด
ของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในท่ีมืด ด้วยคดิวา่คนมีจกัษุยอ่มเห็นรูปได้ฉะนัน้ 

ข้าพระองค์นีข้อถึงพระโคดมผู้ เจริญ พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์วา่เป็นสรณะ ขอข้าพระองค์พงึได้
บรรพชา พงึได้อปุสมบทในส านกัของพระโคดมผู้ เจริญ ฯ 

อกัโกสกภารทวาชพราหมณ์ได้บรรพชาได้อปุสมบทแล้ว ในส านกัของพระผู้ มีพระภาค ก็ทา่นอกัโกสก
ภารทวาชอปุสมบทแล้วไมน่านแล หลีกไปอยูผู่้ เดียว ไมป่ระมาท มีความเพียร มีตนสง่ไปอยู ่ไมน่านเทา่ไรนกั ก็
กระท าให้แจ้งซึง่คณุวิเศษอนัยอดเย่ียม เป็นท่ีสดุแหง่พรหมจรรย์ ซึง่กลุบตุรทัง้หลายออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตโดยชอบมีความต้องการ ด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองรู้ยิ่งเองในปัจจบุนันีเ้ข้าถึงอยู ่ ได้ทราบวา่ชาตสิิน้แล้ว 
พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กิจท่ีจะต้องท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเป็นอย่างนีม้ิได้มี ก็แหละทา่นพระอกั
โกสกภารทวาชะได้เป็นพระอรหนัต์รูปหนึง่ ในบรรดาพระอรหนัต์ทัง้หลาย ดงันีแ้ล ฯ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

16 มีนาคม 2545 
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ผู้ได้ช่ือว่ามีปรกตอิยู่ ผู้เดียว 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๐ สงัยตุตนิกาย 

สฬายตนวรรค มิคชาลสตูร 
 

[๖๖] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ครัง้นัน้แล ทา่นพระมิคชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวาย
อภิวาทแล้วนัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ครัน้แล้วได้ทลูถามพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ท่ีพระองค์
ตรัสวา่ ผู้ มีปรกติอยูผู่้ เดียว ผู้ มีปรกติอยูผู่้ เดียวฉะนี ้ ด้วยเหตเุพียงเทา่ไรพระเจ้าข้า ภิกษุจงึช่ือวา่มีปรกติอยูผู่้
เดียว และด้วยเหตเุพียงเทา่ไร ภิกษุจงึช่ือวา่อยู่ด้วยเพ่ือน ๒ 

พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรมิคชาละ รูปท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยจกัษุอนันา่ปรารถนา นา่ใคร่ น่าพอใจ ให้
เกิดความรัก ชกัให้ใคร่ ชวนให้ก าหนดัมีอยู ่ถ้าภิกษุยินดี กลา่วสรรเสริญ หมกมุน่รูปนัน้อยู่ เม่ือเธอยินดี กลา่ว
สรรเสริญ หมกมุน่รูปนัน้อยู่ ยอ่มเกิดความเพลิดเพลิน เม่ือมีความเพลิดเพลิน ก็มีความก าหนดักล้า เม่ือมี
ความก าหนดักล้า ก็มีความเก่ียวข้อง ดกูรมิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเก่ียวข้อง 
เราเรียกว่าผู้ มีปรกติอยูด้่วยเพ่ือน ๒ ฯลฯ 

(เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็พงึขยายความท านองเดียวกนั - ธมัมโชต)ิ 
ธรรมารมณ์ท่ีพงึรู้แจ้งด้วยใจ อนันา่ปรารถนา น่าใคร่ นา่พอใจ ให้เกิดความรัก ชกัให้ใคร่ ชวนให้

ก าหนดัมีอยู่ ถ้าภิกษุยินดี กลา่วสรรเสริญ หมกมุน่ธรรมารมณ์นัน้อยู่ เม่ือเธอยินดี กลา่วสรรเสริญ หมกมุน่
ธรรมารมณ์นัน้อยู ่ ยอ่มเกิดความเพลิดเพลิน เม่ือมีความเพลิดเพลิน ก็มีความก าหนดักล้า เม่ือมีความก าหนดั
กล้า ก็มีความเก่ียวข้อง ดกูรมิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเก่ียวข้อง เราเรียกวา่มี
ปรกตอิยู่ด้วยเพ่ือน ๒ 

ดกูรมิคชาละ ภิกษุผู้ มีปรกติอยูด้่วยอาการอย่างนี ้ถึงจะเสพเสนาสนะอนัสงดั คือ ป่าหญ้า และป่าไม้ 
เงียบเสียง ไมอื่อ้องึ ปราศจากลมแตช่นเดนิเข้าออก ควรเป็นท่ีประกอบกิจของมนษุย์ผู้ ต้องการสงดั สมควรเป็น
ท่ีหลีกเร้นอยูก็่จริง ถึงอยา่งนัน้ ก็ยงัเรียกวา่มีปรกตอิยู่ด้วยเพ่ือน ๒ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะผู้นัน้ยังมี

ตัณหาเป็นเพื่อน ๒ เขายงัละตณัหานัน้ไมไ่ด้ ฉะนัน้จงึเรียกวา่ มีปรกตอิยู่ด้วยเพ่ือน ๒ 

[๖๗] ดกูรมิคชาละ รูปท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยจกัษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ นา่พอใจ ให้เกิดความรัก ชกัให้
ใคร่ ชวนให้ก าหนดัมีอยู่ ถ้าภิกษุไมย่ินดี ไมก่ลา่วสรรเสริญ ไมห่มกมุน่รูปนัน้ เม่ือเธอไมย่ินดี ไมก่ลา่วสรรเสริญ 
ไมห่มกมุน่รูปนัน้อยู่ ความเพลิดเพลินยอ่มดบั เม่ือไมมี่ความเพลิดเพลิน ก็ไมมี่ความก าหนดั เม่ือไมมี่ความ
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ก าหนดั ก็ไมมี่ความเก่ียวข้อง ดกูรมิคชาละ ภิกษุผู้ ไมป่ระกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเก่ียวข้อง เรา
เรียกวา่มีปรกตอิยู่ผู้ เดียว ฯลฯ 

(เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็พงึขยายความท านองเดียวกนั - ธมัมโชต)ิ 
ธรรมารมณ์ท่ีจะพงึรู้แจ้งด้วยใจ อนันา่ปรารถนา น่าใคร่ นา่พอใจ ให้เกิดความรัก ชกัให้ใคร่ ชวนให้

ก าหนดัมีอยู่ ถ้าภิกษุไมย่ินดี ไมก่ลา่วสรรเสริญ ไมห่มกมุน่ธรรมารมณ์นัน้อยู่ เม่ือเธอไม่ยินดี ไมก่ลา่ว
สรรเสริญ ไมห่มกมุน่ธรรมารมณ์นัน้ ความเพลิดเพลินก็ดบั เม่ือไมมี่ความเพลิดเพลิน ก็ไมมี่ความก าหนดักล้า 
เม่ือไมมี่ความก าหนดักล้า ก็ไมมี่ความเก่ียวข้อง ดกูรมิคชาละ ภิกษุผู้ ไมป่ระกอบด้วยความเพลิดเพลินและ
ความเก่ียวข้อง เราเรียกวา่มีปรกตอิยูผู่้ เดียว 

ดกูรมิคชาละ ภิกษุผู้ มีปรกติอยูด้่วยอาการอย่างนี ้ แม้จะอยูป่ะปนกบัภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา 
พระราชา มหาอ ามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ ในท่ีสดุบ้านก็จริง ถึงอยา่งนัน้ ก็ยงัเรียกวา่มี
ปรกตอิยูผู่้ เดียว ดกูรมิคชาละ เราเรียกผู้ มีปรกตอิยูด้่วยอาการอยา่งนีว้่า มีปรกตอิยูผู่้ เดียว ข้อนัน้เพราะเหตไุร 
เพราะตัณหาซึ่งเป็นเพื่อน ๒ เธอละได้แล้ว เพราะเหตนุัน้จงึเรียกวา่ มีปรกตอิยู่ผู้เดียว ฯ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

30 มีนาคม 2545 
 

เร่ืองเก่ียวกับพระศรีอารย์ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้ 

 
ค าถาม 
Sent: Wednesday, February 13, 2002 2:07 PM 
Subject: พทุธท านาย 
 
สวสัดีครับท่าน 

ผมขอรบกวนถามเร่ืองพทุธท านายเก่ียวกบัเร่ืองพระศรีอาริยะเมตตรัย วา่ความเป็นจริงนัน้ มีต้นตอ
เป็นมาอยา่งไร ผมจะหาอ่านได้ท่ีไหน ผมเคยได้ยินพ่อแมแ่ละผู้สงูอายสุนทนากนัเม่ือผมยงัเล็กอยู่ จงึไมไ่ด้
สนใจจดจ า กรุณาผมด้วยครับ 

 
ขอบคณุครับ 
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ตอบ 
สวสัดีครับ คณุ ..... 

ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
เร่ืองพระศรีอารยเมตไตรย หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่พระศรีอารย์นัน้ มีกลา่วถึงในพระไตรปิฎกครับ โดย

ในพระไตรปิฎกจะใช้ช่ือว่าเมตไตรย์ ลองค้นจากอินเตอร์เน็ตได้ท่ี 

http://dharma.school.net.th/buddhism/tsearch.htm 
โดยใช้ Key Word วา่ เมตไต ดนูะครับ 
(link นีมี้บอกเอาไว้ในเว็บไซต์ธมัมโชตด้ิวย ในส่วนของ Link นา่สนใจ ซึง่จะมีพระไตรปิฎกของ

หลายเว็บไซต์ให้เลือก) 
 
ขออธิบายคร่าวๆ ดังนีค้รับ 

โลกเกิดขึน้และถกูท าลายไปนบัครัง้ไมถ้่วนแล้ว ระยะเวลา 1 คาบของโลก คืออายขุยัของโลกตัง้แต่
โลกเร่ิมก่อตวัใหม่ๆ  ยงัไมมี่สิ่งมีชีวิตใดๆ อยูเ่ลย จนเร่ิมมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึน้มา จนกระทัง่โลกถกูท าลายไป แล้ว

เร่ิมก่อตวัขึน้มาใหม่ จนอยูใ่นสภาพเดมิอีกครัง้ 1 รอบเช่นนีเ้รียกว่า 1 กปัของโลก 
(ค าวา่ 1 กปั คือระยะเวลา 1 ชัว่อายขุยั เชน่ 1 กปัของมนษุย์สมยัพทุธกาล = 100 ปี 
1 กปัของมนษุย์สมยัปัจจบุนั ประมาณ 70 - 75 ปี 

1 กปัของยงุ = เวลาไมก่ี่วนั) 
ในบางกปัของโลกก็ไมมี่พระพทุธเจ้าอบุตัขิึน้มาเลย บางกปัก็มีพระพทุธเจ้า 1, 2, ..., 5 พระองค์

เป็นอย่างมาก โดยท่ีค าสอนของพระพทุธเจ้าพระองค์ก่อนสิน้สญูไปแล้ว พระพทุธเจ้าพระองค์ใหมจ่งึจะอบุตัิ

ขึน้ (ในท่ีนีห้มายถึงพระสพัพญัญพูทุธเจ้า สว่นพระปัจเจกพทุธเจ้านัน้เกิดได้พร้อมกนัหลายพระองค์) 
 
พระพทุธเจ้ามี 2 ประเภทคือ 

1.) พระปัจเจกพุทธเจ้า - ตรัสรู้สจัธรรมได้เองโดยไมไ่ด้ฟังค าสอนจากใคร แตส่อนผู้ อ่ืนให้รู้ตาม
ไมไ่ด้ จะอบุตัขิึน้ในชว่งท่ีโลกวา่งเปลา่จากพทุธศาสนา 

2.) พระสัพพัญญูพุทธเจ้า - ตรัสรู้สจัธรรมได้เองโดยไมไ่ด้ฟังค าสอนจากใคร และสามารถสอน
ผู้ อ่ืนให้รู้ตามได้ด้วย เชน่ พระพทุธเจ้าท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไป 

 

พระพทุธเจ้าพระองค์ปัจจบุนัได้ตรัสเอาไว้วา่ ในกปันีจ้ะมีพระพทุธเจ้าอบุตัขิึน้ทัง้หมด 5 พระองค์ 
(เพราะฉะนัน้กปันีจ้งึได้ช่ือว่าภทัรกปั) คือ 

1.) พระกกุกสุนัธะพทุธเจ้า 
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2.) พระโกนาคมนะพทุธเจ้า 
3.) พระกสัสปะพทุธเจ้า 
4.) พระโคตมพทุธเจ้า (พระองค์ปัจจบุนั) 
5.) พระเมตไตรย์พทุธเจ้า 

 

ส าหรับรายละเอียดก็ลองอา่นดใูนพระไตรปิฎกก็แล้วกนันะครับ โดยเฉพาะใน 2 สตูรนีคื้อ 
1.) พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จกักวตัติสตูร 
2.) พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๒๕ ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ พทุธปกิรณกกณัฑ์ 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

 
ค าถาม (ตอ่เน่ือง) 
Sent: Friday, March 29, 2002 11:35 PM 
Subject: Re: ถามเร่ืองพทุธท านาย เพิ่มเตมิ 
 
สวสัดีครับ คณุธมัมโชติ 

ผมขอรบกวนอีกที คืออยา่งนีค้รับ ท่ีคณุแนะน ามาให้เข้าเว็บ "พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๒๕ ขทุทกนิกาย 
พทุธวงศ์ พทุธปกิรณกกณัฑ์" นี ้ ผมพยายามหาแตไ่มเ่จอเลยครับไมรู้่วา่ผมท าถกูหรือเปลา่ แตอี่กข้อหนึง่ท่ี
คณุแนะน ามานัน้ผมเข้าไปได้และได้อ่านดแูล้ว ผมก็ยงัอยากจะอ่านดอีูกตอ่ไปถ้ามี 

เม่ืออาทิตย์ก่อนผมได้พบทา่นผู้ เคยบวชเรียนมา ทา่นผู้ นีเ้ป็นคนลาวทา่นเลา่วา่ ครัง้หนึง่มีพราหมณ์ผู้
หนึง่ถามพระพทุธเจ้าวา่ พระศรีอารย์นัน้มีบคุคลิกอยา่งไร พระพทุธองค์ทรงตอบวา่ มีรูปรอยกรงจกัรทีฝ่ามือ
และเท้า มีรอยแผลท่ีสีข้าง และมีรอยแผลต าหนิท่ีหน้าผาก ผมได้ฟังแล้วก็ไมอ่ยากเช่ือ แตก็่เพราะเคยได้ยินพ่อ
แมค่ยุกนักบัเพ่ือนของท่านสมยัท่ีผมยงัเดก็อยู่ ข้อนีผ้มจ าได้แน่ แตต่อนนัน้ทา่นเหล่านัน้เพียงแตก่ล่าวถึงว่ามี
รอยต าหนิท่ีมือและเท้าเท่านัน้ คราวนีท้า่นผู้ นีเ้พิ่มรายการมาอีก และท่ีส าคญัทา่นวา่ ทา่นได้มาจากต ารา พทุธ
ท านายจากวดัพระสิงห์ ทางเหนือของไทย 
 
ถ้าทา่นธมัมโชตมีิข้อมลูเพิ่มเตมิก็กรุณาผมด้วย 
ขอบพระคณุครับ 

 
ตอบ 
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สวสัดีครับ คณุ ..... 

ขอตอบค าถามดงันีน้ะครับ 
 

พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๒๕ ขทุทกนิกาย พทุธวงศ์ พทุธปกิรณกกณัฑ์ มีเร่ืองเก่ียวกบั
พระศรีอารย์ ดงันีค้รับ (ตดัข้อความมาแสดง) 

 
ว่าด้วยเร่ืองเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับพระพุทธเจ้า  

[๒๗] ..... 
..... ในภทัรกปันี ้มีพระพทุธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระกกุกสุนัธะ พระโกนาคมนะ และพระกสัสปะ บดันี ้

เราเป็นพระสมัพทุธเจ้า และจกัมีพระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้า แม้พระพทุธเจ้า ๕ พระองค์นี ้ ก็เป็นนกัปราชญ์ 
อนเุคราะห์โลก บรรดาพระพทุธเจ้า ผู้ เป็นธรรมราชาเหล่านี ้ พระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้าจกัตรัสบอกมรรคานัน้
แก่ผู้ อ่ืนหลายโกฏิ แล้วจกัเสดจ็นิพพานพร้อมด้วยพระสาวกฉะนีแ้ล. 

จบพทุธปกิรณกกณัฑ์. 
 
เร่ืองลกัษณะของพระศรีอารย์นัน้ ข้อท่ีว่ามีรูปรอยกงจักรทีฝ่ามือและเท้านัน้ เป็นลกัษณะปรกตขิอง

พระพทุธเจ้าทกุพระองค์ท่ีจะสมบรูณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ซึง่มีรายละเอียดในพระไตรปิฎก 
: พระสตุตนัตปิฎก เลม่  ๓ ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค ดงันี ้
 
ลักขณสูตร  (๓๐) 

[๑๓๐]  ข้าพเจ้าได้สดบัมาอยา่งนี ้
..... ดกูรภิกษุทัง้หลาย มหาปริุสลกัษณะ ๓๒ ประการนัน้เป็นไฉน  ซึง่พระมหาบรุุษประกอบแล้วยอ่ม  

มีคตเิป็นสองเทา่นัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอ่ืน คือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ ฯลฯ อนึง่ ถ้าพระมหาบรุุษนัน้  
เสดจ็ออกผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแล้วในโลก 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย พระมหาบรุุษในโลกนี ้

๑. มีพระบาทประดษิฐานเป็นอนัดี ภิกษุทัง้หลาย การท่ีพระมหาบรุุษมีพระบาทประดษิฐาน
เป็นอนัดี นีเ้ป็นมหาปริุสลกัษณะของมหาบรุุษ ฯ 

๒. ณ พืน้ภายใต้ฝ่าพระบาท ๒ ของพระมหาบรุุษ มีจักรเกิดขึน้ มีซ่ีก าข้างละพัน มีกง มี
ดุม  บริบูรณ์ด้วยอาการทัง้ปวง ภิกษุทัง้หลาย แม้การท่ีพืน้ภายใต้ฝ่าพระบาททัง้ ๒ 
ของพระมหาบรุุษ มีจกัรเกิดขึน้ มีซ่ีก าข้างละพนั มีกง มีดมุ บริบรูณ์ด้วยอาการทัง้ปวง นีก็้
มหาปริุสลกัษณะของพระมหาบรุุษ ฯ 

๓. มีส้นพระบาทยาว ฯ 

๔. มีพระองคลีุยาว ฯ (นิว้ยาว – ธมัมโชต)ิ 
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๕. มีฝ่าพระหตัถ์และฝ่าพระบาทออ่นนุม่ ฯ 
๖. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย ฯ 
๗. มีพระบาทเหมือนสงัข์คว ่า ฯ 
๘. มีพระชงฆ์รีเรียวดจุแข้งเนือ้ทราย ฯ (ปลีแข้งดจุแข้งเนือ้ทราย – ธมัมโชต)ิ 

๙. เสดจ็สถิตยืนอยูม่ิได้น้อมลง เอาฝ่าพระหตัถ์ทัง้สองลบูคล าได้ถึงพระชาณทุัง้สอง ฯ (ลบู
คล าเขา่ได้ – ธมัมโชต)ิ 

๑๐. มีพระคยุหะเร้นอยูใ่นฝัก ฯ (องคชาตซิอ่นอยูใ่นฝัก – ธมัมโชต)ิ 
๑๑. มีพระฉวีวรรณดจุวรรณะแห่งทองค า คือมีพระตจะประดจุหุ้มด้วยทอง ฯ (ผิวหนงัดจุหุ้ม

ด้วยทอง – ธมัมโชต)ิ 
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจงึมิตดิอยูใ่นพระกายได้ ฯ (ผิวหนงั

ละเอียด – ธมัมโชต)ิ 
๑๓. มีพระโลมชาตเิส้นหนึง่ๆ เกิดในขมุละเส้นๆ ฯ (ในแตล่ะรูขมุขนมีขนเพียงเส้นเดียว – ธมัม

โชต)ิ 

๑๔. มีพระโลมชาตมีิปลายขึน้ช้อยขึน้ข้างบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอกอญัชญั ขดเป็นกณุฑล
ทกัษิณาวฏั ฯ (เส้นขนขดเวียนขวา – ธมัมโชต)ิ 

๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ 
๑๖. มีพระมงัสะเตม็ในท่ี ๗ สถาน ฯ (มีเนือ้เตม็ – ธมัมโชต)ิ 
๑๗. มีกึ่งพระกายทอ่นบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของสีหะ ฯ (กายราชสีห์ – ธมัมโชต)ิ 

๑๘. มีระหวา่งพระองัสะเตม็ ฯ (องัสะ = บา่, ไหล่ - ธมัมโชต)ิ 
๑๙. มีปริมณฑลดจุไม้นิโครธ วาของพระองค์เทา่กบัพระกายของพระองค์ พระกายของ

พระองค์ก็เทา่กบัวาของพระองค์ ฯ 

๒๐. มีล าพระศอกลมเท่ากนั ฯ 
๒๑. มีปลายเส้นประสาทส าหรับน ารสอาหารอนัดี ฯ 
๒๒. มีพระหนดุจุคางราชสีห์ ฯ (คางดจุคางราชสีห์ – ธมัมโชติ) 
๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซ่ี ฯ (มีฟัน 40 ซ่ี - ธมัมโชต)ิ 
๒๔. มีพระทนต์เรียบเสมอกนั ฯ 

๒๕. มีพระทนต์ไมห่า่ง ฯ 
๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ (เขีย้วขาวงาม – ธมัมโชต)ิ 
๒๗. มีพระชิวหาใหญ่ ฯ (ลิน้ใหญ่ – ธมัมโชต)ิ 
๒๘. มีพระสรุเสียงดจุเสียงแหง่พรหม ตรัสมีส าเนียงดงันกกรวิก ฯ 
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๒๙. มีพระเนตรด าสนิท [ด าคม] ฯ 
๓๐. มีดวงพระเนตรดจุตาแหง่โค ฯ 
๓๑. มีพระอณุณาโลมบงัเกิด ณ ระหวา่งพระขนง มีสีขาวอ่อน ควรเปรียบด้วยนุ่น ฯ (มีขนออ่น

ขึน้ระหวา่งคิว้ – ธมัมโชต)ิ 
๓๒. มีพระเศียรดจุประดบัด้วยกรอบพระพกัตร์ ฯ ดกูรภิกษุทัง้หลาย แม้การท่ีพระมหาบรุุษมี

พระเศียรดจุประดบัด้วยกรอบพระพกัตร์นี ้ก็เป็นมหาปริุสลกัษณะของพระมหาบรุุษนัน้ ฯ 
 

สว่นเร่ืองมีรอยแผลท่ีสีข้าง และมีรอยแผลต าหนิท่ีหน้าผากนัน้ ผมระลึกไมไ่ด้วา่เคยอ่านหรือเคยฟังมา

หรือไม ่แตถ้่าไมพ่บหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ (เชน่พระไตรปิฎก) ผมก็คงได้แครั่บฟังไว้เทา่นัน้ครับ ไมข่อวิจารณ์ 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

26 เมษายน 2545 
 
 

โรคทางกายกับโรคทางใจ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก องัคตุรนิกาย 

จตกุนิบาต เลม่ ๒ โรคสตูร 
 
ว่าด้วยโรค ๒ อย่าง 

[๑๕๗] ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย โรค ๒ อยา่งนี ้โรค ๒ อยา่งเป็นไฉน คือ โรคกาย ๑ โรคใจ ๑ ปรากฏอยู่
วา่สตัว์ทัง้หลายผู้ ยืนยนัว่าไมมี่โรคทางกายตลอดเวลา ๑ ปีก็มี ยืนยนัว่าไมมี่โรคทางกายตลอดเวลา ๒ ปีก็มี ๓ 
ปีก็มี ๔ ปีก็มี ๕ ปีก็มี ๑๐ ปีก็มี ๒๐ ปีก็มี ๓๐ ปีก็มี ๔๐ ปีก็มี ๕๐ ปีก็มี ๑๐๐ ปีก็มี ยิ่งกวา่ ๑๐๐ ปีก็มี แต่ว่าผู้

ท่ีจะยืนยันว่าไม่มีโรคทางใจแม้เพียงเวลาครู่เดียวนัน้ หาได้ยากในโลก เว้นแตพ่ระขีณาสพ (พระอรหนัต์ 
- ธมัมโชติ) 

ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย โรคของบรรพชิต ๔ อย่างนี ้โรคของบรรพชิต ๔ อยา่งเป็นไฉน คือ 

1.) ภิกษุเป็นผู้มกัมาก มีความร้อนใจอยูเ่สมอ ไมส่นัโดษด้วยจีวร บณิฑบาต เสนาสนะ (ท่ีอยู่อาศยั - 
ธมัมโชติ) คลิานปัจจยั (ยารักษาโรค - ธมัมโชต)ิ ตามมีตามได้ 
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2.) ภิกษุนัน้เม่ือเป็นผู้มกัมาก มีความร้อนใจอยูเ่สมอ ไมส่นัโดษด้วยจีวร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิาน
ปัจจยัตามมีตามได้แล้ว ย่อมตัง้ความปรารถนาลามก เพ่ือจะได้ความยกยอ่ง เพ่ือจะได้ลาภ
สกัการะและความสรรเสริญ 

3.) ภิกษุนัน้วิ่งเต้น ขวนขวาย พยายาม เพ่ือจะได้ความยกยอ่ง เพ่ือจะได้ลาภสกัการะและความ
สรรเสริญ 

4.) ภิกษุนัน้เข้าสู่ตระกลู (หมายถึงเข้าไปหาครอบครัวตา่งๆ - ธมัมโชติ) เพ่ือให้เขานบัถือ นัง่อยู ่ (ใน
ตระกลู) เพ่ือให้เขานบัถือ กลา่วธรรม (ในตระกลู) เพ่ือให้เขานบัถือ กลัน้อจุจาระ ปัสสาวะอยู่ (ใน
ตระกลู) ก็เพ่ือให้เขานบัถือ 

 

ภิกษุทัง้หลาย นีแ้ล โรคของบรรพชิต ๔ อย่าง. 
เพราะเหตนุัน้ ทา่นทัง้หลายพงึส าเหนียกอยา่งนีว้า่ 
o เราทัง้หลายจกัไมเ่ป็นผู้มกัมาก มีความร้อนใจ ไมส่นัโดษด้วยจีวร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิาน

ปัจจยัตามมีตามได้ 
o จกัไมต่ัง้ความปรารถนาลามกเพ่ือจะได้ความยกยอ่ง เพ่ือจะได้ลาภสกัการะและความสรรเสริญ 
o จกัไมว่ิ่งเต้น ขวนขวาย พยายาม เพ่ือให้ได้ความยกยอ่ง เพ่ือให้ได้ลาภสกัการะและความ

สรรเสริญ 
o จกัเป็นผู้อดทนตอ่หนาว ร้อน หิว ระหาย ตอ่สมัผสัแหง่เหลือบ ยงุ ลม แดด และสตัว์เสือกคลาน

ทัง้หลาย ตอ่ถ้อยค าอนัหยาบคายร้ายแรงตา่งๆ 
o เป็นผู้อดกลัน้ตอ่เวทนาท่ีเกิดในกาย อนัเป็นทกุข์กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ขมขึน้ ไมเ่จริญใจ พอจะปล้น

ชีวิตเสียได้ 
 

ภิกษุทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายพงึส าเหนียกอยา่งนีแ้ล. 
จบโรคสตูร 

 
วิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

ในพระสตูรนีก้ล่าวถึงโรคทางใจอนัมีความโลภเป็นมลูเป็นหลกั แตถ้่าพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นวา่ 
กิเลสทกุตวั (ดเูร่ืองอุปกิเลส 16 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) ก็ล้วนเป็นโรคทางใจทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พราะท า
ให้จิตใจมีความผิดปรกติ แปรปรวนไป 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

28 พฤษภาคม 2545 
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โทษของความโกรธ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๕ องัคตุตรนิกาย 

สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต โกธนาสตูร 
 

(วา่ด้วยผลของความโกรธ เปรียบเสมือนการท าร้ายของศตัรู - ธมัมโชติ) 
[๖๑] ดกูรภิกษุทัง้หลาย ธรรม ๗ ประการนี ้ เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็นความ

ต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ยอ่มมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย คนผู้ เป็นข้าศกึกนัในโลกนีย้อ่มปรารถนาตอ่คนผู้ เป็นข้าศกึกนัอย่างนีว้า่ ขอให้

บคุคลผู้ นีมี้ผิวพรรณทรามเถิดหนอ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนผู้ เป็นข้าศกึกนัย่อมไมย่ินดีให้คนท่ีเป็นข้าศกึ
กนัมีผิวพรรณงาม ดกูรภิกษุทัง้หลาย คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว แม้จะอาบน า้ ไล้ทา ตดัผม 

โกนหนวด นุง่ผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตาม แตถ่กูความโกรธครอบง าแล้ว ยอ่มเป็นผู้ มีผิวพรรณทราม ดกูรภิกษุ
ทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรมข้อท่ี ๑ เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็นความต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั 

ยอ่มมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ฯ 
อีกประการหนึง่ คนผู้ เป็นข้าศกึกนัย่อมปรารถนาตอ่คนท่ีเป็นข้าศกึกนัอยา่งนีว้า่ ขอให้บคุคลผู้ นีพ้งึ

นอนเป็นทกุข์เถิดหนอ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนผู้ เป็นข้าศกึกนัยอ่มไมย่ินดีให้คนท่ีเป็นข้าศกึกนัอยูส่บาย 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว แม้จะนอนบนบลัลงัค์อนัลาดด้วยผ้าขนสตัว์ ลาด
ด้วยผ้าขาวเนือ้อ่อน ลาดด้วยเคร่ืองลาดอย่างดีท าด้วยหนงัชะมด มีผ้าดาดเพดาน มีหมอนหนนุศีรษะและ
หนนุเท้าแดงทัง้สองข้างก็ตาม แตถ่กูความโกรธครอบง าแล้ว ยอ่มนอนเป็นทกุข์ ดกูรภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรม
ข้อท่ี ๒ เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็นความต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ยอ่มมาถึงหญิงหรือ
ชายผู้ มีความโกรธ ฯ 

อีกประการหนึง่ คนเป็นข้าศกึกนัยอ่มปรารถนาตอ่คนผู้ เป็นข้าศกึกนัอย่างนีว้า่ ขอให้บคุคลผู้ นีอ้ยา่มี
ความเจริญเลย ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนผู้ เป็นข้าศกึกนัย่อมไมย่ินดีให้คนท่ีเป็นข้าศกึกนัมีความเจริญ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว แม้จะถือเอาสิ่งท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ ก็ส าคญัวา่เรา
ถือเอาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ แม้ถือเอาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ก็ส าคญัวา่เราถือเอาสิ่งท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ ธรรมเหลา่นี ้
อนัคนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าถือเอาแล้ว เป็นข้าศกึแก่กนัและกนั ยอ่มเป็นไปเพ่ือความฉิบหายมิใช่
ประโยชน์เกือ้กลู เพ่ือทกุข์ตลอดกาลนาน ดกูรภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรมข้อท่ี ๓ เป็นความมุง่หมายของคนผู้
เป็นข้าศกึกนั เป็นความต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ฯ 
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อีกประการหนึง่ คนผู้ เป็นข้าศกึกนัยอ่มปรารถนาตอ่คนผู้ เป็นข้าศกึกนัอย่างนีว้า่ ขอให้บคุคลผู้ นีอ้ยา่มี
โภคะเลย ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนท่ีเป็นข้าศกึกนัยอ่มไมย่ินดีให้คนท่ีเป็นข้าศกึกนัมีโภคะ ดกูรภิกษุ
ทัง้หลาย คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว แม้จะมีโภคะท่ีตนหามาได้ด้วยความขยนัหมัน่เพียร สัง่สม
ได้ด้วยก าลงัแขน อาบเหง่ือตา่งน า้ เป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรม พระราชาทัง้หลายยอ่มริบโภคะของคนขี ้
โกรธเข้าพระคลงัหลวง ดกูรภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรมข้อท่ี ๔ เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็น
ความต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ฯ 

อีกประการหนึง่ คนผู้ เป็นข้าศกึกนัยอ่มปรารถนาตอ่คนผู้ เป็นข้าศกึกนัอย่างนีว้า่ ขอให้บคุคลผู้ นีอ้ยา่มี
ยศเลย ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนผู้ เป็นข้าศกึกนัย่อมไมย่ินดีให้คนท่ีเป็นข้าศกึกนัมียศ ดกูรภิกษุทัง้หลาย 
คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว แม้จะได้ยศมาเพราะความไมป่ระมาท ก็เส่ือมจากยศนัน้ได้ ดกูร
ภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรมข้อท่ี ๕ เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็นความต้องการของคนผู้ เป็น
ข้าศกึกนั ยอ่มมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ฯ 

อีกประการหนึง่ คนผู้ เป็นข้าศกึกนัย่อมปรารถนาตอ่คนผู้ เป็นข้าศกึกนัอย่างนีว้า่ ขอให้บคุคลนีอ้ยา่มี
มิตรเลย ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนท่ีเป็นข้าศกึกนัยอ่มไมย่ินดีให้คนท่ีเป็นข้าศกึกนัมีมิตร ดกูรภิกษุทัง้หลาย 
คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว แม้เขาจะมีมิตรอ ามาตย์ญาตสิาโลหิต มิตรอ ามาตย์ญาตสิาโลหิต
เหลา่นัน้ก็เว้นเขาเสียห่างไกล ดกูรภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรมข้อท่ี ๖ เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั 
เป็นความต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ฯ 

อีกประการหนึง่ คนผู้ เป็นข้าศกึกนัย่อมปรารถนาตอ่คนผู้ เป็นข้าศกึกนัอย่างนีว้า่ ขอให้บคุคลนีเ้ม่ือ
ตายไป พงึเข้าถึงอบาย ทคุติ วินิบาต นรก ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะคนท่ีเป็นข้าศกึกนัยอ่มไมย่ินดีให้คนท่ีเป็น
ข้าศกึกนัไปสคุติ ดกูรภิกษุทัง้หลาย คนผู้ โกรธ ถกูความโกรธครอบง าย ่ายีแล้ว ย่อมประพฤตทิจุริตด้วยกาย 
ด้วยวาจา ด้วยใจ ครัน้ตายไปยอ่มเข้าถึงอบาย ทคุต ิ วินิบาต นรก ดกูรภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นธรรมข้อท่ี ๗ เป็น
ความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็นความต้องการของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ยอ่มมาถึงหญิงหรือชายผู้ มี
ความโกรธ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ธรรม ๗ ประการนีแ้ล เป็นความมุง่หมายของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั เป็นความต้องการ
ของคนผู้ เป็นข้าศกึกนั ยอ่มมาถึงหญิงหรือชายผู้ มีความโกรธ ฯ 

คนโกรธมีผิวพรรณทราม ย่อมนอนเป็นทกุข์ ถือเอาสิ่งท่ี
เป็นประโยชน์แล้ว กลบัปฏิบตัสิิ่งอนัไมเ่ป็นประโยชน์ ท า
ปาณาตบิาตด้วยกายและวาจา ยอ่มถึงความเส่ือมทรัพย์ ผู้มวั
เมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไมมี่ยศ ญาตมิิตร และสหาย 
ยอ่มเว้นคนโกรธเสียหา่งไกล 

คนผู้ โกรธยอ่มไมรู้่จกัความเจริญ ท าจิตให้ก าเริบ ภยัท่ี
เกิดมาจากภายในนัน้คนผู้ โกรธยอ่มไมรู้่สกึ คนโกรธย่อมไมรู้่



ทัว่ไป  69 

อรรถ ไมเ่ห็นธรรม ความโกรธยอ่มครอบง านรชนในขณะใด 
ความมืดตือ้ย่อมมี ในขณะนัน้ คนผู้ โกรธยอ่มก่อกรรมท่ีท าได้
ยากเหมือนท าได้ง่าย ภายหลงัเม่ือหายโกรธแล้วเขาย่อม
เดือดร้อนเหมือนถกูไฟไหม้ 

คนผู้ โกรธยอ่มแสดงความเก้อยากก่อน เหมือนไฟแสดง
ควนัก่อน ในกาลใดความโกรธเกิดขึน้คนยอ่มโกรธ ในกาลนัน้
คนนัน้ไมมี่หิริ ไมมี่โอตตปัปะ และไมมี่ความเคารพ คนท่ีถกู
ความโกรธครอบง ายอ่มไมมี่ความสว่างแม้แตน้่อยเลย 

กรรมใดยงัห่างไกลจากธรรมอนัให้เกิดความเดือดร้อน 
เราจกับอกกรรมเหลา่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟังธรรมนัน้ไป
ตามล าดบั คนโกรธฆา่บิดาก็ได้ ฆา่มารดาของตนก็ได้ ฆา่พระ

ขีณาสพ (พระอรหนัต์ - ธมัมโชติ) ก็ได้ ฆา่ปถุชุนก็ได้ ลกูท่ี
มารดาเลีย้งไว้จนได้ลืมตาดโูลกนี ้ (ถ้า) ลกูเชน่นัน้กิเลสหยาบ
ช้า โกรธขึน้มายอ่มฆา่แม้มารดานัน้ผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ 

จริงอยู่ สตัว์เหล่านัน้มีตนเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบ เพราะ
ตนเป็นท่ีรักอยา่งยิ่ง คนโกรธหมกมุน่ในรูปตา่งๆ ย่อมฆ่าตวัเอง
ได้เพราะเหตตุา่งๆ ย่อมฆา่ตวัเองด้วยดาบบ้าง กินยาพิษบ้าง 
เอาเชือกผกูคอตายบ้าง โดดเขาตายบ้าง คนเหลา่นัน้ เม่ือ
กระท ากรรมอนัมีแตค่วามเส่ือมและท าลายตนก็ไมรู้่สกึ ความ
เส่ือมเกิดแตค่วามโกรธ ตามท่ีกลา่วมานี ้ เป็นบว่งของมจัจรุาช 
มีถ า้เป็นท่ีอยู่อาศยั 

บคุคลผู้มกัโกรธ มีการฝึกตน คือมีปัญญา ความเพียร 
และสมัมาทิฐิ พงึตดัความโกรธนัน้ขาดได้ บณัฑิตพงึตดัอกศุล
ธรรมแตล่ะอย่างเสียให้ขาด พงึศกึษาในธรรมเหมือนอยา่งนัน้ 
เธอทัง้หลายปรารถนาอยูว่า่ ขอความเป็นผู้ เก้อยากอยา่ได้มีแก่
เราทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายเป็นผู้ปราศจากความโกรธ ไมมี่ความคบั
แค้นใจ ปราศจากความโลภ ไมมี่ความริษยา ฝึกฝนตนแล้ว ละ

ความโกรธได้ เป็นผู้ไมมี่อาสวะ (กิเลสท่ีนอนเน่ืองในขนัธ
สนัดาน - ธมัมโชติ) จกัปรินิพพาน ฯ 
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ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

22 มิถนุายน 2545 
 

ปริญญาของพระพุทธศาสนา 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๙ 

สงัยตุตนิกาย ขนัธวารวรรค ปริญเญยยสตูร 
 
ว่าด้วยธรรมท่ีควรก าหนดรู้ 

[๓๖๙] พระนครสาวตัถี. ครัง้นัน้แล ทา่นพระราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวาย
บงัคมพระผู้ มีพระภาคแล้ว นัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่. 

พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะวา่ ดกูรราธะ เราจกัแสดงปริญเญยยธรรม (คือ) ธรรมอนั
บคุคลควรก าหนดรู้ ปริญญา (คือ) ความก าหนดรู้ และปริญญาตาวีบุคคล (คือ) บคุคลผู้ก าหนดรู้ เธอจง
ฟัง จงใสใ่จให้ดี เราจกักลา่ว. 

ทา่นพระราธะรับพระด ารัสของพระผู้ มีพระภาคแล้ว. 
พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรราธะ ปริญเญยยธรรมเป็นไฉน? ดกูรราธะ รูปแลเป็นปริญเญยยธรรม 

เวทนาเป็นปริญเญยยธรรม สญัญาเป็นปริญเญยยธรรม สงัขารเป็นปริญเญยยธรรม วิญญาณเป็นปริญเญยย

ธรรม. (ดเูร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) ดกูรราธะ ธรรมเหลา่นีเ้รากล่าววา่ปริญ
เญยยธรรม: 

ดกูรราธะ ปริญญาเป็นไฉน? ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ ความสิน้โมหะ. (ดเูร่ืองอุปกิเลส 
16 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) (ราคะมีความหมายเดียวกบัโลภะ - ธมัมโชต)ิ นีเ้รากล่าว

วา่ปริญญา. 
ดกูรราธะ ปริญญาตาวีบคุคลเป็นไฉน? ผู้ ท่ีเขาพงึเรียกกนัวา่พระอรหันต์ คือ ทา่นผู้ มีช่ืออย่างนี ้ มี

โคตรอยา่งนี.้ ดกูรราธะ ผู้ นีเ้รากลา่ววา่ปริญญาตาวีบคุคล. 
 
วิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

หลกัสตูร หรือเนือ้หาท่ีส าคญัท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอน ก็คือการก าหนดรู้ หรือการเรียนรู้ธรรมชาติของ

รูปนาม หรือขนัธ์ 5 นัน่เอง ทัง้นีก็้เพ่ือให้เห็นธรรมชาตท่ีิแท้จริง คือความไมเ่ท่ียง แปรปรวนไปตลอดเวลา เอา
แนอ่ะไรไมไ่ด้ เป็นบอ่เกิดของทกุข์สารพดัอยา่ง ไมเ่ป็นไปตามใจปรารถนา ยดึมัน่ถือมัน่อะไรไมไ่ด้เลย ฯลฯ 
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โดยมีเป้าหมายสงูสดุอยูท่ี่การพ้นจากความยึดมัน่ในสิ่งทัง้ปวง อนัเป็นผลให้กิเลสทัง้หลายหมดไป

อยา่งสิน้เชิง (ดเูร่ืองตา่งๆ ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ) ซึง่เรียกได้ว่าเป็นปริญญาของ
พระพทุธศาสนา และผู้ ท่ีได้ช่ือวา่รับปริญญาขัน้สงูสดุแล้ว ก็คือพระอรหนัต์ทัง้หลายนัน่เอง 

ลองพิจารณาดกูนัเถิดวา่ การศกึษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจบุนันี ้ ทัง้ในหลกัสตูรท่ีมีจดุหมาย
ปลายทางเป็นปริญญาบตัร เปรียญธรรม 9 ประโยค (ปธ.9) อภิธรรมบณัฑิต นกัธรรมชัน้เอก ผู้ เรียนแตล่ะ
ทา่นมีจดุหมายปลายทางท่ีแท้จริงอยูท่ี่อะไร ตรงกบัเป้าหมายท่ีพระพทุธเจ้าทรงมุง่หวงัให้เป็นหรือไม่ 

(ผู้ด าเนินการไมไ่ด้มีเจตนาท่ีจะต าหนิหลกัสตูร เพียงแตต้่องการสะกิดให้แตล่ะท่านได้พิจารณาตนเอง 

และปรับจดุหมายปลายทางให้เหมาะสมอยา่งท่ีควรจะเป็นเทา่นัน้เอง) 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

27 กรกฎาคม 2545 
 

ขันธ์ 5 (เพิ่มเตมิ) 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 
Sent: Monday, August 05, 2002 4:49 PM 

Subject: ขนัธ์ 5 

 
อา่นขนัธ์ 5 ไมเ่ข้าใจคะ่ โดยเฉพาะ "วิญญาณขนัธ์" สมมุตเิหตุการณ์ว่าอ่านหนังสือ ตามท่ีดฉินั

เข้าใจเอง ไมแ่นใ่จวา่ถกูต้องหรือไมน่ะคะ 
1.) รูป คือ หนงัสือ และตวัหนงัสือ 

2.) เวทนา คือ กลางๆ (สมมตุวิา่ไมรู้่สกึทกุข์สขุ) 
3.) สญัญา คือ จ าได้วา่น่ีหนงัสือ บนนัน้เป็นตวัหนงัสือ ภาษา ...ฯลฯ 
4.) สงัขาร คือ ... เชน่ เพียร ปิติ ง่วง ท้อถอย ฯลฯ 
5.) วิญญาณ คือ อะไรคะ ? 

อนันีเ้ป็นตวัค าถาม หาท่ีอยูใ่ห้เขาไมไ่ด้คะ่ ถ้าจ าได้ ก็เหมือนสญัญาขนัธ์ 
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ขอบคณุลว่งหน้าคะ่ท่ีกรุณาให้ความกระจา่ง 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ

1.)  รูป คือ หนงัสือ และตวัหนงัสือ นอกจากนีย้งัรวมถึงแสงสีตา่งๆ ท่ีสะท้อนจากหนงัสือมาเข้าตาเรา
ด้วยครับ ซึง่เป็นเหตใุห้เราเห็นภาพนัน้ 

2. - 3.) ใชแ่ล้วครับ 

4.)  ถกูแล้วครับ รวมถึงการปรุงแตง่ของจิต ด้านอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วย (สงัขารขนัธ์เป็นผู้ปรุงแตง่ จิตเป็น
ผู้ รับรู้การปรุงแตง่นัน้) 

5.)  วิญญาณ คือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีรับรู้ทกุอยา่ง ตัง้แต ่1. ถึง 4. ครับ 
 
 คือสิ่งตา่งๆ ตัง้แตข้่อ 1. - 4. นัน้ เป็นสภาวะท่ีเกิดขึน้มา ถ้าไมมี่วิญญาณก็จะไมมี่สิ่งท่ีรับรู้สภาวะ
เหลา่นัน้เลย ลองสงัเกตให้ดีนะครับ ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ามีการรู้สึกถึงสิ่งเหลา่นัน้ ก็แสดงวา่จะต้องมีผู้ ท่ีเข้า
ไปรับรู้สิ่งเหลา่นัน้เสมอ ถ้าไมมี่ผู้ ท่ีเข้าไปรับรู้แล้วก็จะไมส่ามารถรู้ได้วา่สิ่งเหลา่นัน้เกิดขึน้เลย 

 ต้องท าใจให้สงบแล้วลองสงัเกตดนูะครับ จะเห็นวา่มีสว่นท่ีเป็นผู้ รู้ (วิญญาณ หรือ จิต) และสว่นท่ีถกู
รู้ (รูป เวทนา สญัญา สงัขาร รวมทัง้ตวัวิญญาณเองท่ีถกูรับรู้โดยวิญญาณด้วย) เจือกนัอยูเ่สมอ เร่ืองนี ้
อธิบายให้เข้าใจได้ยาก ต้องสงัเกตจนรับรู้ได้เองถึงจะเข้าใจได้ชดัเจนจริงๆ 
 

ไมท่ราบวา่เข้าใจหรือเปลา่นะครับ 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

 
ธมัมโชติ 

12 สิงหาคม 2545 
 

การกล่าวตู่พระอรหนัต์ 
 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้
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ค าถาม 
ได้อา่นมาวา่ นกท่ีถ่ายอจุจาระรดหลงัคาโบสถ์ แม้ท าไปโดยไมรู้่ตามประสาสตัว์ แตก็่เป็นบาป ต้องรับ

วิบากกรรมหนกัหรือครับ 

และหากเราไมเ่จตนา แตเ่พราะไมรู้่หรือเข้าใจผิด พลัง้สงสยัในพระธรรม หรือในพระสงฆ์ผู้ปฏิบตัชิอบ 

เป็นบาปหนกัไหมครับ และมีวิธีแก้บาปอยา่งไร 
ขอบคณุมากครับ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

เร่ืองนกถ่ายรดหลงัคาโบสถ์น่ีผมไมท่ราบนะครับ ไมท่ราบวา่มีท่ีมายงัไง เพราะปรกติกรรมนัน้จะเน้นท่ี
เจตนา ถ้านกมีเจตนาลบหลู่ก็เป็นบาปแน่ครับ แตถ้่ามนัไมรู้่คือมีเจตนาเพียงแคจ่ะปลดทกุข์ตามธรรมชาตขิอง
มนั โดยไมรู้่ว่าโบสถ์คืออะไร อนันีก็้ไมท่ราบนะครับวา่จะเป็นบาปหรือเปลา่ ไมก่ล้ายืนยนัครับ 

แตก่รณีท่ีเราไมเ่จตนา แตเ่พราะไมรู้่หรือเข้าใจผิด พลัง้สงสยัในพระธรรม หรือในพระสงฆ์ผู้ปฏิบตัชิอบ 
เร่ืองนีมี้ในพระไตรปิฎกครับ เป็นบาปมากน้อยขึน้กบัผู้ ท่ีถกูเราสงสยั หรือตูด้่วยค าไมจ่ริงนัน้ คือถ้าผู้นัน้เป็น
พระอรหนัต์ หรือพระพทุธเจ้าก็บาปมาก ถ้าเป็นปถุชุนก็บาปน้อยลงไปครับ 

ถ้าสงสยัในพระธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดง ก็คงเทียบเทา่กบัสงสยัพระพทุธเจ้านะครับ ถ้าแคส่งสยั

พระธรรมวา่เร่ืองนีเ้ป็นอย่างไรกนัแน ่ (คือไมเ่ข้าใจ เลยยงัไมรั่บ แตก็่ไมไ่ด้ปฏิเสธ) ไมไ่ด้คดิวา่สอนผิดก็คงไม่
เป็นอะไรมาก ท่ีเห็นผลได้ชดัเจนก็คือ ท าให้ไมไ่ด้รับประโยชน์อย่างท่ีควรจะเป็น 

แตถ้่าถึงขัน้คิดวา่สอนผิดไปเลยก็คงหนกัหน่อย (ถ้าเร่ืองนัน้เป็นพทุธพจน์จริงๆ ไมใ่ชมี่การ
คลาดเคล่ือน หรือบิดเบือน) ตวัอยา่งเชน่ 

1.) ตอนท่ีพระสารีบตุรเข้าเฝ้า และฟังธรรมจากพระพทุธเจ้าครัง้แรกนัน้ พอทรงแสดงธรรมเสร็จ
พระพทุธเจ้าถามวา่เช่ือหรือเปลา่ คนอ่ืนๆ บอกวา่เช่ือกนัหมด แตพ่ระสารีบตุรกลบัตอบวา่ไมเ่ช่ือ 
คนอ่ืนก็มองพระสารีบตุรในทางท่ีไมดี่ พระสารีบตุรให้เหตผุลวา่ขอน าไปพิจารณาให้ดีซะก่อน ถ้า
เห็นวา่สมควรเช่ือก็ถึงจะเช่ือ พระพทุธเจ้าก็ให้สาธุการในเร่ืองนี ้ ตรัสท านองวา่พระสารีบตุรเป็นผู้ มี
ปัญญา ไมไ่ด้ตรัสวา่เป็นบาปกรรมแตอ่ยา่งใด 

2.) ในสมยัพระกสัสปพทุธเจ้า (พระพทุธเจ้าพระองค์ท่ีแล้ว) พระโพธิสตัว์ ซึง่ตอนนัน้มีช่ือวา่โชตปิาละ 
(พระพทุธเจ้าพระองค์ปัจจบุนั) เคยกล่าวตูพ่ระกสัสปพทุธเจ้าเอาไว้ ด้วยกรรมนัน้ (การกลา่วตู่
พระอรหนัต์ด้วยค าไมจ่ริง เป็นกรรมท่ีขดัขวางตอ่สวรรค์ และมรรคผลนิพพาน) ท าให้เจ้าชายสิทธตั
ถะต้องท าความเพียรอยูถ่ึง 6 ปี ถึงได้ตรัสรู้ ทัง้ๆ ท่ีบารมีเตม็รอบแล้ว ดงัความในพระไตรปิฎก 
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พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๑ - หน้าที่ 214 (ชดุ 91 เลม่ ของ
มหามกฏุฯ) ดงันี ้

ก็ในกาลนัน้ เราได้เป็นพราหมณ์ช่ือ โชตปิาละ ได้กลา่วกะพระกสัสปสคุตเจ้าวา่ การตรัสรู้

ของสมณะโล้น (หมายถึงพระกสัสปพทุธเจ้า - ธมัมโชต)ิ จกัมีมาแตไ่หน การตรัสรู้เป็นของได้ยาก
ยิ่ง. เพราะวิบากของกรรมนัน้ เราจงึต้องท าทกุรกิริยามากมาย อยู่ท่ีต าบลอรุุเวลาถึง ๖ ปี จากนัน้
จงึได้บรรลพุระโพธิญาณ. 

เราไมไ่ด้บรรลพุระโพธิญาณอนัสงูสดุโดยหนทางนัน้ (หมายถึงไมไ่ด้บรรลเุพราะการท า
ทกุรกิริยาอนัเป็นทางผิดนัน้ - ธมัมโชติ) เราถกูกรรมเก่าห้ามไว้ จงึได้แสวงหาโดยทางผิด. 

3.) ในพระไตรปิฎก (อาจอยู่ในสว่นของอรรถกถานะครับ) มีกลา่วถึงภิกษุรูปหนึง่ได้คดิในใจถึงพระ
อรหนัต์รูปหนึง่ (เดนิไปด้วยกนั) ท านองวา่ได้ท าอะไรอย่างหนึง่ด้วยอ านาจของกิเลส (ขออภยัท่ีผม
จ ารายละเอียดไมไ่ด้แล้วครับ) พระอรหนัต์รูปนัน้รู้วาระจิต ต้องการจะสงเคราะห์ภิกษุรูปนัน้ จงึได้
ถามท านองวา่ทา่นบวชมาน่ีมีอะไรเป็นท่ีพึง่หรือยงั 

ภิกษุรูปนัน้ตอบวา่ ผมเป็นโสดาบนัครับ พระอรหนัต์จึงถามท านองว่า ท่านไมต้่องการ

มรรคผลขัน้สงูขึน้ไปหรือ (โปรดสงัเกตว่าแม้วา่เป็นโสดาบนัแล้ว และเพียงแคค่ิด ก็ยงัเป็นบาป
ขวางมรรคผลเลยนะครับ) ภิกษุรูปนัน้จงึรู้ได้วา่ทา่นเป็นพระอรหนัต์ จงึได้รีบขอขมา และขอให้ทา่น
ยกโทษให้ 

 
วิธีแก้ไข 

ถ้าทา่นผู้นัน้ยงัมีชีวิตอยู่ ก็ไปสารภาพผิดกบัทา่น (ต้องส านกึผิดด้วยใจจริง) แล้วขอให้ทา่นยกโทษให้ 
เม่ือทา่นยกโทษให้แล้วก็พ้นผิด (ถ้าจะยงัมีบาปเหลืออยู่ก็น้อยมากครับ) ดงัเชน่ตวัอยา่งข้างต้น 

ถ้าทา่นผู้นัน้มรณภาพไปแล้ว ขัน้แรกก็ต้องส านกึผิดจากใจจริงซะก่อน จากนัน้ก็อธิษฐานจิตขอขมา
ทา่น ขอให้ทา่นยกโทษให้ ถ้ามีสิ่งแทนทา่นอยู ่เช่น อฐิัธาต ุเจดีย์ รูปภาพ ฯลฯ ก็ควรท าตอ่หน้าสิ่งเหลา่นัน้ ถ้า
จะให้ดียิ่งขึน้ก็ควรมีดอกไม้ ธูป เทียน ประกอบด้วยครับ แตท่ี่ส าคัญท่ีสุดก็คือการส านึกผิดอย่างแท้จริง 

 
ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 

ธมัมโชติ 

12 สิงหาคม 2545 
 

ขันธ์ 5 (เพิ่มเตมิ 2) 
 



ทัว่ไป  75 

ผู้สนใจทา่นหนึง่ได้เมล์มาถามปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ ทางผู้ด าเนินการเห็นวา่นา่จะเป็นประโยชน์ แก่
ทา่นอ่ืนๆ ด้วย จงึขออนญุาตน ามาลงเอาไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้

 
ค าถาม 

Subject: พอเข้าใจ แตย่งัแยกไมอ่อกคะ่ 
ขอบพระคณุมากคะ่ส าหรับค าอธิบาย (ดเูร่ืองขันธ์ 5 (เพิ่มเตมิ) ประกอบ - ธมัมโชติ) 
ตอนนีเ้ข้าใจมากขึน้ตอนค าว่า "ส่วนส่ง" กบั "ส่วนรับ" น่ีแหละคะ่ แตย่งัแยกไมอ่อก มนัเหมือนกบั

วิญญาณขนัธ์ผสมเป็นเนือ้เดียวกบัส่ีส่วนข้างหน้าเลยหนะ่คะ่ 

จะลองไปปฏิบตัิ (สงัเกตอย่างละเอียด) ทกุครัง้ท่ีรู้ตวัคะ่ 

 
ตอบ 
สวสัดีครับ 
ขอบคณุครับท่ีให้ความสนใจเว็บไซต์ ธมัมโชต ิ
 

การแยกขนัธ์ตา่งๆ ออกจากกนัได้ด้วยปัญญาของตนเองอยา่งแท้จริงนัน้ (คือด้วยความรู้สกึของเรา
เอง) จดัเป็นวิปัสสนาญาณขัน้ต้นๆ ด้วยนะครับ เพราะฉะนัน้ก็ต้องอาศยัการสงัเกตท่ีละเอียดซกัหน่อย 

โดยความเป็นจริงแล้วนามขนัธ์ทัง้ 4 คือ เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณนัน้ จะเจือกนัอยู ่ แต่
แยกกนัท าหน้าท่ีครับ โดยวิญญาณขนัธ์จะท าหน้าท่ีเป็นตวัรู้ ถ้าจบัความรู้สกึไปท่ีตวัผู้ รู้ได้ ก็จะแยกสว่นท่ีเป็น
ตวัถกูรู้ออกได้ครับ 

หมายถึงแยกให้เห็นการท าหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนันะครับ ไมใ่ชแ่ยกสว่นเอาไว้คนละกองจริงๆ เพราะทัง้ 

4 ขนัธ์จะเจือกนัอยูเ่สมอครับ เกิดพร้อมกนั ดบัพร้อมกนั อยูใ่นท่ีเดียวกนัตลอดครับ เพียงแตว่า่ในเวลานัน้ตวั
ไหนจะแสดงบทบาทเดน่กว่ากนัเทา่นัน้ 

ขัน้แรกลองแยกระหว่างรูปกบันามดกู่อนนะครับ เชน่ เวลาได้ยินเสียง ลองเพง่ความรู้สกึไปท่ีแก้วห ู

สงัเกตดจูะรู้สกึได้วา่มีเสียงมากระทบแก้วห ู (ทัง้เสียงและแก้วหู รวมทัง้เส้นประสาทรับเสียงเป็นรูป) และมีผู้
รับรู้เสียงนัน้ (โสตวิญญาณ คือวิญญาณในขณะท าหน้าท่ีรับรู้เสียง) เกิดขึน้ท่ีระบบประสาทรับเสียงท่ีแก้วหู
นัน้ พร้อมกบันามขนัธ์อ่ืนๆ คือ เวทนา สญัญา และสงัขารขนัธ์ 

เม่ือแยกรูปออกจากนามได้แล้ว ก็ลองแยกเวทนา สญัญา และสงัขารขนัธ์ ออกจากวิญญาณขนัธ์ 

(ผู้ รู้) ตอ่ไป โดยพยายามหาความรู้สึกท่ีเป็นผู้ รู้ให้เจอ แล้วสงัเกตผู้ รู้นัน้ให้ดี ก็จะแยกนามขนัธ์อ่ืนท่ีเป็นผู้ถกูรู้
ออกมาได้ 

ค าวา่ "ส่วนส่ง" กบั "ส่วนรับ" น่ีไมท่ราบวา่หมายถึงผู้ถูกรู้ กบัผู้รู้หรือเปลา่ครับ 

 



ทัว่ไป  76 

ถ้ายงัไมก่ระจา่ง หรือมีข้อสงสยัอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหมน่ะครับ ไมต้่องเกรงใจ 
 

ธมัมโชติ 

17 สิงหาคม 2545 

 
เรียนคณุธมัมโชติ 

ขออภยัเร่ืองใช้ศพัท์ตามอ าเภอใจไปนิดนงึนะคะ แตก็่หมายความเชน่นัน้คะ่ คือ "ตัวส่ง" ก็ตัง้ใจ
หมายถึง "ผู้ถูกรู้" "ตัวรับ" ก็ตัง้ใจวา่จะพดูถึง "ผู้รู้" นัน่แหละคะ่ 

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

คนชอบจับผิดผู้อ่ืนไม่เจริญในธรรม 
อรรถกถาธรรมบท : มลวรรควรรณนา 

เร่ืองพระอชุฌานสญัญีเถระ 
 
ข้อความเบือ้งต้น 

พระศาสดา เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภพระเถระรูปหนึง่ช่ือ อชุฌานสญัญี ตรัสพระธรรม
เทศนานีว้า่ "ปรวชฺชานปุสฺสิสฺส" เป็นต้น. 
 
คุณวิเศษให้เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อ่ืน 
(นา่จะเป็น "คณุวิเศษไมเ่กิดแก่ผู้ เพง่โทษผู้ อ่ืน " มากกว่านะครับ - ธมัมโชติ) 

ได้ยินวา่ พระเถระนัน้เท่ียวแสห่าแตโ่ทษของภิกษุทัง้หลายเทา่นัน้ วา่ " ภิกษุนี ้ ยอ่มนุ่งอยา่งนี,้ ภิกษุนี ้
ยอ่มหม่อยา่งนี.้" (คือคอยจบัผิด และกลา่วตเิตียนผู้ อ่ืน - ธมัมโชติ) พวกภิกษุกราบทลูแดพ่ระศาสดาว่า "ข้าแต่
พระองค์ผู้ เจริญ พระเถระช่ือโน้น ยอ่มกระท าอย่างนี.้" 

พระศาสดาตรัสว่า " ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุผู้ตัง้อยูใ่นข้อวตัร กลา่วสอนอยูอ่ยา่งนี ้ ใครๆ ไมค่วรตเิตียน, 
(หมายถึงผู้ ท่ีกล่าวสอนผู้ อ่ืนด้วยความเมตตา เพ่ือให้เขาปฏิบตัิตนได้ถกูต้อง เหมาะสม - ธมัมโชติ) สว่นภิกษุใด 
แสวงหาโทษของชนเหลา่อ่ืน เพราะความมุง่หมายในอนัยกโทษ (ค าวา่ "ยกโทษ" ในส านวนบาลี หมายถึงการ
กลา่วโทษ ไมไ่ด้หมายถึงการให้อภยัอยา่งในส านวนไทย - ธมัมโชต)ิ กลา่วอย่างนีแ้ล้วเท่ียวไปอยู่, บรรดาคณุ
วิเศษมีฌานเป็นต้น คณุวิเศษแม้อยา่งหนึง่ ยอ่มไมเ่กิดขึน้แก่ภิกษุนัน้. อาสวะทัง้หลายเทา่นัน้ยอ่มเจริญอยา่ง
เดียว" 

(อาสวะ คือกิเลสท่ีนอนเน่ืองอยูใ่นสนัดาน - ธมัมโชติ) 
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ดงันีแ้ล้ว จงึตรัสพระคาถานีว้า่:- 
๑๑. ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส 
นิจฺจ  อุชฺฌานสญฺญิโน 
อาสวา ตสฺส วฑฒฺนฺติ 
อารา โส อาสวกฺขยา. 

 
"อาสวะทัง้หลายย่อมเจริญแก่บุคคลนัน้ 

ผู้คอยดูโทษของบุคคลอ่ืน 
ผู้มีความมุ่งหมายในอันยกโทษเป็นนิตย์, 

บุคคลนัน้เป็นผู้ไกลจากความสิน้ไปแห่งอาสวะ." 
 

วิเคราะห์เพิ่มเตมิ 
ผู้ ท่ีคอยจ้องจบัผิดผู้ อ่ืนนัน้ จิตใจจะหยาบกระด้าง จงึเป็นอปุสรรคตอ่ความเจริญก้าวหน้าในธรรม 

เพราะผู้ ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมนัน้ จิตใจจะประณีต ละเอียดอ่อนขึน้ไปเร่ือยๆ ตามขัน้ของความ
เจริญก้าวหน้านัน้ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

31 สิงหาคม 2545 
 

พระอรหันต์ยงัถูกนินทา 
อรรถกถาธรรมบท : โกธวรรควรรณนา 

เร่ืองอตลุอบุาสก 
 
อตุละโกรธพระเรวตะเพราะท่านไม่พูดด้วย 

ความพิสดารวา่ อตลุะนัน้เป็นอบุาสกชาวกรุงสาวตัถี มีอบุาสกเป็นบริวาร ๕๐๐ คน วนัหนึง่พาพวก

อบุาสกเหลา่นัน้ไปวิหาร เพ่ือต้องการฟังธรรม ใคร่จะฟังธรรมในส านกัพระเรวตเถระ ไหว้พระเรวตเถระแล้วนัง่. 
ก็ทา่นผู้ มีอายนุัน้เป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้น เท่ียวไปผู้ เดียวเหมือนราชสีห์, ฉะนัน้ ทา่นจงึไมก่ลา่วอะไร

กบัอบุาสกนัน้ เขาโกรธวา่ "พระเถระนีไ้มก่ลา่วอะไร" จงึลกุขึน้ 
ไปยงัส านกัพระสารีบตุรเถระ ยืนอยู่ ณ สว่นข้างหนึง่. เม่ือพระเถระกลา่วว่า "พวกทา่นมาด้วย

ต้องการอะไร?" จงึกลา่ววา่ "ทา่นขอรับ ผมพาอบุาสกเหลา่นีเ้ข้าไปหาพระเรวตเถระ เพ่ือต้องการฟังธรรม, 

พระเถระไมก่ลา่วอะไรแก่ผมนัน้เลย, ผมนัน้โกรธทา่น จงึมาท่ีนี,้ ขอทา่นจงแสดงธรรมแก่ผมเถิด." 
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ล าดบันัน้ พระเถระกลา่ววา่ "ถ้าอยา่งนัน้ พวกทา่นจงนัง่เถิด อบุาสกทัง้หลาย" แล้วแสดงอภิธรรม
กถาอยา่งมากมาย. 
 
อตุละโกรธคนผู้พูดมาก 

อบุาสกโกรธวา่ "ช่ือวา่อภิธรรมกถา ละเอียดยิ่งนกั สขุมุยิ่งนกั, พระเถระแสดงอภิธรรมอยา่งเดียว
มากมาย, พวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี"้ 

ดงันีแ้ล้ว ได้พาบริษัทไปยงัส านกัพระอานนทเถระ; แม้เม่ือพระเถระกลา่วว่า "ท าไม? อบุาสก," จงึ

กลา่ววา่ "ทา่นขอรับ พวกผมเข้าไปหาพระเรวตเถระ เพ่ือต้องการฟังธรรม, ไมไ่ด้แม้แตก่ารสนทนาและ
ปราศรัยในส านกัของทา่น เลยโกรธ แล้วจงึมายงัส านกัของพระสารีบตุรเถระ, แม้พระเถระนัน้ก็แสดงอภิธรรม
อยา่งเดียวละเอียดนกั มากมายแก่พวกผม, พวกผมโกรธแม้ตอ่พระเถระนัน้ว่า พวกเราต้องการอะไรด้วย
อภิธรรมนี ้แล้วจงึมาท่ีนี;้ ขอทา่นจงแสดงธรรมกถาแก่พวกผมเถิด ขอรับ." 

พระเถระ. (จงึกลา่วว่า - ธมัมโชติ) ถ้าอยา่งนัน้ ขอพวกทา่นจงนัง่ฟังเถิด. 

พระเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแตน้่อยๆ ท าให้เข้าใจง่าย. 
 
อตุละโกรธคนผู้พูดน้อย 

พวกเขาโกรธแม้ตอ่พระเถระแล้ว ก็ไปยงัส านกัพระศาสดา ถวายบงัคมแล้วนัง่ ณ สว่นข้างหนึง่. 
ล าดบันัน้ พระศาสดาตรัสกะพวกเขาวา่ "อบุาสกทัง้หลาย พวกทา่นมาท าไมกนั." 

พวกอบุาสก. เพ่ือต้องการฟังธรรม พระเจ้าข้า. 
พระศาสดา. ก็พวกทา่นฟังธรรมแล้วหรือ? 

พวกอบุาสก. ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ เบือ้งต้นพวกข้าพระองค์ เข้าไปหาพระเรวตเถระ, ทา่นไมก่ลา่ว

อะไรกบัพวกข้าพระองค์, พวกข้าพระองค์โกรธทา่นแล้ว จงึไปหาพระสารีบตุรเถระ, พระเถระนัน้แสดง
อภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมาย, พวกข้าพระองค์ก าหนดอภิธรรมนัน้ไมไ่ด้ จงึโกรธ แล้วเข้าไปหาพระอาน
นทเถระ พระเถระนัน้แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนกั, พวกข้าพระองค์โกรธแม้ตอ่ทา่น แล้วมาในท่ีนี.้ 
 
การนินทาสรรเสริญเป็นของเก่า 

พระศาสดาทรงสดบัถ้อยค าของเขาแล้ว จงึตรัสวา่ "อตลุะ ข้อนัน้เขาเคยประพฤติกนัมาตัง้แตโ่บราณ
ทีเดียว, ชนทัง้หลายตเิตียนทัง้คนนิ่ง ทัง้คนพดูมาก ทัง้คนพดูน้อยทีเดียว, ด้วยว่าผู้อนัเขาพงึตเิตียนอย่างเดียว
เทา่นัน้ หรือวา่ผู้อนัเขาพงึสรรเสริญอยา่งเดียวไมมี่เลย; แม้พระราชาทัง้หลาย คนบางพวกก็นินทา บางพวกก็

สรรเสริญ, แผน่ดนิใหญ่ก็ดี, พระจนัทร์และพระอาทิตย์ก็ดี, ธาตมีุอากาศเป็นต้นก็ดี, คนบางพวกนินทา บาง
พวกสรรเสริญ, แม้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผู้ประทบันัง่แสดงธรรมในทา่มกลางบริษัท ๔ บางพวกนินทา บาง
พวกสรรเสริญ; ก็การนินทาและสรรเสริญของพวกอันธพาลไม่เป็นประมาณ (คือเป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่
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ควรใสใ่จ - ธมัมโชติ); แต่ผู้ท่ีถูกบัณฑติผู้มีปัญญาตเิตียน จึงช่ือว่าเป็นอันตเิตียน ผู้อันบัณฑติ

สรรเสริญแล้ว ช่ือว่าเป็นอันสรรเสริญ" 

ดงันีแ้ล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหลา่นีว้า่ :- 
โปราณเมต  อตลุ เนต  อชฺชตนามิว 

นินฺทนฺติ ตณฺุหิมาสีน  นินฺทนฺติ พหภุาณิน  
มิตภาณิมฺปิ นินฺทนฺต ินตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 
น จาห ุน จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ 

เอกนฺต ินินฺทิโต โปโส เอกนฺต  วา ปส สิโต 
ยญฺเจ วิญฺญ ูปส สนฺติ อนวุิจฺจ สเุว สเุว 
อจฺฉิทฺทวตฺุต ึเมธาว ึปญฺญาสีลสมาหิ 
เนกฺข  ชมฺโพนทสฺเสว โก ต  นินฺทิตมุรหติ 
เทวาปิ น  ปส สนฺต ิพฺรหฺมนุาปิ ปส สิโต. 

 
"อตลุะ การนินทาและสรรเสริญนัน่เป็นของเก่า, 

นัน่มิใชเ่ป็นเหมือนมีในวนันี,้ ชนทัง้หลายย่อมนินทาผู้นัง่นิ่งบ้าง, 
ยอ่มนินทาผู้พดูมากบ้าง, ยอ่มนินทาผู้พดูพอประมาณบ้าง. 

ผู้ไมถ่กูนินทาไมมี่ในโลก คนผู้ถกูนินทาโดยสว่นเดียว 
หรือวา่อนัเขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวไมไ่ด้มีแล้ว จกัไมมี่ 

และไมมี่อยูใ่นบดันี;้ 
หากวา่วิญญชูนใคร่ครวญแล้วทกุๆ วนั สรรเสริญผู้ใด 

ซึง่มีความประพฤตไิมข่าดสาย มีปัญญา ผู้ตัง้มัน่ด้วยปัญญาและศีล, 
ใครเลา่ย่อมควรเพ่ือตเิตียนผู้นัน้ ผู้ เป็นดงัแทง่ทองชมพนูทุ 

แม้เทวดาและมนษุย์ทัง้หลายก็สรรเสริญเขา ถึงพรหมก็สรรเสริญแล้ว." 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

30 กนัยายน 2545 
 

การแสดงธรรมที่ไม่ยกตนและไม่ข่มผู้อ่ืน 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๒ องัคตุตรนิกาย 

เอก-ทกุ-ตกินิบาต อาชีวกสตูร 
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[๕๑๒] สมยัหนึง่ ทา่นพระอานนท์อยูท่ี่โฆสิตาราม ใกล้กรุงโกสมัพี ครัง้นัน้แล คฤหบดีผู้ เป็นสาวกของ

อาชีวก (นกับวชลทัธิหนึง่ภายนอกพระพทุธศาสนา - ธมัมโชติ) คนหนึง่ เข้าไปหาทา่นพระอานนท์ถึงท่ีอยู ่
อภิวาทแล้ว นัง่ลง ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ครัน้แล้วได้ถามวา่ ข้าแตท่า่นพระอานนท์ คนพวกไหนเลา่ ได้กลา่ว
ธรรมไว้ดีแล้ว พวกไหนปฏิบตัดีิแล้วในโลก พวกไหนด าเนินไปดีแล้วในโลก 

ทา่นพระอานนท์กลา่ววา่ ดกูรคฤหบดี ถ้าเชน่นัน้เราจกัย้อนถามทา่นในข้อนี ้ทา่นชอบใจอยา่งใด ก็พงึ
กลา่วแก้อยา่งนัน้ ทา่นจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ แสดงธรรมเพ่ือละ
โทสะ แสดงธรรมเพื่อละโมหะ คนพวกนัน้กลา่วธรรมดีแล้วหรือหาไม่ หรือว่าในข้อนีท้่านมีความเห็นอยา่งไร ฯ 

ค. ข้าแตท่า่นผู้ เจริญ คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ แสดงธรรมเพ่ือละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือละ
โมหะ คนพวกนัน้กล่าวธรรมดีแล้ว ในข้อนีข้้าพเจ้ามีความเห็นอยา่งนี ้ฯ 

อา. ดกูรคฤหบดี ทา่นจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน คนพวกใดปฏิบตัเิพ่ือละราคะ ปฏิบตัเิพ่ือละ
โทสะ ปฏิบตัเิพ่ือละโมหะ คนพวกนัน้ปฏิบตัิดีแล้วในโลกใชห่รือไม ่หรือวา่ในข้อนีท้า่นมีความเห็นอยา่งไร ฯ 

ค. ข้าแตท่า่นผู้ เจริญ คนพวกใดปฏิบตัเิพ่ือละราคะ ปฏิบตัเิพ่ือละโทสะ ปฏิบตัเิพ่ือละโมหะ คนพวก
นัน้ปฏิบตัดีิแล้วในโลก ในข้อนีข้้าพเจ้ามีความเห็นอยา่งนี ้ฯ 

อา. ดกูรคฤหบดี ทา่นจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน คนพวกใดละราคะได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท าให้
ไมมี่ท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท าไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็นธรรมดา คนพวกใดละโทสะได้แล้ว ฯลฯ คนพวก
ใดละโมหะได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท าไมใ่ห้มีท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท าไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็น
ธรรมดา คนพวกนัน้ด าเนินไปดีแล้วในโลกใชห่รือไม่ หรือวา่ในข้อนีท้า่นมีความเห็นอย่างไร ฯ 

ค. ข้าแตท่า่นผู้ เจริญ คนพวกใดละราคะได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท าให้ไมมี่ท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท า
ไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็นธรรมดา คนพวกใดละโทสะได้แล้ว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะได้แล้ว ตดัราก
ขาดแล้ว ท าไมใ่ห้มีท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท าไมใ่ห้มี ไม่ให้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็นธรรมดา คนพวกนัน้ด าเนินไปดี
แล้วในโลก ในข้อนีข้้าพเจ้ามีความเห็นอยา่งนี ้ฯ 

อา. ดกูรคฤหบดี ข้อนีท้า่นได้กลา่วแก้แล้วว่า คนพวกใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ แสดงธรรมเพ่ือละ
โทสะ แสดงธรรมเพ่ือละโมหะ คนพวกนัน้กลา่วธรรมดีแล้ว ข้อนีท้า่นได้กลา่วแก้แล้ววา่ คนพวกใดปฏิบตัเิพ่ือ
ละราคะ ปฏิบตัเิพ่ือละโทสะ ปฏิบตัเิพ่ือละโมหะ คนพวกนัน้ปฏิบตัิดีแล้วในโลก ข้อนีท้า่นได้กลา่วแก้แล้ววา่ 
คนพวกใดละราคะได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท าไมใ่ห้มีท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท าไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็น
ธรรมดา คนพวกใดละโทสะได้แล้ว ฯลฯ คนพวกใดละโมหะได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท าไมใ่ห้มีท่ีตัง้ดจุตาลยอด
ด้วน ท าไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็นธรรมดา คนพวกนัน้ด าเนินไปดีแล้วในโลก ดงันีแ้ล ฯ 

ค. ข้าแตท่่านผู้ เจริญ ข้อนีน้่าอศัจรรย์ ข้าแตท่า่นผู้ เจริญ ไมเ่คยมี ธรรมเทศนาจักไม่ช่ือว่าเป็นการ
ยกย่องธรรมของตนเอง และจักไม่เป็นการรุกรานธรรมของผู้อ่ืน เป็นธรรมเทศนาเฉพาะแต่ในเหตุ 
ท่านกล่าวแต่เนือ้ความ และมิได้น าตนเข้าไป 
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ข้าแตท่่านพระอานนท์ ทา่นทัง้หลายแสดงธรรมเพื่อละราคะ แสดงธรรมเพื่อละโทสะ แสดงธรรมเพ่ือ
ละโมหะ ทา่นทัง้หลายกลา่วธรรมดีแล้ว ทา่นทัง้หลายปฏิบตัิดีแล้วในโลก ทา่นทัง้หลายละราคะได้แล้ว ตดัราก
ขาดแล้ว ท าไมใ่ห้มีท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท าไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้อีกตอ่ไปเป็นธรรมดา ทา่นทัง้หลายละโทสะได้
แล้ว ฯลฯ ทา่นทัง้หลายละโมหะได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท าไมใ่ห้มีท่ีตัง้ดจุตาลยอดด้วน ท าไมใ่ห้มี ไมใ่ห้เกิดขึน้
อีกตอ่ไปเป็นธรรมดา ทา่นทัง้หลายด าเนินไปดีแล้วในโลก 

ข้าแตท่่านผู้ เจริญ ภาษิตของทา่นแจม่แจ้งนกั ข้าแตท่า่นผู้ เจริญ ภาษิตของท่านแจม่แจ้งนกั พระผู้ เป็น
เจ้าอานนท์ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบคุคลหงายของท่ีคว ่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่ผู้หลง
ทาง หรือส่องประทีปในท่ีมืดด้วยตัง้ใจวา่ คนมีจกัษุจกัเห็นรูป ฉะนัน้ 

ข้าแตท่่านพระอานนท์ ข้าพเจ้านีข้อถึงพระผู้ มีพระภาค กบัทัง้พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์วา่เป็น
สรณะ ขอพระผู้ เป็นเจ้าอานนท์จงจ าข้าพเจ้าวา่เป็นอบุาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป ฯ 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

5 พฤศจิกายน 2545 
 

ภรรยา 7 จ าพวก 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๕ องัคตุตรนิกาย 

สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต วรรคท่ีไมส่งเคราะห์เข้าในปัณณาสก์ 
อพัยากตวรรคท่ี ๑ ภริยาสตูร 

 
[๖๐] ครัง้นัน้ เม่ือเวลาเช้า พระผู้ มีพระภาคทรงนุง่แล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยงันิเวศน์

ของทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐี ประทบันัง่บนอาสนะท่ีปลูาดแล้ว ก็สมยันัน้มนษุย์ทัง้หลายในนิเวศน์ของทา่น
อนาถบณิฑิกเศรษฐีสง่เสียงอือ้องึ ทา่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคม
แล้ว นัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ 

ครัน้แล้ว พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ดกูรคฤหบดี เหตไุรหนอ มนษุย์ทัง้หลายในนิเวศน์ของทา่นจงึ
สง่เสียงอือ้องึ เหมือนชาวประมงแยง่ปลากนั 

อนาถบณิฑิกเศรษฐีกราบทลูวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ นางสชุาดาคนนีข้้าพระองค์น ามาจากตระกลู
มัง่คัง่ มาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไมเ่ช่ือถือแมผ่วั พ่อผวั สามี แม้แตพ่ระผู้ มีพระภาคนางก็ไมส่กัการะเคารพนบั
ถือบชูา 

ล าดบันัน้ พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกนางสชุาดาหญิงสะใภ้ในเรือนวา่ มาน่ีแนะ่นางสชุาดา 
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นางสชุาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทลูรับพระผู้ มีพระภาคแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวาย
บงัคมแล้วนัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ 

ครัน้แล้ว พระผู้ มีพระภาคตรัสถามวา่ ดกูรนางสชุาดา ภริยาของบรุุษ ๗ จ าพวกนี ้๗ จ าพวกเป็นไฉน 
คือ ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต ๑ เสมอด้วยโจร ๑ เสมอด้วยนาย ๑ เสมอด้วยแม่ ๑ เสมอด้วยพ่ีสาวน้องสาว ๑ 
เสมอด้วยเพ่ือน ๑ เสมอด้วยทาสี ๑ ดกูรนางสชุาดา ภริยาของบรุุษ ๗ จ าพวกนีแ้ล เธอเป็นจ าพวกไหนใน ๗ 

จ าพวกนัน้ 
นางสชุาดากราบทลูวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ หมอ่มฉนัยงัไมรู้่ทัว่ถึงความแหง่พระด ารัส ท่ีพระผู้ มีพระ

ภาคตรัสแล้วโดยย่อนีไ้ด้โดยพิสดาร ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้ มีพระภาคโปรด
ทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉนั โดยท่ีหมอ่มฉนัจะพงึรู้ทัว่ถึงเนือ้ความแหง่พระด ารัส ท่ีพระผู้ มีพระภาคตรัสโดยย่อ
นี ้โดยพิสดารเถิด ฯ 

พ. ดกูรนางสชุาดา ถ้าอยา่งนัน้เธอจงฟัง จงใสใ่จให้ดี เราจกักลา่ว 
นางสชุาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทลูรับพระผู้ มีพระภาคแล้ว พระผู้ มีพระภาคตรัสพระพทุธพจน์นีว้า่ ภริยา

ผู้ มีจิตประทษุร้าย ไมอ่นเุคราะห์ด้วยประโยชน์เกือ้กลู ยินดีในชายอ่ืน ดหูมิ่นสามี เป็นผู้อนัเขาซือ้มาด้วยทรัพย์ 
พยายามจะฆา่ผวั ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกว่า วธกาภริยา ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต 

สามีของหญิงประกอบด้วยศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ได้ทรัพย์ใดมา ภริยาปรารถนาจะ
ยกัยอกทรัพย์ แม้มีอยูน้่อยนัน้เสีย ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกว่า โจรภริยา ภริยาเสมอด้วยโจร 

ภริยาท่ีไมส่นใจการงาน เกียจคร้าน กินมาก ปากร้าย ปากกล้า ร้ายกาจ กลา่วค าหยาบ ขม่ข่ีผวัผู้ขยนั
ขนัแข็ง ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกวา่ อยัยาภริยา ภริยาเสมอด้วยนาย 

ภริยาใดอนเุคราะห์ด้วยประโยชน์เกือ้กลูทกุเม่ือ ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบตุร รักษาทรัพย์ท่ี
สามีหามาได้ไว้ ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกวา่ มาตาภริยา ภริยาเสมอด้วยมารดา 

ภริยาท่ีเป็นเหมือนพ่ีสาวน้องสาว มีความเคารพในสามีของตน เป็นคนละอายบาป เป็นไปตามอ านาจ
สามี ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกวา่ ภคนีิภริยา ภริยาเสมอด้วยพ่ีสาวน้องสาว 

ภริยาใดในโลกนีเ้ห็นสามีแล้วช่ืนชมยินดี เหมือนเพ่ือนผู้จากไปนานแล้วกลบัมา เป็นหญิงมีตระกลู มี
ศีล มีวตัร ปฏิบตัสิามี ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกวา่ สขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพ่ือน 

ภริยาใดสามีเฆ่ียนตี ขูต่ะคอก ก็ไมโ่กรธ ไมค่ดิพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได้ เป็นไปตามอ านาจสามี 

ภริยาของบรุุษเห็นปานนีเ้รียกวา่ ทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสี (ทาสท่ีเป็นหญิง - ธมัมโชติ) 
ภริยาท่ีเรียกวา่ วธกาภริยา ๑ โจรีภริยา ๑ อยัยาภริยา ๑ ภริยาทัง้ ๓ จ าพวกนัน้ ล้วนแตเ่ป็นคนทศีุล 

หยาบช้า ไมเ่อือ้เฟือ้ เม่ือตายไปยอ่มเข้าถึงนรก 
สว่นภริยาท่ีเรียกวา่ มาตาภริยา ๑ ภคนีิภริยา ๑ สขีภริยา ๑ ทาสีภริยา ๑ ภริยาทัง้ ๔ จ าพวกนัน้ 

เพราะตัง้อยูใ่นศีล ถนอมรักไว้ยัง่ยืน เม่ือตายไปย่อมเข้าถึงสคุติ 
ดกูรนางสชุาดา ภริยาของบรุุษ ๗ จ าพวกนีแ้ล เธอเป็นภริยาจ าพวกไหน ใน ๗ จ าพวกนัน้ ฯ 
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ส. ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป ขอพระผู้ มีพระภาคโปรดทรงจ าหม่อมฉนัวา่ เป็นภริยา
ของสามี ผู้ เสมอด้วยทาสี ฯ 

จบสตูรท่ี ๑๐ 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

11 มกราคม 2546 

บุพกรรมของพระพุทธเจ้า 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๒๔ ขทุทกนิกาย อปทาน ภาค ๑ 

อมัพฏผลวรรคท่ี ๓๙ พทุธาปทานช่ือปพุพกรรมปิโลตท่ีิ ๑๐ 

 
ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง 
 

[๓๙๒] พระผู้ มีพระภาคผู้ เป็นนายกของโลก แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอนัมาก ประทบันัง่อยูท่ี่พืน้
หินอนัเป็นรัมณียสถาน โชติชว่งด้วยแก้วตา่งๆ ในละแวกป่าอนัมีกลิ่นหอมตา่งๆ ใกล้สระอโนดาต ตรัสชีแ้จงบุ
รพกรรมทัง้หลายของพระองค์ ณ ท่ีนัน้วา่ 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟังกรรมท่ีเราท าแล้วของเรา เราเห็นภิกษุผู้ ถืออยู่ป่าเป็นวตัรรูปหนึง่

แล้วได้ถวายผ้าเก่า (คงเพราะมีแตผ้่าเก่า คงไมใ่ชมี่ผ้าใหมแ่ตถ่วายผ้าเก่านะครับ - ธมัมโชต)ิ เราปรารถนา
เป็นพระพทุธเจ้าเป็นครัง้แรก เพ่ือความเป็นพระพทุธเจ้า ในกาลนัน้ ผลแหง่กรรม คือ การถวายผ้าเก่า ยอ่ม
อ านวยผลให้เป็นพระพทุธเจ้า 

ในกาลก่อน เราเป็นนายโคบาล ต้อนโคไปเลีย้ง เห็นแมโ่คก าลงัดื่มน า้ขุ่นมวั จงึห้ามมนั ด้วยวิบากแหง่
กรรมนัน้ ในภพหลงัสดุนี ้(แม้) เราจะกระหายน า้ ก็ไมไ่ด้ด่ืมน า้ตามความปรารถนา (ในคราวท่ีพระอานนท์คดิ

วา่น า้ในแมน่ า้ยงัขุน่อยู่ เลยยงัไมไ่ปตกัถวาย - ธมัมโชต)ิ 
ในชาติอ่ืนในกาลก่อน เราเป็นนกัเลงช่ือปนุาลิ ได้กลา่วตูพ่ระปัจเจกพทุธเจ้าช่ือวา่สรุภี ผู้ไม่

ประทษุร้าย (ตอบ) ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ เราทอ่งเท่ียวอยูใ่นนรกเป็นเวลานาน ได้เสวยทกุขเวทนาแสน
สาหสั หลายพนัปีเป็นอนัมาก ด้วยผลกรรมอนัเหลือนัน้ ในภพหลงัสดุนี ้ เราจงึได้ค ากลา่วตูเ่พราะเหตแุห่งนาง
สนุทริกา 

เพราะการกลา่วตูพ่ระเถระนามวา่นนัทะ สาวกของพระพทุธเจ้า ผู้ครอบง าอนัตรายทัง้ปวง เราจงึ
ทอ่งเท่ียวอยูใ่นนรกสิน้กาลนาน เราทอ่งเท่ียวอยูใ่นนรกเป็นเวลานานถึงหม่ืนปี ได้ความเป็นมนษุย์แล้ว ได้การ
กลา่วตูเ่ป็นอนัมาก ด้วยผลกรรมท่ีเหลือนัน้ นางจิญจมานวิกามากบัหมูช่น ได้กลา่วตูเ่ราด้วยค าอนัไมเ่ป็นจริง 

เม่ือก่อน เราเป็นพราหมณ์ช่ือสตุวา อนัชนทัง้หลายสกัการะบชูา สอนมนต์ให้กบัมาณพประมาณ 
๕๐๐ คนในป่าใหญ่ ก็เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากลวั ได้อภิญญา ๕ มีฤทธ์ิมาก มาในส านกัของเรา เราจงึกลา่วตูฤ่าษี
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ผู้ไมป่ระทษุร้าย โดยได้บอกกะพวกศษิย์ของเราวา่ ฤาษีพวกนีม้กับริโภคกาม แม้เม่ือเราบอก (เทา่นัน้) พวก
มาณพก็เช่ือฟัง ครัง้นัน้ มาณพทัง้ปวงเท่ียวไปภิกษาในสกลุๆ พากนับอกแก่มหาชนวา่ ฤาษีพวกนีม้กับริโภค
กาม ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ ภิกษุ ๕๐๐ เหลา่นี ้ได้ค ากล่าวตูท่ัง้หมด เพราะเหตแุหง่นางสนุทริกา 

ในกาลก่อน เราได้ฆา่พ่ีน้องชายตา่งมารดา เพราะเหตแุหง่ทรัพย์ จบัใสล่งในซอกเขา และบด (ทบั) 
ด้วยหิน ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ พระเทวทตัจงึผลกัก้อนหิน ก้อนหินกลิง้ลงมากระทบนิว้แมเ่ท้าของเราจนห้อ
เลือด 

ในกาลก่อน เราเป็นเด็กเล่นอยูท่ี่หนทางใหญ่ เห็นพระปัจเจกพทุธเจ้าแล้ว ใสไ่ฟเผา (ดกั) ไว้ทัว่
หนทาง ด้วยวิบากกรรมนัน้ ในภพหลงัสดุนี ้พระเทวทตัจงึชกัชวนนายขมงัธนู ผู้ฆา่คนตายมาก เพ่ือให้ฆ่าเรา 

ในกาลก่อน เราเป็นนายควาญช้าง ได้ไสช้างให้จบัมดัพระปัจเจกพทุธเจ้าผู้อดุมมนีุ แม้ก าลงัเท่ียว

บณิฑบาต ด้วยวิบากกรรมนัน้ ช้างนาฬาครีิอนัดรุ้าย วิ่งแลน่เข้าไปในคอก (ท้อง) เขา (วงกต) เบือ้งหน้าผู้
ประเสริฐ 

ในกาลก่อน เราเป็นนายทหารราบ (เป็นแมท่พั) ฆา่บรุุษเป็นอนัมากด้วยหอก ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ 
เราถกูไฟไหม้อยา่งเผ็ดร้อนอยูใ่นนรก ด้วยผลอนัเหลือแห่งกรรมนัน้ บดันี ้ ไฟนัน้ยงัมาไหม้ผิวหนงัท่ีเท้าของเรา

ทัง้สิน้ (อีก) เพราะวา่กรรมยงัไมพ่ินาศไป 

ในกาลก่อน เราเป็นเด็ก (ลกู) ของชาวประมง อยูใ่นบ้านเกวฏัฏคาม เห็นคนทัง้หลายฆา่ปลาแล้ว เกิด

ความโสมนสั ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ ความทกุข์ท่ีศีรษะ (ปวดศีรษะ) ได้มีแล้วแก่เราในเม่ือเจ้าศากยะ
ทัง้หลายถกูเบียดเบียน พระเจ้าวิฏฏภุะฆา่แล้ว (โปรดสงัเกตวา่ เพียงแคมี่ความยินดีในการท าบาปของผู้ อ่ืน ก็
เป็นบาปกรรมแล้ว - ธมัมโชติ) 

เราได้บริภาษพระสาวกทัง้หลาย ในศาสนาของพระพทุธเจ้าพระนามวา่ผสุสะ วา่ทา่นทัง้หลายจงเคีย้ว 
จงกินแตข้่าวแดง แตอ่ยา่กินข้าวสาลีเลย ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ เราอนัพราหมณ์นิมนต์แล้ว อยูใ่นเมืองเวรัญ
ชา บริโภคข้าวแดงตลอด ๓ เดือน 

ในกาลนัน้ เม่ือนกัมวยก าลงัชกกนั เราได้ห้ามบตุรนกัมวยปล า้ (ในพระไตรปิฎกฉบบัมหามกฏุราช
วิทยาลยั ใช้ค าวา่ "เราได้เบียดเบียนบตุรนกัมวยปล า้" - ธมัมโชต)ิ ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ ความทกุข์ท่ีหลงั 
(ปวดหลงั) ได้มีแล้วแก่เรา 

เม่ือก่อนเราเป็นหมอรักษาโรค ได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบตุร (ตาย) ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ โรคปักขนัทิกา
พาธ (โรคท้องร่วง - พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)) จงึมีแก่
เรา 

เราช่ือวา่โชติปาละ ได้กล่าวกะพระสคุตเจ้าพระนามวา่กสัสปะ ในกาลนัน้ว่า จกัมีโพธิมณฑลแตท่ี่ไหน 

โพธิญาณทา่นได้ยากอยา่งยิ่ง (คือกล่าวตูพ่ระกสัสปพทุธเจ้าวา่ ไมไ่ด้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าจริงๆ - ธมัมโชติ) 
ด้วยวิบากแหง่กรรมนัน้ เราได้ประพฤตกิรรมท่ีท าได้ยากมาก (ทกุกรกิริยา) ท่ีต าบลอรุุเวลาเสนานิคมตลอด ๖ 
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ปี แตน่ัน้จงึได้บรรลโุพธิญาณ แตเ่ราก็มิได้บรรลโุพธิญาณอนัสงูสดุด้วยหนทางนี ้ (คือด้วยทกุกรกิริยาอนั
ยากล าบากนัน้ - ธมัมโชติ) เราอนับรุพกรรมตกัเตือนแล้ว จงึแสวงหาโพธิญาณโดยทางท่ีผิด 

(บดันี)้ เราเป็นผู้สิน้บาปและบญุ (คือไมท่ ากรรมใหมใ่ดๆ แล้ว ทัง้บาปและบญุ เป็นสกัแตว่่าท าสิ่งท่ี
ควรท าไปเทา่นัน้ แตก็่ยงัไมพ้่นจากผลของกรรมเก่าจนกวา่จะปรินิพพานไปแล้ว - ธมัมโชติ) เว้นจากความเร่า

ร้อนทัง้ปวง ไมมี่ความเศร้าโศก ไมค่บัแค้น เป็นผู้ไมมี่อาสวะ (กิเลสท่ีนอนเน่ืองในขนัธสนัดาน - ธมัมโชต)ิ จกั
นิพพาน 

พระชินเจ้าทรงบรรลกุ าลงัแห่งอภิญญาทัง้ปวงแล้ว ทรงพยากรณ์โดยทรงหวงัประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ ท่ี
สระใหญ่อโนดาต ด้วยประการฉะนีแ้ล. 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 มกราคม 2546 
 

ระงับความเศร้าโศกถงึคนตาย 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย 

เปตวตัถ ุเลม่ ๒ ภาค ๒ อรุควรรคท่ี ๑ 

อรรถกถาโคณเปตวตัถท่ีุ ๘ 

 
พระศาสดา เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั ทรงปรารภกฎุมพีคนหนึง่ ผู้ ท่ีบิดาตายไป จงึตรัสค าเร่ิมต้นนี ้

วา่ กึ นุ อุมฺมตตฺรูโปว ดงันี.้ 
ได้ยินวา่ ในกรุงสาวตัถี บดิาของกฏมุพีคนหนึง่ได้ตายไป. เพราะบดิาตายไปเขาจงึเศร้าโศก ร้อนรุ่ม

กลุ้มใจ เท่ียวร้องไห้เหมือนคนบ้า ถามผู้ ท่ีตนพบเห็นว่า ทา่นเห็นบิดาของฉนับ้างไหม ? ใครๆ ไมอ่าจจะ
บรรเทาความเศร้าโศกของเขาได้. แตอ่ปุนิสยัแหง่โสดาปัตตผิลยงัโพลงอยู่ในหทยัของเขา เหมือนประทีปท่ี
โพลงอยูใ่นหม้อ. 

ในเวลาเช้ามืด พระศาสดาทรงตรวจดสูตัวโลก ทรงเห็นอปุนิสยัแหง่โสดาปัตตผิลของเธอ ทรงพระด าริ
วา่ เราควรจะน าเหตท่ีุเป็นอดีตของกฏุมุพีนีม้า แล้วระงบัความเศร้าโศก ให้โสดาปัตตผิลแก่เธอ ดงันีแ้ล้ว 

วนัรุ่งขึน้ จงึกลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัภตัร ไมไ่ด้พาใครเป็นปัจฉาสมณะไป (คือเสดจ็ไปพระองค์เดียว - 
ธมัมโชติ) ไปยงัประตเูรือนของกฏมุพีนัน้. 

เขาได้ทราบวา่พระศาสดาเสดจ็มา จงึต้อนรับ นิมนต์พระศาสดาให้เสดจ็เข้าไปยงัเรือน เม่ือพระ
ศาสดา ประทบันัง่บนอาสนะท่ีเขาบรรจงจดัไว้ ตนเองก็ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาคเจ้า แล้วนัง่ ณ ท่ีสมควร

ข้างหนึง่ จงึกราบทลูวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ พระองค์ทรงทราบสถานท่ีท่ีบดิาของข้าพระองค์ไปแล้วหรือ ? 
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ล าดบันัน้ พระศาสดาตรัสกะเขาวา่ ดูก่อนอุบาสก เธอถามถงึบิดาในอัตตภาพนีห้รือ หรือว่า

ในอัตตภาพที่ล่วงไปแล้ว. (คือบิดาในชาตนีิ ้หรือวา่บิดาในชาตกิ่อนๆ - ธมัมโชต)ิ 
เขาได้ฟังดงันัน้ จงึคดิวา่ ได้ยินวา่เรามีบดิามาก ดงันี ้จงึมีความเศร้าโศกเบาบาง ได้รับความเศร้าโศก

เพียงปานกลาง. 
ล าดบันัน้ พระศาสดาตรัสธรรมกถาอนัเป็นเคร่ืองบรรเทาความเศร้าโศกแก่เขา ทรงทราบวา่เขา

ปราศจากความเศร้าโศก มีจิตสมควร จงึให้ตัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล ด้วยสามุกังสิกธรรมเทศนา (คือเทศนา
เร่ืองอริยสจั ๔ จนบรรลเุป็นโสดาบนั - ธมัมโชติ) แล้วได้เสดจ็ไปยงัพระวิหาร. 

ล าดบันัน้ ภิกษุทัง้หลายนัง่สนทนากนัในธรรมสภาวา่ อาวโุส ทา่นทัง้หลาย จงดพูทุธานภุาพเถิด 
อบุาสกผู้ เพียบพร้อมด้วยความเศร้าโศก และร ่าไรเชน่นัน้ พระผู้ มีพระภาคเจ้า ก็ยงัทรงแนะน าในโสดาปัตตผิล

โดยขณะนัน้นัน่เองได้. 
พระศาสดาเสดจ็ไปในท่ีนัน้ ประทบันัง่บนบวรพทุธอาสน์ท่ีเขาบรรจงจดัไว้แล้ว จึงตรัสถามวา่ ภิกษุ

ทัง้หลาย บดันี ้พวกเธอนัง่สนทนากนัด้วยเร่ืองอะไรหนอ ? ภิกษุทัง้หลายจงึกราบทลูความนัน้ แดพ่ระผู้ มีพระ
ภาคเจ้า. 

พระศาสดาตรัสว่า ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ไมใ่ชแ่ตใ่นบดันีเ้ทา่นัน้ก็หาไม ่ ท่ีเราก าจดัความเศร้าโศกขอ
งกฏมุพีนีอ้อกไป แม้ถงึในกาลก่อน ก็ได้ก าจดัออกไปเหมือนกนั ดงันีแ้ล้ว อนัภิกษุเหล่านัน้ทลูอาราธนา จงึทรง

น าอดีตมาวา่ :- 
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บดิาของคฤหบดีคนหนึง่ได้ตายไป. เพราะบดิาตายไป เขาจงึเพียบพร้อม

ไปด้วยความเศร้าโศก มีหน้านองไปด้วยน า้ตา นยัน์ตาแดง คร ่าครวญอยู่ เดนิเวียนขวาเชิงตะกอน. 
บตุรของเขาช่ือวา่สชุาตะ ยงัเป็นเด็ก แตเ่ป็นคนฉลาดเฉียบแหลม สมบรูณ์ด้วยปัญญา จงึคดิหาอบุาย

เคร่ืองก าจดัความเศร้าโศกของบดิา วนัหนึง่เห็นโคตวัหนึ่งตายภายนอกเมือง แล้วน าเอาหญ้าและน า้มาวางไว้

ข้างหน้าของโคท่ีตายแล้วนัน้ พลางยืนกลา่ววา่ เอาจงกิน จงกินเสีย จงด่ืม จงด่ืมเถิด. 
คนผา่นไปผ่านมาเห็นเข้าจงึกลา่ววา่ สหายสชุาตะ ทา่นเป็นบ้าไปแล้วหรือ ท่ีทา่นน้อมน าหญ้าและน า้

ไปให้โคท่ีตายแล้ว เขาไมไ่ด้โต้ตอบอะไรๆ พวกมนษุย์จงึพากนัไปหาบดิาของเขา แล้วกลา่วว่า บตุรของทา่น

เป็นบ้าไปเสียแล้ว เอาหญ้าและน า้ให้โคท่ีตายกิน. 
ก็เพราะได้ฟังดงันัน้ กฏมุพีก็คลายความเศร้าโศกท่ีเกิดขึน้เพราะปรารภถึงบิดา. เขาถึงความสลดใจวา่ 

ได้ยินวา่ บตุรของเรากลายเป็นคนบ้าไป จงึรีบไป พลางท้วงวา่ น่ีแนพ่อ่สชุาตะ เจ้าเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม 

สมบรูณ์ด้วยปัญญามิใชห่รือ แตเ่หตไุฉน เจ้าจงึเอาหญ้าและน า้ให้โคท่ีตายกิน จงึกล่าว ๒ คาถาวา่ :- 
เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ จงึเก่ียวหญ้าท่ีเขียวสด 

แล้วบงัคบัโคแก่ท่ีเป็นสตัว์ตายแล้ววา่ จงกิน จงกิน 
อนัโคตายแล้ว ยอ่มไมล่กุขึน้กินหญ้าและน า้มิใช่หรือ 

เจ้าเป็นทัง้คนพาล ทัง้เป็นคนทรามปัญญา 
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เหมือนคนอ่ืนท่ีมีปัญญาทราม ฉะนัน้. 
 
สชุาตกมุารได้ฟังดงันัน้ เม่ือจะประกาศความประสงค์ของตน เพ่ือให้บิดายินยอม จงึได้กลา่ว ๒ คาถา

วา่ :- 
โคตวันีย้งัมีเท้าทัง้ ๔ ข้าง มีศีรษะ มีตวั 
พร้อมทัง้หาง นยัน์ตา ก็มีอยู่ตามเดมิ 

ข้าพเจ้าคดิวา่ โคตวันีจ้ะพงึลกุขึน้กินหญ้าสกัวนัหนึง่ 
สว่น มือ เท้า กาย และศีรษะของคณุปู่ ไมป่รากฏ 

แตค่ณุพ่อมาร้องไห้ถึงกระดกูของปู่  
ท่ีบรรจไุว้ในสถปูดนิ จะไมเ่ป็นคนโง่ไปดอกหรือ. 

ความแหง่คาถานัน้มีอธิบายดงัตอ่ไปนี ้: สังขารทัง้หลายมีความแตกไปเป็นธรรมดา ย่อมแตกไป 

ผู้รู้แจ้งในข้อนัน้จะมีความร ่าไรไปท าไม. 

บดิาของพระโพธิสตัว์ได้ฟังดงันัน้แล้ว จงึคดิวา่ บตุรของเราเป็นบณัฑิต ได้ท ากรรมนีเ้พ่ือให้เราเข้าใจ 
เม่ือจะสรรเสริญบตุรวา่ พ่อสชุาตเอ๋ย เราได้รู้แล้ววา่ สัตว์ทัง้ปวงมีความตายเป็นธรรมดา ตัง้แตนี่ไ้ป เราจะ
ไมเ่ศร้าโศก คนมีปัญญาอนัช่ือวา่สามารถขจดัความเศร้าโศกเสียได้ พงึเป็นเชน่กบัเจ้าน่ีแหละ จงึได้กล่าวคาถา

วา่ :- 
เจ้าดบัความกระวนกระวายทัง้ปวง 

ของเราผู้ เร่าร้อนอยูใ่ห้หาย 
เหมือนบคุคลเอาน า้ดบัไฟท่ีราดด้วยน า้มนั 
ได้ถอนขึน้แล้วหนอซึง่ลกูศรคือความเศร้าโศก 

อนัเสียบหทยัของบิดา 
บดิาผู้ มีลกูศรอนัถอนได้แล้ว เป็นผู้ เย็น สงบแล้ว 

ดกู่อนมาณพ ตอ่ไปนี ้บิดาจะไมเ่ศร้าโศก 
จะไมร้่องไห้ เพราะฟังค าของเจ้า 

ชนเหลา่ใดท่ีมีปัญญา มีความอนเุคราะห์ตอ่มารดาบิดา 
ชนเหลา่นัน้ย่อมท าอยา่งนี ้

ยอ่มยงัมารดาบิดาให้หายจากความเศร้าโศก 

เหมือนพอ่สชุาตะท าให้บิดาหายเศร้าโศก ฉะนัน้. 
บดิาฟังค าของมาณพแล้ว เป็นผู้ปราศจากความโศก จงึสนานศีรษะ (สนาน = การอาบน า้ - ธมัม

โชติ) บริโภคอาหาร ประกอบการงาน. 
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ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

7 กมุภาพนัธ์ 2546 
 

ทศิ 6 : ข้อควรปฏิบัตต่ิอบุคคลต่างๆ 
คดัจากหนงัสือนวโกวาท ในชดุเรียนนกัธรรมตรี 

 

ทศิ ๖ 
๑. ปุรัตถมิทสิ คือทิศเบือ้งหน้า > มารดาบดิา. 
๒. ทกิขิณทสิ คือทิศเบือ้งขวา > อาจารย์. 

๓. ปัจฉิมทศิ คือทิศเบือ้งหลงั > บตุรภรรยา. 
๔. อุตตรทสิ คือทิศเบือ้งซ้าย > มิตร. 
๕. เหฏฐิมทสิ คือทิศเบือ้งต ่า > บา่ว. 
๖. อุปริมทสิ คือทิศเบือ้งบน > สมณพราหมณ์. 
 

๑. ปุรัตถมิทสิ คือทศิเบือ้งหน้า มารดาบิดา บุตรพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ 

(๑) ทา่นได้เลีย้งมาแล้ว เลีย้งทา่นตอบ. 
(๒) ท ากิจของทา่น. 

(๓) ด ารงวงศ์สกลุ. 
(๔) ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก. 
(๕) เม่ือทา่นลว่งลบัไปแล้ว ท าบญุอทุิศให้ทา่น. 
 
มารดาบิดาได้รับบ ารุงฉะนีแ้ล้ว ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕ 

(๑) ห้ามไมใ่ห้ท าความชัว่. 
(๒) ให้ตัง้อยูใ่นความดี. 
(๓) ให้ศกึษาศลิปวิทยา. 

(๔) หาภรรยาท่ีสมควรให้. 
(๕) มอบทรัพย์ให้ในสมยั. 
 
๒. ทักขิณทสิ คือทศิเบือ้งขวา อาจารย์ ศิษย์พงึบ ารุงด้วยสถาน ๕ 

(๑) ด้วยลกุขึน้ยืนรับ. 
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(๒) ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้. 
(๓) ด้วยเช่ือฟัง. 
(๔) ด้วยอปัุฏฐาก. 
(๕) ด้วยเรียนศลิปวิทยาโดยเคารพ. 

อาจารย์ได้รับบ ารุงฉะนีแ้ล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ 

(๑) แนะน าดี. 
(๒) ให้เรียนดี. 

(๓) บอกศลิปให้สิน้เชิง ไมปิ่ดบงัอ าพราง. 
(๔) ยกยอ่งให้ปรากฏในเพื่อนฝงู. 
(๕) ท าความป้องกนัในทิศทัง้หลาย ( คือจะไปทางทิศไหนก็ไมอ่ดอยาก ). 
 
๓. ปัจฉิมทสิ คือทศิเบือ้งหลัง ภรรยา สามีพงึบ ารุงด้วยสถาน ๕ 

(๑) ด้วยยกยอ่งนบัถือวา่เป็นภรรยา. 
(๒) ด้วยไมด่หูมิ่น. 
(๓) ด้วยไมป่ระพฤตลิว่งใจ. 

(๔) ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้. 
(๕) ด้วยให้เคร่ืองแตง่ตวั. 
 
ภรรยาได้รับบ ารุงฉะนีแ้ล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ 

(๑) จดัการงานดี. 
(๒) สงเคราะห์คนข้างเคียงของผวัดี. 
(๓) ไมป่ระพฤตลิว่งใจผวั. 
(๔) รักษาทรัพย์ท่ีผวัหามาได้ไว้. 

(๕) ขยนัไมเ่กียจคร้านในกิจการทัง้ปวง. 
 
๔. อุตตรทสิ คือทศิเบือ้งซ้าย มิตร กุลบุตรพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ 

(๑) ด้วยให้ปัน. 
(๒) ด้วยเจรจาถ้อยค าไพเราะ. 
(๓) ด้วยประพฤติประโยชน์. 
(๔) ด้วยความเป็นผู้ มีตนเสมอ. 
(๕) ด้วยไมแ่กล้งกลา่วให้คลาดจากความเป็นจริง. 
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มิตรได้รับบ ารุงฉะนีแ้ล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕ 

(๑) รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว. 
(๒) รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว. 
(๓) เม่ือมีภยั เอาเป็นท่ีพึง่พ านกัได้. 

(๔) ไมล่ะทิง้ในยามวิบตัิ. 
(๕) นบัถือตลอดถึงวงศ์ของมิตร. 
 
๕. เหฏฐิมทิส คือทศิเบือ้งต ่า บ่าว นายพงึบ ารุงด้วยสถาน ๕ 

(๑) ด้วยจดัการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลงั. 
(๒) ด้วยให้อาหารและรางวลั. 
(๓) ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้. 
(๔) ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน. 

(๕) ด้วยปล่อยในสมยั. 
 
บ่าวได้รับบ ารุงฉะนีแ้ล้ว ย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ 

(๑) ลกุขึน้ท าการงานก่อนนาย. 
(๒) เลิกการงานทีหลงันาย. 
(๓) ถือเอาแตข่องท่ีนายให้. 
(๔) ท าการงานให้ดีขึน้. 
(๕) น าคณุของนายไปสรรเสริญในท่ีนัน้ ๆ. 
 
๖. อุปริมทสิ คือทศิเบือ้งบน สมณะพราหมณ์ กุลบุตรพงึบ ารุงด้วยสถาน ๕ 

(๑) ด้วยกายกรรม คือท าอะไร ๆ ประกอบด้วยเมตตา. 
(๒) ด้วยวจีกรรม คือพดูอะไร ๆ ประกอบด้วยเมตตา. 
(๓) ด้วยมโนกรรม คือคิดอะไร ๆ ประกอบด้วยเมตตา. 
(๔) ด้วยความเป็นผู้ไมปิ่ดประต ูคือมิได้ห้ามเข้าบ้านเรือน. 
(๕) ด้วยให้อามิสทาน. 
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สมณะพราหมณ์ได้รับบ ารุงฉะนีแ้ล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖ 

(๑) ห้ามไมใ่ห้กระท าความชัว่. 
(๒) ให้ตัง้อยูใ่นความดี. 
(๓) อนเุคราะห์ด้วยน า้ใจอนังาม. 

(๔) ให้ได้ฟังสิ่งท่ียงัไมเ่คยฟัง. 
(๕) ท าสิ่งท่ีเคยฟังแล้วให้แจม่. 
(๖) บอกทางสวรรค์ให้. 

(ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๐๓ - ๒๐๖.) 

 

***** ในวงเล็บหมายถึงอ้างอิงถึงพระไตรปิฎก เลม่ท่ี ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ ๒๐๓ ถึง ๒๐๖ (เลขข้อ
อาจแตกตา่งกนัในพระไตรปิฎกท่ีพิมพ์ตา่งชดุกนั) ***** 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

21 กมุภาพนัธ์ 2546 
 

ผลต่อเน่ืองจากตัณหา 
พระไตรปิฎก : พระอภิธรรมปิฎก เลม่ ๒ วิภงัคปกรณ์ 

ขทุทกวตัถวุิภงัค์ นวกนิเทศ 
 

[๑๐๒๓] ตณัหามลูกธรรม ๙ เป็นไฉน 
ตณัหามลูกธรรม ๙ คือ 

๑. เพราะอาศยัตณัหา จงึเกิดการแสวงหา (ตณัหา = ความทะยานอยาก - ธมัมโชติ) 
๒. เพราะอาศยัการแสวงหา จงึเกิดการได้ 
๓. เพราะอาศยัการได้ จงึเกิดการวินิจฉยั 
๔. เพราะอาศยัการวินิจฉยั จงึเกิดฉนัทราคะ (ความยินดีพอใจ - ธมัมโชต)ิ 
๕. เพราะอาศยัฉนัทราคะ จงึเกิดความยึดถือ 
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๖. เพราะอาศยัความยึดถือ จงึเกิดการหวงแหน 
๗. เพราะอาศยัการหวงแหน จงึเกิดความตระหน่ี 
๘. เพราะอาศยัความตระหน่ี จงึเกิดการรักษา 
๙. เพราะอาศยัการรักษา จงึเกิดบาปอกศุลธรรมหลายประการ คือการจบัทอ่นไม้ การจบั

ศาสตรา การทะเลาะ การเก่ียงแย้ง การวิวาท การพดูขึน้มงึก ูการพดูส่อเสียด การพดูเท็จ 
 
เหลา่นีเ้รียกวา่ ตณัหามลูกธรรม ๙ 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

28 กมุภาพนัธ์ 2546 
 

เหตุแห่งความเกียจคร้าน 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๓ 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทสตุตรสตูร 
 

[๔๔๘] ธรรม ๘ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเส่ือมเป็นไฉน 

ได้แก่เหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้าน ๘ อยา่ง คือ 
ดกูรผู้ มีอายทุัง้หลาย การงานเป็นสิ่งอนัภิกษุในพระธรรมวินยันีพ้งึกระท า เธอย่อมมีความคิดอย่างนีว้า่ 

การงานจกัเป็นสิ่งท่ีเราควรกระท า เม่ือเรากระท าการงานอยู ่ ร่างกายจกัเหน็ดเหน่ือย ชา่งเถิด เราจะนอน เธอ
นอนเสีย ไมป่รารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัไมไ่ด้บรรล ุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ียงั
มิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๑ ฯ 

อีกข้อหนึง่ การงานเป็นสิ่งอนัภิกษุกระท าแล้ว เธอยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้า่ เราได้กระท าการงานแล้ว 

ก็เม่ือเรากระท าการงานอยู ่ร่างกายเหน็ดเหน่ือยแล้ว ชา่งเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... 
เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๒ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุจะต้องเดนิทาง เธอยอ่มมีความคิดอยา่งนีว้า่ เราจะต้องเดนิทาง ก็เม่ือเราเดนิทางไป

อยู ่ร่างกายจกัเหน็ดเหน่ือย ชา่งเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ียงั
มิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้าน ข้อท่ี ๓ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุเดนิทางไปถึงแล้ว เธอย่อมมีความคิดอยา่งนีว้่า เราได้เดนิทางมาถึงแล้ว ก็เม่ือเรา

เดนิทางอยู ่ร่างกายเหน็ดเหน่ือยแล้ว ชา่งเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... เพ่ือท าให้แจ้ง
ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๔ ฯ 
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อีกข้อหนึง่ ภิกษุเท่ียวไปบณิฑบาตยงับ้านหรือนิคม ไมไ่ด้ความบริบรูณ์แหง่โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือ
ประณีตพอแก่ความต้องการ เธอย่อมมีความคิดอยา่งนีว้่า เราเท่ียวไปบิณฑบาตยงับ้าน หรือนิคม ไมไ่ด้ความ
บริบรูณ์แหง่โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือประณีตพอแก่ความต้องการ กายของเรานัน้เหน็ดเหน่ือยแล้ว ไมค่วรแก่

การงาน ชา่งเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อ
เหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๕ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยงับ้านหรือนิคม ได้ความบริบรูณ์แหง่โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือ
ประณีตพอแก่ความต้องการแล้ว เธอยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้า่ เราเท่ียวไปบณิฑบาตยงับ้านหรือนิคม ได้ความ
บริบรูณ์แหง่โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือประณีตพอแก่ความต้องการแล้ว กายของเรานัน้หนกั เหมือนถัว่ทองท่ี

เขาหมกัไว้ ไมค่วรแก่การงาน ชา่งเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ี
ยงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๖ ฯ 

อีกข้อหนึง่ อาพาธเล็กน้อยเกิดขึน้แก่ภิกษุ เธอยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้า่ อาพาธเล็กน้อยนีเ้กิดขึน้แก่

เราแล้ว ความสมควรเพ่ือจะนอนมีอยู ่ชา่งเถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... เพ่ือท าให้แจ้ง
ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๗ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยงัไมน่าน เธอยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้า่ 
เราหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยงัไมน่าน กายของเรานัน้ยงัมีก าลงัน้อย ไมค่วรแก่การงาน ชา่ง

เถิด เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมป่รารภความเพียร ... เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัไมไ่ด้บรรลุ 
เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่ความเกียจคร้านข้อท่ี ๘ ฯ 

ธรรม ๘ อยา่งนีเ้ป็นไปในส่วนข้างเส่ือม ฯ 

[๔๔๙] ธรรม ๘ อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉน 

ได้แก่เหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียร ๘ คือ 
ดกูรผู้ มีอายทุัง้หลาย การงานเป็นสิ่งอนัภิกษุในพระธรรมวินยันีพ้งึกระท า เธอย่อมมีความคิดอย่างนีว้า่ 

การงานจกัเป็นสิ่งท่ีเราควรกระท า ก็เม่ือเรากระท าการงานอยู่ ความกระท าไว้ในใจซึ่งค าสอนของพระพทุธเจ้า
ทัง้หลาย มิใชก่ระท าได้โดยง่าย ชา่งเถิด เราจะปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงั
ไมไ่ด้บรรล ุ เพ่ือท าให้แจ้งธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรม
ท่ียงัไมไ่ด้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๑ ฯ 

อีกข้อหนึง่ การงานย่อมเป็นสิ่งอนัภิกษุกระท าเสร็จแล้ว เธอย่อมมีความคิดอยา่งนีว้า่ เราได้กระท า
การงานเสร็จแล้ว ก็เรากระท าการงานอยู่ ไมอ่าจกระท าไว้ในใจซึง่ค าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ช่างเถิด 
เราจะปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัไมไ่ด้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้
ท าให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ี
ยงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๒ ฯ 
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อีกข้อหนึง่ ภิกษุจะต้องเดนิทาง เธอยอ่มมีความคิดอยา่งนีว้า่ เราจะต้องเดนิทาง ก็เม่ือเราเดนิทางไป
อยู่ ความกระท าไว้ในใจซึง่ค าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย มิใชก่ระท าได้โดยง่าย ช่างเถิด เราจะปรารภความ
เพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัไมไ่ด้บรรล ุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตุ
เป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๓ ฯ 

อีกข้อหนึง่ หนทางท่ีภิกษุเดินไปถึงแล้ว เธอยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้า่ เราได้เดินทางมาถึงแล้ว ก็เรา
เม่ือเดนิทางไปอยู่ ไมอ่าจกระท าไว้ในใจซึง่ค าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ชา่งเถิด เราจะปรารภความเพียร 
เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรล ุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง เธอปรารภความ
เพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตุ
เป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๔ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยงับ้านหรือนิคม ไมไ่ด้โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือประณีตพอแก่
ความต้องการ เธอย่อมมีความคดิอยา่งนีว้า่ เราเท่ียวไปบณิฑบาตยงับ้านหรือนิคม ไมไ่ด้ความบริบรูณ์แหง่
โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือประณีตพอแก่ความต้องการ กายของเรานัน่เบา ควรแก่การงาน ชา่งเถิด เราจกั
ปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง 
เธอปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรล ุเพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้
แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๕ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยงับ้านหรือนิคม ได้ความบริบรูณ์แหง่โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือ
ประณีตพอแก่ความต้องการ เธอยอ่มมีความคิดอยา่งนีว้า่ เราเท่ียวไปบณิฑบาตยงับ้านหรือนิคม ได้ความ
บริบรูณ์แหง่โภชนะอนัเศร้าหมอง หรือประณีตพอแก่ความต้องการ กายของเรานัน่มีก าลงั ควรแก่การงาน ชา่ง
เถิด เราจะปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงั
มิได้ท าให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่
ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๖ ฯ 

อีกข้อหนึง่ อาพาธเล็กน้อยเกิดขึน้แก่ภิกษุ เธอย่อมมีความคดิอยา่งนีว้า่ อาพาธเล็กน้อยเกิดขึน้แก่เรา
แล้ว ข้อท่ีอาพาธของเราจะพึงมากขึน้ เป็นฐานะท่ีจะมีได้ ชา่งเถิด เราจะปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไม่
ถึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัไมไ่ด้บรรล ุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรม
ท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรล ุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การ
ปรารภความเพียรข้อท่ี ๗ ฯ 

อีกข้อหนึง่ ภิกษุหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยงัไมน่าน เธอยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้า่ 
เราหายอาพาธแล้ว หายจากความเป็นผู้อาพาธยงัไมน่าน ข้อท่ีอาพาธของเราจะพงึกลบัก าเริบขึน้ เป็นฐานะท่ี
จะมีได้ ชา่งเถิด เราจะปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัมิได้บรรลุ เพ่ือท าให้แจ้งซึง่
ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง เธอปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมท่ียงัไมถ่ึง เพ่ือบรรลธุรรมท่ียงัไมไ่ด้บรรลุ เพ่ือท าให้
แจ้งซึง่ธรรมท่ียงัมิได้ท าให้แจ้ง นีคื้อเหตเุป็นท่ีตัง้แหง่การปรารภความเพียรข้อท่ี ๘ ฯ 
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ธรรม ๘ อยา่งเหล่านีเ้ป็นไปในสว่นข้างเจริญ ฯ 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 
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