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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทย
ผู้เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๔-๕ คือ “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๑-๒”  

พระนิพนธ์เรื่องน้ี ทรงเตรียมขึ้นส�าหรับเป็นค�าสอนพระใหม่ ในพรรษกาล ๒๕๐๔  

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ ได้มีผู้

บันทึกเสียงไว้แล้วถอดออกเป็นหนังสือ เจ้าพระคุณ สมเด็จฯ ได้ทรงตรวจแก้ไขแล้ว 

ได้ลงพมิพ์ในนติยสารศรสีปัดาห์เป็นตอนๆ เริม่ลงพิมพ์ในศรสีปัดาห์ ฉบับที ่๕๒๘ ปี

ที่ ๑๑ ประจ�าวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๔ เป็นฉบับแรก และลงต่อเนื่องมาจนถึง 

ฉบบัที ่๗๕๔ ปีท่ี ๑๕ ประจ�าวนัศุกร์ท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๐๙ รวมเนือ้หาได้ถึงพรรษา

ที่ ๙ ต่อมาได้ อนุญาตให้น�าลงพิมพ์ในนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธิมหามมกุฏราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย

พ.ศ. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พิมพ์เรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเนื้อหาถึงพรรษาที่ ๙ ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในการพระราชทานเพลิงหลวง เผาศพ นางน้อย คชวัตร พระชนนีของเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม จังหวัด กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี ๒๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐

ในพรรษกาล พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๓ เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ทรงน�าเรือ่ง ๔๕ 

พรรษาของพระพทุธเจ้า ต่อจากพรรษาที ่๙ ทีย่งัค้างอยูแ่ละพรรษาที ่๑๐-๑๑-๑๒ มา

สอนพระใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้มีผู ้บันทึกเสียงไว้แล้วถอดอออกเป็นหนังสือถวาย 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงตรวจ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงตรวจทานแก้ไขได้เพียง 

พรรษาที่ ๑๐ แล้วมหามกฏุราชวทิยาลยัได้น�ามาจดัพมิพ์เผยแพร่เป็น “๔๕ พรรษา 

ของพระพทุธเจ้า ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม” เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒ นบัเป็นการพมิพ์คร้ังที ่๒ ส่วน

พรรษาที ่๑๑-๑๒ ยงัค้างอยู่ เพราะเจ้าพระคณุสมเด็จฯ ยงัไม่ทรงมเีวลาตรวจทาน



ในระหว่างนี้ “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” ได้พิมพ ์

เผยแพร่อีกหลายครั้ง

ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นโอกาสฉลองพระชันษา ๙๖ ปี ของเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พมิพ์เรือ่ง 

๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า พระราชทาน ในการบ�าเพญ็พระราชกศุลฉลองพระชนัษา 

๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อวัน

ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงได้น�าต้นฉบับพรรษาที่ ๑๑-๑๒ ของเจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ ทียั่งค้างอยูม่าตรวจทานและจดัพมิพ์ให้ครบบรบิรูณ์เท่าทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

ได้ทรงนพินธ์ไว้ โดยแบ่งจัดพมิพ์เป็น ๒ เล่ม เล่ม ๑ ประกอบด้วยเนือ้หาของพรรษา

ที่ ๑-๗ เล่ม ๒ ประกอบด้วยเนื้อหาของพรรษาที่ ๘-๑๒ นับเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๒

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ใช้ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ เป็นต้นฉบับในการจัด

พิมพ์ และจัดพิมพ์ เป็น ๒ เล่มเช่นเดิม คือ ญาณสังวรธรรม เล่ม ๔ และเล่ม ๕ 

พร้อมทั้งได้พิมพ์ค�าน�าในการพิมพ์ครั้งแรก ค�าน�าในการพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ

ค�าชี้แจงในการพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ไว้ด้วย เพื่อจักได้ทราบความเป็นมา

ของพระนิพนธ์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำน�ำ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ)

พทุธประวตั ิ หรอืพระประวติัของพระพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของพระพุทธ-

ศาสนาน้ัน ได้มผู้ีเรยีบเรยีงกนัไว้มาก ทัง้ท่ีเป็นภาคภาษาบาลแีละภาคภาษาไทย เฉพาะ

ทีเ่ป็นภาษาไทยน้ัน เท่าท่ียดึถอืเป็นแบบส�าหรบัศกึษาอ้างอิงกนัอยู ่กเ็ช่น พระปฐมสมโพธิ-

กถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ปฐมสมโพธิ  

พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว สา) พุทธประวัติ พระนิพนธ์สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ซึง่แต่ละฉบบักม็ลีลีาและอรรถรสแตก

ต่างกนัออกไปตามประสงค์ กล่าวคือ พระปฐมสมโพธิกถาเน้นหนกัในทางมุ่งอรรถรส 

เชงิวรรณคดแีละแสดงพระพทุธาภนิหิาร เพือ่เสรมิศรทัธาปสาทะในพระพทุธคณุ ส่วน

ปฐมสมโพธกิม็ุง่แสดงหลกัธรรมค�าสอน ไม่เน้นในเรือ่งประวัติและเหตกุารณ์เท่าไรนกั 

ส�าหรับพุทธประวัติก็มุ่งแสดงพระประวัติของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์บ้านเมืองใน

เชิงประวติัศาสตร์ หรอืเชงิข้อเท็จจรงิเป็นส�าคญั พระนพินธ์ต่าง ๆ ดงัยกมาเป็นตวัอย่าง

นี้จึงให้สารัตถะและอรรถรสแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ก็เพราะว่าพระประวัติของ

พระพุทธเจ้าเท่าที่มีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนานั้น กระจาย

กันอยู่ในที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ไม่ได้จัดเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวติดต่อกันตั้งแต่ต้นจน

จบ ฉะนัน้ ผูเ้รยีบเรยีงพทุธประวตัจิงึต้องรวบรวมเรือ่งราวต่าง ๆ ทีก่ระจายอยูน่ัน้ มา

เรยีบเรยีงปะตดิปะต่อกนัให้เป็นเรือ่งราวต่อเน่ืองเอาเอง ตามความสันนษิฐานประกอบ

กับหลกัฐานเท่าท่ีสามารถจะท�าได้ ด้วยเหตนุี ้พทุธประวตัทิีไ่ด้มผีูเ้รยีบเรยีงขึน้แล้วนัน้ 

จึงมีหลายแนวและหลายส�านวนต่าง ๆ กัน ไปตามประสงค์ โดยย่อบ้างโดยพิสดาร

บ้าง

อนัท่ีจรงิ เรือ่งพุทธประวตัหิรอืเรือ่งราวเกีย่วกบัพระพทุธกจิท่ีพระพุทธเจ้าทรง

บ�าเพญ็ต่อโลกนัน้ มเีรือ่งน่ารูน่้าศกึษามากมาย หากได้พนิจิศกึษาอย่างกว้างขวางแล้ว  

ก็ได้รับประโยชน์เป็นอันมาก ทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม ซึ่งอาจน้อมน�ามาเป็น 



หลักปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ด้วยความค�านึง 

ดังนี้เอง จึงได้คิดเรียบเรียงเรื่อง ๔๕ พรรษาของ พระพุทธเจ้า ขึ้น โดยมุ่งที่จะแสดง

พระประวัติหรือพระพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ไปตามล�าดับพรรษา กล่าวคือพยายาม

รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพรรษา นั้น ๆ มากล่าวไปตามล�าดับ เมื่อถึงเรื่อง

ที่ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลต่าง ๆ ในคราวนั้น ๆ ก็ถือโอกาสอธิบายธรรมในหัวข้อ

ธรรมทีท่รงแสดงนัน้ด้วย และในการอธบิายธรรมในตอนนัน้ ๆ กมิ็ได้จ�ากดัค�าอธบิาย

อยู่เฉพาะในเร่ืองของหัวข้อธรรมนั้น ๆ เท่านั้น แต่บางครั้งก็ได้ยกเอาเรื่องราวที ่

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน ตลอดถึงเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ในยุคหลัง ๆ มา เข้ามาประกอบการอธิบาย เป็นเชิงตัวอย่างบ้าง  

เป็นเชิงเปรียบเทียบบ้าง อยู่ตลอดเรื่อง ฉะนั้น เรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า  

น้ี จึงมีทั้งเรื่องพุทธประวัติ ค�าอธิบายธรรมของพระพุทธศาสนา และเรื่องราวทาง

พระพุทธศาสนาทัง้อดตีและปัจจบุนัผสมกนัอยู่ แต่จะอย่างไรกต็าม เรือ่ง ๔๕ พรรษา

ของพระพทุธเจ้า น้ี ก็มุง่แสดงพระพทุธกจิอนัเป็นหติานหุติประโยชน์ต่อมวลสรรพสตัว์ 

ให้เป็นที่เข้าใจ ส�าหรับผู้อ่านทั่วไปเป็นส�าคัญ

ในการเรียบเรียงเรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า นี้ ก็ได้อาศัยต�ารับต�ารา

ที่พระบูรพาจารย์ดังที่ได้อ้างพระนามมาแล้วนั้นเป็นต้นเป็นแนวทาง ประกอบกับ  

การศกึษาค้นคว้าจากคัมภร์ีชัน้บาลแีละอรรถกถาฎกีา แล้วน�ามาเรยีบเรยีงตามล�าดบักาล 

แต่ก็เลือกเอาเฉพาะบางเรื่องที่ส�าคัญมีสาระประโยชน์เท่านั้น มิได้น�ามากล่าวทั้งหมด 

โดยที่บางเรื่องก็มีหลักฐานเรื่องกาลเวลาชัดเจน บางเรื่องก็ไม่ปรากฏชัดเจน ซึ่งมีเป็น

ส่วนมาก การเรยีบเรยีงเนือ้หาส่วนใหญ่จงึเป็นไปทางสนันษิฐานตามหลักฐานประกอบ

เท่าที่จะสามารถหาได้

หลักฐานเกีย่วกบัการเสดจ็จ�าพรรษาของพระพทุธเจ้าในแต่ละแห่งนัน้ ในคัมภร์ี

ชั้นบาลีคือพระไตรปิฎกมิได้แสดงไว้ชัดเจน มีเพียงบางแห่งที่แสดงพอเป็นเค้าให้จับ

ความได้ว่า เสด็จจ�าพรรษาไหนท่ีไหนและทรงแสดงธรรมอะไรแก่ใคร หลักฐานทีช่ดัเจน

มาปรากฏในคัมภีร์ชั้นหลัง คือคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย แห่ง 



สตุตนัตปิฎก (ภาค ๒ หน้า ๓๗-๓๙) รจนาโดยพระพทุธโฆสะ นอกจากนีก้ม็ปีรากฏ 

ในคัมภีร์อื่น ๆ อีก เช่น คัมภีร์ญาโณทัย รจนาโดยพระพุทธโฆสะเช่นกัน คัมภีร์ 

ชนิมหานิทาน ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง คมัภร์ีปฐมสมโพธกิถา ทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระปรมานุชติชโินรส ทรงถอดความเป็นภาษาไทย เป็นต้น คัมภีร์ต่าง ๆ ดงักล่าว

มานี้ล้วนรจนาขึ้นเม่ือหลังพุทธปรินิพพานกว่า ๑,๐๐๐ ปีทั้งนั้น คัมภีร์มโนรถปูรณ ี

ได้แสดงสถานที่และปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จ จ�าพรรษาไว้ดังนี้

พรรษาที่ ๑ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

พรรษาที่ ๒-๔ กรุงราชคฤห์

พรรษาที่ ๕ กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี

พรรษาที่ ๖ มกุลบรรพต

พรรษาที่ ๗ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

พรรษาที่ ๘ เภสกลาวัน สุงสุมารคิระ

พรรษาที่ ๙ กรุงโกสัมพี

พรรษาที่ ๑๐ ป่าปาริเลยยกะ

พรรษาที่ ๑๑ พราหมณคาม ชื่อเอกนาฬา

พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา

พรรษาที่ ๑๓ จาลิยบรรพต

พรรษาที่ ๑๔ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี

พรรษาที่ ๑๕ กรุงกบิลพัสดุ์

พรรษาที่ ๑๖ เมืองอาฬวี

พรรษาที่ ๑๗ กรุงราชคฤห์

พรรษาที่ ๑๘-๑๙ จาลิยบรรพต

พรรษาที่ ๒๐ กรุงราชคฤห์

พรรษาที่ ๒๑-๔๕ พระเชตวันบ้าง ปุพพารามบ้าง ณ กรุงสาวัตถี



ส่วนที่ปรากฏในคัมภีร์อื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นนั้น ก็เค้าเดียวกัน  

มต่ีางกันออกไปบ้างเกีย่วกบัล�าดบัพรรษาและชือ่สถานทีบ่างแห่งเท่านัน้ แสดงว่าคงจัก

มีที่มาแหล่งเดียวกัน

เร่ือง ๔๕ พรรษาของพระพทุธเจ้า นี ้ได้รวมพมิพ์ขึน้ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ซึง่เป็นการจดัพิมพ์อย่างรีบด่วน (ดงัแจ้งในค�าน�า ในการพมิพ์ครัง้แรก) จงึมข้ีอผดิพลาด

อยูห่ลายประการ และในการพมิพ์ครัง้นัน้ มีเนือ้หาเพยีงพรรษา ที ่๙ ในการจดัพมิพ์

ครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ครั้งแรกให้เรียบร้อยขึ้น และได้เพิ่มเติม

เนือ้ขึน้อีกเลก็น้อย คือเรือ่งราวในตอนท้ายของพรรษาที ่๙ และเร่ืองราวในพรรษาที ่๑๐ 

อีกหนึ่งพรรษา

ขออนุโมทนาขอบใจ ผศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ท่ีได้ตรวจแก้ต้นฉบับด้วย  

ความต้ังใจท�าอย่างละเอียด แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ครั้งแรก พร้อมกับได้  

ท�าเชงิอรรถและบรรณานกุรมเพ่ิมขึน้ เพือ่เป็นการสะดวกแก่ผูป้ระสงค์จะตดิตามศกึษา

เรื่องราวนั้น ๆ เพิ่มเติมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

มีนาคม ๒๕๓๒



ค�ำน�ำ
(ในกำรพมิพ์ครั้งแรก)

ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เริ่มทรงประกาศ 

พระพุทธศาสนา จนถึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระคันถรจนาจารย์แสดงไว้  

ว่าเป็นเวลา ๔๕ พรรษา ในคมัภร์ีชัน้บาลีไม่ได้มแีสดงไว้โดยตรงว่าพรรษาไหน ประทบั

ที่ไหน และทรงแสดงธรรมเรื่องอะไรในพรรษานั้น ๆ นอกจากในตอนปฐมโพธิกาล 

กับปัจฉิมโพธิกาลที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์พอจะจับได้ว่าประทับท่ีไหนและทรงแสดงธรรม

เรือ่งอะไร มาถงึชัน้อรรถกถาจงึได้มกีล่าวไว้ในคมัภร์ีมโนรถปรูณ ีอรรถกถาองัคตุตรนิกาย 

(เล่ม ๒ หน้า ๓๗-๓๙) กบัได้พบกล่าวไว้ในคมัภร์ีญาโณทยั ทีว่่าท่านพระพทุธโฆสะ

แต่งเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ และหนังสือ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพยีงแต่ระบวุ่า พรรษาไหน ประทบัทีไ่หน 

ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด ในการแสดงเรียบเรยีงเรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า นี้ 

ได้ถอืปีและสถานท่ีทรงจ�าพรรษาดงักล่าวในหนงัสอืเหล่านัน้เป็นหลกั แล้วค้นหาเรือ่งราว

และพระสตูรท่ีเกีย่วแก่สถานทีเ่หล่านัน้ ยตุเิป็นพรรษาหนึง่ ๆ ตามท่ีพจิารณาเทียบเคยีง

สันนิษฐาน แต่ทางต�านานยังไม่ยุติลงได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ หนังสือนี้มุ่งแสดง 

อธบิายธรรม ตัง้แต่ปฐมเทศนาเป็นต้นไป เพือ่ท�าความเข้าใจในเนือ้หาของพระพทุธศาสนา 

พร้อมกันไปกับต�านานพระพุทธศาสนาตามสมควร

เหตปุรารภท�าเรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ขึน้ กเ็พราะได้รบัอาราธนาไป

เทศน์อบรมในการให้ทุนช่วยการศึกษานักเรยีนนกัศกึษาทีศ่รสีปัดาห์ เป็นประจ�าทกุเดอืน 

เร่ิมต้ังแต่วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๐๒ ได้เทศน์เรือ่ง หลกัพระพทุธศาสนา ตดิต่อกนัจนถงึ

วนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๐๔ ระหว่างน้ันได้รับอาราธนาให้เขยีนเรือ่งทางพระพทุธศาสนา 

เพื่อลงติดต่อกันในศรีสัปดาห์ ได้เลือกจะท�าเร่ือง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า  

จงึได้เริม่ด้วยการค้นคว้าไปแสดงบรรยายอบรมนวกภกิษุวดับวรนเิวศวหิาร ศก ๒๕๐๔ 

ในพระอุโบสถ



ศรีสปัดาห์ ได้จดัหาเครือ่งบนัทึกเสียง พระมหาวิญญ์ วิชาโน๑ กบั พระนวกะ

และพระอื่นอีกหลายรูป ได้เป็นธุระช่วยบันทึกและคัดลอก ได้แก้ไขตามสมควร  

แล้วอนญุาตให้น�าลงใน ศรสีปัดาห์ ตามความมุ่งหมายท่ีปรารภจบัท�าเรือ่งนี ้เริม่พรรษา

ที่ ๑ ในฉบับที่ ๕๒๘ ปีที่ ๑๑ ประจ�าวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๔ จนถึงพรรษา

ที่ ๙ ในฉบับที่ ๗๕๔ ปีที่ ๑๕ ประจ�าวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ ต่อมาได้

อนุญาตให้น�าลงหนังสือธรรมจักษุ และได้มอบลิขสิทธ์ิหนังสือนี้ ให้แก่มหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าของจัดพิมพ์เป็นเล่มตามประสงค์

ด้วยเหตุทีเ่รือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพทุธเจ้า นี ้ได้แสดงบรรยายในการอบรม

นวกภกิษ ุถ้อยค�าจงึเป็นโวหารพูดท้ังหมด มแีก้ไขจากต้นฉบบัทีค่ดัลอกจากบนัทกึตาม

สมควร เพือ่ให้ทันพมิพ์เพือ่แจกในการทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลงิ

หลวงเผาศพโยมมารดา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๐ เป็นครั้งแรก เว้นแต่พรรษา

ที่ ๖ เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ เรื่องโลกและนรก สวรรค์เป็นต้น ที่เขียน 

เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ดังนั้น จึงอาจจะมีที่ผิดพลาดบกพร่องในหนังสือนี้หลายแห่ง

ขอขอบคุณมหามกฏุราชวิทยาลัยฯ ซ่ึงได้กรณุาจดัแบ่งฉบบัพมิพ์ให้เพือ่แจกใน

งานเผาศพโยมมารดาส่วนหนึ่ง ขออนุโมทนาอ�านวยพร ศรีสัปดาห์ ที่ได้เป็นต้นเหตุ

ปรารภท�าเรื่องนี้ และได้จัดอุปถัมภ์ด้วยประการทั้งปวง

ขอขอบคณุท่านเจ้าคณุพระธรรมโสภณ (สนธิ ์กจิจฺกาโร)๒ วดับวรนเิวศวหิาร 

ที่ได้กรุณาด�าริริเริ่มให้เกิดความส�าเร็จในการรวมพิมพ์เป็นเล่ม และตรวจสอบทาน 

ต้นฉบับจนเสร็จเรียบร้อย ขอขอบใจพระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ (สุรพงษ์ านวโร)๓  

ที่ได้ช่วยด�าริและตรวจทานในการพิมพ์ กับขอขอบใจพระมหาวิญญ์ วิชาโน ผู้ท�าการ

ถอดคัดลอกจากบันทึก กับผู้ที่ได้ช่วยในการนี้ทั้งปวง

๑  สุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระราชวราจารย์
๒  สุดท้ายได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นที่ พระญาณวโรดม
๓  สุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ



อน่ึง จะได้ท�าต่ออีก เม่ือพอจะรวมพิมพ์เป็นเล่มได้ ก็จะได้รวมพิมพ์ต่อไป 

และแม้ที่ท�าไว้แล้วนี้ หากได้พบหลักฐานที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ก็จักแก้ไขเพิ่มเติมอีก 

เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องค้นคว้ากันต่อไปอีกมาก

(พระสาสนโสภณ)

วัดบวรนิเวศวิหาร 

เมษายน ๒๕๑๐



ค�ำชี้แจง

(ฉบับพมิพ์ ๓ ต.ค. ๒๕๕๒)

ความเป็นมาของพระนพินธ์เรือ่ง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า นีม้รีายละเอยีด

ปรากฏในค�าน�าเมื่อพิมพ์ครั้งที่ ๑ และเมื่อพิมพ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้พิมพ์รวมไว้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ด้วยแล้ว ส่วนที่ควรชี้แจงเพิ่มเติมเฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพิ่มเติม

ใหม่ในการพิมพ์ครั้งนี้ ดังนี้

นบัแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงได้จดัพมิพ์พระนพินธ์เรือ่งนีเ้ป็นครัง้แรก เป็นต้นมา 

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็มิได้ทรงนิพนธ์เรื่องนี้ต่อ คงเนื่องด้วยทรงมีพระภารกิจอื่น ๆ  

ที่ต้องทรงปฏิบัติมาก จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ทรงปรารภถึงเรื่อง ๔๕ พรรษาของ 

พระพทุธเจ้า ทีท่รงนพินธ์ค้างไว้เพยีงพรรษาท่ี ๙ อกีครัง้หนึง่ จงึได้ทรงทบทวนเนือ้หา

ทีไ่ด้ทรงนพินธ์ไว้เตมิ และทรงเริม่ทรงนพินธ์เรือ่งราวของพรรษาต่อ ๆ ไป โดยวธิทีรง

น�าเรือ่งราวในพรรษานัน้ ๆ มาแซกไว้ในการอบรมนวกภกิษใุนระหว่างพรรษา ซึง่ทรง

ปฏิบัติเป็นกิจวัตรในฐานะพระอุปัชฌาย์ เริ่มแต่ในพรรษกาล ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ทรงบรรยายเรื่องราวในพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติมจนจบ แล้วทรง

บรรยายเรือ่งราวในพรรษาที ่๑๐ พรรษาที ่๑๑ และ พรรษาที ่๑๒ ต่อเนือ่งกนัไปใน

พรรษกาล ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๓ จนจบเรื่องราว ในพรรษาที่ ๑๒

พระโอวาทอบรมนวกภกิษใุนพรรษกาล ๒๕๓๑-๒๕๓๓ ดงักล่าวนี ้ดร.เสาวนย์ี 

จักรพิทักษ์ ได้ถอดเทปแล้วพิมพ์เป็นต้นฉบับถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อทรงตรวจ

ทานส�าหรับจดัพมิพ์เผยแพร่ เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ทรงตรวจทานต้นฉบบัได้บางส่วน 

คือส่วนของพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติม (เล็กน้อย) และพรรษาท่ี ๑๐ แล้วได้น�ามา 

จัดพิมพ์เป็น “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม″ พิมพ์ครั้งแรก  

พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นถึงพรรษาที่ ๑๐



ส่วนต้นฉบับของพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติมอย่างละเอียด และพรรษาที่ ๑๑ และ 

๑๒ นั้น ยังคงค้างอยู่ต่อมา เพราะเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไม่ทรงมีโอกาสตรวจทาน 

กระทัง่ในโอกาสงานฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ วนัที ่๓ ตลุาคม 

๒๕๕๒ นี้ ทางวัดบวรนิเวศวิหารจึงได้น�าต้นฉบับพรรษาที่ ๙ เพิ่มเติมที่ยังเหลืออยู่

และพรรษาที ่๑๑-๑๒ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทีย่งัค้างอยู ่ดังกล่าวมาตรวจทานและ

จัดพิมพ์รวมกับเรื่องราวในพรรษาที่ ๑-๑๐ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว ให้ครบบริบูรณ์

เท่าที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงนิพนธ์ไว้

ในการจดัพิมพ์ครัง้น้ี ได้คงถ้อยค�าส�านวนของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ไว้ ตามต้นฉบบั 

เว้นแต่บางค�าที่พิจารณาเห็นว่า ผู้คัดลอกอาจคัดมาผิดจากค�าเดิม หรือสะกดการันต์

ไม่ตรงกับค�าเติม เพราะเป็นค�าบาลี หรือศัพท์ธรรมที่ผู้คัดลอกไม่คุ้นเคย จึงแก้ไขให้

ถูกต้องตามหลักฐานในพระไตรปิฎกที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงอ้างถึง

วัดบวรนิเวศวิหาร 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๒



อักษรย่อชื่อคัมภรี์
(ส�าหรับคัมภีร์บาลี เล่ม/ข้อ/หน้า)

องฺ. อฏฺก. -  องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฺกนิปาต  สุตฺตนฺตปิฏก

องฺ. จตุกฺก. -   ” จตุกฺกนิปาต  ”
องฺ. ฉกฺก. -   ” ฉกฺกนิปาต    ”
องฺ. ติก. -   ” ติกนิปาต  ”
องฺ. ทสก. -   ” ทสกนิปาต   ”
องฺ. ทุก. -   ” ทุกนิปาต  ”
องฺ. นวก. -   ” นวกนิปาต  ”
อง. ปญฺจก. -   ” ปญฺจกนิปาต  ”
องฺ. สตฺตก. -   ” สตฺตกนิปาต

อภิ. ฏีกา. - อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา

อภิธาน. -  พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา

ขุ. อิติ. -  ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตก  สุตฺตนฺตปิฏก

ขุ. อุ. -   ”  อุทาน  ”
ขุ. ขุ. -   ”  ขุทฺทกปา  ”
ขุ. ชา. -   ”  ชาตก  ”
ขุ. ธ. -   ”  ธมฺมปท  ”
ขุ. ปฏิ. -   ”  ปฏิสมฺภิทามคฺค   ”
ขุ. พุทฺธ. -   ”  พุทฺธว�ส  ”
ขุ. สุ. -   ”  สุตฺตนิปาต  ”
ชาตก. -  ชาตกฏฺกถา (อรรถกถาขุททกนิกาย ชาดก)

ชินกาล. -  ชินกาลมาลีปกรณ์ (ฉบับแปลเป็นไทย)

ไตรภูมิ. -  ไตรภูมิพระร่วง

ที. ปา. -  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค สุตฺตนฺตปิฏก

ที. มหา. -   ” มหาวคฺค  ”



ธมฺมปท. - ธมมฺปทฏฺกถา (อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบท ฉบับบาล ี๘ เล่ม  

  ๑ ชุด มูลนิธิมหามกุฏฯ)

ปฐม. -  พระปฐมสมโพธิกถา

ป. สู. -  ปปญฺจสูทนี (อรรถกถามัชฌิมนิกาย)

พุทธ. -  พุทธประวัติ

ม. อุ. - มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก สุตฺตนฺตปิฏก

ม. ม. -   ” มชฺฌิมปณฺณาสก  ”
ม. มู. -   ” มูลปณฺณาสก  ”
มงฺคล. - มงฺคลตฺถทีปนี

มโน. ปู. - มโนรถปูรณี (อรรถกถาอังคุตตรนิกาย)

มิลินฺท. -  มิลินฺทปญฺหา

โมคฺคลฺลาน. -  โมคฺคลฺลานปกรณ�

วิ. จุลฺล. -  วินยปิฏก จุลฺลวคฺค

วิปัสสนา. -  วิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิ. มหา. -  วินยปิฏก มหาวคฺค

วิ. มหาวิ. -  วินยปิฏก มหาวิภงฺค

วิสุทฺธิ. -  วิสุทฺธิมคฺค

ส�. ขนฺธ. - ส�ยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺค  สุตฺตนฺตปิฏก

ส�. นิ. -   ”  นิทานวคฺค  ”
ส�. มหา. -   ”  มหาวารวคฺค  ”
ส�. ส. -   ”  สคาถวคฺค  ”
ส�. สฬา. -   ”  สฬายตนวคฺค  ”
สมนฺต. - สมนฺตปาสาทิกา (อรรถกถาวินัยปิฏก)

สา. ป. -  สารตฺถปกาสินี (อรรถกถาสังยุตตนิกาย)

สารสังคห. -  คัมภีร์สารสังคหะ หรือสารัตถสังคหะ

สุ. วิ. -  สุมงฺคลวิลาสินี (อรรถกถาทีฆนิกาย)









สำรบำญ

พรรษาที่ ๘ เภสกลาวัน ใกล้สุงสุมารคิระ ๑

ปัญหาในอริยภูมิ ๑

อาจารย์ผู้นิดหนึ่งก็ไม่มี ๒

เหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาว ๕

พรรษาที่ ๙ กรุงโกสัมพี ๙

พระพุทธจาริก  ๙

รัฐที่มีอ�านาจมาก ๔ รัฐ  ๑๒

เสด็จประทับ ณ กรุงโกสัมพี  ๑๓

พระเจ้าอุเทน  ๑๔

ประวัติโฆสกเศรษฐี  ๒๐

ผู้อดทนคือผู้ฝึกตนดีแล้ว  ๒๖

สาราณียธรรมสูตร  ๓๔

สีลสามัญญตา  ๓๕

ทิฏฐิสามัญญตา  ๓๗

ภิกษุชาวโกสัมพี-สังฆเภท  ๓๙

นานาสังวาสกะ สมานสังวาสกะ  ๔๑

ทีฆาวุกุมาร  ๔๓

ต้นเหตุของสังฆเภท  ๔๘

เสด็จสู่ป่าปาริเลยยกะ  ๕๐



พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่กรุงโกสัมพี  ๕๔

- อานันทสูตร  ๕๔

- สีลสูตร  ๕๕

- อเสขิยสูตร  ๕๖ 

- จาตุทิสสูตร  ๕๘

- อรัญญสูตร  ๕๙

- กุลูปกสูตร  ๖๐

- ปัจฉาสมณสูตร  ๖๑ 

- สมาธิสูตร  ๖๒

- เวสารัชชกรณสูตร  ๖๔

- สังกิตสูตร  ๖๕

- โจรสูตร  ๖๕

- สุขุมาลสูตร  ๖๗

- ผาสุวิหารสูตร  ๖๙

- อุทายิสูตร  ๗๐

- ทุพพิโนทยสูตร  ๗๐ 

- อาฆาตวินยสูตร  ๗๑

- สากัจฉาสูตร  ๗๔

- สาชีวสูตร  ๗๕

- ปัญหาปุจฉาสูตร  ๗๖ 

- นิโรธสูตร  ๗๗

- โจทนาสูตร  ๗๙

- สีลสูตร  ๘๓



- นิสันติสูตร  ๘๔

- ภัททชิสูตร  ๘๖

- กัมโมชสูตร  ๙๐

- ปาณาติปาตสูตร  ๙๐

- มุสาสูตร  ๙๑

- วัณณสูตร  ๙๒

- โกธสูตร  ๙๓

- ตมสูตร  ๙๔

- โอณตสูตร  ๙๖

- ปุตตสูตร  ๙๖

- สังโยชนสูตร  ๑๐๐

- ทิฏฐิสูตร  ๑๐๑

- ขันธสูตร  ๑๐๒

- อสุรสูตร  ๑๐๔

- ปฐมสมาธิสูตร  ๑๐๖

- ทุติยสมาธิสูตร  ๑๐๗

- ตติยสมาธิสูตร  ๑๐๘

- ฉวาลาตสูตร  ๑๑๐

- ราคสูตร ๑๑๑

- นิสันติสูตร ๑๑๒

- อัตตหิตสูตร ๑๑๓

- สิกขาสูตร  ๑๑๔

- โปตลิยสูตร ๑๑๕



- อาชีวกสูตร  ๑๑๖

- นิททสสูตร  ๑๑๘

- จิตตสูตร ๑๑๙

- ปริกขารสูตร ๑๒๒

- อัคคิสูตร ๑๒๓

- อนุรุทธสูตร ๑๒๔

- ยสสูตร ๑๒๗

- ปัตตสูตร ๑๓๐

- อัปปสาทสูตร ๑๓๑ 

- ปฏิสารณียสูตร ๑๓๒

- วัตตติสูตร ๑๓๔

- ราคเปยยาล  ๑๓๔

- ปิณโฑลภารทวาชสูตร  ๑๓๗

- เสขสูตร  ๑๓๘

- ปทสูตร  ๑๔๐

- สารสูตร  ๑๔๐

- ปติฏฐิตสูตร  ๑๔๑

- สีสปาสูตร  ๑๔๑

- ขทิรสูตร  ๑๔๒

- ทัณฑสูตร  ๑๔๓

- เจลสูตร  ๑๔๔

- สัตติสตสูตร  ๑๔๔

- ปาณสูตร  ๑๔๕



- ปฐมสุริยูปมสูตร ๑๔๖

- ทุติยสุริยูปมสูตร  ๑๔๖

- อินทขีลสูตร  ๑๔๗

- วาทีสูตร ๑๔๘

- เขมกสูตร ๑๔๙

- สันทกสูตร ๑๕๔

- ชาติ ๖ เพิ่มเติม ๑๗๖

พรรษาที่ ๑๐ รักขิตวัน หรือ ป่าปาริเลยยกะ  ๑๗๘

พระประวัติของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่ ๑๐  ๑๗๘ 

อุปกิเลส ๑๑  ๑๗๙

การท�าสมาธิ  ๑๘๒

รูปนิมิต ๒ อย่าง  ๑๘๕

เภทกรณวัตถุ ๑๘๖

สังฆเภท สังฆสามัคคี ๑๙๐

สังฆสามัคคี ๒ อย่าง ๑๙๒

เหตุให้แตกแยกนิกาย ๑๙๔

พระสงฆ์ธรรมยุต พระสงฆ์มอญ ๑๙๕ 

พรรษาที่ ๑๑ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาฬา ๑๙๘ 

กสิสูตรหรือกสิภารทวาชสูตร ๑๙๙

อรรถกถาของกสิสูตรบางตอน ๒๐๑

อุปกาชีวก ๒๐๗

เรื่องอุปกาชีวก ๒๐๗ 

เรื่องถือนิสัย ๒๐๘



พระพุทธานุญาตให้ถือนิสัย ๒๐๙

ชีวกโกมารภัจจ์ ๒๑๗

- ก�าเนิดชีวกโกมารภัจจ์  ๒๑๘

- เรียนศิลปะทางการแพทย์ ๒๑๙

- เริ่มปฏิบัติงานแพทย์ ๒๒๐

- เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐี ๒๒๑

- พระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก ๒๒๒ 

- เศรษฐีพระนครราชคฤห์  ๒๒๓

- บุตรเศรษฐีป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ล�าไส้  ๒๒๕

- พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง ๒๒๖

- พระเจ้าจัณฑปัชโชตพระราชทานผ้าสิไวยกะ  ๒๒๙

- พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระโอสถถ่าย ๒๒๙

- กราบทูลขอพร ๒๓๑

- พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๒๓๒

- พระพุทธานุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์  ๒๓๒

- พระพุทธานุญาตผ้ากัมพล  ๒๓๓

พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด ๒๓๓

เรื่องขอส่วนแบ่ง ๒๓๔

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร ๒๓๕ 

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้เก็บจีวร ๒๓๖

พระพุทธานุญาตเรือนคลัง ๒๓๗

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง ๒๓๘

พระพุทธบัญญัติห้ามย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ๒๓๙



องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร ๒๓๙

พระพุทธานุญาตน�้าย้อมเป็นต้น ๒๔๑

พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด ๒๔๒

พระพุทธบัญชาให้แต่งจีวร ๒๔๓

ตรัสสรรเสริญท่านพระอานนท์ ๒๔๓

เสด็จพระพุทธด�าเนินทางไกล ๒๔๔

พระพุทธานุญาตไตรจีวร ๒๔๕

พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร  ๒๔๕

พระพุทธานุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร ๒๔๖

พระพุทธานุญาตผ้าปะเป็นต้น ๒๔๖

เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา ๒๔๗

พระพุทธานุญาตผ้าวัสสิกสาฎกเป็นต้น ๒๕๒

ผ้าป่า ๒๕๒

พระนอนหลับลืมสติ  ๒๕๕

พระพุทธานุญาตผ้านิสีทนะ ๒๕๖

พระพุทธานุญาตผ้าปัจจัตถรณะ ๒๕๖

พระพุทธานุญาตผ้าปิดฝี  ๒๕๗

พระพุทธานุญาตผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปาก ๒๕๗

องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ ๒๕๘

พระพุทธานุญาตผ้าบริขาร ๒๕๘

พระพุทธานุญาตผ้าที่ต้องอธิษฐานและวิกัป  ๒๕๘

พระพุทธานุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด  ๒๕๙

พระให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้ ๒๖๐



พระพุทธบัญญัติห้ามครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน  ๒๖๐

ถวายจีวรเป็นของสงฆ์  ๒๖๑

พุทธบัญญัติห้ามรับจีวรในวัดที่ไม่ได้จ�าพรรษา  ๒๖๓

พระอาพาธ ๒๖๔

องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก ๕ อย่าง ๒๖๖

องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย ๕ อย่าง ๒๖๖

องค์ของภิกษุผู้ไม่เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง  ๒๖๖

องค์ของภิกษุผู้เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง ๒๖๗

เรื่องให้บาตรจีวรของผู้ถึงมรณภาพแก่คิลานุปัฏฐาก ๒๖๗

สามเณรถึงมรณภาพ ๒๖๘

ภิกษุและสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้  ๒๖๙

เรื่องสมาทานติตถิยวัตรมีเปลือยกายเป็นต้น ๒๖๙

พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วนเป็นต้น ๒๗๑

เรื่องจีวรยังไม่เกิดแก่ผู้จ�าพรรษา ๒๗๑

เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร ๒๗๓

จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา ๒๗๕

อดีตของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ๒๗๗

ธนัญชานิสูตร  ๒๗๙

มาตาสูตร  ๒๙๔

อุปกาชีวกพบพระพุทธเจ้า  ๒๙๙

นางจาปาเถรี ในจาปาเถรีคาถา  ๓๐๒

ฆฏิการสูตร  ๓๐๕

จีวรสูตร ๓๐๖



ประวัติท่านพระมหากัสสปะ  ๓๑๒

ชีวกสูตร ๓๑๙

- การแผ่เมตตา  ๓๒๐

- การแผ่กรุณา มุทิตา อุเบกขา  ๓๒๑

- ฆ่าสัตว์ท�าบุญ ได้บาปด้วยเหตุ ๕ ประการ ๓๒๓

พรรษาที่ ๑๒ เมืองเวรัญชา  ๓๒๘

ปฐมสังวาสสูตร ๓๒๘

เรื่องเวรัญชพราหมณ์  ๓๓๐

เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า ๓๓๑

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ ๓๓๔

ฌาน ๔ และวิชชา ๓  ๓๓๔

เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก ๓๓๗

เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย ๓๓๗

พระพุทธประเพณี ๓๓๘

พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท ๓๓๘

เหตุให้พระศาสนาด�ารงอยู่ไม่นานและนาน ๓๓๙

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท ๓๔๑

เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์ ๓๔๒

ปหาราทสูตร ๓๔๔

เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป ๓๔๙

วาโลทกชาดก (ชาดกเรื่องน�้าหาง) ๓๕๐

เรื่องของพระมหากัจจานะ ๓๕๑

บรรณานุกรม 





พรรษาที่ ๘  
เภสกลาวัน ใกล้สุงสุมารคริะ

ปัญหาในอรยิภูมิ

พรรษาที ่๘ ของพระพทุธเจ้า พระอรรถกถาจารย์ซึง่ได้เขยีนคมัภร์ีอรรถกถา 

ในสมัยเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงได้แล้วประมาณ ๑,๐๐๐ ปีเศษ ได้เขียนเล่าไว้ว่า๑ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์อภธิรรมโปรดพระพุทธมารดากบัเทพยดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์

ตลอดไตรมาส ในวันมหาปวารณาออกพรรษา ก็ได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส ์

มายังเมืองมนุษย์ท่ี นครสังกัสสะ ได้มีหมู่มนุษย์ทุกชั้น ตั้งต้นแต่พระเจ้าแผ่นดิน  

ได้ไปรอเฝ้ารับการเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จ 

ลงมาแล้ว ก็ได้ตรัสถามปัญหาแก่บุคคลต้ังต้นแต่ภูมิชั้นต้น ช้ันต�่า จนถึงภูมิชั้นสูง  

เมื่อทรงตั้งปัญหาถามในภูมิชั้นใด บุคคลผู้ได้ภูมิชั้นนั้นแล้วก็ตอบปัญหานั้นได้ แต่ก ็

ไม่อาจจะตอบปัญหาทีส่งูกว่าภมูขิองตนได้ ได้ตรสัถามเรือ่ยจนถงึภมูขิองพระอคัรสาวก

เบ้ืองขวาคือพระสารีบุตร พระสารีบุตรก็ตอบได้ แต่เมื่อทรงได้ตั้งปัญหาถามในช้ัน 

พทุธภมูทิีสู่งกว่าภมิูของพระสารบีตุร พระสารบีตุรกต็อบไม่ได้ ทีต่อบไม่ได้นัน้ กเ็พราะ

ไม่ทราบพระพุทธอัธยาศัยว่า จะมีพระพุทธอัธยาศัยให้ตอบโดยนัยไหน

๑ ยมกปาฏิหาริยวตฺถุ ธมฺมปท. ๖/๘๕-๙๘.



2 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

ท่านยกตัวอย่างปัญหาที่ถามในพุทธภูมิว่า “บุคคลผู้ท่ีมีธรรมอันนับแล้วคือ

พจิารณารูต้ลอดแล้ว (หมายถงึพระอเสขบคุคล คอืพระอรหนัต์) กบับคุคลผูท้ีย่งัเป็นเสขะ 

(คือยังต้องศึกษาอยู่ หมายถึงท่านผู ้บรรลุภูมิพระโสดาบันขึ้นมาจนถึงภูมิของ 

พระอนาคามี) บุคคล ๒ จ�าพวกนี้มีความประพฤติเป็นอย่างไร″๒

ปัญหานี้พระสารีบุตรไม่ทราบพระพุทธอัธยาศัยว่ามุ่งจะให้ตอบในนัยไหน  

แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานนัย มุ่งจะให้ตอบในนัยของขันธ์ พระสารีบุตรก็เกิด

ปฏิภาณขึ้นจึงตอบได้

ข้อที่ท่านเล่าไว้นี้ก็น่าฟังอยู่เหมือนกัน ในการตอบปัญหานั้น จ�าจะต้องรู้นัย 

คือ ความประสงค์ของปัญหาหรือของผู้ถาม เมื่อตอบให้ถูกตามความประสงค์ก็เป็น 

อนัใช้ได้ ดัง่ปัญหาธรรมว่า คนดนีัน้คือคนอย่างไร กก็ว้างมาก ถ้าจะตอบยกเอาธรรม

ในนวโกวาทมา ก็ได้เกือบจะทุกข้อ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาให้รู้ความประสงค์ 

ของผู้ถามหรือของปัญหาว่า มุ่งจะให้ยกเอาธรรมข้อไหนขึ้นมาตอบ และเม่ือตอบให้

ถูกความประสงค์ได้ ก็เป็นอันใช้ได้ ตอบนิดเดียวก็ใช้ได้ แต่ถ้าตอบผิดความประสงค์  

ยกเอาธรรมมาตอบท้ังเล่ม บางทีก็ไม่ได้เหมือนกัน นี้ยกเป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้น 

เมือ่มาถึงปัญหาทีเ่ป็นพทุธภมู ิพระสารบีตุรก็จ�าจะต้องได้นยั และเมือ่ได้นยัแล้วก็ตอบได้

อาจารย์ผู้นดิหนึ่งก็ไม่มี

พระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรว่า เป็นผู้มีปัญญามาก เป็นผู้ที่

สามารถจะปฏิบตัธิรุะแห่งพระองค์ได้ และท่านได้เล่าว่า ได้ตรสัชาดกเรือ่งหนึง่๓  ยกย่อง

พระสารีบุตรมีความว่า

๒ ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๑.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๙๙/ ๓๒ ; ปโรสหสฺสชาตก. ชาตก. ๒/๒๕๔.
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ได้มีดาบสคณะหนึ่งประพฤติพรตอยู่ในป่า มีอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอน  

หมูด่าบสทัง้หลาย บรรดาศษิย์เหล่านัน้ ได้มีศษิย์ผูห้นึง่เป็นผู้ฉลาด และได้รับยกย่อง

ให้เป็นหวัหน้าศษิย์ทัง้หลาย คราวหนึง่ หวัหน้าศษิย์คนนัน้กไ็ด้ลาอาจารย์พาคณะศิษย์

หมู่หนึ่งไปอยู่ในละแวกบ้าน ฝ่ายอาจารย์ก็เกิดอาพาธขึ้น และเมื่อใกล้จะถึงมรณะ  

ศษิย์ทัง้หลายกไ็ด้ถามอาจารย์ว่า อาจารย์บรรลุธรรมอะไรบ้าง อาจารย์กต็อบว่า นดิหนึง่

ก็ไม่มี

พวกศษิย์ได้ยินดงันัน้กเ็สยีใจว่า อาจารย์ไม่ได้บรรลธุรรมอะไรเลย เมือ่อาจารย์

ถึงมรณะแล้วก็ไม่ท�าสักการะแก่ศพ ฝ่ายศิษย์ผู้เป็นหัวหน้า เมื่อกลับมาแล้วได้ทราบ

ว่าอาจารย์ถงึมรณะ และได้ทราบเรือ่งทีห่มูศ่ษิย์ได้ฟังปฏญิญาของอาจารย์เม่ือใกล้จะตาย 

และกพ็ากนัไม่นบัถอืไม่สกัการะศพ จงึได้ชีแ้จงอธบิายว่า อาจารย์บรรลอุรปูฌานชัน้ที ่๓

อรปูฌานชัน้ที ่๑ นัน้ มอีารมณ์ว่า อากาศไม่มีทีสุ่ด ชือ่ว่า อรปู คอื ไม่มีรปู 

กเ็พราะก�าหนดอากาศไม่มีท่ีสดุเป็นอารมณ์ ในอากาศนัน้ไม่มรีปูอะไร เมือ่จติแน่วแน่

ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่า ได้อรูปที่ ๑

อรูปที่ ๒ นั้น มีอารมณ์ว่า วิญญาณไม่มีที่สุด คือว่ารู้ไม่มีที่สุด อากาศไม่มี

ที่สุดเท่าใด รู้ก็ออกไปไม่มีที่สุดเท่านั้น และในตัวรู้ก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกัน คือไม่มี

รปูอะไร เมือ่ตัง้ต้นด้วยอากาศทีไ่ม่มรีปูอะไร รูท้ีส่งูขึน้ไปซึง่แผ่ออกไปไม่มทีีส่ดุ กไ็ม่มี

รูปอะไรอีกเหมือนกัน เมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่า ได้อรูปที่ ๒

อรูปที่ ๓ นั้น มีอารมณ์ว่า น้อยหนึ่งก็ไม่มี หรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มี เพราะเมื่อ

เลื่อนขึ้นมาจากชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ซึ่งไม่มีรูปอะไรอยู่ในอากาศ อยู่ในตัวรู้ ฉะนั้น 

เมื่อจะเน้นค้นลงไปว่ามีอะไรอยู่บ้าง ก็ไม่มีอะไรทั้งนั้น จึงได้ก�าหนดลงไปว่าน้อยหนึ่ง

ก็ไม่มี หรือว่านิดหนึ่งก็ไม่มี เมื่อจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นี้ก็ชื่อว่า ได้อรูปที่ ๓

ส่วน อรูปที ่๔ น้ัน จติแน่วแน่อยูใ่นอารมณ์ทีไ่ม่มอีะไร คอืไม่มรีปูอะไรยิง่ข้ึน 

สัญญาคือความก�าหนดหมายก็ไม่ต้องใช้อะไร เพราะไม่มีอะไรจะก�าหนดก็อ่อนลงไป 

เวทนาก็อ่อนลงไป เพราะไม่มีอารมณ์อะไรทีจ่ะมาก่อเวทนา รปูอะไรน้อยหนึง่นดิหนึง่

ก็ไม่มี จนถึงขั้นที่เรียกว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ คือ ว่ามีอยู่บ้าง แต่ไม่พอจะใช้
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อย่างปกติ จะเรียกว่า ไม่มีก็ไม่ได้ จะเรียกว่า มีก็ไม่ได้ คล้าย ๆ กับเกือบจะหลับ 

หรือว่าเกือบจะดับลงไป แต่ก็ไม่หลับไม่ดับ นี้เรียกว่า เป็นอรูปที่ ๔

พิจารณาดูใน โสฬสปัญหา ท่านท่ีมุ่งจะบ�าเพ็ญวิปัสสนาต่อ ถ้าจะเล่นทาง

สมาธิให้ได้ฌาน ก็มักจะด�าเนินมาถึงชั้นท่ี ๓ คือน้อยหน่ึงนิดหนึ่งก็ไม่มี และก็จับ

บ�าเพญ็วปัิสสนาต่อ ไม่ไปถงึชัน้ที ่๔ พจิารณาดถู้าไปถงึชัน้ที ่๔ แล้ว จติจะอ่อนก�าลงั

เต็มท่ี คือว่านามธรรมนั้นเป็นก�าลังของจิต นามธรรมอ่อนลงไปทุกที ไม่พอจะใช้

พิจารณาอะไรให้เกิดความรู ้ถ้าจะด�าเนนิไปอยู่ถงึชัน้ที ่๔ ก็ต่อออกไปอกีชัน้หนึง่เรยีกว่า 

นิโรธสมาบัติ เข้านิโรธ คือเข้าดับ ซึ่งเป็นช้ันที่ ๙ นับรูปฌาน ๔ และอรูป ๔  

และนโิรธคอืดบัไปอกีหนึง่กเ็ป็น ๙ ดับอะไร กค็อืดบัสญัญาดบัเวทนา หมดนามธรรม

ทั้งหมด ก็คงไม่ต่างอะไรกับหลับสนิท ซึ่งท่านแสดงว่า พระอรหันต์พระปัจเจกโพธิได้

เข้านโิรธสมาบตั ิคอืเข้ารูปฌานอรปูฌานมาโดยล�าดบั จนถึงชัน้นโิรธสมาบตันิี ้ในบางคร้ัง

บางคราว และอย่างนานก็เข้านิโรธถึง ๗ วัน โดยปกติท่านแสดงไว้อย่างนี้ แต่ก็ไม่ใช่

ท�าเสมอ ต้องการพักนาน ๆ ก็เข้านิโรธเป็นบางครั้งบางคราว

ศิษย์ที่เป็นหัวหน้าจึงได้ชี้แจงว่า อาจารย์บรรลุอรูปชั้นที่ ๓ ไม่ใช่ว่าไม่บรรลุ

คณุวเิศษอะไรเลย เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้กล่าวสรรเสรญิไว้ว่า ถงึคนจะมาประชุมกนั

กว่าพันคน แต่ว่าไม่มีปัญญา พากันคร�า่ครวญอยูต่ัง้ร้อยปีก็ตาม คน ๆ เดยีวท่ีมปัีญญา

รู้เนื้อความของภาษิต ประเสริฐกว่า

ในตอนที่เสด็จลงจากดาวดึงส์นี้ ท่านได้แสดงอภินิหารไว้มาก เป็นต้นว่าพาด

บันไดลงมาจากช้ันดาวดึงส์ถึงเมืองสังกัสสะ และอภินิหารนี้ได้เป็นที่เชื่อถือกันมา 

ตลอดเวลาช้านาน เมือ่หลวงจนีฟาเหยีนกบัถงัซ�าจัง๋ ไปอนิเดยี และได้เขยีนจดหมายเหตไุว้ 

กไ็ด้เล่าถึงความเชื่อถือในอภินิหารเหล่านี้

ได้เคยถามบางท่านว่า ในฝ่ายมหายานเคยมีถอดความเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่ 

กไ็ด้รบัตอบว่า ยงัไม่เคยมีใครถอดความเรือ่งนีไ้ว้แต่อย่างไร กแ็สดงกนัไป หรอืว่าเชือ่

กันไปอย่างนั้น แต่ก็ฟังได้อย่างหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงเมืองสังกัสสะนั้น  

ในคราวหนึ่งหรือหลายครั้ง และประชาชนก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสกันเป็นอันมาก
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เร่ืองท่ีเล่าว่า ได้ทรงตั้งปัญหาถามบุคคลทุกภูมิช้ันนั้น ก็แสดงว่าได้มีการ

สนทนาธรรมกันอย่างกว้างขวาง และในตอนนี้ก็เล่าถึงอภินิหารเรื่อง พระเจ้าเปิดโลก 

หมายความว่ามนษุย์เหน็เทวดาเหน็สตัว์นรก เทวดากเ็หน็มนุษย์เหน็สัตว์นรก สัตว์นรก

ก็เห็นมนุษย์เห็นเทวดา แปลว่า เห็นกันตลอดหมด ตามนี้ก็เข้าใจง่าย ๆ ว่า ได้มีการ

แสดงธรรมที่เป็นส่วนเหตุและแสดงธรรมที่เป็นส่วนผล อันจะพึงได้รับทุกภูมิทุกชั้น  

ดังทีเ่ล่าว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัถามปัญหาแก่บคุคลทกุภมูช้ัิน ตัง้แต่ชัน้ต้นชัน้ต�า่ จนถึง

ชัน้พทุธภมูซิึง่เป็นชัน้ทีจ่ะต้องทรงตอบเอง หรอืว่าประทานนยัให้พระสารบีตุรเป็นผูต้อบ

ความเช่ือถือเรื่องเสด็จลงจากเทวโลกนี้ได้มีมาตั้งแต่เก่าแก่ เมื่อครั้งสร้าง

พระพุทธรูปเริ่มแรก ก็ได้มีพระพุทธรูปปาง เทโวโรหนะ แปลว่า เสด็จลงจากเทวโลก 

และความเชือ่นีก้ย็งัได้แผ่เข้ามาในประเทศทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย ดังทีม่นียิม

ใส่บาตรวนัเทโวคือวนัออกพรรษา ในบางแห่ง เช่นนครปฐม วนัออกพรรษานัน้นมินต์

พระจากวดัต่าง ๆ ไปรวมกันอยู่บนเนินองค์พระปฐม และประชาชนกม็าตัง้ขนัใส่บาตร

กันข้างล่าง ๒ ข้างทาง พระก็เดินลงมาจากเนินองค์พระปฐม ดูเป็นเดินมาจากบันได

สูง ๆ แล้วก็ใส่บาตร มีนิยมกันมาทุกปี เรียกว่า ใส่บาตรวันเทโว หรือเทโวโรหนะ  

เสด็จลงจากดาวดึงส์

เมืองสังกัสสะนี้ในอรรถกถาธรรมบทว่า ไกลจากเมืองสาวัตถี ๓๐ โยชน์  

แต่ว่าเม่ือรวมระยะทางในบัดนี้ ประมาณ ๒๗๐ ไมล์ ก็ใกล้เคียงกันกับจ�านวนที่  

ให้ไว้ว่า ๓๐ โยชน์นั้น

เหตุที่ไม่ทรงเหยยีบผ้าขาว

พระพทุธเจ้าได้เสดจ็จาริกไปโดยล�าดบั จนถึงพรรษาท่ี ๘ ได้เสดจ็ไปจ�าพรรษา

ทีเ่ภสกลาวนัทีอ่ยูช่านเมอืงสงุสมุารคริะในภคัคชนบท ภคัคชนบท นัน้ เป็นรฐัอกีรฐัหนึง่ 

ซึ่งในสมัยนั้น โพธิราชกุมาร ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอุเทน (แห่งแคว้นวังสะซึ่งมี

นครหลวงชือ่ว่า โกสมัพ)ี เป็นผูค้รอง ฉะนัน้ จงึน่าจะขึน้อยู่กบัรัฐวงัสะของพระเจ้าอเุทน 

โพธิราชกุมารซึ่งเป็นผู้ไปครอง ก็ท�านองไปครองฐานะเป็นเมืองลูกหลวง
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๔ โพธิราชกุมารสุตฺต. ม. ม. ๑๓/๔๘๖-๔๘๘/๔๔๐-๔๔๓. 

เมอืงหลวงของภคัคชนบทนีช้ือ่ว่า สงุสมุารคิระ แปลว่า เมอืงทีเ่ป็นเนนิจระเข้ 

สงุสมุาระ แปลว่า จระเข้ คิระ แปลว่า เนนิหรือเขา มเีรือ่งเล่าไว้ว่า เมือ่สร้างนครนัน้ 

ได้มีจระเข้ร้องในห้วงน�้าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกล จึงได้ถือเอาเสียงจระเข้ที่ได้ยินร้องในเวลา

สร้างเมืองนั้นมาตั้งเป็นชื่อเมืองว่า สุงสุมารคิระ

ส่วน เภสกลาวนั ท่ีอยู่ชานเมืองนัน้ ค�าว่า เภสกลา มติหนึง่ว่าเป็นชือ่ยกัษณิี 

ซึ่งเป็นผู้สิงสถิตอยู่ที่ป่านั้น อีกมติหนึ่งว่า เภสกลา แปลว่า ไม้สีเสียด เภสกลาวัน  

ก็แปลว่า ป่าไม้สีเสียด แต่รวมความก็เป็นชื่อของวนะแห่งนั้น

พระพุทธเจ้าได้ประทับจ�าพรรษาอยู่ที่วนะ อันชื่อว่า เภสกลา นั้น ได้มีเรื่อง

เกิดข้ึนในสมยัท่ีประทบัอยู ่ณ ทีแ่ห่งนัน้ ทีค่วรจะเล่ากค็อื โพธริาชกุมารซึง่เป็นผูค้รอง

แคว้นนัน้ได้สร้างปราสาทใหม่ส�าเรจ็ขึน้องค์หนึง่ชือ่ว่า โกกนุทปราสาท ยังไม่ไปประทบั 

จงึทรงส่งมหาดเลก็ชือ่ว่า สญัชกิาบตุร มาเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทูลเชญิเสดจ็พระพุทธเจ้า

ไปเสวยที่ปราสาทสร้างใหม่ พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์ก็ทรงรับอาราธนา  

และเมือ่ได้เวลาในวนัรุง่ขึน้ กไ็ด้เสดจ็ไปยงัปราสาทของพระราชกมุารพร้อมกบัภกิษุสงฆ์ 

พระราชกุมารได้ให้ปูผ้าขาวที่บันไดขึ้นปราสาท ต้ังแต่บันไดขั้นแรกขึ้นไปโดยตลอด 

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึง พระราชกุมารก็ได้ทรงมาต้อนรับที่หน้าปราสาท และได้ขอ

ให้พระพุทธเจ้าเสด็จด�าเนินน�าหน้า พระองค์ก็เสด็จตามหลัง พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึง

ข้ันบันไดปราสาทนั้นแล้ว ก็ทรงหยุดไม่ได้เสด็จขึ้น พระราชกุมารก็กราบทูลอัญเชิญ

ให้เสด็จขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่ง พระราชกุมารได้กราบทูลถึง ๓ ครั้ง พระพุทธเจ้า

จงึได้ทอดพระเนตรไปท่ีพระอานนท์ พระอานนท์ก็ได้ทลูแก่พระราชกมุารว่า พระตถาคต

ไม่ทรงเหยียบผ้าขาว ขอให้พระราชกุมารให้เก็บออกเสีย พระราชกุมาร จึงให้เก็บผ้า

ขาวออก พระพทุธเจ้าก็ได้เสดจ็ขึน้สูป่ราสาท พระราชกมุารกไ็ด้ทรงองัคาสอาหารถวาย 

พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนา แล้วก็เสด็จกลับ๔ เม่ือเสด็จกลับแล้ว  

ก็มีพระพุทธบัญญัติห้ามภิกษุเหยียบผ้าขาว แต่ว่าต่อมาก็ทรงผ่อนให้เหยียบผ้าขาวท่ี

เขาปูไว้ส�าหรับต้องการจะให้พระเหยียบเป็นมงคลได้
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ในตอนนี้ พระอรรถกถาจารย์ได้เล่าว่า๕ พระราชกุมารได้ทรงอธิษฐาน 

พระหทยัว่า ถ้าพระพุทธเจ้าทรงเหยียบผ้าทีพ่ระองค์ให้ปไูว้กจ็ะได้พระโอรส เพราะไม่มี

พระโอรสพระธิดา และยังได้เล่าถึงนายช่างที่สร้างปราสาทของโพธิราชกุมารไว้ว่า  

เมื่อได้สร้างปราสาทจวนจะเสร็จ พระราชกุมารก็ให้เอาคนล้อมไว้ ไม่ให้นายช่างออก 

เพราะก�าหนดไว้ว่า เม่ือสร้างเสร็จแล้วจะฆ่านายช่างเสีย เพื่อไม่ให้ไปสร้างที่อื่นให้

เหมือนกัน ฝ่ายนายช่างรู้ ก็แสร้งว่าท�ายังไม่เสร็จ ขอเบิกเอาไม้และสิ่งต่าง ๆ ตามที่

ต้องการเข้าไปสร้างนกยนต์ไว้บนชั้นบนของปราสาท เมื่อสร้างปราสาทเสร็จแล้ว  

ก็หาวิธีน�าบุตรภริยาขึ้นนกยนต์นั้น และบินหนีไปสร้างเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่ง และก ็

ตั้งตนเป็นผู้ครองเมืองนั้น ชื่อว่า กัฏฐวาหนะราชา

ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วนะแห่งนี้ ก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบท 

แห่งสุราปานวรรคที่ห้ามไม่ให้ภิกษุก่อไฟผิง

อีกเรื่องหนึ่ง๖ ได้มีคฤหบดีผู้หนึ่งชื่อว่า นกุลปิตา พร้อมกับภริยาได้เป็นผู้

เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก พระอรรถกถาจารย์ได้เล่าว่า สามีภรรยาทั้งคู่นี้ได้

มคีวามรกัพระพทุธเจ้าเหมอืนอย่างบตุร และได้เรยีกพระพทุธเจ้าว่าบตุร ในคราวหนึง่ 

นกุลปิตาได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้กราบทูลว่าตนเป็นผู้แก่เฒ่ามากแล้ว จะไม่ได้

มาเฝ้าพระพทุธเจ้าและภกิษุสงฆ์ได้เนืองนติย์ เพราะฉะนัน้ กข็อให้พระองค์ทรงโอวาท

อนุศาสน์ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ตลอดกาลนาน

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัโอวาทโดยย่อว่า “กายนีซ้ึง่เป็นรังโรค เป็นของอาดรู คอื

กระสบักระส่าย เมือ่บุคคลบรหิารกายนีอ้ยูด้่วยความพนิจิพิจารณา ถ้าไม่หลงไม่เขลา 

จะพึงรับรองว่ากายนี้ไม่มีโรคแม้ครั้งหน่ึงก็หาได้ไม่ เพราะฉะนั้น ก็ให้ศึกษาว่า  

เมื่อกายอาดูรคือกระสับกระส่าย จิตจักไม่อาดูรคือกระสับกระส่าย ให้คฤหบดีศึกษา

ดั่งนี้″

๕ โพธิราชกุมารวตฺถุ ธมฺมปท. ๖/๑-๖.
๖ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑-๕/๑-๗.  
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ฝ่ายนกุลปิตานั้น เมื่อได้สดับพระพุทธโอวาทโดยย่ออย่างนั้น ก็ได้ไปหา 

พระสารีบุตร ขอให้ท่านอธิบายความให้พิสดาร ท่านพระสารีบุตรก็ได้อธิบายความให้

ฟังโดยความว่า

“บคุคลท่ีมีกายกระสบักระส่าย มีจติกระสับกระส่ายด้วยนัน้อย่างไร คือ บุคคล

ที่ไม่ฉลาดรู้ธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้รับการแนะน�าในสัปปุริสธรรม ย่อมเห็นรูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณโดยความเป็นตน หรือว่าเห็นตนว่ามีรปู เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ หรือเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตน หรือว่าเห็นตน

ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความก�าหนดยึดถืออยู่ว่าเรา

เป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นของเรา 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

จงึเกดิความโศก ความคร�า่ครวญ ความทุกข์กาย ความทกุข์ใจ ความคับแค้นใจขึน้ เพราะ

ความแปรปรวนนัน้ อย่างนีช้ือ่ว่า มกีายกระสบักระส่ายด้วย มจีติกระสบักระส่ายด้วย

ส่วนบุคคลผู้ที่มีกายกระสับกระส่าย แต่มีจิตไม่กระสับกระส่ายอย่างไร คือ

บคุคลผูท้ีฉ่ลาดรูอ้รยิธรรม ได้รบัการแนะน�าดใีนสปัปรุสิธรรม ไม่เหน็เหมอืนอย่างนัน้  

จึงไม่มคีวามก�าหนดยึดถืออยูว่่าเราเป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป จึงไม่เกิดความโศก เป็นต้นขึ้น อย่างนี้ชื่อว่า  

มีกายกระสับกระส่าย แต่ว่ามีจิตไม่กระสับกระส่าย″

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อใกล้จะเสด็จสวรรคต ได้ทรง 

พระราชนิพนธ์ค�าลาพระสงฆ์เป็นภาษาบาลี และโปรดฯ ให้มาอ่านลาพระสงฆ์ที่ 

พระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์ฯ ก็ได้ทรงเก็บความแห่งพระพุทธภาษิตนี้มาทรงประพันธ์

เป็นคาถาไว้บทหนึ่งว่า

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย จิตฺต� น เหสฺสตาตุร�

เอว� สิกฺขามิ พุทฺธสฺส สาสนานุคตึ กร�

แปลว่า “เมื่อกายของเราแม้อาดูรกระสับกระส่าย จิตจักไม่อาดูร เรากระท�า

ตามศาสนาของพระพุทธเจ้า ศึกษาอยู่อย่างนี้″



พรรษาที่ ๙ 
กรุงโกสัมพี

พระพุทธจารกิ

ในพรรษาที่ ๙ ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับจ�าพรรษาที่กรุงโกสัมพี 

รัฐวังสะหรือวัสสะ

แต่โดยปกต ิเมือ่ออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้าเสดจ็จารกิในชนบทมณฑลต่าง ๆ 

ได้ทรงปฏิบัติเป็นอาจิณกิจ คือกิจที่ท�าอยู่เสมอตั้งแต่ต้นมา ท่านได้เล่าถึง พุทธจาริก 

คือการเสด็จเที่ยวพุทธด�าเนินไปของพระพุทธเจ้าไว้ ๓ อย่าง คือ 

๑. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมหามณฑล คือในชนบทมณฑลใหญ่ ต้องใช้เวลา

มาก เมือ่ออกพรรษาแล้วได้วนัหนึง่ ตรงกบัการนบัของไทยคอืวันแรมค�า่ ๑ เดือน ๑๑ 

ก็เสด็จออกจากที่จ�าพรรษาในพรรษาที่ผ่านไปใหม่ ๆ นั้นแล้วก็เสด็จจาริกเรื่อยไปใช้

เวลา ๙ เดือน ถึงวันเข้าพรรษาใหม่ก็หยุดอยู่ประทับจ�าพรรษา

๒. เมือ่จะเสดจ็จารกิไปในมชัฌมิมณฑล คอืในชนบททีเ่ป็นมณฑลขนาดกลาง ๆ 

เมื่อออกพรรษาในวันกลางเดือน ๑๑ แล้ว ก็ประทับอยู่ที่นั้นอีก ๑ เดือน หรือบางที

กเ็ลือ่นออกพรรษาไปอกี ๑ เดอืน คอืไปออกพรรษา ท�าปวารณาในวนักลางเดอืน ๑๒ 

วันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันแรมค�่า ๑ ของไทย จึงเสด็จเที่ยวจาริกไป ใช้เวลา ๘ เดือน 

จึงหยุดจ�าพรรษา 
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๓. เม่ือจะเสดจ็จารกิไปในอันตมิมณฑล มณฑลท่ีเลก็ไปกว่าหรอืใช้เวลาน้อย

กว่า ก็ยังประทับอยู่ ณ ที่จ�าพรรษาจนถึงกลางเดือนอ้าย รุ่งขึ้นตรงกับวันแรมค�่า ๑ 

เดือนอ้าย จึงเสด็จจาริกไป ใช้เวลา ๗ เดือนก็ประทับจ�าพรรษา

และข้อท่ีทรงปฏิบติัเป็นอาจณิกจิท่ัวไปนัน้ กค็อืทรงปฏสินัถารต้อนรับอาคนัตกุะ 

เช่น ภิกษุที่มาเฝ้าจากทิศต่าง ๆ ทรงแสดงธรรมตามเรื่องที่เกิดขึ้น และทรงบัญญัติ

สิกขาบทตามเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น ในขณะที่เสด็จจาริกไปนั้น ถ้าบางคราว

ต้องการจะเสดจ็จารกิไปด่วน ๆ กท็รงด�าเนนิด้วยพระบาทวนัหนึง่เป็นเวลามาก ๆ เช่น 

มพีระพทุธประสงค์จะเสดจ็ไปโปรดผูท่ี้มีอุปนสัิยจะได้ตรัสรูพ้ระธรรมโดยรบีด่วน แต่ถ้า

โดยปกตกิเ็สดจ็ไปโดยไม่รบีด่วน วนัหนึง่ ๆ เสด็จด้วยพระบาทหนึง่ในสีข่องโยชน์ หรอื

ว่ากึ่งโยชน์ หรือว่าหนึ่งในสามของโยชน์ หรือว่าโยชน์หนึ่ง

พระพุทธกิจ ที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นประจ�าวันนั้นมี ๕ ประการ คือ 

๑. ปุเรภัตตกิจ กิจในเวลาก่อนภัตต์ ได้แก่เสด็จออกแต่เช้า ทรงท�าสรีรกิจ 

เสด็จออกบิณฑบาต ตลอดจนถึงเสวยภัตตาหาร ทรงท�าอนุโมทนาแสดงธรรม  

แล้วเสดจ็ขึน้พระคันธกุฎี คือกุฎีท่ีประทับ แต่ยังไม่เข้าไปข้างใน ในค�าบอกวัตรแสดงไว้

ว่า ปพฺุพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ เสด็จออกบิณฑบาตในเวลาเช้า

๒. ปัจฉาภัตตกิจ กิจในเวลาภายหลังภัตต์ คือเมื่อเสด็จข้ึนพระคันธกุฎ ี

ดังกล่าวแล้ว ก็ประทับเบื้องหน้าพระคันธกุฎี ให้โอวาทภิกษุสงฆ์ท่ีมาเฝ้า เสด็จเข้า 

พระคันธกุฎีประทับตามพระประสงค์ ทรงใช้พระญาณตรวจดูโลกในทุติยภาคคือส่วน

ที ่๒ ของวนั จนถงึในตตยิภาคคอืส่วนที ่๓ ของวนั คอืเวลาเยน็ เสดจ็ไปยงัธรรมสภา

ซึ่งมีมหาชนมารอเฝ้าอยู่ ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเป็นกาลยุตต์คือเหมาะแก่กาล หรือ

สมัยยุตต์ เหมาะแก่สมัย เมื่อยุติด้วยกาลก็ส่งบริษัทกลับ ในค�าบอกวัตรได้ผูกเป็น 

บาทคาถา ไว้ว่า สายณฺเห ธมฺมเทสน� ทรงแสดงธรรมในเวลาเย็น 

๓. ปุริมยามกิจ กิจในยามต้นของราตรี คือแบ่งกลางคืนออกเป็น ๓ ยาม ๆ 

ละ ๔ ชัว่โมง ในยามต้นของราตรีนี ้ทรงสรงถ้ามพีระพทุธประสงค์จะทรงสรง ประทบั

ทีบ่ริเวณพระคันธกฎุ ีภกิษทุัง้หลายกเ็ข้าเฝ้าทูลถามปัญหาต่าง ๆ บ้าง ขอกมัมัฏฐานบ้าง 

ขอให้ทรงแสดงธรรมบ้าง ได้ประทานพระโอวาทต่าง ๆ ตามควร จนสมควรแก่เวลา 
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ภกิษุทัง้หลายกก็ราบทลูลากลบั ในตอนนีม้คี�าบอกวตัรกลา่วไว้วา่ ปโทเส ภิกฺขโุอวาท�  

ให้โอวาทแก่ภิกษุในเวลาหัวค�่า 

๔. มัชฌิมยามกิจ กิจในเวลามัชฌิมยาม คือยามกลางของราตรี ได้แก ่

แก้ปัญหาของเทพดาทีแ่สดงว่า เทพดามาเฝ้าและกราบทูลถามปัญหาในตอนมัชฌมิยาม 

ในค�าบอกวัตรกล่าวไว้ว่า อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน� แก้ปัญหาของเทวดาในเวลาครึ่งคืน 

๕. ปัจฉิมยามกิจ กิจในยามท้ายของราตรี แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ 

เสด็จจงกรม คือทรงด�าเนินไปและกลับเป็นการผลัดเปล่ียนพระอิริยาบถ ส่วนท่ี ๒ 

ทรงบรรทม ส่วนที่ ๓ คือเวลาใกล้รุ่ง ก็ทรงตรวจดูโลกด้วยพระญาณ ในค�าบอกวัตร

ได้ว่าไว้ว่า ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน� ตรวจดูสัตว์ผู้ที่สมควรจะโปรด

และผู้ที่ไม่สมควรจะโปรด ในเวลาใกล้รุ่ง

พระพุทธกิจท้ัง ๕ ประการนี้ ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติอยู่  

เป็นกิจประจ�าวัน

ส่วนพระสาวกท้ังหลายน้ัน ได้ถอืเป็นอาจณิกิจ คอืกิจทีป่ระพฤตเิป็นประจ�าอยู่ 

คอืได้พากนัมาเฝ้าพระพทุธเจ้าจากชนบทต่างๆปีหนึง่ ๒ ครัง้ คอื ก่อนเข้าพรรษาคร้ังหนึง่ 

เพ่ือเรียนกัมมัฏฐาน และออกพรรษาครั้งหนึ่ง เพื่อกราบทูลคุณท่ีได้บรรลุ และเพื่อ

เรียนกัมมัฏฐานให้ยิ่งขึ้นไป เพราะในตอนนั้นได้มีพระสาวกมากขึ้น และได้จ�าพรรษา

อยูใ่นชนบทต่าง ๆ มากด้วยกนั จงึได้มนียิมถือเป็นอาจณิวตัรว่า ในปีหนึง่กห็าโอกาส 

มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยปกติก็ ๒ ครั้ง และถ้ามาไม่ได้ก็ส่งศิษย์เข้ามา และสั่งศิษย์ให้

ถวายบงัคมพระพทุธเจ้าแทนตน การเข้ามาเฝ้าพระพทุธเจ้าด้วยตนเอง ปีหนึง่ ๒ ครัง้

ด่ังกล่าวน้ี หรือว่าแม้เพียงคร้ังเดียว เป็นการจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับในเวลาน้ัน  

เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม และได้ทรงบัญญัติพระวินัยอยู่เรื่อย เมื่อได้เข้า

มาประชมุกนัเฝ้าพระพทุธเจ้า กจ็ะได้ทราบว่า พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอะไรไปแล้วบ้าง 

ได้ทรงบัญญัติพระวินัยอะไรไปแล้วบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องกับ 

พระธรรมพระวินัย ถ้าละเลยไม่เข้ามาประชุมกันเฝ้า ก็จะไม่ทราบ และเมื่อไม่ทราบ  

ก็ปฏิบัติไม่ถูก ท�าให้การปฏิบัติไม่สม�่าเสมอกัน
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เป็นธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้า ได้จาริกในชนบทต่าง ๆ เมื่อออกพรรษาแล้ว

ตามที่กล่าวมา ฉะนั้น เมื่อตรวจดูในหลักฐาน จึงปรากฏว่าเมื่อออกพรรษาที่ ๘ แล้ว 

ก็มิได้เสด็จไปยังกรุงโกสัมพีทีเดียว คงเสด็จจาริกไปในชนบทมณฑลต่าง ๆ และก่อน

ทีจ่ะเสดจ็ไปประทบัจ�าพรรษาทีก่รงุโกสัมพ ีได้เสด็จไปประทบัอยูท่ีพ่ระเชตวนั กรุงสาวตัถี

รัฐที่มอี�านาจมาก ๔ รัฐ 

บ้านเมืองในชมพูทวีปครั้งนั้น แบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ เป็นอันมากดังที่เล่าไว้

ในพุทธประวัติ แต่ว่ารัฐที่มีอ�านาจมากในเวลานั้นนับได้ ๔ รัฐ คือ

มคธรัฐ เมืองหลวงชื่อว่า ราชคหะหรือราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสาร ทรงเป็น

พระราชาผู้ปกครอง

รัฐโกศล เมอืงหลวงชือ่ว่า สาวตัถ ีพระเจ้าปเสนททิรงเป็นพระราชาผูป้กครอง

รัฐวังสะหรือวัสสะ เมืองหลวงชื่อว่า โกสัมพี พระเจ้าอุเทนทรงเป็นพระราชา

ผู้ปกครอง

รัฐอวนัต ีเมอืงหลวงชือ่ว่า อชุเชน ีพระเจ้าปัชโชตทรงเป็นพระราชาผูป้กครอง

รัฐทั้ง ๔ นี้ มีข้อบาดหมางกันในบางครั้ง แต่ก็กลมเกลียวกัน หรือว่ายับยั้ง

ไม่รบพุ่งกันได้ในบางครั้ง เพราะมีความสัมพันธ์กันในทางอภิเษกสมรส เช่น พระเจ้า

พิมพิสารก็ทรงได้พระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าปเสนทิไปเป็นพระมเหสี พระเจ้าปเสนทิ

ก็ทรงได้พระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าพิมพิสารไปเป็นพระมเหสี พระเจ้าปัชโชตนั้น 

ในตอนแรกก็ทรงมุ่งหมายจะย�่ายีพระเจ้าอุเทน แต่ก็มีเร่ืองท�าให้ต้องทรงเสียพระราช

ธิดาไปแก่พระเจ้าอุเทน ก็กลายเป็นมีความสัมพันธ์กัน
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เสด็จประทับ ณ กรุงโกสัมพี

มูลเหตุที่พระพุทธเจ้าจะไปประทับจ�าพรรษาท่ีกรุงโกสัมพีนั้น มีเล่าไว้ใน 

อรรถกถาธรรมบทว่า ที่กรุงโกสัมพี นครหลวงของรัฐวังสะ ได้มีเศรษฐี ๓ คน  

คือ โฆสกเศรษฐี ๑ กุกกุฏเศรษฐี ๑ ปาวาริกเศรษฐี ๑ เศรษฐีทั้ง ๓ นี้ได้ม ี

ความเลื่อมใสในดาบสคณะหนึ่ง ว่ามีจ�านวนถึง ๕๐๐ ได้อาราธนาดาบสเหล่านั้นมา

พักจ�าพรรษาอยู่ในกรุงโกสัมพี เศรษฐีทั้ง ๓ ก็ผลัดกันท�านุบ�ารุง ต่อมาดาบสท้ัง  

๕๐๐ น้ันได้ทราบการอบุติัขึน้ของพระพทุธเจ้า จงึได้มาแจ้งแก่เศรษฐทีัง้ ๓ ขอไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า เพราะว่าดาบสเหล่านั้นได้รับปฏิญญาของเศรษฐีทั้ง ๓ ไว้ว่าจะได้มาพัก

จ�าพรรษาที่กรุงโกสัมพีตามเคย แต่ในพรรษาที่จะถึงนั้น มีความประสงค์จะไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่พระเชตวัน กรุงสาวัตถี เศรษฐีทั้ง ๓ นั้นจึงได้ขอไปด้วย 

และขอให้ดาบสเหล่าน้ันรอไปพร้อมกัน เพราะตนจ�าเป็นจะต้องตระเตรียมสิ่งต่าง ๆ 

มพีาหนะเกวยีนส�าหรบัเดนิทางและเสบยีง เป็นต้น ดาบสท้ัง ๕๐๐ กข็อล่วงหน้าไปก่อน 

ให้เศรษฐีตามไปภายหลัง ดาบสเหล่านั้นก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมและ 

ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมด

ฝ่ายเศรษฐีท้ัง ๓ ก็ได้เดินทางตามไปภายหลัง เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  

ฟังธรรมและมีความเล่ือมใส ได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปประทับจ�าพรรษา  

ทีก่รุงโกสมัพ ีพระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงรบัอาราธนา เศรษฐทีัง้ ๓ จึงได้กลบัไปยงักรงุโกสมัพี 

ต่างกไ็ด้สร้างอารามขึน้คนละ ๑ อาราม อารามของโฆสกเศรษฐ ีเรยีกชือ่ว่า โฆสติาราม 

อารามของกุกกุฏเศรษฐีเรียกชื่อว่า กุกกุฏาราม อารามของปาวาริกเศรษฐีเรียกชื่อว่า 

ปาวาริการาม เมื่อสร้างอารามเสร็จแล้ว ก็ได้ส่งข่าวสาส์นไปกราบทูลพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จจากกรุงสาวัตถีไปสู่กรุงโกสัมพี ประทับอยู่ในอารามของเศรษฐี

ทัง้ ๓ น้ันผลดัเปลีย่นกนัไปโดยวาระ เศรษฐทีัง้ ๓ นัน้ กไ็ด้ผลดัเปลีย่นกนัท�านุบ�ารุง

พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์๑ 

๑ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๔๒-๘.



14 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

พระเจ้าอุเทน

ในระหว่างท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีนี้ ได้มีเรื่องเกิดขึ้นหลาย

เรือ่ง แต่ว่าก่อนทีจ่ะได้แสดงเรือ่งเหล่านัน้ กค็วรทีจ่ะได้ทราบประวัตขิองบคุคลต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ประวัติที่จะเล่าต่อไปเป็นอันดับแรกก็คือพระประวัติของพระเจ้าอุเทน

พระเจ้าอเุทนนี ้มพีระราชประวตัทิีโ่ลดโผนและแปลก เมือ่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดนิ

ก็ได้ปรากฏเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่ง ซึ่งควบคุมช้างป่าเป็นอันมากมาล้อมเมืองโกสัมพี  

และได้อ้างว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะซึ่งได้ส้ินพระชนม์ไป ได้แสดง 

หลกัฐานคือผ้ากมัพลแดงกบัพระธ�ามรงค์ของพระเจ้าปรนัตปะ เสนาบดแีละประชาชน 

เมื่อได้เห็นวัตถุ ๒ อย่างน้ีก็มีความเชื่อว่า พระเจ้าอุเทน เป็นพระราชโอรสของ 

พระเจ้าปรันตปะ ที่ได้ถูกนกน�าพาเอาไปพร้อมกับพระเทวี เมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ใน

พระครรภ์ และเมื่อมีความเชื่อในหลักฐานดั่งนั้น ก็รับรองอภิเษกพระเจ้าอุเทนเป็น 

พระราชาของแคว้นนัน้ เหตท่ีุเกดิข้ึนเม่ือพระเจ้าอเุทนยงัอยูใ่นพระครรภ์นัน้มเีล่าไว้ว่า 

พระเจ้าปรันตปะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุเทนกับพระเทวีซึ่งมีพระครรภ์แก่  

ได้ประทบัทรงส�าราญอยูบ่นชัน้ของปราสาท พระเทวไีด้ทรงผ้ากัมพลสีแดง และในขณะ

ทีไ่ด้ประทบัน่ังทรงพระส�าราญอยูน่ัน้ พระเทวกีไ็ด้ทรงถอดพระธ�ามรงค์จากพระราชองัคลีุ 

(น้ิวมอื) มาทรงสวมกบันิว้พระหตัถ์ของพระนางเอง ในขณะนัน้ ได้มนีกใหญ่ชนดิหนึง่

เรียกว่า นกหสัดลิีงค์ คือใหญ่โตเหมือนอย่างช้าง ได้บนิมาเหน็พระเทวีทรงผ้ากมัพลแดง 

กคิ็ดว่าเป็นชิน้เนือ้ กบิ็นโฉบลงมาเฉีย่วเอาพระเทวไีป พระเทวกีไ็ด้เข้าไปอยูใ่นกรงเลบ็

ของนก แต่กท็รงฉลาดทีจ่ะไม่ทรงร้องขึน้ เพราะทรงเกรงว่านกจะตกใจในเสียงมนษุย์

ก็จะปล่อยตกลงมา ทรงยอมให้นกน�าไปจนถึงค่าคบไม้ต้นไทรใหญ่ นกก็ลงจับที ่

ค่าคบไม้นั้น ซึ่งเป็นที่เคยจับเอาสัตว์มากิน มีกระดูกทิ้งอยู่เกลื่อนกล่น พระเทวีก็ได้

ทรงร้องขึ้นพร้อมปรบพระหัตถ์ นกก็ได้ยินเสียงปรบพระหัตถ์และเสียงร้องของคน  

ก็ตกใจบินหนีไป และในค�่าวันนั้น ก็ต้องอยู่บนค่าคบไม้นั้นและประชวรพระครรภ์  

ฝนก็ตกหนักตลอดคืน ครั้นเวลารุ่งอรุณพอดี ฝนก็หยุด พระนางก็ประสูติพระโอรส 

จึงได้ประทานพระนามว่าอุเทน หมายถึง เวลาอรุณขึ้น
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ในที่นั้นได้มีอาศรมของดาบสองค์หนึ่งอยู่ไม่ไกล และดาบสนั้นก็เคยมาเก็บ

กระดูกไปต้มฉัน ในวันน้ัน เม่ือดาบสมาเก็บกระดูกตามเคย ก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง  

เมื่อมองขึ้นไปเห็นและก็ได้ไต่ถามแล้ว ก็รับเอาพระเทวีและบุตรไปเล้ียงดูไว้ ดาบสนี้

ชื่อว่า อัลลกัปปดาบส เคยเป็นราชาของ อัลลกรัฐ เมื่อมีพระชนม์มากข้ึนก็มี 

ความหน่ายในราชสมบัติ จึงได้สละราชสมบัติเสด็จออกทรงบวชเป็นดาบส มีความรู้

มนต์ก�าใจของช้าง และมีพิณวิเศษอยู่อันหนึ่ง เมื่อดีดพิณและร่ายมนต์บทหนึ่ง ช้างที่

พากนัมากจ็ะวิง่หนอีย่างไม่เหลยีวหลงั เมือ่ดดีพณิอกีสายหนึง่และร่ายมนต์อกีบทหนึง่  

ช้างก็จะเหลียวหลังมาดู เมื่อร่ายมนต์อีกบทหนึ่งและดีดพิณอีกสายหนึ่ง ช้างท่ีเป็น 

จ่าฝูงก็จะเข้ามาหา และยอมให้ขึ้นนั่งบนหลังได้ พร้อมทั้งจะเรียกช้างที่เป็นบริวารให้

มาและฟังค�าสั่งทุกอย่างว่าจะให้ไปทางไหน

เมื่อพระกุมารเติบโตข้ึน ในคราวหนึ่งพระดาบสก็ได้ดูดาวนักษัตร ก็ได้ตรัส

ขึน้ว่า พระเจ้าปรนัตปะกรงุโกสมัพสีิน้พระชนม์เสียแล้ว พระเทวีกท็รงกนัแสง พระดาบส

จงึถาม พระเทวกีไ็ด้ทรงเล่าความให้ฟัง และก็ได้แสดงว่า พระโอรสควรจะได้พระราชสมบัต ิ

พระดาบสก็รับที่จะจัดการให้ส�าเร็จให้จงได้ จึงได้สอนมนต์ก�าหัวใจช้างทั้ง ๓ บทนั้น

ให้แก่พระราชกุมาร และได้มอบพิณให้ เมื่อพระราชกุมารได้ทรงเรียนจบแล้ว ก็ทรง

ได้ทดลองมนต์ท้ัง ๓ บทและดดีพณิท้ัง ๓ สายน้ัน เป็นทีป่ระจกัษ์ผลดงักล่าวนัน้แล้ว 

พระเทวีก็ได้ทรงมอบผ้ากัมพลแดง และพระธ�ามรงค์ให้ พร้อมทั้งทรงบอกชื่อของ

เสนาบดีเป็นต้นแก่พระราชกุมาร เพื่อน�าไปแสดงหลักฐานว่าเป็นพระราชโอรสของ 

พระเจ้าปรันตปะจริง พระราชกุมารจึงได้ทรงน�าหมู่ช้างป่ามาล้อมเมืองและทรงแสดง

หลักฐาน จนได้รับรองให้อภิเษก เป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นวังสะ๒ 

ได้เล่าพระราชประวัติของพระเจ้าอุเทน พระราชาแห่งวังสรัฐมาแล้ว จะเล่า

ถึงพระมเหสี ๓ พระองค์ของพระเจ้าอุเทน เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่กับประวัติ 

พระพุทธศาสนาด้วย

๒ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๓-๘.
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พระมเหสีองค์ที่ ๑ พระนามว่า สามาวดี เป็นธิดาบุญธรรมของโฆสกเศรษฐี 

พระนางสามาวดีองค์น้ีเป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองภัททวตี แต่ภายหลังเศรษฐีตระกูล

นี้ถึงวิบัติ ในตอนสุดท้ายก็วิบัติด้วยโรค ซึ่งเรียกในคัมภีร์ว่า อหิวาตกโรค โรคอย่างนี้

เมื่อเกิดขึ้นกล่าวว่า พวกแมลงวันแมลงต่าง ๆ และหนูตายก่อน จนถึงพวกไก่ สุกร 

และสัตว์ใหญ่ ๆ ที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในบ้านจนถึงคน ผู้ที่ต้องการจะรอดพ้นก็จะ

ต้องทิ้งบ้านเรือนหนีไปที่อื่น

เมื่อโรคเกิดข้ึน เศรษฐีในเมืองภัททวตีนั้นพร้อมกับภริยาและธิดา ก็หนีไป 

กรุงโกสัมพี เพื่อจะไปอาศัยโฆสกเศรษฐี ซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกัน คือ ต่างได้ยิน

ชือ่เสยีงของกนักส่็งบรรณาการไปให้แก่กนั นบัถอืกนั แต่เศรษฐกีบัภรยิาได้ถงึแก่กรรม

ที่ศาลาพักคนท่ีกรุงโกสัมพี จึงเหลือแต่ธิดา ธิดาของภัททวตีเศรษฐีได้ไปขออาหาร 

ที่โรงทานของโฆสกเศรษฐี ได้พบกับผู้จัดการโรงทานชื่อว่า มิตตกุฏุมพี เมื่อผู้จัดการ

โรงทานได้ถามทราบเรื่อง ก็รับเอาธิดาของภัททวตีเศรษฐีไปเลี้ยงเป็นบุตรีบุญธรรม

โรงทานของโฆสกเศษฐนีัน้ โดยปกติมเีสยีงอือ้องึเพราะคนแย่งกนัเข้าแย่งกนัออก 

ธิดาของภัททวตีเศรษฐีจึงได้แนะน�าให้ท�ารั้วกั้นและท�าประตู ๒ ประตู ส�าหรับคนเข้า

ประต ู๑ ส�าหรบัคนออกประต ู๑ เมือ่ได้จดัดัง่นี ้การแย่งกันเข้าออกก็หายไป เสียงอือ้อึง

จงึได้สงบ เพราะฉะนัน้ นางจึงได้ชือ่ว่า สามาวด ีเดมิชือ่ว่า สามา เมือ่มาแนะให้สร้าง

รัว้ขึน้ กม็คี�าว่า วต ีเพิม่เข้าต่อท้ายช่ือเก่า เพราะวต ีแปลว่า รัว้ เรยีกรวมกันว่า สามาวตี 

หรือ สามาวดี

ฝ่ายโฆสกเศรษฐีเคยได้ยินเสียงอื้ออึง เมื่อไม่ได้ยินเสียงก็สอบถามว่ายังให้

ทานอยู่หรือ ท�าไมเสียงจึงเงียบไป เมื่อผู้จัดการโรงทานได้เรียนให้ทราบ พร้อมทั้งได้

เรียนให้ทราบถึงเรื่องนางสามาวดีซึ่งเป็นต้นคิดให้สร้างรั้ว โฆสกเศรษฐีจึงได้ขอรับเอา

นางสามาวดีไปอุปการะเป็นบุตรีบุญธรรมเพราะเป็นธิดาของเพื่อน ต่อมา เมื่อถึง 

วนัมหรสพท่ีเป็นธรรมเนยีมว่า กลุธดิาท่ีโดยปกตไิม่ออกไปข้างไหน กจ็ะออกไปยงัแม่น�า้ 

และอาบน�้าเล่นน�้าเป็นการเล่นมหรสพ พระเจ้าอุเทนได้ทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงเกิด

ความสิเนหา ทรงขอเข้าไปตั้งไว้เป็นพระมเหสี

พระมเหสอีงค์ท่ี ๒ พระนามว่า วาสลุทตัตา เป็นพระราชธดิาของ พระเจ้าปัชโชต 

กรงุอชุเชนี เรือ่งทีพ่ระเจ้าอเุทนจะได้พระนางวาสุลทตัดานีมี้ว่า พระเจ้าปัชโชตได้ทรง
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คิดจะยกกองทัพไปตีกรุงโกสัมพี ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ มีสมบัติมาก แต่พวกเสนาบด ี

ทัง้หลายได้ทลูคดัค้านว่า พระเจ้าอเุทนทรงมีมนต์ทีเ่รียกช้างได้ และมีพาหนะแขง็แรง 

มกี�าลงัมัน่คง การยกกองทัพไปตจีะไม่ส�าเรจ็ และกไ็ด้ทลูแนะอบุายให้ว่า พระเจ้าอเุทน 

ทรงโปรดช้าง เพราะฉะนัน้ กใ็ห้สร้างช้างยนต์ให้ใหญ่และให้มคีนอยู่ในท้องได้ แล้วชกั

ช้างยนต์นั้นให้เดินไปเดินมา กับวางก�าลังพลซุ่มไว้ พระเจ้าปัชโชตก็ทรงปฏิบัติตาม

พรานป่าได้เหน็ช้างยนต์นัน้ กม็าทูลพระเจ้าอุเทน พระเจ้าอเุทนกท็รงยกกอง

ทหารออกไปเพื่อจะจับช้าง เมื่อไปพบช้างยนต์แต่ไกล ก็ทรงร่ายมนต์เรียกช้าง แต่ว่า

ช้างยนต์น้ันกไ็ม่ฟังมนต์ เดนิหนไีป พระเจ้าอเุทนกท็รงม้าวิง่ตามช้างไป แต่พระองค์เดยีว 

จนเข้าไปในทีม่กี�าลงัพลของฝ่ายกรงุอชุเชนีซุม่อยู ่พระเจ้าอุเทนกถู็กทหารของกรงุอชุเชนี

ล้อมจบัไปได้ แล้วก็น�าไปถวายพระเจ้าปัชโชต พระเจ้าปัชโชตกโ็ปรดให้ขงัไว้ และกฉ็ลอง

ชัยชนะด้วยการทรงดื่มสุราบาน

พระเจ้าอุเทนเม่ือถกูขงัอยู่หลายวนั กร็บัส่ังข้ึนว่า จบัข้าศกึมาได้แล้วกค็วรจะปล่อย

หรือควรประหารเสยี ท�าไมจงึท้ิงไว้อย่างนี ้คนกไ็ปทลูพระเจ้าปัชโชต พระเจ้าปัชโชตกเ็สดจ็

มาที่คุมขัง และได้รับสั่งว่าจะปล่อย แต่ให้พระเจ้าอุเทนบอกมนต์ให้ พระเจ้าอุเทน 

ก็ทูลว่า จะบอกถวายได้ แต่ว่าพระเจ้าปัชโชตต้องทรงไหว้ครูเสียก่อน พระเจ้าปัชโชต

ก็ไม่ทรงยอมท่ีจะทรงไหว้พระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงยอมบอกมนต์ให้  

พระเจ้าปัชโชตก็ตรัสว่า ถ้าไม่บอกก็จะฆ่า พระเจ้าอุเทนก็ทูลตอบว่า ฆ่าก็ฆ่า  

เพราะพระเจ้าปัชโชตนั้น ในบัดนี้ก็ทรงเป็นใหญ่แห่งสรีรกาย แต่ว่าก็ไม่ทรงเป็นใหญ่

แห่งจิต พระเจ้าปัชโชตจงึได้ทรงคิดว่า ท�าอย่างไรจงึจะให้พระเจ้าอเุทนทรงบอกมนต์ได้ 

ทรงนึกถึงพระราชธิดา ก็รับสั่งขึ้นว่า ในพระราชวังนี้ได้มีผู้หญิงหลังค่อมอยู่คนหนึ่ง  

จะให้หญงิหลงัค่อมนีม้าเรยีนมนต์และกจ็ะให้ไหว้ แต่ว่ากจ็ะต้องกัน้ม่านไว้ ให้เรยีนกนั

อยู่ภายในม่าน พระเจ้าอุเทนก็ทรงยินยอม พระเจ้าปัชโชตก็เสด็จไปหาพระราชธิดา 

และได้ตรัสบอกว่า ได้มีบุรษุง่อยเปลีย้จนถงึกบัต้องเดนิถดัไปเหมอืนอย่างหอยสงัข์เดนิ

อยูค่นหนึง่ รูม้นต์จบัช้าง จะให้พระราชธิดาไปเรยีนมนต์นัน้แล้ว ให้มาบอกแก่พระองค์ 

เมื่อจะเริ่มเรียนต้องไหว้ครู แต่ต้องไหว้อยู่ภายในม่าน พระราชธิดาก็ทรงยินยอม  

ได้มีการจัดให้มีการเรียนมนต์โดยกั้นม่านไว้ พระราชธิดาก็เรียนอยู่ภายในม่าน  

พระเจ้าอุเทนก็ทรงบอกอยู่ภายนอกม่าน วันหนึ่ง พระราชธิดาทรงเรียนมนต์ก็ไม่อาจ
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ทีจ่ะจ�าได้ พระเจ้าอเุทนกริว้ กร็บัสัง่ขึน้ว่า “ปากของเจ้าหนานกั จะท่องบ่นมนต์เท่านี้

ก็ไม่ได้ เจ้านางค่อม″

พระราชธดิากก็ริว้ เพราะถกูเรยีกว่า ค่อม กร็บัสัง่ขึน้มาว่า “เจ้าคนโรคเรือ้น 

ท�าไมจึงมากล่าวขึ้นเช่นนี้″

เมื่อต่างกริ้วซึ่งกันและกันดังนี้แล้ว ก็เลิกม่านขึ้น และเมื่อต่างทรงเห็นซึ่งกัน

และกัน ก็เลยเกิดเรื่องอื่นขึ้นแทน เรื่องการเรียนมนต์ก็เป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้

มนต์จับใจช้างนั้น ไม่เหมือนอย่างมนต์ที่จับใจคน เรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิต

ตรัสไว้ว่า “ยังไม่ทรงเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่จะครอบง�าจิตบุรุษ ได้ยิ่งไป

กว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะของหญิง″ และในทางตรงกันข้าม ก็มีพระพุทธ

ภาษิตตรัสไว้อีกว่า “ยังไม่ทรงเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอื่นที่ครอบง�าจิตของ

หญิงได้ยิ่งไปกว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะของบุรุษ″

เมือ่เรือ่งเป็นเช่นน้ี พระเจ้าอเุทนกบัพระนางวาสลุทตัตากคิ็ดอ่านทีจ่ะพากนัหนี 

เมื่อพระราชบิดารับสั่งถามว่าเรียนมนต์ไปได้แค่ไหน พระราชธิดาก็ทูลว่า เรียนไปได้

เท่าน้ันเท่านี้ และเมื่อจะจบมนต์ จ�าจะต้องไปเก็บโอสถตามสัญญาของดาวฤกษ์  

เพราะฉะน้ัน ก็ขอพระราชทานพาหนะช้างฝีเท้าเร็ว กับขอพระราชทานอนุญาตท่ีจะ

ออกไปนอกเมืองได้ทุกเวลา พระราชบิดากท็รงอนญุาต ต่อมาวนัหนึง่ พระเจ้าปัชโชต

เสด็จออกไปประพาสภายนอกเมอืง พระเจ้าอเุทนกบัพระนางวาสุลทตัตากข็ึน้พาหนะ

ช้างพากนัหนไีป และได้บรรจุเงนิบรรจทุองใส่กระสอบขึน้ช้างไปด้วย เมือ่พระเจ้าปัชโชต

ทรงทราบ ทรงสัง่ให้ทหารตดิตาม พระเจ้าอเุทนกท็รงเทกระสอบเงนิ และต่อมากท็รง

เทกระสอบทองลง พวกผู้คนก็พากันแย่งเงินแย่งทอง พระเจ้าอุเทนก็หนีออกไปได้จน

เข้าถึงเขตเมืองโกสัมพี แล้วก็ได้ทรงตั้งพระนางวาสุลทัตตาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่ง

องค์ท่ี ๓ ชื่อว่า มาคันทิยา องค์นี้มีเรื่องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามาก  

เป็นธดิาของพราหมณ์ในรฐักรุอุยูใ่กล้กันนัน้ และท่านแสดงว่านางมาคนัทยิาน้ีมรีปูร่าง

งดงามมาก บิดาไม่ปรารถนาจะยกให้แก่ใคร ต้องการจะยกให้บุคคลผู้ท่ีมีลักษณะ 

เป็นมหาบุรุษ ต่อมาบิดาได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปยังแคว้นกุรุนั้น ได้เพ่งพิศ- 



19พรรษาที่ ๙

๓ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๒๗-๔๑.

พระลักษณะ เห็นว่าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ก็มีความเลื่อมใส และปรารถนา

ที่จะยกลูกสาวของตนถวาย จึงได้ทูลให้ทรงทราบความประสงค์ของตน พระพุทธเจ้า

ก็ไม่ได้ตรัสว่าอย่างไร ฝ่ายพราหมณ์ก็รีบไปชวนนางพราหมณีผู้ภริยากับธิดา มายังที่

ทีไ่ด้พบพระพทุธเจ้าน้ัน แต่ว่าไม่ได้พบพระองค์ทรงยนือยู่ ณ ทีน่ัน้ พบแต่รอยพระบาท 

พราหมณ์ก็บอกแก่นางพราหมณีผู ้ภริยาว่า นี้แหละเป็นรอยเท้าของบุรุษผู ้นั้น  

นางพราหมณไีด้พจิารณาดูรอยเท้ากเ็ห็นว่า รอยเท้านีไ้ม่ใช่รอยเท้าของบคุคลผูบ้รโิภคกาม 

จึงได้บอกแก่พราหมณ์ผู้สามีพร้อมทั้งได้แสดงลักษณะของรอยเท้าไว้โดยความว่า

รอยเท้าของคนท่ียังมีราคะเป็นรอยเท้ากระโหย่ง รอยเท้าของคนที่มีโทสะ 

เป็นรอยเท้าที่มีลักษณะส้นบีบ รอยเท้าของคนหลงมีลักษณะท่ีกดลง ส่วนรอยเช่นนี้

เป็นรอยเท้าของคนที่มีหลังคาเปิด หมายความว่าเป็นคนสิ้นกิเลสแล้ว

แต่ว่าพราหมณ์ไม่เชื่อ จึงได้พยายามเดินตามหา ก็ได้พบพระพุทธเจ้าเสด็จ 

ไปประทบัอยูใ่นทีอ่กีแห่งหนึง่ทีใ่กล้กนั กไ็ด้กราบทลูว่า ได้น�าธดิามาถวาย พระพทุธเจ้า

กไ็ด้ตรสัทีท่่านแสดงไว้โดยปคุลาธษิฐานว่า “ได้ทรงเห็นนางตณัหา นางอรดี นางราคา 

ซึง่เป็นธดิามาร ผูง้ดงามอย่างย่ิงกยั็งไม่ทรงพอพระหฤทยั ไฉนจะมาทรงพอพระหฤทยั

กับนางธิดาของพราหมณ์นี้ ซึ่งเต็มไปด้วยมูตรแลกรีส″

นางมาคนัทยิาซึง่เป็นธดิาของพราหมณ์ได้ฟังดัง่นัน้ก็มีความโกรธ และผกูอาฆาต

ในพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้น ด้วยคิดว่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์นางก็บอกว่าไม่

ต้องการ ไฉนจึงจะมารับสั่งว่าเต็มไปด้วยมูตรและกรีส

ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณี ซึ่งเป็นบิดามารดาของนางได้มีความเลื่อมใส 

ในพระพทุธเจ้า ก็ได้ขอบวชเป็นภกิษแุละภกิษณุ ีแต่ก่อนท่ีจะบวช กไ็ด้ฝากนางมาคนัทิยา

ไว้กับลุงชื่อว่า มาคันทิยะ ต่อมามาคันทิยะผู้เป็นลุงก็ได้น�านางมาคันทิยา ไปถวาย

พระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนก็ทรงรับไว้เป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่ง๓ 
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ประวัตโิฆสกเศรษฐี

อนึ่ง ควรทราบเรื่องของโฆสกเศรษฐีที่เล่าไว้โดยความว่า โฆสกเศรษฐี  

น้ันตามประวัติเป็นบุตรของหญิงนครโสเภณีในกรุงโกสัมพี เมื่อคลอดออกมาแล้ว 

ก็ได้ถูกให้น�าเอาไปทิ้ง เพราะว่าหญิงนครโสเภณีนั้น โดยปกติเลี้ยงแต่ลูกหญิง  

แต่ถ้าบังเอิญมีลูกเป็นชายก็ไม่เล้ียง ได้มีผู้ไปพบเด็กถูกทิ้งไว้ มีกาและสุนัขล้อม 

อยู่เป็นอันมาก ก็ได้เก็บเอาไปเลี้ยงไว้

ในวันนั้น เศรษฐีของกรุงโกสัมพีได้ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยปกติ ได้พบกับ

ปุโรหิตได้ถามข้ึนว่า ดูดาวฤกษ์บ้างหรือเปล่า เป็นอย่างไรบ้าง ปุโรหิตก็บอกว่า  

ดูเหมือนกัน เศรษฐีก็ถามขึ้นว่า มีเรื่องอะไรบ้าง ปุโรหิตก็บอกว่า เรื่องอะไรอื่นก็ไม่มี 

แต่ว่าเดก็ทีเ่กิดในวนัน้ี จกัเป็นเศรษฐีใหญ่ของนคร เศรษฐไีด้ฟังดงัน้ันกร็บีให้ไปสืบดูว่า 

ภริยาของตนที่มีครรภ์แก่คลอดหรือยัง ก็ได้รับตอบว่า ยังไม่คลอด จึงได้ใช้ทาสี 

ชื่อว่า กาลี ให้ไปเที่ยวค้นหาว่ามีเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างหรือไม่ นางกาลีก็เที่ยว 

ค้นไป จึงได้พบเด็กท่ีมีบุคคลผู้หน่ึงเก็บมาเลี้ยงไว้ด่ังกล่าวนั้น จึงได้ขอซื้อมามอบให ้

แก่เศรษฐ ีเศรษฐเีหน็ว่าเป็นผูช้าย จงึตัง้ใจไว้ว่า ถ้าลกูของเราคลอดออกมาเป็นผู้หญงิ 

ก็จะตบแต่งให้เป็นภริยาสามีกัน แต่ถ้าลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชาย ก็จะฆ่าเด็กนี้เสีย

ต่อมา ภรยิาของเศรษฐกีค็ลอดบตุรออกมาเป็นชาย เศรษฐจีงึคดิทีจ่ะฆ่าเดก็

ที่ซื้อมานั้น ได้ใช้ให้นางกาลีน�าเอาเด็กไปวางที่ประตูคอกโค เพื่อว่าในตอนเช้า เมื่อโค

ออกจากคอกก็จะได้เหยียบเดก็ แต่ครัน้ถึงเวลาโคออกจากคอก โคทีเ่ป็นหัวหน้าฝงูกไ็ด้

ไปยนืคล่อมเดก็ไว้ ให้โคตวัอืน่ ๆ เดนิหลกีไป เดก็จงึรอดได้ นางกาลกีต้็องน�าเดก็กลบัมา

เศรษฐีก็ใช้วิธีใหม่ ให้น�าเด็กไปวางไว้ที่ทางเกวียน เพื่อจะให้เกวียนที่ออกแต่

เช้ามืดบดทับไป แต่เมื่อถึงเวลาที่เกวียนออกในเวลาเช้ามืด โคที่เทียมเกวียนคันหน้า 

เมือ่ไปถงึท่ีนัน้กส็ลดัแอกออก และเมือ่ได้ถกูเทยีมเข้าใหม่ กห็ยดุนิง่ไม่ยอมไป จนเวลา

เช้าขึ้น คนขับเกวียนซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้น จึงได้เห็นเด็ก แล้วก็เก็บเด็กไป 

นางกาลีต้องไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาใหม่
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คราวนีเ้ศรษฐใีช้ให้เอาไปทิง้บนกอไม้ในป่าช้าผดิีบ ต้องการจะให้สตัว์ทัง้หลาย

มีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพท�าร้าย แต่เมื่อเอาเด็กไปทิ้งแล้ว ก็ไม่มีสัตว์อะไรท�าร้าย  

คนเลีย้งแพะได้ไปเห็นเข้าก็ได้เกบ็เอาเดก็น้ันไปเลีย้ง ฝ่ายนางกาล ี ได้กลบัมาบอกเศรษฐี 

เศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีก

คราวน้ีเศรษฐีได้ให้นางกาลีเอาไปโยนภูเขาทิ้ง เมื่อนางกาลีได้น�าเด็กไปโยน

ภูเขาทิง้ เด็กกเ็ผอญิไปตกบนกอไม้ทีค่ลมุอยูบ่นกอไผ่ใหญ่ คนตดัไม้ไผ่เพ่ือน�าไปจกัสาน 

ไปพบเข้าก็เก็บเอาไปเลี้ยงไว้ เศรษฐีได้ทราบก็ให้นางกาลีไปซ้ือเอากลับคืนมาอีก  

ฝ่ายเด็กก็โตขึ้นโดยล�าดับ

คราวนีเ้ศรษฐไีด้คดิการให้โหดร้ายย่ิงข้ึน คอืได้ไปพบกบันายช่างหม้อ บอกว่า

ได้มอีวชาตบตุรอยู่คนหนึง่ จะส่งมา เม่ืออวชาตบุตรนัน้มาแล้ว กใ็ห้นายช่างหม้อจบัฟัน

เสียให้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ แล้วใส่ลงไปในตุ่ม แล้วเอาเข้าเผาในเตาเผาหม้อ  

จะให้รางวลัให้คุม้ค่าในภายหลงั นายช่างหม้อกร็บัค�า เศรษฐจีงึได้เรยีกเดก็โฆสกะและ

สัง่ให้ไปพบนายช่างหม้อ ให้น�าค�าไปว่า ตามทีส่ัง่ให้ท�ากจิไว้อย่างหน่ึงนัน้จงท�าให้ส�าเรจ็ 

โฆสกะจึงได้เดนิไปเพือ่จะไปยงับ้านของนายช่างหม้อ กพ็อดีไปพบเอาบตุรของเศรษฐเีอง 

ซึง่ก�าลงัเล่นขลบุอยู่กบัเพือ่น บุตรของเศรษฐนีัน้เล่นแพ้มาเป็นอนัมาก จงึขอให้โฆสกะ

ช่วยเล่นแก้ เพราะว่าโฆสกะนั้นเป็นผู้ท่ีช�านาญในการเล่นชนิดนี้ โฆสกะก็อ้างว่าได้

รบัค�าสัง่ให้ไปหานายช่างหม้อ บุตรของเศรษฐกีร็บัว่าจะไปแทน โฆสกะกก็�าชับว่าต้อง

บอกตามที่พ่อได้สั่งไว้ มิฉะนั้นก็จะเป็นการผิดค�าสั่ง เมื่อลูกของเศรษฐีรับค�าแข็งแรง 

จึงยอมอยู่เล่นขลุบแทนลูกของเศรษฐี ลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้านของช่างหม้อ  

และได้น�าค�าทีเ่ศรษฐีสัง่ไว้บอกแก่นายช่างหม้อ นายช่างหม้อกจ็บัเอาลกูของเศรษฐนีัน้

ท�าเหมือนอย่างที่เศรษฐีได้สั่งไว้

ในตอนเย็นวันนั้น โฆสกะก็กลับไปบ้าน เศรษฐีถามว่าท�าไมจึงไม่ไป โฆสกะ

ก็เล่าให้ฟัง เศรษฐีเม่ือได้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นก�าลัง ได้รีบไปหานายช่างหม้อ 

นายช่างหม้อก็รีบออกมารับหน้า บอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เศรษฐีสั่งไว้เรียบร้อยแล้ว

เรื่องนี้แสดงว่า การประทุษร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นย่อมมีผลสนอง 

ดั่งได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ แปลความว่า
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"บุคคลผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้มิได้ประทุษร้าย ผู้ไม่มีอาชญาด้วยอาชญา  

ย่อมบรรลุถึงฐานะทั้ง ๑๐ ฐานะใดฐานะหนึ่งพลันทีเดียว คือ 

๑.  เวทนาที่เผ็ดร้อน 

๒.  ความเสื่อม 

๓.  ความท�าลายแห่งสรีระ 

๔.  อาพาธที่หนัก 

๕.  ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 

๖.  อุปสรรคจากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง

๗.  การกล่าวตู่ที่ทารุณ 

๘.  ความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลาย 

๙.  ความย่อยยับแห่งโภคะทั้งหลาย 

๑๐. ไฟไหม้บ้าน

 และผูน้ัน้เมือ่กายแตกท�าลายตายไปแล้วย่อมเข้าถงึนริยะ คอืภพทีไ่ร้ความเจรญิ"

เศรษฐีน้ันแม้จะเสียบุตรไปเพราะการคิดท�าลายโฆสกะ ก็ยังไม่ยอมหยุดยั้ง 

ยังคิดต่อไปอีก จึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเก็บส่วยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่ง 

สั่งให้ผู้จัดการเก็บส่วยนั้นฆ่าอวชาตบุตรที่ส่งไป แล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัจจะให้เป็นการ

มดิชดิ แล้วจะตอบแทนการกระท�านีใ้นภายหลงั ได้ผกูหนงัสอืนีไ้ว้ทีช่ายผ้าของโฆสกะเอง 

สั่งให้โฆสกะเดินทางไป โฆสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออก ก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียน

อย่างไร โฆสกะได้ขอเสบียงเดินทาง เศรษฐีก็บอกว่า ได้มีเพ่ือนเศรษฐีอยู่คนหนึ่ง 

ในระหว่างทาง ให้ไปพักที่นั้น ไม่ต้องน�าเสบียงไป โฆสกะก็เดินทางไป เมื่อไปถึงบ้าน

ของเศรษฐีผู้สหายของเศรษฐีผู้บิดาเลี้ยง ก็ได้แวะเข้าไปขอพัก

ฝ่ายภรยิาของเศรษฐนีัน้ เมือ่ได้สอบถาม ทราบว่าเป็นโฆสกะซึง่เป็นบตุรของ

เศรษฐใีนกรงุโกสมัพ ีกยิ็นดรีบัรอง และจัดทีใ่ห้พักเป็นทีสุ่ขสบาย ในการจดัรับรองนัน้ 

กไ็ด้ใช้ทาสขีองธดิาให้เป็นผูท้�า เมือ่ทาสขีองธดิาเศรษฐจีดัเสรจ็แล้ว กไ็ด้กลบัไปท�ากจิ

ให้แก่ธิดาเศรษฐี ฝ่ายธิดาเศรษฐีก็ว่ากล่าว เพราะใช้ให้ไปท�ากิจอย่างหนึ่ง แต่มัวไป
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ชักช้าอยู่ ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่า โฆสกะซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพัก  

และภริยาของเศรษฐีคือมารดาของธิดาเศรษฐีนั้น เป็นผู้ใช้ให้จัดรับรอง

ธิดาเศรษฐี เมื่อได้ฟังชื่อว่า โฆสกะ ก็เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้น

ทันที ในเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่า

“ความรักนั้น ย่อมเกิดด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือด้วยบุพเพสันนิวาส ความเคย

อยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน และด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน เหมือนอย่างดอกอุบล

อาศัยน�้าและเปือกตมเกิดเจริญขึ้นในน�้า ฉะนั้น″

ธดิาเศรษฐเีม่ือเกดิความสนใจในโฆสกะแล้ว ได้ลอบลงมายังห้องทีโ่ฆสกะพัก 

ได้เห็นโฆสกะนอนหลับและเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้า ก็แก้เอาหนังสือนั้นมาอ่าน 

เมือ่ทราบความในหนงัสอืนัน้แล้วกต็กใจว่า ไฉนจงึได้โง่เขลาจนถงึผกูหนงัสอืทีส่ัง่ให้ฆ่า

ตัวเองมาดั่งนั้น จึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่ แก้ข้อความเสียใหม่ว่า ให้ผู้จัดการเก็บ

ส่วยน้ันจัดการสูข่อและตบแต่งโฆสกะกบัธดิาของเศรษฐีในบ้านนัน้ ให้จดัการปลูกเรอืน

หอและจัดทรัพย์สมบัติให้โดยครบถ้วน

วันรุ่งขึ้น โฆสกะก็เดินทางต่อไปถึงบ้านของผู้จัดการเก็บส่วย ก็ได้ยื่นหนังสือ

นั้นให้ ผู้จัดการเก็บส่วยก็ได้จัดการให้เป็นไปตามหนังสือที่เขียนไว้นั้นทุกประการ

ต่อมา เม่ือเศรษฐีในกรุงโกสัมพีได้ทราบข่าวดั่งนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจ  

เพราะที่คดิวา่จะใหท้�าอย่างไรก็ไม่เป็นตามทีค่ิดสักอย่าง และตนก็ต้องเสียบุตรไปด้วย 

มีความเสียใจมากข้ึนจนถึงล้มป่วยลง เม่ือป่วยหนัก ก็ส่งคนไปให้ตามโฆสกะมาพบ 

แต่ว่าผูท้ีม่าตามน้ันก็มาพบกับภรยิาของโฆสกะก่อน ภริยาของโฆสกะกร็บัรองและเกบ็

ความไว้ ยังไม่บอกแก่โฆสกะผู้สามี ต่อมาเมื่อเศรษฐีมีอาการเพียบหนัก ส่งคนมาให้

ตามอกี ภรยิาของโฆสกะจงึได้บอกแก่โฆสกะแล้ว ได้พากนัไปพบ ในขณะทีไ่ปพบนัน้ 

ภริยาก็ให้โฆสกะผู้สามียืนอยู่ที่เท้า ส่วนตนเองยืนอยู่ค่อนมาทางศีรษะของเศรษฐี  

ฝ่ายเศรษฐีปรารถนาท่ีจะพูดว่า จะไม่ยกสมบัติให้ แต่ก็พูดออกมาได้ยินแต่เพียงว่า  

ให้ ภริยาของโฆสกะก็รีบแสดงอาการเศร้าโศก ซบศีรษะที่อกของเศรษฐีซึ่งก�าลัง 

ป่วยหนัก เศรษฐีก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้น
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เมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าอุเทนทรงทราบ ก็ได้โปรดให้ท�าสรีรกิจของ

เศรษฐี และได้รับสั่งให้โฆสกะผู้บุตรของเศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐี 

วันนั้นฝนตก น�้าฝนขังนองท้องพระลานหลวง เมื่อโฆสกะเข้าไปเฝ้าก็กระโดดข้ามไป 

แต่เมื่อเข้าไปเฝ้าและได้รับพระราชก�าหนดว่าจักทรงแต่งตั้งเป็นเศรษฐี ก็เดินออกมา

โดยเรียบร้อย พระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรทางช่องพระแกล ทอดพระเนตรเห็นดั่งนั้น

กท็รงเรยีกเข้าไปอีก รบัสัง่ถามว่า เม่ือขาเข้ามา กระโดดโลดเต้นเข้ามา เมือ่ขาออกไป 

เดินออกไปอย่างเรียบร้อย เพราะเหตุไร ? โฆสกะก็กราบทูลว่า เมื่อตอนที่เข้ามานั้น 

ยังมิได้รับก�าหนดฐานันดร ยังเป็นเด็ก จึงปฏิบัติอาการอย่างเด็กได้ แต่ว่าเมือ่ได้รบั

ก�าหนดฐานันดรเป็นผู ้ใหญ่ขึ้นแล้ว ก็ต้องแสดงอาการของผู้ใหญ่ พระเจ้าอุเทน 

ก็โปรดว่าเป็นผู้มีสติปัญญา ก็ได้โปรดพระราชทานต�าแหน่งเศรษฐีในเวลานั้นทีเดียว

เมื่อโฆสกเศรษฐีกลับบ้าน ภริยาได้แย้มสรวล เพราะได้คิดว่า โฆสกะรอด

ตายมา เพราะความคิดของตน โฆสกะได้เห็นอาการเช่นนั้น ก็ได้คาดคั้นถาม ภริยา

ได้บอกให้ทราบ โฆสกะกย็งัไม่เชือ่ ภริยากอ้็างทาสทีีช่ือ่ว่ากาลเีป็นพยาน นางกาลกีไ็ด้

แจ้งให้โฆสกะทราบโดยตลอด โฆสกะเมือ่ได้ทราบดัง่นัน้ก็มคีวามสังเวชใจ ได้ตัง้โรงทาน

บริจาคอาหารเป็นต้นแก่คนก�าพร้าและคนเดินทาง เป็นต้น คนจัดการโรงทานช่ือว่า  

มติตกฏุุมพ ีและท่ีโรงทานน้ีเอง พระนางสามาวดีได้เข้าไปขออาหาร จนถึงโฆสกเศรษฐี

ได้รับเข้าไปเป็นบุตรีบุญธรรมตามที่เล่ามาแล้ว๔ 

จะได้เล่าเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพีต่อไป เมื่อพระพุทธเจ้า

ได้เสด็จประทับจ�าพรรษาในกรุงโกสัมพีนั้น เศรษฐีทั้ง ๓ มีโฆสกเศรษฐีเป็นต้น  

ได้ถวายอุปการะผลัดเปลี่ยนกันโดยตลอด นายช่างดอกไม้ท่ีเรียกว่า นายมาลาการ 

ชื่อว่า สุมนะ เป็นอุปัฏฐาก คือผู้ช่วยรับท�าการงานของเศรษฐีทั้ง ๓ ได้ขออนุญาต 

นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยและฉันภัตตาหารในวันหนึ่ง และโดยปกติ 

๔ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๘-๒๗.
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พระเจ้าอเุทนได้พระราชทานมลูค่าดอกไม้ให้แก่พระมเหสทีัง้ ๓ นัน้ ส�าหรบัซือ้ดอกไม้

เป็นประจ�าวัน นางทาสีหรือข้าหลวงของพระนางสามาวดีชื่อว่า ขุชชุชตรา เป็นผู ้

มาซื้อดอกไม้ของนายสุมนะเป็นประจ�า ในวันนั้นเม่ือมาซื้อดอกไม้ นายสุมนะก ็

ชักชวนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อน เมื่อได้ท�าการเลี้ยงพระเสร็จแล้ว  

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนา

ธรรมเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นมีกล่าวไว้ว่า โดยปกติ เมื่อทายกต้องการจะ

ฟังอนุโมทนาจากพระรูปใด ก็รับบาตรของพระรูปนั้นไว้ และพระรูปอื่นก็กลับไปก่อน 

พระที่อยู่เพื่ออนุโมทนานั้นก็กล่าวอนุโมทนา อนุโมทนานั้นก็คือแสดงธรรมนั่นเอง  

แต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อ ๆ ดงับทอนโุมทนาทีต่ดิมาใช้สวดในบดันี ้กม็หีลายบททีม่ี

เน้ือความเป็นการแสดงธรรม แต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่ลังกา  

เป็นบทให้พรเป็นส่วนมาก

ในวนันัน้ นายสมุนะกไ็ด้รบับาตรของพระพทุธเจ้าไว้ แสดงว่ามุง่จะให้พระพทุธเจ้า

ประทบัอยูอ่นโุมทนาคอืแสดงธรรม พระพุทธเจ้ากไ็ด้ทรงแสดงธรรม เป็นการอนโุมทนา 

นางขุชชุชตราได้พลอยฟังด้วย ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ในวันอื่น ๆ นางขุชชุชตราได้ยัก

เอาค่าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่ง แต่ในวันนั้นได้ซื้อดอกไม้เต็มราคา ได้น�าไปมอบแก ่

พระนางสามาวดี เม่ือได้ถูกซักถามว่า วันนี้ท�าไมดอกไม้จึงมาก นางขุชชุชตรา 

ก็รับตามความเป็นจริง และว่า ไม่ท�าเหมือนอย่างเก่าก็เพราะได้ฟังธรรมของ 

พระพุทธเจ้า พระนางสามาวดีก็ขอให้นางขุชชุชตราแสดงธรรมให้ฟัง นางขุชชุชตรา 

ก็ขอให้จัดที่แสดงธรรม และเมื่อได้ช�าระกาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อยก็ขึ้นที่ 

แสดงธรรม และแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟัง พระนางสามาวดีเมื่อได้

ฟังธรรมของนางขชุชชุตราทีจ่�ามาจากพระพทุธเจ้า กไ็ด้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกบับรวิาร 

ต่อจากนั้น ก็ได้ส่งนางขุชชุชตราไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่

เนืองนิตย์ เพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพระราชฐานได้ ต่อมาพระนางสามาวดี

กไ็ด้เจาะห้องทีต่�าหนกั เพือ่จะได้คอยดพูระพทุธเจ้าและพระสาวก เมือ่เสด็จไปยังบ้าน

ของเศรษฐีทั้ง ๓
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ผู้อดทนคอืผู้ฝึกตนดแีล้ว

วันหนึ่ง พระนางมาคันทิยาซึ่งได้ผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าไว้ ได้ขึ้นไปยัง

ต�าหนักของพระนางสามาวดี ได้เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝา ก็ได้ซักถาม จึงได้ทราบว่า 

พระพทุธเจ้าได้เสดจ็มายังนครน้ี ก็หวนคิดถงึเวรทีไ่ด้ผกูไว้ กค็ดิจะจดัการให้พระพุทธเจ้า

เสด็จออกไปจากนครโกสัมพี จึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าอุเทน ทูลฟ้องว่า พระนางสามาวด ี

มีพระหฤทัยออกห่าง เพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวก 

พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนต�าหนักของพระนางสามาวดี เมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่

ได้เจาะไว้นั้น ก็ไม่ตรัสว่าอย่างไร กลับตรัสให้ท�าช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระแกลไว้

เพื่อให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไป

พระนางมาคันทิยาเห็นว่าไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ จึงได้จัดการจ้างพวกชาว

เมอืงซึง่เป็นผูไ้ม่เลือ่มใสในพระรตันตรยั ให้คอยตามด่าพระพทุธเจ้า พวกทีไ่ม่เลือ่มใส

เหล่านั้นก็ได้คอยติดตามพระพุทธเจ้า และด่าด้วยถ้อยค�าท่ียกขึ้นด่าอย่างหยาบคาย 

ที่กล่าวไว้ว่ามี ๑๐ ประการ คือด่าว่าเจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นพาล เจ้าเป็นคนหนวก  

เจ้าเป็นอฐู เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นฬา เจ้าเป็นสัตว์นรก เจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน สุคติของ 

เจ้าไม่มี เจ้าหวังทุคติได้เท่านั้น

ท่านพระอานนท์ซ่ึงได้ตดิตามมากับพระพทุธเจ้า ได้กราบทลูขอให้พระพทุธเจ้า

เสดจ็หลกีออกไปจากเมืองนัน้ พระพทุธเจ้าตรัสถามว่าจะให้ไปทีไ่หน พระอานนท์ทลูว่า 

จะไปเมืองอื่น พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่า ก็เมื่อมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีก จะไปที่ 

ไหนอีก พระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอ่ืนอีกจากเมืองนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า  

เมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีก จะไปท่ีไหนอีก พระอานนท์ทูลว่า จะไปเมืองอื่น ๆ  

ต่อไป พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า จะท�าอย่างนั้นไม่สมควร อธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใด  

เมือ่อธกิรณ์นัน้สงบไปแล้วในทีน่ัน้ จงึควรทีจ่ะไปในทีอ่ืน่ และตรสัถามว่า พวกทีด่่านัน้

เป็นใคร พระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบ จึงตรัสว่า การอดทนเป็นภาระของพระองค์ 

พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้เพียง ๗ วันเท่านั้น เพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่

พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปเกินกว่า ๗ วัน ได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่า 

“เราจักอดทนค�าล่วงเกิน เหมือนอย่างช้างศึกอดทนศรที่ตกจากแล่งในสงคราม  
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๕ ขุ. ธ. ๒๕/๓๓/๕๗. 

เพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีล ชนทั้งหลายย่อมน�าพาหนะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุม  

พระราชาย่อมประทับพาหนะที่ฝึกแล้ว บุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนค�าล่วงเกิน บุคคลนั้น 

ชือ่ว่าเป็นผู้ฝึกแล้ว เป็นผูป้ระเสรฐิสดุล�า้มนษุย์ทัง้หลาย ม้าอสัดรทีฝึ่กแล้ว ม้าสนิธพ-

อาชาไนยที่ฝึกแล้ว มหานาคกุญชรคือช้างใหญ่ท่ีฝึกแล้ว เป็นสัตว์ท่ีประเสริฐ แต่ว่า

บุคคลผู้ฝึกตนได้แล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้น″๕

พระนางมาคนัทยิา เมือ่ไม่สามารถจะให้พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกไปจากนครโกสัมพี

นั้นได้ ก็คิดอุบายต่อไป คือได้สั่งไปถึงมาคันทิยะผู้เป็นลุง ให้ส่งไก่ตายมาให้ตัวหนึ่ง 

ไก่เป็นอกีตวัหนึง่ ในชัน้แรกกใ็ห้น�าไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอเุทนก่อน และเมือ่เขาน�าไก่

เป็นมาถวาย ก็แนะน�าพระเจ้าอุเทนให้ส่งไปให้คณะพระนางสามาวดีปรุงเครื่อง  

เมือ่เขาส่งไก่เป็นนัน้ไป คณะพระนางสามาวดกีป็ฏเิสธ เพราะเป็นผูไ้ม่ฆ่าสตัว์ พระนาง

มาคันทิยาก็ทูลยุแหย่ว่า ให้ลองดูต่อไป ให้ลองส่งไก่นั้นไปอีก และส่ังให้จัดการท�า

ภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้า พระเจ้าอุเทนก็รับส่ังไปอย่างนั้น แต่คราวนี้พระนาง 

มาคนัทยิากไ็ด้ลอบสัง่ให้ส่งไก่ตายไป พระนางสามาวดเีม่ือได้รบัค�าสัง่ดงันัน้ กจ็ดัการ

ปรุงภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้า พระนางมาคันทิยาทูลยุแหย่ว่า เป็นหลักฐานที่ 

เพยีงพอว่า พระนางสามาวดีเอาใจออกห่าง พระเจ้าอุเทนก็ทรงนิ่ง

พระนางมาคนัทยิาเมือ่ไม่ได้รบัความส�าเรจ็สมประสงค์ กค็ดิการต่อไป ได้ส่ัง

ให้มาคันทิยะผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมา แต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสีย เมื่อได้รับมาแล้ว  

ก็จัดการใส่เข้าไปในพิณส�าหรับดีดเรียกช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรดน�าติดพระองค์ไป

ด้วยเสมอ เมือ่ถงึวาระทีพ่ระเจ้าอุเทนเสดจ็ไปบนต�าหนกัของพระนางสามาวด ีพระนาง

มาคันทิยาก็ทูลคัดค้านท�านองว่าจะเกิดเหตุร้าย พระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟัง ได้ทรง

ถือพิณคันโปรดปรานน้ันน�าติดพระองค์ไปยังต�าหนักของพระนางสามาวดี พระนาง 

มาคันทิยาก็ไปด้วย และเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระต�าหนักนั้นแล้ว พระนางมาคันทิยา 

กล็อบเปิดช่องทีพ่ณิ งกูเ็ลือ้ยออก พระนางมาคันทยิากร้็องเอะอะขึน้ ทลูพระเจ้าอเุทน
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ให้ทรงทราบ พระเจ้าอุเทนเม่ือได้เหน็เร่ืองเป็นไปได้ถงึเพยีงนัน้ กก็ริว้พระนางสามาวด ี

รับสั่งให้เรียกเอาธนูและแล่ง ทรงธนูเพ่ือจะยิงพระนางสามาวดี แต่พระนางสามาวดี 

กแ็ผ่เมตตาจติไปยงัพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคนัทยิา กบัส่ังบรวิารให้แผ่เมตตาจติ

ไปด้วยกนั พระเจ้าอเุทนกไ็ด้ทรงกลบัพระหฤทัย ท่ีกล่าวว่าเป็นไปด้วยอ�านาจของเมตตาจติ 

และเพราะได้ทรงงนุงงในพระหฤทยั จงึได้ทรงขอให้พระนางสามาวดเีป็นทีพ่ึง่ต้านทาน 

พระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระเจ้าอุเทน 

ทรงรบัและได้รบัสัง่ประทานพรแก่พระนางสามาวด ีต่อจากนัน้กไ็ด้เสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า

และนับถือพระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เมื่อเสด็จกลับมาแล้ว  

ก็รับสัง่ให้พระนางสามาวดขีอพรท่ีพระราชทานไว้ พระนางสามาวดกีท็ลูว่า ไม่ต้องการ

พรอย่างอืน่ ประสงค์ว่าจกัทูลขออนุญาตนิมนต์พระพทุธเจ้า และพระภกิษสุงฆ์มาถวาย

ภตัตาหารในพระราชฐาน และทลูขออนญุาตเพือ่จะฟังธรรม พระเจ้าอเุทนทรงอนุญาต

แก่พระนางสามาวดี พระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาถวาย

ภัตตาหารที่ต�าหนัก และทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองนิตย์ ในการเล้ียงพระนี้ 

พระเจ้าอเุทนก็ได้เสดจ็มาทรงร่วมด้วย และได้กราบทลูพระพทุธเจ้าเชญิเสด็จมาประจ�า

เหมอืนอย่างนัน้ พระพทุธเจ้าตรสัว่าธรรมดาว่าพระพทุธะทัง้หลายจะเสดจ็ไปในทีแ่ห่ง

เดยีวนัน้ไม่สมควร เพราะว่าชนเป็นอันมากกย่็อมมุง่หวงั พระเจ้าอเุทนกข็อให้ทรงมอบ

หมายแก่ภกิษุสกัรปูหน่ึง พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอานนทเถระ 

ต้ังแต่น้ันพระอานนทเถระได้ไปฉนัในราชตระกลู ได้แสดงธรรมแก่คณะพระนางสามาวดี

อยู่เป็นประจ�า

ฝ่ายพระนางมาคันทิยาเห็นว่า เร่ืองที่คิดไว้ไม่ส�าเร็จทุกครั้ง ก็คิดการที่โหด

ร้ายยิ่งขึ้น จึงได้ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่า มาคันทิยะเข้ามา และได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ 

ในวนัหนึง่ เม่ือพระเจ้าอุเทนเสดจ็ออกไปนอกพระนคร มาคนัทยิะผูเ้ป็นลงุของพระนาง

มาคันทิยา ก็ตรงไปยังต�าหนักพระนางสามาวดี ได้เปิดคลังผ้า น�าเอาผ้าต่าง ๆ  

ออกมาพันเสาต�าหนักและบริเวณต�าหนักของพระนางสามาวดี เอาน�้ามันราด ได้อ้าง

รบัสัง่ของพระเจ้าอเุทนว่าให้ปฏิบติัเช่นนัน้ และให้คณะของพระนางสามาวดเีข้าไปรวม

อยู่ในต�าหนักทั้งหมด เสร็จแล้วก็จุดไฟเผาต�าหนักพระนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟ

คลอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมด
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๖ ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๗/๒๐๕.
๗ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๔๖-๕๙. 

ฝ่ายพระเจ้าอุเทน เมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าต�าหนักพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้

ก็ได้รีบเสด็จกลับ แต่กลับมาไม่ทัน ต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุ 

และบุคคลผู้ร่วมคิดกระท�าการอันน้ี ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการ

อันร้ายแรงทั้งหมด

ในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ต�าหนักคลอกพระนางสามาวดีกับบริวารสิ้นชีวิตนั้น 

พระพทุธเจ้าได้ทรงทราบ ได้ทรงเปล่งพระพทุธอทุานขึน้โดยความว่า “โลกมโีมหะเป็น

เคร่ืองผกูพัน ย่อมปรากฏเหมอืนมรีปูทีส่มควร คนพาลมอีปุธคิอืกเิลสเป็นเครือ่งผกูพัน 

ถูกความมดืแวดล้อม ย่อมปรากฏเหมือนอย่างเป็นผูท่ี้มคีวามเทีย่งอยู ่กเิลสเป็นเครือ่ง

กังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริง″๖ 

เรือ่งตอนพระนางสามาวดถีกูไฟคลอกนี ้ท่านเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทด้วยว่า 

เมื่อจะส้ินชีวิต พระนางสามาวดีได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริคคหกัมมัฏฐาน คือ

กัมมัฏฐานที่ก�าหนดเวทนาเป็นอารมณ์๗ 

เรือ่งในกรงุโกสมัพทีีเ่ล่ามานี ้เล่าตามพระอรรถกถาจารย์ท่ีเล่าไว้ใน อรรถกถา-

ธรรมบท ซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณพันปี มีเค้าที่ปรากฏในคัมภีร์

พระบาลีอยู่บ้าง เช่น โฆสการาม บ่งว่าเป็นอารามของบุคคลผู้ที่ชื่อว่า โฆสกะ  

สร้างถวายเป็นต้น แต่ว่าเรือ่งของโฆสกะเป็นอย่างไรนัน้ ยงัไม่พบความพสิดารในชัน้บาลี 

พบแต่ในชั้นอรรถกถาท่ีเล่ามานั้น บางแห่งก็ส่องความเป็นเรื่องที่ผูกขึ้นในครั้งหลัง  

เช่น เรื่องที่เศรษฐีกรุงโกสัมพีเขียนหนังสือสั่งให้ฆ่าโฆสกะ ผูกที่ชายผ้าของโฆสกะไป  

ในครัง้พทุธกาลนัน้ ยงัไม่พบเร่ืองการเขยีนหนังสือ ฉะนัน้ เม่ือมาแต่งว่าเขยีนหนงัสือ

ดั่งนั้น ก็ส่องว่ารายละเอียดในตอนนั้นน่าจะผูกขึ้นในตอนหลัง แต่ว่าเค้าความก็น่าจะ

มีอยู่ เร่ืองพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกมีในหลักฐานชั้นบาลี คือตอนที่พระพุทธเจ้า

ทรงเปล่งพระพุทธอุทานดั่งค�าแปลน้ัน ก็ได้เล่าเรื่องว่าท�าไมพระพุทธเจ้าจึงเปล่ง 

พระพุทธอุทานนั้นไว้ด้วย
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เรื่องที่เกิดขึ้นดั่งที่เล่านี้เป็นเครื่องแสดงว่า บุคคลทุก ๆ คนแม้จะได้มีโอกาส 

เกิดทันพระพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูง  

แต่กต้็องเป็นไปตามกรรมทีต่นได้ท�าไว้ พระพทุธเจ้าจะทรงช่วยให้บคุคลพ้นจากผลของ

กรรมชัว่ท่ีตนได้ท�าไว้นัน้หาได้ไม่ ทรงช่วยได้แต่ในด้านทรงแสดงธรรมเพือ่ให้บุคคลเว้น

จากบาป บ�าเพ็ญกุศล และช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว จนถึงท�าจิตของตนให้หลุดพ้น 

พระพุทธเจ้าทรงช่วยได้อย่างนี้ เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าหลายครั้งที่ได้ทรงทราบว่า 

ผู้นั้นผู้นี้จะได้รับผลของกรรมจนถึงสิ้นชีวิตก็ได้รีบเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรด ให้ได้

ศรทัธาในพระรตันตรยั หรอืว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก่อน และเมือ่เป็นเช่นนี ้บคุคลผูน้ัน้

ก็ได้ช่ือว่ามีที่พึ่งของจิตใจเป็นอย่างดี ถึงจะต้องได้รับผลของกรรมอย่างร้ายแรงจนถึง

สิน้ชวิีตกด็ ีแต่กเ็ป็นผูท่ี้มีคตคืิอท่ีไปในทางดี พระพุทธเจ้าย่อมทรงช่วยได้โดยประการน้ี

และในเรื่องของพระนางสามาวดีน้ีท่านได้เล่าไว้ว่า เพราะพระนางกับบริวาร

ได้ประกอบบาปกรรมไว้ในอดีตชาติ คือได้จุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ก�าลังเข้า 

นิโรธสมาบตั ิในชัน้แรกท่านนัง่เข้านโิรธสมาบตัอิยู่ทีก่อหญ้า ไม่เห็นท่าน คดิแต่เพยีง

จะจุดไฟเผากอหญ้าเท่านัน้ เมือ่จดุไฟเผากอหญ้าแล้ว จงึได้เห็นท่าน คดิกนัว่าเมือ่เรือ่ง

เกดิขึน้ถึงเพยีงนีแ้ล้วกเ็ผาเสยีเลย จงึได้เอาฟืนมาสมุเข้าแล้วกจ็ดุเผา แต่ท่านแสดงว่า 

พระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัตินั้นไม่เป็นอันตราย เพราะไฟหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง  

เพราะฉะน้ัน ท่านจึงมิได้เป็นอันตราย แต่บาปกรรมท่ีท�าไว้นั้น ก็ส่งผลให้พระนาง 

สามาวดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อ ๆ มา๘ 

ส่วนโฆสกเศรษฐีนั้น ท่านก็เล่าบุรพกรรมไว้โดยความว่า ครั้งหนึ่งได้เกิด

ทุพภิกขภัยขึ้นในอัลลกัปปรัฐ บางพวกก็กล่าวว่าเกิดอหิวาตกโรคขึ้น คนเข็ญใจผู้หนึ่ง

ชือ่ว่า โกตหุลกิะ พาภรยิาซึง่มบีตุรอ่อนหนอีอกไป มุง่จะไปกรงุโกสมัพเีมือ่เดนิทางไปนัน้ 

เสบียงทางก็หมด เม่ือเกิดความหิวโหย อ่อนก�าลังลง นายโกตุหลิกะก็คิดจะทิ้งบุตร 

ภริยาก็คอยห้ามไว้ไม่ยอมให้ท้ิง แต่ก็ได้ลอบทิ้ง ภริยาเมื่อทราบเข้าก็เก็บเอาไป  

บตุรจึงต้องถกูทิง้แล้วกถ็กูเกบ็เอาไปหลายครัง้ จนในทีสุ่ดกถ็งึแก่ความตายในระหว่างทาง 

๘ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๖๐-๑.
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เมือ่เดินทางมาถงึหมูบ้่านหนึง่ นายโคบาลผูห้นึง่ก�าลงัประกอบพธิมีงคลเกีย่วกบัโคนม 

เมือ่ได้เห็นคนเดนิทางทัง้คู่นัน้มคีวามทกุข์ยากล�าบากหิวโหย เกดิความสงสาร กต้็อนรบั

เลี้ยงดู เมื่อเลี้ยงดูคนเดินทางทั้ง ๒ นั้นเสร็จแล้ว นายโคบาลจึงได้บริโภคอาหารด้วย

ตนเอง ได้ปั้นข้าวปายาสให้แก่นางสุนัขซึ่งอยู่ในที่ใกล้ นายโกตุหลิกะเห็นนางสุนัขได้

รับเลี้ยงดูด้วยอาหารวิเศษเช่นนั้น ก็คิดว่า นางสุนัขนี้มีบุญ ได้กินอาหารดี ๆ เช่นนี้

เสมอ ในคืนวันนั้น นายโกตุหลิกะได้บริโภคอาหารเกินส่วนเพราะได้อดอยากมาเป็น

เวลาหลายวัน ก็ถึงแก่กรรม ท่านว่าเข้าไปเกิดในท้องสุนัข นางสุนัขคลอดลูกออกมา

เป็นสุนขัตวัผู้ นายโคบาลกเ็ล้ียงดไูว้เป็นอันด ีและให้คอยไปรบัไปส่งพระปัจเจกพทุธเจ้า

องค์หนึง่ ลกูสนุขันัน้กไ็ปรบัไปส่ง และได้เห่าหอนพระปัจเจกพทุธเจ้าในการรบัและการส่ง 

จนมีจิตคุ้นเคยสนิทสนมกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ในตอนนี้ท่านได้แสดงว่า ธรรมดาว่า

สตัว์ดริจัฉานนัน้ โดยปกตเิป็นสตัว์ทีซ่ือ่ตรง คอืว่าโกงไม่เป็น แต่ว่ามนษุย์ทัง้หลายนัน้ 

โดยมากคิดอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่มีชั้นเชิง

มากก็คอืมนษุย์ สิง่ทีต่ืน้กคื็อสตัว์เล้ียง″ เมือ่สุนขันัน้ตาย ท่านกล่าวว่าไปเกดิเป็นเทพบตุร 

แต่ว่าบริโภคกามคุณเกินขนาด จึงได้จุติลงมา ไปเกิดในท้องของหญิงนครโสเภณีใน

กรุงโกสัมพี ดั่งที่เล่ามานั้น และท่านกล่าวว่า เทพดาที่จุตินั้นด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ

๑.  สิ้นอายุ หมายความว่าท�าบุญไว้มาก ก็อยู่ในเทวโลกจนถึงก�าหนดอายุ 

และก็เกิดในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป 

๒.  สิ้นบุญ คือว่าท�าบุญไว้น้อย เมื่อสิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง 

๓.  สิน้อาหาร หมายความว่า ตืน่ในกามคณุ หรอืว่าตืน่สวรรค์ หรอืว่าบรโิภค

กามคุณอย่างหนัก จนลืมบริโภคอาหาร ก็ต้องจุติเหมือนกัน 

๔.  โกรธ หมายความว่า ริษยาในสมบัติของผู้อื่น ไม่อดทนสมบัติของผู้อื่น 

เมื่อเกิดความโกรธริษยาขึ้น ดั่งนี้ก็ต้องจุติ๙ 

๙ สามาวตีวตฺถุ ธมฺมปท. ๒/๘-๑๓.
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เรือ่งเหล่านีเ้ป็นเร่ืองประกอบ ส่วนพระเจ้าอุเทนนัน้ มีเรือ่งเล่าว่า ได้เคยพบกบั 

พระปิณโฑลภารทวาชะ ได้ตั้งปัญหาถามท่าน ๆ ก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใส

มีเรื่องแสดงไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีว่า เมื่อท่านพระปิณโฑลภารทวาชะได้อยู่

ที่โฆสิตาราม ในกรุงโกสัมพี พระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาท่าน ได้รับส่ังตั้งปัญหา

ถามท่านว่า “อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้ภกิษหุนุม่ ๆ เหล่านี ้ซึง่ยังมผีมด�าสนทิ อยูใ่น

วยัเจริญคอืปฐมวยั ไม่เรงิสนกุในกามทัง้หลาย ยอมประพฤตพิรหมจรรย์ อย่างบรสุิทธิ์

บริบูรณ์ตลอดชีวิต″

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะกท็ลูตอบว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “เธอทัง้หลาย

จงตัง้จติว่าเป็นแม่ในหญงิท้ังหลายปูนแม่ เธอจงตัง้จติว่าเป็นพีน้่องหญงิในหญงิทัง้หลาย

ปูนพ่ีน้องหญิง เธอจงตั้งจิตว่าเป็นธิดาในหญิงทั้งหลายที่เป็นปูนธิดา นี้เป็นเหตุเป็น

ปัจจัยให้ภิกษุหนุ่ม ๆ เหล่านี้ยอมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิต″

พระเจ้าอเุทนกร็บัสัง่ถามต่อไปว่า “จติเป็นธรรมชาตทิีโ่ลเลเหลวไหล บางคราว

กเ็กดิโลภธรรมขึน้ในหญงิทัง้หลายปนูแม่ บางคราวกเ็กดิโลภธรรมขึน้ในหญงิทัง้หลาย

ปูนพี่น้องหญิง บางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนธิดา ฉะนั้น จะมีเหตุมี

ปัจจัยอะไรอื่นอีก″

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะกท็ลูว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “พวกเธอจงมา

พจิารณากายนี ้เบือ้งบนแต่พ้ืนเท้าขึน้มา เบือ้งล่างแต่ปลายผมลงไป มหีนงัหุม้อยูเ่ป็น

ที่สุดรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ มีอยู่ในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ 

ฟัน หนงั เป็นต้น นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจยัให้ภกิษุหนุม่ท้ังหลายเหล่านี ้ประพฤตพิรหมจรรย์

อยู่ได้ตลอดชีวิต″

พระเจ้าอุเทนก็รับสั่งซักต่อไปว่า "พวกภิกษุที่อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต 

อบรมปัญญาแล้วนัน้กก็ระท�าได้ไม่ยาก แต่ว่าพวกภกิษผุูมิ้ได้อบรมกาย มิได้อบรมศีล 

มิได้อบรมจิต มิได้อบรมปัญญา ข้อนั้นก็กระท�าได้ยาก ในบางคราวคิดว่าจะพิจารณา

ให้เหน็ว่าเป็นอสภุะ แต่ก็กลับเห็นเป็นสภุะไปเสยี ฉะนัน้ จะมเีหตมุปัีจจัยอะไรอ่ืนอกี"
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ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะกท็ลูว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “พวกเธอจงมา

มีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย คือเห็นรูปด้วยจักษุ ได้ยินเสียงด้วยโสตะ  

สูดกลิ่นด้วยฆานะ ลิ้มรสด้วยชิวหา ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้เรื่องด้วยใจ ก็อย่า

ถือเอาโดยนิมิตคือว่ารวบถือ อย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือว่าแยกถือ จงปฏิบัติเพื่อ

ความส�ารวมอินทรีย์เหล่านั้น ที่จะมิให้บาปอกุศลธรรมมีความยินดียินร้ายเป็นต้น

ครอบง�าได้ จงรักษาอินทรีย์เหล่านั้น จงถึงความส�ารวมในอินทรีย์เหล่านั้น นี้เป็นเหตุ

เป็นปัจจัย″

พระเจ้าอุเทนก็รับสั่งรับรองถ้อยค�าของท่านพระปิณโฑลภารทวาชะว่า  

“เมื่อปฏิบัติมีความส�ารวมอินทรีย์อยู่ดั่งนั้น ก็สามารถที่จะไม่เริงกีฬาในกามทั้งหลาย

อยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิต″ และได้รับส่ังถึงพระองค์เองว่า 

"แม้พระองค์เอง ในสมัยท่ีมิได้ทรงรักษากาย มิได้ทรงรักษาวาจา มิได้ทรงรักษาจิต 

มไิด้ทรงตัง้พระสต ิมิได้ทรงส�ารวมอินทรย์ี เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรกีย็งัเกดิโลภธรรม

ครอบง�าอย่างเหลอืเกนิ แต่ในสมยัทีม่กีารรกัษากายเป็นต้น ตัง้สตสิ�ารวมอนิทรย์ีเข้าไป

ภายในพระนคร โลภธรรมทัง้หลายก็ไม่สามารถจะครอบง�าพระองค์ได้" ได้ทรงประกาศ

ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แสดงพระองค์ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

เป็นสรณะ แสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจ�าเดิมแต่วันนั้น๑๐ 

เรื่องที่เล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีนี้ จะเกิดขึ้นก่อนหรือทีหลังเรื่องพระนาง 

สามาวดีทราบไม่ได้ แต่เรื่องพระนางสามาวดี ตอนที่เล่าถึงพระนางสามาวดีทูลให้

พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะนั้น มีในชั้นอรรถกถายัง

ไม่พบในชั้นพระบาลี เพราะฉะน้ัน จึงได้มีบางท่านแสดงว่า พระเจ้าอุเทนได้ทรงพบ

กับพระปิณโฑลภารทวาชะ และได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้ว

๑๐ ส�. สฬา. ๑๘/๑๙๕-๑๙๘/๑๓๙-๑๔๓.
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สาราณยีธรรมสูตร

เรือ่งในพรรษาท่ี ๙ ของพระพทุธเจ้าทีแ่สดงมาแล้วนัน้ เกีย่วแก่ฝ่ายอาณาจักร 

ส่วนทีเ่กีย่วแก่ฝ่ายพทุธจกัร กม็เีรือ่งทีน่่ารูเ้กีย่วกบัความแบ่งแยกของคณะสงฆ์ แต่จะ

ยงัไม่เล่าเรือ่งเหล่านัน้ จะน�ามาแสดงเฉพาะ สาราณยีธรรมสตูร ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ในขณะที่ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ฉะนั้น  

จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โกสัมพิยสูตร
๑๑ โดยความก็คือสาราณิยธรรมสูตรนั่นเอง

ใจความในพระสตูรนัน้ว่า ภกิษทุัง้หลายจะอยูด้่วยกนั ควบคมุกนัอยูเ่ป็นอนัดี 

ไม่วิวาทกัน มีสามัคคีพร้อมเพรียงกัน มีเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

กเ็นือ่งมาจากต่างมคีวามรกัเคารพกนัและกนั จะมีความรกัเคารพกนัและกัน กจ็ะต้อง

ปฏบัิตใินธรรมท่ียังกนัและกนัให้ระลึกถงึกันด้วยความรักเคารพ ๖ ประการอนัเรียกว่า 

สาราณิยธรรม คือ 

๑.  ตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา 

๒.  ตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา 

๓.  ตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา

๔.  แบ่งปันลาภทีไ่ด้มาโดยชอบธรรมให้เป็นสาธารณบรโิภค คือบรโิภคร่วมกนั

๕.  มีศีลคือความประพฤติเสมอกัน

๖.  มีทิฏฐิคือความเห็นที่น�าออกจากทุกข์สม�่าเสมอกัน

ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้จะอธิบายเฉพาะ ๒ ข้อหลัง

๑๑ ม. มู. ๑๒/๕๔๐-๕๕๐/๕๘๑-๕๘๙.
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สลีสามัญญตา

ข้อว่ามศีลีคอืความประพฤตเิสมอกนันัน้ ท่านแสดงลกัษณะไว้ว่า ศีลทีไ่ม่เป็นท่อน 

ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวญิญชูนสรรเสริญ ไม่ต้องลูบคล�า เป็นไปเพือ่สมาธิ

ศลีท่ีไม่เป็นท่อนนัน้ หมายถงึว่าไม่ขาด เหมอืนอย่างแผ่นผ้าทีเ่ป็นผนืเดยีวกนั 

ผ้านั้นจะเป็นท่อน ๆ ก็เพราะขาดออกจากกัน ศีลก็เหมือนกัน ท่ีชื่อว่าเป็นท่อน  

กห็มายถงึว่าศลีขาด เพราะได้ประพฤตล่ิวงครบองค์ ยกตวัอย่าง ปาณาตบิาต การฆ่าสตัว์ 

ทั่วไปนั้นมีองค์ ๕ คือ 

๑.  สัตว์มีชีวิต 

๒.  รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 

๓.  จิตคิดจะฆ่า 

๔.  ท�าความเพียรเพื่อจะฆ่า 

๕.  สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น 

เมือ่ได้ล่วงครบองค์ท้ัง ๕ ประการน้ีจนถึงสัตว์ตายลงไป เรยีกว่า ศีลขาด ศีล

เป็นท่อน

ศีลเป็นช่องนั้น คือไม่ถึงขาด แต่ว่าโหว่เต็มที เหมือนอย่างผ้าที่เป็นช่องโหว่ 

ยกตัวอย่างดั่งปาณาติบาตนั้น ได้ล่วงจนถึงท�าความเพียรเพื่อจะฆ่า แต่ว่าสัตว์ไม่ตาย 

หลุดพ้นไปได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง นี่ชื่อว่า เป็นช่อง

ศีลด่างนั้น ก็คือเหมือนอย่างผ้าด่างที่เป็นรอยใหญ่ ๆ แต่ว่าไม่ถึงกับขาดเป็น

ช่อง ได้แก่มีเจตนาคิดจะล่วง แต่ก็ยังไม่ทันได้ลงมือพยายาม ชื่อว่า ศีลด่าง

ศีลพร้อยนั้น ก็คือเหมือนอย่างผ้าที่เป็นรอยพร้อย ได้แก่เมื่อรักษาศีล แม้ไม่

ถึงเจตนาจะล่วง แต่จิตกไ็ม่บรสิทุธิ ์ไม่เป็นปกต ิเช่นว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง 

แต่ก็ยังพอใจดูเขาฆ่า ดูเขาทรมานสัตว์ เรียกว่า พร้อย

ศีลที่จะเป็นศีลบริสุทธิ์นั้น ต้องไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย
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อนึ่ง ศีลที่เป็นไท หมายความว่าไม่เป็นทาสของตัณหา การรักษาศีลนั้น  

ถ้ารักษาด้วยตัณหา คือมุ่งจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทน เหมือนอย่างรับจ้างเขา

ท�างานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค่าจ้าง นี่ชื่อว่า เป็นทาสตัณหา อีกอย่างหนึ่ง ตัณหาใน

ใจคอยบีบคั้นอยู่ ท�าให้ดิ้นรนที่จะออกไปจากศีล ไม่เป็นสุข ไม่ได้ความสงบ เหมือน

อย่างถูกบังคับให้จ�าต้องอยู่ในศีล รักษาจิตให้สงบไม่ได้ต้องเดือดร้อนกระวนกระวาย 

ดัง่นีก้ช็ือ่ว่าเป็นทาสตณัหาเหมือนกัน ศีลท่ีบรสุิทธิน์ัน้ต้องเป็นไท คอืไม่เป็นทาสตณัหา

ดั่งกล่าว

วิญญูชนสรรเสริญ ก็คือผู้รู้สรรเสริญ ผู้รู้นั้นหมายถึงตนเอง ซึ่งเป็นผู้รู้ก็ได้ 

ผูอ้ืน่ซึง่เป็นผู้รูก้ไ็ด้ ตนเองซ่ึงเป็นผู้รูน้ัน้ กค็อืเมือ่ตนเองพจิารณาดตูนเองแล้ว ตเิตยีน

ตนโดยศลีไม่ได้ ถ้าตนเองพจิารณาดตูนเองแล้ว ติเตยีนตนเองได้ว่า เราไปลอบท�านัน่ 

เราไปลอบท�านี่ ซึ่งเป็นการผิดศีลหรือว่าท�าศีลให้ด่างพร้อย นี่เรียกว่า ตนเองติตนเอง 

บางทีเมื่อไปท�าอะไรที่ไม่ดีมาก ๆ เข้า ไม่อยากนึกถึงตัวเองก็มี พอนึกเข้าแล้วเกลียด

ตัวเอง นี่เรียกว่า ตนเองซึ่งเป็นผู้รู้ติเตียนตนเอง ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้นั้น ก็คือบุคคลอื่นซึ่ง

ได้อยู่ร่วมกัน และได้เห็นความประพฤติของกันและกัน ใคร่ครวญ รู้ผิดรู้ถูก ศีลที่จะ

บริสุทธิ์นั้นต้องเป็นศีลที่วิญญูชนสรรเสริญต�าหนิไม่ได้

อนึง่ ศลีทีย่งัมตีณัหาเป็นนายครอบง�าจิตใจอยู ่ต้องเป็นศีลท่ีต้องคอยระมัดระวัง

อยู่เสมอ ตนเองเผลอตัวเมื่อใด ก็ประพฤติล่วงศีลเมื่อนั้น ประพฤติบกพร่องเมื่อนั้น 

นีก้เ็พราะตณัหาความดิน้รนในใจ คอยชกัตนออกไปจากศีล ตณัหาคอยขย้ีขย�าศีลอยู่เสมอ 

และตนเองก็ต้องคอยระมัดระวังศีลอยู่เสมอ ปล่อยไม่ได้ บางทีคนอื่นก็ต้องไปช่วย

ระมดัระวงั คอืต้องไปคอยช่วยดแูล ความหมายของค�าว่า อุปัชฌายะ ก็คอืผูด้แูล อาจารย์ 

ก็คือผู้ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อ โดยความก็คอยช่วยดูแลเหมือนกัน แม้สหธรรมิกผู้ 

ประพฤตธิรรมด้วยกนั โดยฐานเป็นภกิษดุ้วยกนั กป็วารณาคืออนญุาตให้ตกัเตอืนซึง่กนั

และกนั นีก่เ็พ่ือจะได้คอยดแูลกนัและกนั ศลีทีบ่รสิทุธิน์ัน้จะต้องเป็นศลีทีไ่ม่ถกูตณัหา

คอยบีบคั้นคอยลูบคล�า และตนเองก็ไม่ต้องคอยรักษาคุ้มครอง คนอื่นก็ไม่ต้องคอย

รกัษาคุม้ครอง เป็นศลีทีเ่ป็นปกตขิึน้ในตวัเอง ดัง่มีค�าเรยีกว่า ศีลรกัษา แต่เรยีกศลีที่

ยังต้องถูกลูบคล�าว่า รักษาศีล คือต้องคอยเฝ้ารักษา
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ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือเป็นบาทที่จะให้เกิดสมาธิจิต คือจิตที่ตั้งมั่นได้  

แต่ไม่ใช่เป็นชนิดที่ท�าให้จิตใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย ศีลท่ีจะเป็นบาทของสมาธิ  

ก็จะต้องประกอบด้วยลักษณะดั่งที่กล่าวมาข้างต้น

การปฏิบัติให้เป็นผู้ท่ีมีศีลสม�่าเสมอกับด้วยเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายดังที ่

กล่าวมา เรียกว่า สีลสามัญญตา ความมีศีลเสมอกัน

ทฏิฐสิามัญญตา

ส่วนข้อ ๖ มีทิฏฐิคือ ความเห็นที่ออกจากทุกข์เสมอกัน หมายความว่า  

ท�าทิฏฐคิวามเหน็ของตนให้เป็นความเหน็ทีดี่ อนัเรยีกว่า อรยิะ ประเสริฐ หรอื อารยะ 

ให้เป็นความเห็นที่น�าออกจากทุกข์ คือว่าท�าให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ ความเห็น

ดังกล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการท่ีตั้งใจคอยปรับปรุงท�าความเห็นของตนให้

ตรงต่อพระธรรมและพระวนัิยอยู่เสมอ ถ้าจะมคีวามเห็นทีแ่ตกแยกออกไปจากร่องรอย

ทีถู่กทีช่อบ กต้็องคอยเกยีดกนัความเหน็เช่นนัน้ออกไป ประคบัประคองความเหน็ของ

ตนให้อยู่ในร่องรอยท่ีถูกท่ีตรงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในพระสูตรนี้ได้ชี้ลักษณะแห่ง

ความเห็นดังกล่าวไว้ ๗ ประการ คือ

๑.  อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นที่ปราศจากนิวรณ์กลุ้มรุมจิต และไม่ให้คิด

วุ่นวายอยู่กับเรื่องของความคิดในโลกน้ี เรื่องของความคิดในโลกหน้าที่ไร้ประโยชน์  

ไม่ให้เห็นกลุ้มกลัดอยู่ในเรื่องที่จะก่อการทะเลาะวิวาท 

๒.  อบรมท�าความเห็นทีจ่ะให้เกดิความสงบ จะให้เกดิความดับกเิลสท่ีเกดิขึน้ในใจ

๓.  อบรมท�าความเห็นที่จะไม่ออกไปนอกทางแห่งพระธรรมวินัย

๔.  อบรมท�าความเห็นที่จะให้มีความสังวรในศีล เมื่อต้องอาบัติก็ต้องรีบออก

จากอาบตันิัน้ด้วยการรบีแสดง ไม่ปกปิดไว้ เหมอืนอย่างเด็กอ่อนเอามอืเท้าไปถกูถ่าน

เพลิงเข้า ก็ต้องรีบชักมือเท้าออก 
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๕.  อบรมท�าความเห็นท่ีจะให้ขวนขวายศึกษาในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญา 

แม้จะช่วยท�ากิจการของหมู่ของคณะของเพ่ือนสพรหมจารีอะไรก็ตาม แต่ก็ไม่ละทิ้ง

การศึกษาของตน เหมือนอย่างแม่โคลูกอ่อนไม่ทิ้งลูก 

๖.  อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นที่จะให้เกิดก�าลังในอันที่จะฟังธรรมได้ 

๗. อบรมท�าทิฏฐิคือความเห็นที่จะให้เกิดก�าลังที่จะได้ความรู้ในเนื้อความ  

ความรูใ้นหัวข้อธรรม ทั้งที่จะให้เกิดปีติปราโมทย์ประกอบด้วยธรรม

โดยเฉพาะข้อ ๖ อบรมท�าความเห็นทีจ่ะให้เกดิก�าลงัฟังธรรมได้นัน้ ดเูผนิ ๆ

ก็คล้ายไม่มีความหมาย แต่ว่าถ้านึกดูก็จะรู้สึกว่า การฟังธรรมนั้นไม่ง่ายนัก เพราะ

โดยมากธรรมเป็นเรื่องไม่สนุก เม่ือฟังธรรมก็มักจะหมดฉันทะ หมดความพากเพยีร 

ทีจ่ะฟัง การที่จะฟังธรรมได้นั้น จึงต้องมีก�าลังใจท่ีจะฟังได้ กล่าวคือจะต้องมีฉันทะ  

จะต้องมีความพากเพียร เป็นต้น ถ้าขาดข้อนี้เสียแล้วก็ไม่สามารถจะฟังธรรมได้  

โดยเฉพาะก็จะต้องมี 

๑.  เงี่ยโสตลง 

๒.  ประมวลใจทั้งหมด 

๓.  ท�าธรรมที่ฟังไว้ในใจ 

๔.  ท�าให้เป็นประโยชน์หรือท�าให้มีประโยชน์

ข้อ ๔ นี้ก็หมายความว่า พยายามหาประโยชน์จากธรรมที่ฟังให้จงได้ไม่มาก

กน้็อย เพราะเมือ่ฟังแล้วกค็วรทีจ่ะให้ได้ประโยชน์บ้าง ถ้าไม่ได้ประโยชน์เลยกเ็สยีเวลา 

การทีจ่ะท�าให้เป็นประโยชน์ได้บ้างนัน้ กต้็องอาศยัการทีจ่ะรูจ้กัเลอืกถอืเอาโดยทีไ่ม่ไป

ตั้งความชอบหรือตั้งความชังไว้เป็นเบื้องหน้า แต่ว่ามุ่งที่จะหยิบเอาธรรมอันเหมาะแก่

ตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้มาก สกันิดหนึง่กยั็งดกีว่า เพราะฉะนัน้ ลักษณะข้อ ๔ 

คือการท�าให้เป็นประโยชน์นี้จึงเป็นข้อส�าคัญ

สาราณิยธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ข้อที่ ๖ ท่านแสดงว่าเป็นข้อยอดของข้ออื่น
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ภกิษุชาวโกสัมพ-ีสังฆเภท

ในขณะที่เสด็จอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี้ ได้มีเรื่องบังเกิดขึ้นเกี่ยวแก่ภิกษุสงฆ์ มีเล่า

ไว้ในคัมภีร์วินัยปิฎก โกสัมพิกขันธกะ๑๒ ซึ่งมีความย่อว่า ในขณะที่พระผู้มีพระภาค-

พุทธเจ้าได้ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม ในกรุงโกสัมพี มีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติและ 

ก็เห็นว่าเป็นอาบัติ แต่ภิกษุอื่นเห็นว่า ข้อนั้นไม่เป็นอาบัติ ต่อมาภิกษุนั้นก็พลอยเห็น

ตามไปว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ว่าภิกษุอ่ืนที่เคยเห็นว่าไม่เป็นอาบัตินั้น ก็กลับเห็นใหม่ว่า

เป็นอาบติั คราวนีจ้งึได้พากนัไปบอกภกิษทุีต้่องอาบตัว่ิา ท่านต้องอาบตั ิท่านเหน็อาบตัิ

น้ันไหม ท่านรปูนัน้ก็ตอบว่า ผมไม่มอีาบตัติามทีผ่มเหน็ ฝ่ายภกิษทุีย่นืยนัว่าเป็นอาบตัิ 

ต่อมากช็กัชวนกัน ได้ความพร้อมเพรยีงกัน ท�าการยกวัตรภกิษทุีต้่องอาบตันิัน้ ทีเ่รยีก

ว่า ยกวตัร นัน้ บาลีว่า อุเขปนียกรรม กรรมคอืการยกวัตร หมายความว่า ถ้ามภีกิษุ

รปูใดรูปหนึ่งต้องอาบัติแล้ว ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือน ก็ไม่ยอม

ฟัง สงฆ์กมี็อ�านาจประกาศกันและกัน ยกภกิษุรูปนัน้ออกจากความมสีทิธเิสมอกนั คอื 

งดไม่ท�าอุโบสถด้วยกัน ไม่ท�าปวารณาด้วยกัน ไม่ท�าสังฆกรรมด้วยกัน ไม่อยู่ร่วมกัน  

ไม่ไหว้กราบกนั แปลว่า งดการทีจ่ะปฏิบตัวินิยักรรมทกุอย่าง งดทีจ่ะแสดงความเคารพ

นับถือทกุอย่าง เหมือนอย่างคดัออกไปเป็นบคุคลภายนอก ปฏบิตัอิย่างนีเ้รยีกว่า ยกวตัร 

ภกิษทุีถ่กูยกวัตรน้ัน ถ้าต่อมาได้เหน็โทษและมาแสดงความเห็นโทษแก่สงฆ์ สงฆ์กอ็าจ

จะประกาศยกเลิกการยกวัตรนั้น และรับเข้าหมู่มีสิทธิในวินัยกรรมเป็นต้น เสมอกัน

เหมือนดังเดิม

เรื่องการยกวัตรนี้ไม่ได้มีท�ากันบ่อยนัก แต่ตามเรื่องที่เล่าในเรื่องนี้ ภิกษุที่

ยนืยนัว่า ภกิษุรปูนัน้ต้องอาบตัแิน่ กพ็ร้อมกนัประชมุสงฆ์และประกาศยกวตัรเลย คอื

ว่าตัดจากความอยู่ร่วมกันดังที่กล่าวแล้วนั้น แต่ว่าภิกษุรูปที่สงฆ์ยกวัตรนั้นเป็นพหูสูต 

คือเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามามาก เป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัย เป็นผู้ฉลาด และเป็นลัชชี

คอืเป็นผูท้ีล่ะอายบาปกลวับาปรงัเกยีจสงสัยใคร่การศกึษา หมายความว่าเป็นพระภกิษุ

๑๒ วิ. มหา. ๕/๒๓๘-๒๔๕/๓๑๒-๓๓๕.
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ที่เคร่งครัดรูปหน่ึง แต่ว่าท่านไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ เพราะฉะนั้น เมื่อท่านถูกยกวัตร 

ท่านจึงไปหาพระภกิษทุีเ่ป็นเพ่ือนสหายกนั และกเ็ล่าความให้ฟังว่า ท่านไม่ได้เป็นอาบัติ 

แต่ว่าถกูยกวตัรด้วยกรรมทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่ใช้ไม่ได้ เรยีกว่า เป็นกรรมทีก่�าเรบิไม่ควร

แก่สถานะ และกช็กัชวนให้บรรดาพระเหล่านัน้เข้าเป็นพวก ฝ่ายภกิษทุีเ่ป็นเพือ่นสหาย

ก็เห็นด้วย และก็เข้าพวกกับท่าน และก็ยังพากันส่งข่าวไปถึงพระที่อยู่ยังชนบทที่เป็น

ฝ่ายเดียวกัน ชักชวนกันมาเข้าพวก เมื่อเป็นเช่นนี้ พระก็เลยเป็น ๒ พวก คือเป็น

พวกที่ประกอบพิธียกวัตรพวกหนึ่ง และก็เป็นพวกที่ถูกยกวัตรอีกพวกหนึ่ง ฝ่ายภิกษุ

ที่เป็นพวกท่านท่ีถูกยกวัตร ก็ได้เข้าไปหาภิกษุที่เป็นฝ่ายยกวัตร และก็ได้กล่าวหาว่า 

ภิกษุรูปนั้นไม่เป็นอาบัติ แต่ก็ถูกสงฆ์ยกวัตรโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการกระท�าที่ใช้

ไม่ได้ แต่ฝ่ายภิกษุท่ีเป็นผู้ยกวัตรก็ยังยืนยันว่า ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติจริง ๆ จึงถูก 

ยกวตัรด้วยกรรมทีเ่ป็นธรรม ไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรม กเ็ป็นอนัว่าทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้กค็งยืนยนั

ในความเห็นในความปฏิบัติของตน

คราวนั้น ก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และก็ได้กราบทูลเล่า

เรื่องให้พระองค์ทรงทราบโดยตลอด พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า ภิกษุสงฆ์

แตกกันแล้ว กไ็ด้เข้าไปพบกบัภิกษุฝ่ายท่ีเป็นผู้ยกวัตร และกไ็ด้ตรัสโอวาทโดยความว่า 

ท่านทั้งหลายอย่าส�าคัญว่า ภิกษุควรจะถูกยกวัตรเพราะเหตุข้อใดข้อหนึ่ง ด้วยความ

คิดที่บังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ถ้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติจริง แต่ว่าเธอเห็น

ว่าไม่เป็นอาบัติ ส่วนภิกษุอื่นเห็นว่าเป็นอาบัติ ถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่า ท่านรูปนี้เป็น

พหูสูตผู้ทรงธรรมทรงวินัย เป็นผู้ที่เคร่งครัด ใคร่การศึกษา ถ้าเราจะยกวัตรท่าน คือ

ไม่ท�าอุโบสถกบัท่าน ไม่ท�าปวารณากบัท่าน ไม่นัง่ร่วมอาสนะกบัท่าน ไม่ท�าสังฆกรรม

อื่น ๆ กับท่าน ไม่ติดต่ออะไรกับท่านทั้งหมด ก็จะเกิดความทะเลาะวิวาทแก่งแย่ง 

ตลอดจนถึงจะเกิดความแตกแยกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ขึ้น เม่ือเป็นเช่นนี้ 

ภิกษุเหล่าน้ันซึ่งเป็นผู้หนักใจในการท่ีจะเกิดแตกแยกกัน ก็ยังไม่ควรที่จะยกวัตรเธอ 

เพราะข้อทีไ่ม่เหน็อาบตัน้ัินทันที คราวน้ีส่วนภกิษทุีต้่องอาบัตแิล้วกไ็ม่เห็นว่าเป็นอาบติั 

แต่ว่าภิกษุอื่น ๆ เห็นว่าเป็น และภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปบอกกล่าวว่าเป็นอาบัติ  

เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอก็ไม่ควรที่จะดื้อดึงไปทีเดียว แม้จะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ แต่เมื่อส่วน

มากเขาเห็นว่าเป็น ก็ควรจะเชื่อเขาบ้าง แล้วก็แสดงอาบัตินั้นเสีย เมื่อปฏิบัติดังนี้  
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กจ็ะไม่เกดิการแตกแยก แต่ว่าถ้ายงัยนืยนัอยู ่กจ็ะเกดิความแตกแยกกันดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

ฉะนั้น เธอเมื่อหนักใจอยู่ว่าจะแตกแยกกัน และประสงค์ท่ีจะมีความกลมเกลียวกัน  

ก็ควรทีจ่ะแสดงอาบตัน้ัินด้วยศรทัธาคอืด้วยความเชือ่ต่อภกิษเุหล่าอืน่ แม้ว่าตนจะเหน็

ว่าไม่เป็นอาบัติก็ตาม พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุทั้ง ๒ พวกนั้นแล้ว

ก็ได้เสด็จกลับ

กป็รากฏว่า ภิกษท้ัุง ๒ พวกนัน้กยั็งไม่ยอมท่ีจะปรองดองกนั ยงัตกลงกนัไม่ได้ 

จนถึงแยกท�าอุโบสถกัน คือว่าภิกษุท่ีเป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัตรท�าอุโบสถสังฆกรรม

ภายในสมีา แต่ว่าภิกษุฝ่ายท่ีเป็นผูย้กวตัรออกไปท�าอโุบสถ ท�าสังฆกรรมภายนอกสีมา 

เมื่อแยกกันท�าอุโบสถดังน้ี ก็เป็นอันว่าภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกแยกกันข้ึนท่ีเรียกว่าเป็น 

สังฆเภท ความแตกแห่งสงฆ์ สังฆเภทความแตกแห่งสงฆ์นั้น เมื่อท�าอุโบสถแยกกัน

ดั่งนี้ จึงจะเรียกว่า เป็นสังฆเภทขึ้น

นานาสังวาสกะ สมานสังวาสกะ

ภกิษุเหล่าน้ันกไ็ด้ไปกราบทูลพระพทุธเจ้าถึงเรือ่งทีต่นได้ปฏบิตักินันัน้ พระพทุธเจ้า

กไ็ด้ตรสัว่า ภิกษุท่ีเป็นฝ่ายท่านท่ีถกูยกวตัร ท�าอโุบสถสังฆกรรมภายในสีมา ก็ใช้ญัตติ

และอนุสาวนาตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ กรรมของเธอก็เป็นธรรมไม่ก�าเริบ  

ควรฐานะคือว่าใช้ได้ คราวนีส่้วนภกิษอุกีพวกหนึง่ทีไ่ปท�าอโุบสถสงัฆกรรมภายนอกสมีา 

ใช้ญัตติและอนุสาวนาตามที่ทรงบัญญัติไว้เช่นเดียวกัน กรรมก็คงเป็นธรรมใช้ได้เช่น

เดียวกัน เพราะว่าภิกษุทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นต่างเป็นนานาสังวาสกะของกันและกัน ต่อจาก

นีก้ไ็ด้ตรสัว่า ภมูขิองภกิษทุีเ่ป็นนานาสงัวาสกะนัน้ม ี๒ อย่าง คอืว่า ๑. ตนท�าตนเอง

ให้เป็นนานาสงัวาสกะ ๒. สงฆ์พร้อมเพรยีงกนัยกวัตรภกิษนุัน้เพราะไม่เห็น ไม่กระท�า

คนืหรือว่าไม่สละคนือาบตั ิส่วนภมูขิองภกิษผุูเ้ป็นสมานสงัวาสกะ คอืมธีรรมเป็นเครือ่ง

อยู่ร่วมเสมอกัน ก็มี ๒ เหมือนกัน คือว่าตนกระท�าตนให้เป็นสมานสังวาสกะ  

และสงฆ์พร้อมเพรียงกัน ได้เรียกภิกษุนั้นที่ถูกยกวัตรแล้วนั้น ในเพราะไม่เห็น  

ไม่กระท�าคืน หรือไม่แสดงคืนอาบัติ เข้าหมู่
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ตามพระบาลีในที่นี้มีอยู่ ๒ ค�า คือนานาสังวาสกะ กับ สมานสังวาสกะ  

นานาสงัวาสกะ แปลว่า ภกิษผุูม้ธีรรมเป็นเคร่ืองอยูร่่วมต่างกนั สมานสงัวาสกะ แปลว่า 

ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกัน ภิกษุ ๒ ฝ่ายตามเรื่องนี้ เมื่อเกิดแตกความ

เหน็กนัข้ึน จนถงึไม่ลงโบสถ์กนักเ็รยีกว่า เป็นนานาสงัวาสกะของกนัและกนั และเหตุ

ที่จะท�าให้เป็นนานาสังวาสกะนั้นก็มี ๒ อย่าง คือว่าตนเองกระท�าตนเองอย่างหนึ่ง 

แล้วกส็งฆ์ยกวตัรอกีอย่างหนึง่ ตามเรือ่งทีเ่ล่ามานี ้ภกิษทุีถู่กยกวัตรทีเ่ป็นต้นเรือ่งนัน้ 

สงฆ์ยกวตัรไม่ลงโบสถ์ด้วย แต่ว่าพรรคพวกท่ีสนบัสนนุนัน่ท�าตนเองให้เป็นนานาสังวาสกะ 

เพราะเมื่อไปเข้ากับท่านสนับสนุนท่าน แยกออกไปอีกพวกหนึ่ง และก็ไม่ลงโบสถ์ 

กับอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายยกวัตร ภิกษุทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ท่ีเป็นนานาสังวาสกะของกัน 

และกัน ต่างก็เป็นภิกษุที่ได้อุปสมบทมาโดยถูกต้องในพระธรรมวินัยนี้ และก็ปรากฏ

ว่าเป็นผูท้ีเ่คร่งครดัใคร่การศกึษาอยู่ด้วยกนั แต่ว่าเกดิมคีวามเหน็แตกต่างกนัขึน้ จนถงึ

เป็นเหตุให้แยกเป็น ๒ ฝ่าย และเมื่อแยกแล้ว ก็เลยแยกกัน จนถึงแยกกันท�าอุโบสถ

สังฆกรรม เป็นต้น จึงได้เกิดเป็นนานาสังวาสกะกันขึ้น ส่วนภิกษุเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 

จะกลบัเป็นสมานสงัวาสกะ คือมีธรรมเป็นเครือ่งอยูร่่วมเสมอกนั กม็ไีด้ด้วยเหต ุ๒ อย่าง 

คือตนเองท�าตนเองให้เป็นสมานสังวาสกะ กับสงฆ์ระงับการยกวัตร เรียกภิกษุนั้นเข้า

หมู่เหมือนอย่างเดิม ดังที่จะบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ในภายหลัง

เมื่อภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกขึ้นเป็น ๒ ฝ่าย พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทเพื่อ

ระงับ แต่ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นก็ยังไม่ปรองดองกัน และก็มีกระทบกระทั่งกันด้วยวาจา 

อยู่บ่อย ๆ ก็เนื่องมาจากฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องอาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติ 

ส่วนอกีฝ่ายหน่ึงก็กล่าวหาอีกฝ่ายหน่ึงว่ายกวตัรโดยไม่เป็นธรรม เพราะว่ารูปท่ีถกูยกวตัร

นั้นไม่เป็นอาบัติอะไร สมุฏฐานก็เนื่องมาจากพระพุทธบัญญัติท่ีท้ัง ๒ ฝ่ายก็นับถือ

ปฏบัิตกินัอยู่ พระพทุธเจ้าเองกไ็ม่ทรงบังคับ แต่ก็ทรงชีท้างเพือ่ปฏิบตัดิงัท่ีได้เล่ามาแล้ว 

ในฐานะทีท่รงเป็นพระศาสดา ถ้าจะทรงบงัคบักน่็าจะได้ แต่กไ็ม่ทรงบงัคบั เพราะเกีย่ว

แก่ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นก็มีศรัทธาอยู่ในพระพุทธบัญญัติ เคร่งครัดอยู่ในพระวินัยด้วยกัน 

และเมื่อได้ลงความเห็นลงไปแล้วอย่างนั้น ถ้ายังไม่ถอนความเห็นนั้น ถึงใครจะบังคับ 

ก็อาจจะบังคับได้แต่ในภายนอก ส่วนความเห็นนั้นก็ยังมีอยู่ ก็จะเป็นมูลที่จะแตกร้าว

กันต่อไป เพราะฉะนั้น เรื่องการแตกความเห็นกันนี้เป็นเรื่องส�าคัญ แม้จะบวชมาใน

พระธรรมวนิยัเดยีวกนั และนบัถอืปฏบัิตใินพระธรรมวนิยัเดียวกนั และถงึจะเคร่งครดั
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อยูด้่วยกนั แต่ลงได้แตกความเหน็กนัในปัญหาพระวินยัและในการปฏบิตัพิระวินยัแล้ว 

ก็เป็นทางให้แตกแยกกันได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุที่เป็นนานาสังวาสกะ  

ว่าตนเองกระท�าตนเอง หรือว่าสงฆ์ยกวัตร ในเรื่องที่เล่ามานี้ก็มีทั้ง ๒ ภิกษุที่ถูกสงฆ์

ยกวัตรนั้นมีรูปเดียว คือที่เป็นต้นเรื่องเท่านั้น นอกจากนั้นนับเข้าในเหตุว่าตนเอง  

ท�าตนเอง คอืฝ่ายหนึง่กส็นับสนนุภิกษุท่ีถกูสงฆ์ยกวัตร อีกฝ่ายหนึง่ก็เป็นฝ่ายทีย่กวัตร 

สนบัสนนุในฝ่ายนัน้ และความเป็นนานาสังวาสกะกนันี ้คอืว่าไม่ลงโบสถ์กนันี ้จะสงบ

ไปได้กต่็อเมือ่ตนท�าตนเองให้เป็นสมานสงัวาสกะกนั ถ้าภกิษถุกูสงฆ์ยกวตัร กส็งฆ์นัน้

เองเป็นผู้ที่ระงับการยกวัตรนั้นแล้วก็กลับเข้าหมู่ตามเดิม

พระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัพิระวนิยับางข้อส�าหรบัปฏบิตัเิกีย่วแก่ภิกษใุนขณะ

ที่เป็นนานาสังวาสกะกัน เพื่อป้องกันการวิวาท เป็นต้นว่า ทรงบัญญัติให้ภิกษุนั่ง 

ในอาสนะที่มีอาสนะอ่ืนคั่นอยู่ในระหว่าง ก็เพื่อว่าเมื่อวิวาทกันก็ไม่ต้องการให้นั่งใกล้

กนั ให้มภิีกษอุืน่มานัง่คัน่เสียในระหว่าง ๆ แต่ว่าถึงกระนัน้ ความแตกร้าวกนันัน้กยั็ง

ด�าเนนิไปอยู ่จนถงึภกิษรุปูหนึง่ได้ไปกราบทลูขอให้พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปทรงระงบัเรือ่ง

ราวน้ัน พระพทุธเจ้าจงึได้เสดจ็ไปอีก และกไ็ด้ประทานโอวาทสัง่สอนไม่ให้ทะเลาะววิาท

กนั กม็ภีกิษทุีเ่ป็นอธรรมวาทคีอืเรยีกว่าพดูไม่เป็นธรรมรูปหนึง่ กไ็ด้กราบทลูพระพทุธเจ้า

ว่า ขอให้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระธรรมสามีทรงรออยู่ก่อน พวกภิกษุเหล่านี้จักยัง

ไม่ปรองดองกันต่อไป ขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีความขวนขวายน้อย ทรงประกอบ

การอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัส�าหรับพระองค์ พระพุทธเจ้ากไ็ด้ประทานพระโอวาทห้ามเป็น

คร้ังที ่๒ ที ่๓ แต่กไ็ด้มีภกิษุกราบทูลเหมือนอย่างนัน้เป็นครัง้ท่ี ๒ ที ่๓ พระพทุธเจ้า

จึงได้ทรงเล่าเรื่องท่ีเป็นไปแล้วมาเป็นตัวอย่างประทานพระโอวาท ซึ่งพระอาจารย์ได้

รจนาไว้มีความว่า

ทฆีาวุกุมาร

เรือ่งทีเ่คยมมีาแล้ว พระราชาแห่ง แคว้นกาส ีซึง่ครองราชสมบติัอยู่ในราชธานี

ซึ่งมีนามว่า พาราณสี พระองค์ทรงพระนามว่า พรหมทัต ได้ทรงมีก�าลังทรัพย์ก�าลัง

คนพาหนะมากมาย ส่วนแคว้นที่ถัดไปชื่อว่า แคว้นโกศล พระราชาของแคว้นนั้นทรง
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พระนามว่า ทฆีตี ิ มีก�าลังทรพัย์ก�าลังคนพาหนะน้อย พระเจ้าพรหมทตัแห่งแคว้นกาสี

ก็ได้ทรงยกพยหุเสนาไปตพีระเจ้าโกศลซึง่ทรงพระนามว่า ทฆีตี ิพระเจ้าทฆีตีแิห่งแคว้น

โกศลทรงได้สดับข่าวการศึก ก็ทรงด�าริว่า แคว้นนี้มีก�าลังทรัพย์ก�าลังคนพาหนะน้อย 

ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ จึงทรงพาพระมเหสีหนีออกจากนคร พระเจ้าพรหมทัตแห่ง

แคว้นกาสีก็ได้ทรงครอบครองแคว้นโกศลนั้นโดยไม่ต้องมีการต่อสู้

ฝ่ายพระเจ้าทฆีตีแิห่งแคว้นโกศลได้พาพระมเหสหีนไีปอยูใ่นเมอืงพาราณสซีึง่

เป็นราชธานีของราชศัตรูนั้นเอง แต่ว่าได้ทรงไปอาศัยอยู่ในนิเวศน์ของนายช่างหม้อ  

ในโอกาส(สถานที่)ท่ีอยู่ชานเมือง ทรงปลอมพระองค์เป็นปริพาชกคือเป็นนักบวช 

ทีนุ่ง่ผ้าขาว เมือ่ประทบัอยูม่าพระมเหสกีป็ระชวรพระครรภ์ ก็เกดิความปรารถนาทีจ่ะ

ได้ทรงเห็นเสนาอันประกอบด้วยองค์ ๔ ในเวลาอาทิตย์อุทัยและทรงปรารถนาที่จะได้

ด่ืมน�า้ล้างพระขรรค์ กไ็ด้ทลูแก่พระราชสวามี พระราชสวามีกต็รสัว่า ในขณะทีขั่ดสน

จนยากอย่างนี้ จะไปเอาเสนาที่มีองค์ ๔ กับน�้าล้างพระขรรค์มาจากไหน พระมเหส ี

กท็ลูบอกว่า ถ้าไม่ได้เหน็ไม่ได้ด่ืมกจ็กัตาย พระเจ้าทฆีตีไิด้ทรงสดับดงันัน้ กท็รงเสดจ็

ไปหาพราหมณ์ปุโรหติของพระเจ้าแผ่นดนิ ซึง่เป็นสหายกนัมาและทรงได้เล่าความให้ฟัง 

พราหมณ์ปโุรหิตนัน้กทู็ลตอบว่า จะขอไปเฝ้าพระมเหสก่ีอน แล้วกไ็ด้ไปเฝ้าพระมเหสี

ของพระเจ้าทีฆีติ ในขณะที่ได้เห็นพระนางเสด็จด�าเนินมาก็ประคองอัญชลีแล้วก็เปล่ง

อทุานขึน้ว่า ราชาแห่งแคว้นโกศลอยูใ่นพระครรภ์ ขอพระเทวอีย่าได้เสยีพระทยั จะได้

ทอดพระเนตรเห็นเสนาที่มีองค์ ๔ และจะได้ทรงดื่มน�้าล้างพระขรรค์

ครั้นแล้วพราหมณ์ปุโรหิตนั้นก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต แล้วได้กราบทูลว่า

ได้ปรากฏนิมติขึน้ ซึง่ในวนัพรุง่นีเ้วลาอาทติย์อทุยัขอให้เสนาทีมี่องค์ ๔ ซึง่ได้ผกูสอด

ครบเคร่ืองออกสนามแล้ว จงยกออกไปตัง้อยูใ่นภมูอินัด ีและกข็อให้ช�าระล้างพระขรรค์ 

พระเจ้าพรหมทัตก็ได้โปรดอ�านวยให้ปฏิบัติเหมือนดังท่ีพราหมณ์ปุโรหิตทูลแนะน�า  

พระมเหสขีองพระเจ้าทีฆตีจิงึได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาทีม่อีงค์ ๔ ในเวลาอาทิตย์อทุยั

และได้ทรงดื่มน�้าล้างพระขรรค์

ต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติก็ประสูติพระโอรส ได้ประทานพระนามว่า 

ทีฆาวุ เมื่อทีฆาวุกุมารเจริญวัยขึ้น พระราชบิดาก็ทรงด�าริว่า ถ้าจะให้อยู่ด้วยกัน  

เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ ก็จะจับไปกระท�าอันตรายเสียท้ังหมด เพราะฉะนั้น 
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จึงได้ทรงแยกให้ทฆีาวกุมุารไปอยู่เสยีอีกส่วนหนึง่ และกท็รงให้เล่าเรยีนศกึษาศลิปวทิยา 

พระราชกุมารนั้นก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาอยู่ในภายนอกพระนคร

ต่อมาช่างกัลบกเก่าของพระเจ้าทีฆีติแห่งแคว้นโกศล เมื่อแคว้นนั้นได้ตกอยู่

ในครอบครองของพระเจ้าพรหมทตัแล้ว กไ็ด้มารบัราชการอยูใ่นราชส�านกัของพระเจ้า

พรหมทัต วันหนึ่ง ได้ไปเห็นพระเจ้าทีฆีติ ซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของตนเข้าพร้อมกับ 

พระมเหสี ก็จ�าได้จึงได้มากราบทูลพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้าพรหมทัต จึงโปรดให้ไป

น�าเอาพระเจ้าทีฆีติกับพระมเหสีมา และโปรดให้จ�าจองด้วยเครื่องพันธนาการ และก็

ให้ประทับอยู่ในรถและให้พาตระเวนไปตามถนน ๔ แพร่ง ๓ แพร่งในพระนคร  

และก็ได้สั่งว่า เมื่อได้ตระเวนไปทั่วแล้ว ก็ให้น�าออกไปภายนอกพระนคร แล้วก็ให้ตัด

ออกเป็น ๔ ท่อนเสียบประจานไว้

ในขณะที่เขาได้น�าทั้ง ๒ พระองค์ตระเวนไปในพระนครนั้น กพ็อดทีฆีาวกุมุาร

มคีวามคิดถึงพระราชบดิาและพระราชมารดา กไ็ด้เข้ามาเพือ่จะเย่ียม ครัน้มาเห็นเขา

ก�าลังตระเวนทั้ง ๒ พระองค์อยู่ก็ตามไปดู พอดีทั้ง ๒ พระองค์นั้นได้ทรงเห็น 

พระราชโอรส พระเจ้าทีฆตีกิไ็ด้ตรสัขึน้ลอย ๆ ว่า ดกู่อนทฆีาว ุจงอย่าเหน็แก่ยาวอย่า

เห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร แต่ว่าเวรระงับด้วยความไม่มีเวร พวกมนุษย์ก็พา

กนักล่าวว่า พระเจ้าทีฆตีทิรงเสยีสต ิใครเป็นทีฆาวุ ได้ตรสัดงันีแ้ก่ใคร แต่พระเจ้าทฆีติี

ก็ทรงตรัสอยู่อย่างนั้น ๒-๓ ครั้ง และก็ตรัสว่า พระองค์มิได้ทรงเสียสติ วิญญูชนก็จะ

รู้ได้ ทีฆาวุกุมารก็คงไม่กล้าที่จะแสดงพระองค์ว่าเป็นพระราชโอรส ก็ได้ปะปนอยู่กับ

หมู่ชน ฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่ เมื่อได้น�าทั้ง ๒ พระองค์ตระเวนไปทั่วแล้ว ก็ได้น�าออก

นอกเมอืง แล้วกไ็ด้ปฏบัิตติามพระราชบญัชา แล้วกต้ั็งกองเฝ้าพระศพทีถู่กเสียบไว้นัน้

พระราชกมุารกไ็ด้ทรงหาสรุามามอมพวกนัน้จนเมา แล้วกเ็กบ็พระศพมาถวาย

พระเพลิง แล้วรีบเสด็จหนีออกไปจากเมือง และต่อมาก็ได้เข้ามาในพระนครนั้น  

และได้เข้าไปฝากตวัท�างานอยูก่บันายหตัถาจารย์คอือาจารย์ฝึกช้างของพระเจ้าแผ่นดนิ 

นายหัตถาจารย์ก็ได้รับไว้ให้ศึกษาในวิชาเกี่ยวแก่ช้าง

ในตอนเช้า พระราชกมุารกล็กุขึน้แต่เช้า ได้ดดีพณิกบัขบัร้องประสานเสยีงพิณ 

พระเจ้าพรหมทัตตื่นบรรทมขึ้นตอนเช้า ทรงได้สดับเสียงนั้น ก็ได้ตรัสถาม เขาก็ทูล
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ให้ทรงทราบว่าเป็นเสยีงพณิและเสยีงขบัของมาณพคนหนึง่ซึง่เป็นศษิย์ของหตัถาจารย์  

จงึได้ตรสัให้น�าเอามาณพนัน้เข้าเฝ้า เจ้าหน้าทีก่ไ็ด้น�าทฆีาวกุมุารเข้าเฝ้า พระเจ้าพรหมทตั

ได้เหน็ทฆีาวกุุมาร เกิดโปรดปรานและก็ได้ทรงรบัไว้ให้เป็นมหาดเลก็ใกล้ชดิ ทฆีาวกุุมาร

ก็ตั้งใจรับราชการปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างดี เป็นต้นว่า เป็นผู้ที่ตื่นก่อนนอน

ทีหลัง คอยรับสนองพระราชบัญชาในกิจการต่าง ๆ ประพฤติสิ่งที่เป็นที่ต้องพระราช-

อัธยาศัย และเพ็ดทูลด้วยถ้อยค�าเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย พระเจ้าพรหมทัตก็ยิ่งทรง

โปรดปราน จนถึงทรงตั้งไว้ในที่ของบุคคลผู้คุ้นเคยในภายใน

ในวันหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตโปรดให้ทีฆาวุกุมารเทียมราชรถเพื่อจะเสด็จไป

ทรงล่าเนือ้ ทีฆาวกุมุารกไ็ด้ปฏิบัตติามพระราชประสงค์ พระเจ้าแผ่นดนิก็ได้ทรงราชรถ 

มีทีฆาวุกุมารเป็นผู้ขับม้า พระกุมารก็ได้ขับราชรถไปโดยเร็วจนหมู่เสนาตามไม่ทัน  

และได้เข้าไปในป่าจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็หยุดรถ พระเจ้าพรหมทัต ได้โปรดให ้

พระราชกมุารน่ังลง แล้วพระองค์กท็รงบรรทมโดยหนนุพระเศยีรอยูบ่นตกัของทฆีาวกุุมาร 

แล้วก็บรรทมหลับไป ในขณะนั้น ทีฆาวุกุมารได้ระลึกถึงเวรเก่าว่า บ้านเมืองของเรา 

กพ็ระเจ้าพรหมทตันีไ้ด้ทรงย�า่ย ีมารดาบดิาของเรากพ็ระเจ้าพรหมทตันีไ้ด้ทรงฆ่าเสยี 

ถึงเวลาที่จะจัดการช�าระเวรกันเสียสักทีหนึ่ง จึงได้ชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก แต่ว่าใน

ขณะเดียวกัน ก็ระลึกถึงพระบรมราโชวาทที่พระราชบิดาได้ให้ไว้ว่า อย่าเห็นแก่ยาว

อย่าเหน็แก่สัน้ เป็นต้น กร็ะลกึขึน้ได้ว่า ไม่ควรท่ีจะละเมิดค�าของบดิา ได้สอดพระขรรค์

เข้าไว้ดังเดิม ครั้งที่ ๒ ก็เกิดระลึกถึงเวรเก่าขึ้นมา เกิดความคิดที่จะจัดการช�าระเวร

ให้สิน้เหมอืนดงันัน้ กช็กัพระขรรค์ออกมาอกี แต่กท็รงระลกึถงึพระโอวาทของบดิาขึน้มา 

ก็สอดพระขรรค์กลับ ในครั้งที่ ๓ ก็เป็นอย่างนั้น ในขณะที่ได้สอดพระขรรค์กลับใน

ครั้งที่ ๓ นั้น พระเจ้าพรหมทัตก็ตื่นบรรทมเสด็จลุกขึ้นอย่างผลุนผลัน แล้วก็ตรัสว่า 

ได้ทรงฝันเห็นทีฆาวกุมุารซ่ึงเป็นโอรสของพระเจ้าทฆีตีปิระหารพระองค์ด้วยพระขรรค์ 

จึงได้ตกพระทยัต่ืนบรรทมขึน้ ทฆีาวุกมุารกจ็บัพระเศยีรของพระเจ้าพรหมทตัด้วยหตัถ์

เบือ้งซ้าย แล้วกช็กัพระขรรค์ออกด้วยหตัถ์เบือ้งขวา แล้วกป็ระกาศตนขึน้ว่า เรานีเ้ป็น

โอรสของพระเจ้าทีฆีติ ซ่ึงช่ือว่า ทีฆาวกุมุาร พระองค์ได้ทรงท�าความพนิาศให้แก่บ้านเมอืง

ให้แก่มารดาบดิาเป็นอนัมาก บดันี ้ถงึเวลาทีจ่ะช�าระเวรกนัเสียทีหนึง่ พระเจ้าพรหมทัต

ยิ่งตกพระทัย ทรงหมอบพระองค์ลงขอชีวิตแก่ทีฆาวุกุมาร ทีฆาวุกุมารก็ทูลตอบว่า 

ตนอาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไร ก็ขอให้พระองค์ประทานชีวิตให้แก่ตนด้วย 
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พระเจ้าพรหมทัตกต็รสัว่า ถ้าอย่างนัน้ เจ้าจงให้ชวีติแก่เรา เรากจ็ะให้ชวีติแก่เจ้า เป็นอนัว่า

ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกัน แล้วก็ได้กระท�าการสบถสาบานเพื่อที่จะไม่

ประทุษร้ายกันต่อไป พระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับบนรถ และทีฆาวุกุมารก็ได้

ขับรถกลับเข้าสู่พระนคร

ครั้นเม่ือเสด็จกลับเข้าไปถึงพระนครแล้ว ได้ตรัสให้ประชุมเสนาอ�ามาตย์  

แล้วได้ตรัสถามขึ้นในที่ประชุมว่า ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเห็นทีฆาวุกุมารซึ่งเป็นโอรส

ของพระเจ้าทฆีตีจิะท�าอย่างไร พวกอ�ามาตย์เหล่านัน้กทู็ลว่า จะตดัมือบ้าง จะตดัเท้าบ้าง 

จะตัดศรีษะบ้าง เป็นต้น พระเจ้าพรหมทตักต็รสัขึน้ว่า นีแ่หละเป็นทฆีาวกุมุาร ซึง่เป็น

พระโอรสของพระเจ้าทีฆีติ แต่ว่ากุมารนี้ใคร ๆ ไม่ได้เพื่อจะท�าอะไร ๆ ทั้งนั้น  

เพราะกมุารนีไ้ด้ให้ชวีติแก่เราและเรากไ็ด้ให้ชวิีตแก่กมุารนี ้ต่อจากนัน้พระเจ้าพรหมทตั

ก็ได้ตรัสถามขึ้นว่า ในขณะที่บิดาของเจ้าจะตาย ได้กล่าวไว้เป็นโอวาทแก่เจ้านั้นมี 

ความหมายอย่างไร

ทีฆาวุกุมารก็ได้ทูลอธิบายว่า ที่ตรัสไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาว ก็คือว่าอย่ากระท�า

เวรให้ยาว ที่ตรัสไว้ว่าอย่าเห็นแก่สั้น ก็คือว่าอย่าแตกมิตรให้เร็วนัก แล้วที่ตรัสว่าเวร

ย่อมไม่ระงับด้วยเวรนั้น ก็คือว่า ถ้าหากว่าข้าพระองค์จะพึงปลงเทวะจากชีวิต  

ฝ่ายพวกที่จงรักภักดีต่อเทวะก็จะปลงข้าพระองค์จากชีวิต แล้วก็พวกท่ีจงรักภักดีต่อ 

ข้าพระองค์ก็จะปลงชีวิตพวกนั้นต่อไปอีก ก็เป็นอันว่า เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ว่าเมื่อ

ข้าพระองค์ได้ทรงถวายชวีติแก่เทวะ แล้วเทวะกป็ระทานชวีติแก่ข้าพระองค์เหมอืนดงันี้ 

เวรก็เป็นอันระงับด้วยความไม่มีเวร เพราะฉะนั้น บิดาของข้าพระองค์จึงได้โอวาทไว ้

ในเวลาที่จะตายว่า เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร แต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่มีเวร

พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสรรเสริญพระราชกุมาร และได้พระราชทานแคว้น

โกศลพร้อมท้ังพลพาหนะสมบัติท้ังหมด ซึ่งเป็นของพระราชบิดา ซึ่งพระองค์ทรงยึด

มานัน้คนืแก่ทฆีาวกุมุารทกุสิง่ทกุอย่าง และกไ็ด้พระราชทานพระราชธิดาของพระองค์ด้วย

ต่อจากนัน้ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัว่า แม้พระเจ้าแผ่นดินเหล่านัน้ซึง่ได้มศีาสตรา

อาวธุอยูใ่นพระหตัถ์ก็ยังม ีขนัติ ความอดทน โสรัจจะ ความสงบเสงีย่มเหมือนอย่างนัน้ 

และข้อทีท่่านทัง้หลายบวชในธรรมวนิยัทีก่ล่าวดแีล้วอย่างนี ้จะพงึเป็นผูมี้ขนัตโิสรัจจะ 
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กจ็ะเป็นความงดงามในพระธรรมวนัิยนี ้ เม่ือพระพทุธเจ้าได้ประทานพระโอวาท ได้ทรง

ยกเอาเร่ืองเก่ามาเล่าเหมือนอย่างนั้น ภิกษุเหล่านั้นก็ยังยืนยันที่จะไม่ปรองดองกัน 

ต่อไปอกี พระพทุธเจ้าทรงเหน็ว่า ยังไม่อาจทีจ่ะกระท�าให้ตกลงกนัได้โดยง่ายแล้ว กไ็ด้

เสด็จลุกจากอาสนะและเสด็จหลีกไป

ตามทีเ่ล่ามานี ้เป็นความย่อใน โกสมัพิกขันธกะ ท่ีท่านเล่าไว้ เรือ่งทีฆาวุกมุารนี้ 

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ได้ทรงประพนัธ์เป็นฉนัท์ไว้ 

เรียกว่า ทีฆาวุค�าฉันท์ นับว่าเป็นเรื่องที่มีคติสอนใจเรื่องหนึ่ง

ต้นเหตุของสังฆเภท

เรือ่งความแตกแยกร้าวรานกนัของสงฆ์ทีเ่กดิขึน้ในกรงุโกสัมพ ีในรัฐวังสะนัน้ 

ในชั้นบาลี คือต�าราพระพุทธศาสนาที่เป็นรุ่นแรก เรียกว่า ชั้นบาลี ไม่ได้กล่าวไว้ว่า

เกิดขึ้นเมื่อไร และเกิดขึ้นในหรือนอกพรรษา ส่วนในหนังสือชั้นอรรถกถา คืออธิบาย

ความของบาลี ซึ่งแต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้วหลายร้อยปี โดยมากก็ก�าหนดกัน

ว่าขนาดพนัปี จงึได้มีกล่าวไว้ว่า เกดิขึน้ในพรรษาที ่๙ นบัแต่เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้

แล้ว และในชั้นอรรถกถานั้นก็ยังได้เล่าเรื่องพิสดารออกไปอีก คือเล่าว่า

พระภกิษ ุ ๒ รูปทีเ่ป็นต้นเหตนุัน้ กค็อื พระธรรมธร รปูหนึง่ พระวนิยัธร  

รปูหนึง่ พระธรรมธรแต่ว่าเรียกโดยมากว่า พระธรรมกถึก ได้ไปวัจจกุฎีซึ่งมีบัญญัติ

ให้ใช้น�้าและไม่ให้เหลือน�้าท้ิงไว้ในภาชนะน�้า แต่ว่าพระธรรมกถึกเข้าวัจจกุฎี แล้วก็

เหลือน�้าทิ้งไว้ในภาชนะน�้า พระวินัยธรเข้าไปทีหลังออกมาก็บอกแก่พระธรรมกถึกว่า 

ท่านเหลือน�้าทิ้งไว้ในภาชนะน�้า ต้องอาบัติ พระธรรมกถึกก็ตอบว่า ท่านไม่รู้ว่าเป็น

อาบัติ เพราะเหตุที่กระท�านั้น แต่ว่าเมื่อเป็นอาบัติ ท่านก็จะแสดง พระวินัยธรก็บอก

ว่า เมื่อไม่จงใจก็ไม่เป็นไร แล้วก็แยกกัน แต่ว่าพระวินัยธรเมื่อกลับมาแล้วก็แจ้งแก่

พวกลูกศิษย์ของตนว่า พระธรรมกถึกต้องอาบัติ แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัติ ฝ่ายพวกลูก

ศษิย์ของพระวนิยัธรกบ็อกแก่ลูกศิษย์ของพระธรรมกถกึว่า อปัุชฌาย์อาจารย์ของท่าน

ต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ พวกลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ อาจารย์ก็บอกว่า ก็พระวินัยธรบอก

ว่าไม่เป็นอาบัติ เพราะว่าไม่ได้จงใจ แล้วกลับมาว่าเป็นอาบัติ พระวินัยธรพูดมุสาวาท  
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พวกลกูศษิย์กก็ลบัไปบอก กเ็ลยเกดิววิาททุม่เถียงกนัแตกกนัเป็น ๒ พวก จนถึงฝ่าย

พระวนัิยธรได้โอกาสกท็�า อกุเขปนยีกรรม คอืว่าประกาศยกวตัรพระธรรมกถกึ กเ็ป็น

เรื่องให้ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นแตกกันจนถึงกับไม่ลงโบสถ์กัน ซึ่งเรียกว่าเป็น สังฆเภท คือ

สงฆ์แตกกัน อันหมายความว่า เม่ือเกิดแตกแยกกันดังกล่าวน้ัน จนถึงไม่ร่วมท�า

สังฆกรรมด้วยกัน ในภาษาไทยเราเรียกว่า ไม่ลงโบสถ์กัน คือไม่ท�าอุโบสถร่วมกัน  

ไม่ท�าปวารณาร่วมกัน ไม่ท�าสังฆกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น ต่างก็แยกกันท�า  

เมือ่เป็นดงันีจึ้งเรยีกว่า เป็นสงัฆเภท และทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้กเ็รียกว่าเป็น นานาสังวาสกะ 

ของกันและกัน คือว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างกัน หมายความว่า แยกกันกระท�า 

สังฆกรรมเป็นต้น๑๓ 

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงด�าเนินการระงบัด้วยพระองค์เอง ด้วยประทานพระโอวาท

เพื่อให้ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นยอมผ่อนปรนเข้าหากัน แล้วก็ทรงเตือนฝ่ายที่ท�าการยกวัตรว่า 

ไม่ควรจะรบีผลนุผลนักระท�า เมือ่เหน็ว่าจะแตกกนัเพราะเหตนุัน้ กย็งัไม่ควรจะกระท�าก่อน 

แล้วก็ทรงเตือนอีกฝ่ายหนึ่งว่า เมื่อส่วนมากเขาเห็นว่า เป็นอาบัติ ก็ควรจะเชื่อเขา  

แล้วก็กระท�าคืนเสีย เรื่องก็จะไม่บังเกิดขึ้นร้ายแรง และจนถึงได้ตรัสเรื่องทีฆาวุกุมาร

อบรม โดยความก็คือ แม้พระราชาผู้ปกครองแว่นแคว้น ซึ่งต่างก็มีอาวุธอยู่ในมือด้วย

กันและต่างก็ได้เคยท�าลายล้างกัน ชิงบ้านชิงเมืองชิงทรัพย์สมบัติประหัตประหารกัน 

แต่ในทีส่ดุกย็งัให้อภยักนัและปรองดองกนัได้ กท็�าไมพวกภกิษซ่ึุงกไ็ม่มเีรือ่งอะไรหนกัหนา 

เพียงแต่ทุ่มเถียงกันด้วยอาบัติเล็กน้อยว่า ข้อนี้เป็นอาบัติข้อนี้ไม่เป็นอาบัติเท่านั้น  

ก็ควรที่จะปรองดองกันได้ และในที่อื่น เช่น ในโกสัมพิยสูตร๑๔ สูตรที่ตรัสใน 

กรุงโกสัมพี ก็กล่าวว่า ได้ทรงประทานพระโอวาทด้วยสาราณียธรรม ๖ ประการ  

ดังทีม่คีวามแจ้งอยูใ่นสาราณยีธรรม ๖ ในหมวด ๖ นัน้๑๕ แต่ก็ยงัไม่เกดิความปรองดอง

ขึน้ได้ จงึได้เสดจ็หลีกออกจากกรงุโกสมัพีไปประทบัอยูใ่นป่าทีเ่รยีกกนัว่า ปารเิลยยกะ 

ไทยเราเรียกว่า ป่าเลไลยก์ และในชั้นบาลีก็ไม่ได้บอกว่าจ�าพรรษาที่นั่น แต่ว่าในชั้น

๑๓ โกสมฺพิกวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๔๙-๕๒.
๑๔ ม. มู. ๑๒/๕๔๑-๕๔๒/๕๘๒.
๑๕ ในหนังสือ นวโกวาท

 



50 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

อรรถกถา๑๖ ได้เล่าว่า ได้ประทับจ�าพรรษาอยู่ที่ป่าปาริเลยยกะนั้นเป็นพรรษาที่ ๑๐ 

เพราะฉะนั้น เมื่อแบ่งตามที่พระอรรถกถาจารย์ท่านว่าไว้ ก็ควรจะเริ่มพรรษาที่ ๑๐ 

ตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีไปสู่ป่าปาริเลยยกะ

เสด็จสู่ป่าปารเิลยยกะ

ส�าหรับในชั้นบาลีนั้นได้มีเล่าสืบต่อกันว่า๑๗ เม่ือพระพุทธเจ้าได้ประทาน 

พระโอวาทให้ปรองดองกนัไม่ส�าเรจ็ ในวนัรุง่ขึน้ กท็รงถือบาตรจวีร เสดจ็เข้าไปบิณฑบาต

ในกรงุโกสมัพ ีคร้ันเสดจ็กลบัจากบณิฑบาตแล้ว กท็รงเกบ็เสนาสนะ ทรงถอืบาตรจวีร

ของพระองค์ด้วยพระองค์เอง แล้วก็ประทับยนืในท่ามกลางสงฆ์ ได้ตรัสขึน้โดยความว่า 

“บุคคลที่มีเสียงดัง เป็นคนเสมอกัน สักคนหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนเขลา เมื่อสงฆ์

ก�าลังจะแตกกันอยู่ ก็ไม่บังเกิดความรู้สึกถึงเหตุผลอื่น ๆ ยิ่งไปกว่าทะเลาะวิวาทกัน 

ผู้ที่หลงลืมสติแสดงท่าว่าเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาด มักจะเป็นคนเอาแต่เท่ียวพูดเพ้อเจ้อ

ไม่เป็นสาระ ปรารถนาที่จะต่อปากต่อค�ากันออกไป ก็ย่อมจะไม่รู้สึกถึงการทะเลาะ

วิวาทที่เป็นเหตุชักจูงให้เป็นไป บุคคลที่ผูกโกรธอยู่ว่า ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ท�าร้ายเรา  

ได้ชนะเรา ได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบ ส่วนบุคคลที่ไม่ผูก

โกรธอยู่ดังนั้น เวรของเขาย่อมสงบระงับได้ เพราะว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรในกาล

ไหน ๆ แต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่จองเวร นี้เป็นธรรมที่เก่า คนอื่น ๆ ย่อมไม่รู้สึก

ว่าพวกเราก�าลังจะย่อยยับกันอยู่ ณ บัดนี้ จึงพากันทะเลาะวิวาท ส่วนบุคคลเหล่าใด

ย่อมรู้ในหมู่ชนน้ัน ความหมายม่ันก็ย่อมสงบระงับไปเพราะเหตุที่มีความรู้นั้น คนที่

เป็นคู่เวรกัน จนถึงกับตัดกระดูกของกัน ฆ่าชีวิตกัน ลักทรัพย์สมบัติ เป็นต้นว่า  

โค ม้า ทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงตีบ้านตีเมืองกัน ก็ยังมีความสามัคคีปรองดองกันได้ 

เพราะเหตใุด ท่านทัง้หลายจงึจะปรองดองกนัไม่ได้ ถ้าว่าบคุคลพงึได้สหายทีค่ล้ายคลงึกนั 

ทีจ่ะเทีย่วไปด้วยกนัได้ และท่ีเป็นผูท้รงปัญญา มปีกตอิยูด้่วยกรรมทีด่ทีีช่อบ ครอบง�า

๑๖ มโน. ปู. ๒/๓๙.
๑๗ โกสมฺพิกขนฺธก. วิ. มหา. ๕/๒๔๖-๒๕๑/๓๓๕-๓๔๓.
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อันตรายได้ทั้งหมด ก็พึงมีใจยินดี มีสติ เที่ยวไปกับผู้นั้น แต่ว่าถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้น 

กพ็งึเทีย่วไปคนเดยีว เหมอืนอย่างพระราชาละแว่นแคว้นทีช่นะแล้ว เท่ียวไปพระองค์เดยีว 

หรือเหมือนอย่างช้างชื่อว่า มาตังคะ เที่ยวไปผู้เดียว ความเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวดี

กว่า เพราะว่าความเป็นสหายในคนพาลไม่มีดีอะไร บุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่

กระท�าบาปกรรมทั้งหลาย มีความขวนขวายน้อย เหมือนอย่างช้างมาตังคะเที่ยว 

ไปในป่า”๑๘

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสในท่ามกลางสงฆ์ที่วิวาทกันโดยความดั่งนี้แล้ว 

ก็ได้เสด็จออกจากโฆสิตารามนั้น ไปสู่หมู่บ้านของคนท�าเกลืออ่อน ๆ หมู่บ้านหนึ่ง  

ณ ทีน้ั่นกไ็ด้ทรงพบกบัพระภกิษรุปูหนึง่ชือ่ว่า ท่าน ภคุ ท่านได้ต้อนรบัพระผู้มพีระภาคเจ้า 

พระองค์ก็ได้ทรงท�าปฏิสันถาร การปฏิสันถารใช้ถ้อยค�าทั่วไป ตามส�านวนในเวลานั้น 

คือว่า พอทนได้อยู ่หรือ พอยังเป็นไปได้อยู ่หรือ ไม่ล�าบากด้วยบิณฑบาตหรือ  

เหมือนอย่างท่ีเราทกักนัในภาษาของเราว่า สบายดหีรอื แต่ว่าส�าหรบัในส�านวนครัง้นัน้ 

ไม่ได้ถามว่าสบายดีหรอื ถามว่าพอทนได้หรอื พอเป็นไปได้หรือ ไม่ล�าบากด้วยบณิฑบาต

หรอื ท่านภคุก็ทูลตอบให้ทรงทราบว่า พอทนได้ พอเป็นไปได้ ไม่ล�าบากด้วยบณิฑบาต 

พระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาให้เกิดความเห็นแจ้งในธรรม แล้วก็เสด็จต่อไปยงัป่าทีช่ื่อว่า  

ปาจนีวงัสทายวนั ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องพระเถระ ๓ รปู คอื ๑. พระอนรุทุธะ ๒. พระนันทิยะ 

๓. พระกิมพิละ

ท่านทัง้ ๓ นัน้กไ็ด้ถวายการต้อนรบัพระพทุธเจ้า พระองค์กไ็ด้ทรงท�าปฏสัินถาร

เช่นเดยีวกนัน้ัน แต่ว่าเพราะท่านอยู่กนัถึง ๓ รูป พระพทุธเจ้าจงึตรสัถามว่า ทัง้ ๓ รปู

นีไ้ด้อยู่ปรองดองกนั ไม่บาดหมางกนั มองดกัูนและกนัด้วยจกัษทุีเ่ป็นท่ีรักเหมอืนอย่าง

เป็นผูร่้วมน�า้นมเดยีวกนั คอืว่าร่วมมารดากนัอยูห่รือ ท่านทัง้ ๓ นัน้กไ็ด้กราบทลูว่า  

อยู่ปรองดองกันเรียบร้อย พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่า ได้ปฏิบัติกันอย่างไรจึงได้อยู่

ปรองดองกันดี ท่านทั้ง ๓ นั้นก็ได้กราบทูลว่า ท่านได้พากันคิดว่า เป็นลาภของเรา 

เราได้ดแีล้วท่ีได้มาอยูร่่วมกบัพรหมจารทีัง้หลายเหมอืนเช่นนี ้จึงได้พากนัต้ังกายกรรม 

๑๘ ม. อุ. ๑๔/๔๔๓/๒๙๖.
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วจีกรรม มโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในกันและกัน ทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้ง และก็ได้

พากันคิดว่า ไฉนเราแต่ละรูปจะพึงเก็บจิตของตนและประพฤติไปตามอ�านาจแห่งจิต

ของอกีสองท่าน เมือ่ได้คดิดัง่นัน้แล้ว จงึได้ประพฤตไิม่เอาแต่ใจของตนเอง แต่ว่าคดิถงึ

ใจของผู้อื่นและอนุวัตรตาม เมื่อต่างพากันคิดถึงใจของผู้อ่ืน ไม่เอาแต่ใจของตน  

และก็อนุวัตรตามกันอยู่ดั่งนี้ ถึงแม้ว่ากายจะต่าง ๆ กัน แต่จิตก็เหมือนอย่างเป็นอัน

เดียวกัน ท่านท้ัง ๓ ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าดั่งนี้ ท่านปฏิบัติดั่งนี้จึงได้มีความ

ปรองดองกันดีอยู่

พระพทุธเจ้าได้ตรสัถามต่อไปว่า ท้ัง ๓ รปูนัน้ได้พากนัอยู่ด้วยความไม่ประมาท 

มีความเพียรส่งตนไปยิ่ง ๆ ขึ้นอยู่หรือ ท่านทั้ง ๓ ก็ได้กราบทูลว่า ก็ได้พากันอยู่ด้วย

ความไม่ประมาทเหมือนดังนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่า ปฏิบัติอย่างไรท่ีบอกว่า

อยูด้่วยความไม่ประมาทนัน้ ท่านทัง้ ๓ กไ็ด้กราบทลูว่า ทัง้ ๓ รปูนัน้ รปูใดกลบัจาก

บิณฑบาตก่อน รูปนั้นก็ปูลาดอาสนะ เตรียมน�้าล้างเท้า ตั่งล้างเท้า ผ้าเช็ดเท้าไว้  

ล้างภาชนะส�าหรับใช้สอยตั้งไว้ และตั้งน�้าดื่มน�้าใช้ไว้ ส่วนรูปใดกลับจากบิณฑบาต 

ภายหลัง ถ้าว่ายงัมีภัตตาหารเหลืออยู ่และถ้าประสงค์กข็บฉัน แต่ถ้าไม่ประสงค์กท็ิง้ใน

ที่ ๆ ไม่มีของสดเขียวหรือว่าโปรยลงในน�้าที่ไม่มีตัวสัตว์ แล้วก็เก็บอาสนะเป็นต้น  

ปัดกวาดให้สะอาด ส่วนรูปใดเห็นหม้อน�้าดื่ม หม้อน�้าใช้ หม้อน�้าในวัจจกุฎีว่างเปล่า  

ก็ตักน�้าเติมใส่ไว้ ถ้าว่ารูปเดียวไม่สามารถ ก็ช่วยกันหิ้วน�้าไปใส่ไว้ และได้นั่งสนทนา

กนัด้วยธรรมกถา ตลอดราตรทัีง้หมดทุกวนั ๕ ค�า่ กไ็ด้พากนัอยูด้่วยความไม่ประมาท

ดังกล่าวมานี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้ท่านทั้ง ๓ นั้นเห็นแจ่มแจ้งแล้ว ก็ได้เสด็จ

ต่อไปยงัป่าปารเิลยยกะ และกไ็ด้ประทบัอยูท่ี่ดงชือ่ว่า รกัขิตวนั ใกล้กบัป่าปารเิลยยกะนัน้ 

ท่านแสดงว่าได้ประทบัอยู่ทีโ่คนไม้สาละต้นหนึง่ซึง่เป็นต้นโตใหญ่อยู่ในดงนัน้ ปารเิลยยกะ

นั้น ท่านว่าเป็นชื่อของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่บ้านป่าและก็มีดงอยู่ในท่ีใกล้กันนั้นชื่อว่า 

รกัขติวนั พระพทุธเจ้าได้ประทบัอยู่ทีด่งรกัขติวันนัน้ พระองค์กไ็ด้ทรงค�านงึว่าได้ประทับ

อยู่อาเกียรณ์ คือเกลื่อนกล่นวุ่นวายไปด้วยหมู่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกัน 

บัดนี้ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าดงพระองค์เดียวมีความผาสุก
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ในสมยันัน้ ได้มช้ีางป่าเชือกหนึง่ ท้ิงฝงูมาอยูป่ฏบิตัพิระพทุธเจ้าทีด่งรกัขติวนันัน้ 

ใช้งวงท�าการแผ้วถางท�าพื้นที่ให้สะอาด และหาน�้าดื่มน�้าใช้ถวายพระพุทธเจ้า ส�าหรับ

ในชั้นบาลีก็มีเล่าเรื่องในขณะที่ประทับอยู่ท่ีป่าปาริเลยยกะ เพียงเท่านี้ แต่ว่าในชั้น 

อรรถกถานั้น๑๙ ได้มีเล่าขยายความถึงวิธีที่ช้างปฏิบัติพระพุทธเจ้าว่า ท�าอย่างไร  

และได้มคีวามรกันบัถอืในพระพทุธเจ้าอย่างไร ท�าการรกัษาพระองค์อย่างไร และกไ็ด้

เล่าถงึเรือ่งวานรตวัหน่ึง ได้เหน็ช้างมาปฏิบตัพิระพทุธเจ้าอยูก่ค็ดิอยากทีจ่ะปฏบิติับ้าง 

จงึไปหกัเอารวงผึง้ เก็บเอาตัวอ่อน ๆ ออกหมดแล้วน�าไปถวายพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้า

ทรงรับแล้วก็ทอดพระเนตรเฉยอยู่ วานรนั้นตรวจดู เห็นยังมีตัวอ่อนอยู่ ก็เอาออกอีก

จนสิ้นตัวอ่อน แล้วถวายพระพุทธเจ้าอีก พระองค์ก็ได้ทรงบริโภคเสวยน�้าผึ้งนั้น  

วานรนั้นก็มีใจยินดี ขึ้นต้นไม้ก็เต้นจนก่ิงไม้หัก ตกลงมาเสียบเข้ากับตอไม้ข้างล่าง  

ก็กระท�ากาลกริยิาในขณะนัน้ เรือ่งลงินีใ้นชัน้บาลไีม่ม ีแต่ว่ามามเีล่าไว้ในชัน้อรรถกถา 

พระปาริเลยยกะ เมืองไทยเราก็นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปบูชามีช้างมีลิง และที่สร้าง

ไว้องค์โตก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ป่าปาริเลยยกะนั้นตามพระพุทธอัธยาศัย แล้วได้

เสด็จออกจาริกไปสู่ กรุงสาวัตถี ในชั้นบาลีมีเล่าไว้เท่านี้ แต่ว่าในชั้นอรรถกถา๒๐ 

ได้มเีล่าไว้โดยพสิดาร ความย่อว่า บรรดาเศรษฐคีฤหบดซีึง่เป็นชาวกรงุสาวตัถผีูน้บัถอื

พระพุทธศาสนา ได้ขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญเสดจ็กลบัมาสูก่รงุสาวตัถ ีพระอานนท์

พร้อมกบัภิกษกุไ็ด้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้าทีป่่าปารเิลยยกะนัน้ ช้างเห็นพระมาเป็นอนัมาก 

ก็ถือท่อนไม้วิ่งไปด้วยคิดว่าเป็นศัตรู พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงห้ามว่านั่นเป็น พระอานนท์

พุทธอุปัฏฐาก ช้างจึงได้ทิ้งไม้และก็ได้ท�าการต้อนรับ พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกกับ 

พระอานนท์และพระภกิษใุนวนันัน้ แต่ช้างกไ็ด้มายนืขวางทางไว้ พระพทุธเจ้าทรงทราบ

ความประสงค์ว่าต้องการทีจ่ะปฏบิตัพิระสกัวันหน่ึงกเ็สด็จกลบัไป วันรุง่ขึน้ ช้างกเ็ทีย่ว

เก็บผลไม้มาถวาย พระพุทธเจ้าและพระภิกษุที่พากันไปนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสวย

และพระได้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เสด็จออกเพ่ือจะเสด็จจาริกไปยังกรุงสาวัตถี  

ช้างก็มาขวางหน้าไว้อีก พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า นี้เป็นการไปของพระองค์ที่ไม่กลับ 

๑๙ โกสมฺพิกวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๕๓-๕๔.  
๒๐  โกสมฺพิกวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๕๓-๕๔  
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ช้างจึงได้หลีกทางและตามเสด็จเรื่อยไปจนเข้าเขตคนอยู่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่า  

ให้หยุดอยู่แค่นี้ เพราะต่อไปเป็นเขตคนอยู่มีอันตราย ช้างนั้นก็มีความอาลัย เมื่อ

พระพทุธเจ้าได้เสด็จลับคลองจกัษุไป กห็วัใจแตกท�ากาลกริิยา ท่านเล่าไว้ในอรรถกถา

ดงันี ้และกเ็รียกชือ่ช้างนัน้ว่า ช้างปาริเลยยกะ ตามชือ่ป่าท่ีช้างได้ไปปฏบิตัพิระพทุธเจ้า

เรือ่งทีเ่ล่ามานี ้เป็นประวตัเิกีย่วแก่พระพทุธศาสนา กเ็ป็นเรือ่งทีค่วรจะทราบ

อยู่บ้าง จึงได้น�ามาเล่าเป็นการเปลี่ยนรสจากการอธิบายธรรมที่ติดต่อกันมา

พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่กรุงโกสัมพี

พระพุทธเจ้าตามที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้ ว่าได้ประทับจ�าพรรษาที่ ๙  

ที่กรุงโกสัมพี จึงจะได้แสดงพระสูตรต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงที่กรุงโกสัมพี 

กับที่บางคราวพระสาวกเช่นพระอานนท์ได้แสดงที่กรุงโกสัมพี แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้

เสด็จทีก่รงุโกสมัพหีลายครัง้ มใิช่เสดจ็ไปจ�าเพาะเม่ือจ�าพรรษาในพรรษาที ่๙ เท่านัน้ 

จึงไม่อาจทราบได้ว่า พระสตูรทีท่รงแสดงทีก่รงุโกสมัพทีัง้ปวงนัน้ ได้แสดงในคราวไหน 

แต่ก็พึงเข้าใจได้ว่า ในพรรษาที่ ๙ นั้น ก็คงจะได้แสดงหลายพระสูตร จึงได้รวบรวม

พระสตูรทีแ่สดงทีก่รงุโกสมัพทีีป่รากฏในพระไตรปิฎกมาประมวลไว้ เริม่ด้วยพระสตูร

ที่จะแสดงต่อไป และก็จะแสดงพระสูตรอื่นต่อไป

อานันทสูตร๒๑ 

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู ่ที่โฆสิตาราม ใกล้เมืองโกสัมพี  

ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ  

ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลถามว่า ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกเพราะเหตุอะไร 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัตอบไป ๑ ข้อ พระอานนท์กก็ราบทลูถามว่า ยงัมข้ีออืน่อกีหรอืไม่ 

พระพทุธเจ้าก็ตรสัตอบไปอีก ๑ ข้อ ท่านพระอานนท์ก็ถามอกีว่า ยงัมข้ีออืน่อกีหรอืไม่ 

๒๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๖/๑๕๐.
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พระพุทธเจ้ากต็รสัตอบอีก ๑ ข้อ ไปทีละข้อจนครบ ๕ ข้อ เพราะฉะนัน้ ในพระพทุธด�ารสั

ที่ตรัสตอบนี้ จึงรวมเข้ามาเป็นข้อ ๆ ได้ดั่งนี้ 

๑.  ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง ไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีล 

๒.  ภิกษุเป็นผู้ใส่ใจตนเอง ไม่ใส่ใจผู้อื่น รวมถึงให้เพ่ง เช่นเพ่งโทษตนเอง  

ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วย 

๓.  เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง ย่อมรวมถึงว่า ไม่มุ่งความมีชื่อเสียง ย่อมไม่สะดุ้ง 

เพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้น 

๔.  เป็นผูไ้ด้ ฌาน ๔ อนัมใีนจติย่ิง เป็นเครือ่งอยูส่บายในปัจจุบนั ตามความ

ปรารถนาโดยไม่ยากไม่ล�าบาก 

๕.  ภิกษุย่อมกระท�าให้แจ้งซ่ึง เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 

เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ 

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล ภิกษุสงฆ์จึงอยู่เป็นผาสุก

อนึง่ พระพุทธองค์ตรสัว่า ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นผาสุกอย่างอืน่ทีด่กีว่าหรอืประณตี

กว่าธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุกเช่นนี้ย่อมไม่มี

พระสูตรนี้เรียกว่า อานันทสูตร

สลีสูตร๒๒

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็น 

อาหุเนยฺโย ผู้ควรของค�านับ

ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรของต้อนรับ

ทกฺขิเณยฺโย เป็นผู้ควรของท�าบุญ

อญฺชลิกรณีโย เป็นผู้ควรท�าอัญชลี

๒๒ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๗/๑๕๒.
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อนุตฺตร� ปุญฺญกฺเขตฺต� โลกสฺส เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 

ธรรม ๕ ประการ คือ 

๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 

๒.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 

๓.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา 

๔.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ คือความหลุดพ้น 

๕.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็นในวิมุตติ

ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมเป็น อาหุเนยฺโย เป็นต้น

อเสขยิสูตร๒๓ 

พระพทุธเจ้าตรัสว่า ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็น อาหุเนยฺโย 

ผู้ควรของค�านับ เป็นต้น คือ

๑.  เป็นผู้ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ 

๒.  เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ 

๓.  เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๔.  เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๕.  เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

ภกิษปุระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็น อาหเุนยโฺย เป็นผูค้วรของ

ค�านับ เป็นต้น

พงึทราบอธบิายบางข้อว่า ค�าว่า พระอเสขะ นัน้ แปลว่า พระผูจ้บการศกึษาแล้ว 

ไม่ต้องศกึษาอกีต่อไป พระพทุธเจ้าได้ตรสัเอาไว้ว่า เกีย่วแก่ศกึษานี ้ม ี๓ จ�าพวก คอื

เสขะ อเสขะ และเนวเสขานาเสขะ

๒๓ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๘/๑๕๒.
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ค�าว่า เสขะ นั้นแปลว่า ผู้ศึกษา อเสขะ นั้นแปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษา เพราะ

จบแล้ว เนวเสขานาเสขะ เป็นเสขะกมิ็ใช่ เป็นอเสขะกม็ใิช่ ได้แก่ผูท้ียั่งเป็นปถุุชนหรอื

เป็นสามญัชน เรียกว่า เสขะกมิ็ใช่ อเสขะกม็ใิช่ คอืเป็นนกัศกึษาก็มใิช่ มใิช่นกัศกึษา

กม็ใิช่ ในข้อนีใ้นปัจจบุนันี ้กยั็งมีใช้ค�าจ�าแนก เช่น เด็กทีศ่กึษาในชัน้ยงัไม่ถงึอดุมศกึษา 

คืออนุบาลก็ดี ประถมศึกษาก็ดี มัธยมศึกษาก็ดี ยังเรียกว่า นักเรียน ต่อเมื่อถึงขั้น

อุดมศึกษา คือขั้นมหาวิทยาลัยจึงเรียกว่า นักศึกษา พระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกบุคคลที่

เป็นปุถุชนหรือสามัญชนว่ายังมิใช่นักศึกษา ก็คล้ายกับที่เรียกกันในระบบการศึกษา

ปัจจบุนัดงักล่าว ต่อเมือ่ได้เป็นอรยิบคุคล ๗ จ�าพวก คือเป็นผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค 

ตัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล ต้ังอยูใ่นสกทาคามมิรรค ตัง้อยู่ในสกทาคามผิล ตัง้อยูใ่นอนาคา

มิมรรค ตั้งอยู่ในอนาคามิผล นี่เป็น ๖ และตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคเป็น ๗ อริยบุคคล 

๗ จ�าพวกนี้ เรียกพระเสขะ คือเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ศึกษา เพราะว่าได้ปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ แล้ว ไม่มีที่จะพลัดตกจากทางมรรคมีองค์ ๘ แต่ว่ายังไม่จบเสร็จ  

ยังต้องศึกษาในมรรคมีองค์ ๘ ต่อไปให้บริบูรณ์ แต่ไม่มีที่จะกลับถอยหลัง หรือไม่มี

ที่จะกลับออกนอกมรรคมีองค์ ๘ หรือนอกทาง เป็นผู้เข้าทาง แล้วก็เดินก้าวหน้าไปสู่

สุดทาง จึงยอมรับว่าเป็นเสขะคือเป็นนักศึกษา เรียกว่า เข้าทางแล้ว ไม่มีพลัด  

ตกออกจากทาง ไม่มีนอกทาง

และเมือ่ตัง้อยูใ่นอรหตัตผล เป็น พระอรหนัต์ จึงจะเรยีกว่า เป็น อเสขะ คอื

เป็นผู้ที่จบการศึกษา ไม่ต้องศึกษาต่อไป และในพระพุทธภาษิตในพระสูตรนี้ ก็แสดง

ถึงหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เรียกว่า สาวกสงฆ์ ซึ่งเป็นขั้น อเสขะ คือ

เป็นขั้นที่จบการศึกษา ว่าย่อมประกอบด้วย สีลขันธ์ กองศีล ขันธะ ก็แปลว่า  

กอง สีลขันธะ ก็แปลว่า กองศีล อันเป็นอเสขะ คือเป็นอรหัตตผล ประกอบด้วย  

สมาธขินัธ์ กองสมาธ ิประกอบด้วย ปัญญาขนัธ์ กองปัญญา ประกอบด้วยวมิตุตขินัธ์ 

กองวิมุตติ ประกอบด้วย วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ กองวิมุตติญาณทัสสนะ ความรู ้

ความเข้าใจในวิมุตติอันเป็นอเสขะ อันนับว่าเป็นสาวกสงฆ์ชั้นยอด ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ด้วยพระสังฆคุณบทว่า อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรของค�านับ เป็นต้น



58 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

จาตุทสิสูตร๒๔ 

ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปทั้ง ๔ ทิศ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นผู้

ควรเที่ยวไปได้ในทิศทั้ง ๔ คือ

๑.  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเป็นผู้มีศีล เป็นผู้ส�ารวมด้วยความส�ารวมใน 

พระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วย อาจาระ คือความประพฤติ และ โคจร คือที่เที่ยว  

มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

๒.  เป็น พหูสูต คือเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก ทรง สุตะ คือทรงจ�าธรรมที่

สดับตรับฟัง สะสมสุตะคือจ�าสะสมไว้ได้มาก เป็นผู้ได้สดับมาก ทรงจ�าไว้ คล่องปาก

ขึน้ใจ แทงตลอดด้วยดด้ีวยทฏิฐิความเหน็คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยโยนโิสมนสิการ 

ซึง่ธรรมทัง้หลายอนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์ 

พร้อมทั้งอรรถ เนื้อความ พร้อมทั้งพยัญชนะ ถ้อยค�า บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง 

๓.  เป็นผู้สันโดษ คือยินดีด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย-

เภสัชบริขาร คือยาแก้ไข้ตามมีตามได้ 

๔.  เป็นผูไ้ด้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน ๔ อันมี

ในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 

๕. ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ 

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็นผูค้วรเทีย่ว

ไปได้ในทิศทั้ง ๔

๒๔ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๙/๑๕๒.

 



59พรรษาที่ ๙

อรัญญสูตร๒๕  

ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัด

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อเสพอาศัย 

เสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ คือ

๑.  เป็นผูมี้ศีล เป็นผูส้�ารวมด้วยความส�ารวมในพระปาตโิมกข์ ถงึพร้อมด้วย

อาจาระและโคจร มปีกตเิหน็ภยัในโทษมปีระมาณน้อย สมาทานศกึษาอยู่ในสิกขาบท

ทั้งหลาย 

๒.  เป็นพหสูตู ทรงไว้ซึง่สตุะ สะสมสตุะ เป็นผู้ได้สดับมาก ทรงจ�าไว้ คล่องปาก 

ขึน้ใจ แทงตลอดด้วยดด้ีวยทฏิฐคิวามเห็นคอืท�าความเข้าใจให้ถกูต้อง ซึง่ธรรมทัง้หลาย

อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ

พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง

๓. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม ธรรมทีเ่ป็นอกศุล เพือ่บ�าเพญ็

กุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลาย เป็นผู้มีก�าลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้ง

ธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

๔. เป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งฌาน ๔ 

อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 

๕. ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ  

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ภิกษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ควรเพือ่เสพอาศยัเสนาสนะทีส่งดั

คือป่าและป่าชัฏ

๒๕ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๑๐/๑๕๓.

 



60 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

กุลูปกสูตร๒๖  

ว่าด้วยธรรมอันท�าให้เป็นที่เคารพและไม่เคารพในสกุล

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู ้เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  

ย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นที่สรรเสริญในสกุล คือ

๑. ท�าความวิสาสะคือท�าความคุ้นเคยกับผู้ไม่คุ้นเคย

๒.  เป็นผู้บงการสิ่งโน่นสิ่งนี่ต่าง ๆ ทั้งที่ตนไม่เป็นใหญ่ในสกุล

๓.  เป็นผู้คบหากับผู้ที่ไม่ถูกกับเขา

๔.  เป็นผู้พูดกระซิบที่หู

๕.  เป็นผู้ขอมากเกินไป

ภิกษุผู้เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล ย่อมไม่เป็นที่รัก  

ไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นที่สรรเสริญในสกุล

ส่วนภิกษุที่เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่

พอใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่สรรเสริญในสกุล คือ 

๑.  ไม่เป็นผู้วิสาสะกับผู้ไม่คุ้นเคย 

๒.  ไม่เป็นผู้บงการต่าง ๆ ทั้งที่ตนไม่เป็นใหญ่ในสกุล 

๓.  ไม่เป็นผู้คบหากับผู้ที่ไม่ถูกกับเขา 

๔.  ไม่เป็นผู้พูดกระซิบที่หู 

๕.  ไม่เป็นผู้ขอมากเกินไป

ภิกษผุูเ้ข้าสูส่กลุ ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ 

เป็นที่เคารพ และเป็นที่สรรเสริญในสกุล

๒๖ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๑๑/๑๕๔.

 



61พรรษาที่ ๙

ปัจฉาสมณสูตร๒๗  

ว่าด้วยธรรมของผู้ควรและไม่ควรเป็นปัจฉาสมณะ คือสมณะ ผู้ตามหลัง

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คือ 

สมณะผู้ตามหลัง คือผู้ติดตาม คือ

๑.  ภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ ย่อมเดินไปห่างนักหรือใกล้นัก 

๒.  ไม่รับบาตรที่ควรรับ 

๓.  ย่อมไม่ห้ามเมื่อพูดใกล้อาบัติ 

๔.  ย่อมพูดสอดขึ้นเมื่อก�าลังพูดอยู่ 

๕.  เป็นผู้มีปัญญาทราม โง่เขลา

ภกิษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คอื

ผู้ที่ติดตาม

ส่วนภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ จงึควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คอื

๑.  ภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ ย่อมเดินไปไม่ห่างนัก ไม่ใกล้นัก 

๒.  ย่อมรับบาตรที่ควรรับ 

๓.  ย่อมห้ามเมื่อพูดใกล้อาบัติ 

๔.  ย่อมไม่พูดสอดขึ้นเมื่อก�าลังพูดอยู่ 

๕.  เป็นผู้มีปัญญา ไม่โง่ ไม่เขลา

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คือ

เป็นผู้ที่ติดตาม

๒๗ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๑๒/๑๕๔.

 



62 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

สมาธสิูตร๒๘  

ว่าด้วยธรรมของผู้ที่ไม่ควรและผู้ควรบรรลุสัมมาสมาธิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมไม่ควร เพื่อ

บรรลุสัมมาสมาธิ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑.  ไม่อดทนต่อรูปารมณ์ 

๒.  ไม่อดทนต่อสัททารมณ์

๓.  ไม่อดทนต่อคันธารมณ์ 

๔.  ไม่อดทนต่อรสารมณ์ 

๕.  ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพารมณ์

ภิกษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมไม่ควรเพือ่บรรลสุมัมาสมาธิ

ส่วนภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑.  อดทนต่อรูปารมณ์ 

๒.  อดทนต่อสัททารมณ์ 

๓.  อดทนต่อคันธารมณ์ 

๔.  อดทนต่อรสารมณ์ 

๕.  อดทนต่อโผฏฐัพพารมณ์

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ

๒๘ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๑๓/๑๕๕.

 



63พรรษาที่ ๙

ในพระสตูรนีพ้งึทราบอธบิายโดยสงัเขปว่า ค�าว่า ไม่อดทนต่อรปูารมณ์ เป็นต้น

นั้น ก็คือค�าว่า อารมณ์ นั้นได้อธิบายแล้วว่า เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิต

หมกมุน่ ซึง่มี ๖ ประการ คอือารมณ์ทัง้ ๕ ประการนี ้และอกีอนัหนึง่ก ็คอื ธมัมารมณ์ 

อารมณ์คอืธรรมเรือ่งราว แต่ว่าในทีน่ีแ้สดงไว้เพยีง ๕ ประการ ตัง้แต่รปูารมณ์ อารมณ์

คือรูป จนถึงโผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง พิจารณาเห็นว่า 

ที่ยกขึ้นมาเพียง ๕ ข้อนี้ก็เพราะว่า แม้อารมณ์ข้อที่ ๖ นั้น คือธัมมารมณ์ ซึ่งแปลว่า 

อารมณ์คือธรรม คือเรื่อง เร่ืองอะไร ก็คือเร่ืองรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส  

เรื่องโผฏฐัพพะ ทั้ง ๕ ข้อนี้เอง ที่เป็นส่วนอดีตบ้าง ที่เป็นส่วนอนาคตบ้าง  

เพราะฉะน้ัน แม้แสดงไว้เพยีง ๕ ข้อ ก็ย่อมหมายรวมถงึธมัมารมณ์ด้วย ซึง่มปีระกอบ

อยูด้่วยทกุข้อ ดงัทีไ่ด้แสดงอธบิายว่า มโนน้ันย่อมประกอบอยู่กบัประสาทท้ัง ๕ ข้างต้น 

ฉะน้ัน จึงหมายถงึ อารมณ์ท้ัง ๕ นีท่ี้เป็นปัจจบุนัด้วย ทีเ่ป็นอดตีด้วย ท่ีเป็นอนาคตด้วย 

ทั้ง ๓ กาล และค�าว่า ไม่อดทนน้ัน ก็หมายถึงว่า เป็นผู้ที่ถูกอารมณ์ครอบง�าได้  

จึงมีความยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง หลงงมงายติดอยู่บ้างในอารมณ์ทั้งปวงเหล่านี้ แต่เมื่อ

อดทนได้แล้ว ก็ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ถูกอารมณ์ครอบง�า ย่อมสามารถที่จะมีใจเป็นอุเบกขา

ต่ออารมณ์ได้ ไม่ยนิดไีม่ยินร้ายในอารมณ์ ไม่หลงงมงายตดิอยูใ่นอารมณ์ เมือ่เป็นดัง่นี ้

อารมณ์ทั้ง ๕ นี้จึงไม่อาจมาบังเกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่า สามารถที่

จะอดทน อดกลัน้ ทนทานต่ออารมณ์ท้ังปวง ท�าใจให้เป็นอเุบกขาได้ในอารมณ์ทัง้ปวง 

ดังน้ีแหละจึงจะควรบรรลุสัมมาสมาธิ แต่ถ้าหากว่าลุอ�านาจของอารมณ์ ถูกอารมณ์

ครอบง�าจิตใจให้ยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง หลงงมงายติดอยู่บ้างแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะ

ปฏิบัติให้บรรลุสัมมาสมาธิได้ เพราะอารมณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นนิวรณ์ คอยกั้น

เอาไว้ไม่ให้จิตเป็นสมาธ ิฉะน้ัน ค�าว่า อดทนต่ออารมณ์ จงึหมายความถึงว่า สามารถ

ที่จะระงับนิวรณ์ในจิตใจได้ อารมณ์ไม่มาเป็นนิวรณ์ในจิตใจ จิตใจก็เป็นสมาธิได้
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เวสารัชชกรณสูตร๒๙ 

 ว่าด้วยธรรมท�าให้แกล้วกล้า ๕ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมเป็นเครื่องกระท�าความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้

เสขะ ๕ ประการ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. เป็นผู้มีศรัทธา 

๒.  เป็นผู้มีศีล

๓.  เป็นพหูสูต คือผู้ได้สดับตรับฟังมาก

๔.  เป็นผู้ปรารภความเพียร 

๕.  เป็นผู้มีปัญญา

ความคร่ันคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ไม่มีศรัทธา ความคร่ันคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่  

ผู้มีศรัทธา

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ทุศีล ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศีล 

ความครัน่คร้ามใดย่อมมแีก่ผูไ้ด้ศึกษาน้อย ได้สดบัตรบัฟังน้อย ความครัน่คร้าม

นั้นย่อมไม่มีแก่ผู้เป็นพหูสูต

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้เกียจคร้าน ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ 

ปรารภความเพียร

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้มีปัญญาทราม ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มี  

แก่ผู้มีปัญญา

ฉะนัน้ ธรรมทัง้ ๕ ประการนีจ้งึชือ่ว่า เป็นเครือ่งกระท�าความเป็นผูแ้กล้วกล้า 

ในภิกษุผู้เสขะ

๒๙ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๑/๑๔๔.
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สังกติสูตร๓๐  

ว่าด้วยธรรมที่ท�าให้เป็นที่น่ารังเกียจ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นทีรั่งเกยีจ

สงสัยว่าเป็น ปาปภิกษุ แม้จะเป็นผู้มี อกุปปธรรม คือมีธรรมไม่ก�าเริบ คือภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้

๑.  ย่อมเป็นผู้คบหาหญิงแพศยา 

๒.  ย่อมเป็นผู้คบหาหญิงหม้าย 

๓.  ย่อมเป็นผู้คบหาสาวเทื้อ 

๔.  ย่อมเป็นผู้คบหาบัณเฑาะก์

๕.  ย่อมเป็นผู้คบหาภิกษุณี

โจรสูตร๓๑  

ว่าด้วยองค์แห่งมหาโจร ๕ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า มหาโจรประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ ย่อมตัดที่ต่อบ้าง 

ย่อมปล้นท�าลายบ้าง ย่อมท�าการปล้นเฉพาะเรอืนหลงัเดียวบ้าง ตชีงิในทางเปลีย่วบ้าง 

คือมหาโจรในโลกนี้ 

๑.  เป็นผู้อาศัยที่ไม่ราบเรียบ 

๒.  เป็นผู้อาศัยที่รกชัฏ

๓.  เป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง

๓๐ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๒/๑๔๔.
๓๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๓/๑๔๕.
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๔.  เป็นผู้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ 

๕.  เป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว

มหาโจรเป็นผู้อาศัยท่ีไม่ราบเรียบ คือเป็นผู้อาศัยที่ลุ่มแห่งแม่น�้าหรือที่ไม่ 
ราบเรียบแห่งภูเขา

มหาโจรเป็นผูอ้าศัยท่ีรกชฏั คือเป็นผูอ้าศยัทีร่กชฏัแห่งหญ้าบ้าง ทีร่กชฏัแห่ง
ต้นไม้บ้าง ฝั่งแม่น�้าบ้าง ป่าใหญ่บ้าง

มหาโจรเป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง คือย่อมอาศัยพระราชาบ้าง อ�ามาตย์แห่ง 
พระราชาบ้าง เขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า ถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องราวบางอย่างแก่เรา 
พระราชาหรือมหาอ�ามาตย์ของพระราชาเหล่านี้จะช่วยว่าความให้

มหาโจรในโลกนีเ้ป็นผูม้ัง่คัง่ มทีรพัย์มาก คอืมโีภคะมาก เขาย่อมมีความคดิ
อย่างนี้ว่า ถ้าใครจะกล่าวหาเร่ืองบางอย่างแก่เรา เราจักจ่ายโภคทรัพย์ กลบเกลื่อน
เรื่องนั้น

มหาโจรเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว คือเป็นผู้ท�าโจรกรรมคนเดียว เพราะเขาย่อม
ปรารถนาว่า เรื่องลับของเราอย่าได้แพร่งพรายไปภายนอก

มหาโจร ๕ จ�าพวกนี้ฉันใด ปาปภิกษุ คือภิกษุชั่วก็ฉันนั้น คือเป็นผู้ประกอบ
ด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมบรหิารตนให้ถกูก�าจดัถกูท�าลาย เป็นผูม้โีทษมข้ีอทีวิ่ญญชูน
จะพึงตเิตยีน ย่อมประสบบาปเป็นอนัมาก คอืปาปภกิษใุนธรรมวินยันี ้๑. เป็นผูอ้าศยั
ธรรมที่ไม่สม�่าเสมอ ๒. เป็นผู้อาศัยที่รกชัฏ ๓. เป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง ๔. เป็นผู้ใช้
จ่ายโภคทรัพย์ ๕. เป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว

ปาปภิกษุเป็นผู้อาศัยธรรมท่ีไม่สม�่าเสมอ คือเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรมที่ไม่สม�่าเสมอ

ปาปภิกษุเป็นผูอ้าศัยท่ีรกชัฏ คือเป็นมจิฉาทฏิฐ ิประกอบด้วยทฏิฐทิีถ่อืเอาทีส่ดุ

ปาปภิกษุเป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง คือเป็นผู้อาศัยพระราชาบ้าง อ�ามาตย์ 
แห่งพระราชาบ้าง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างแก่เรา  

ท่านเหล่านัน้คอืผู้มกี�าลงัเหล่านัน้จะช่วยว่าความให้ ปาปภิกษเุป็นผูอ้าศยัผูม้กี�าลงัอย่างนี้
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ปาปภิกษุเป็นผู้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ คือย่อมเป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 

และยาแก้ไข้ เธอย่อมมคีวามคดิว่า ถ้าใครจกักล่าวหาเรือ่งบางอย่างแก่เรา เราจกัแจก

จ่ายลาภกลบเกลื่อนเรื่องนั้น ดั่งนี้ ถ้าใครกล่าวหาเรื่องบางอย่างแก่เธอ เธอย่อมแจก

จ่ายลาภเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องเหล่านั้น

ปาปภิกษุเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว คือย่อมอยู่ชนบทชายแดนผู้เดียว เธอเข้าไป

หาสกุล คือบ้านญาติโยมในชนบทนั้น ย่อมได้ลาภ

สุขุมาลสูตร๓๒  

ว่าด้วยธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมชื่อว่า  

เป็นสุขุมาละ คือเป็นสมณะละเอียดอ่อนในหมู่คณะ คือ

๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกขอร้องจึงใช้จีวรมาก ไม่ถูกขอร้องใช้จีวรน้อย  

ถกูขอร้องจงึบรโิภคบิณฑบาตมาก ไม่ถกูขอร้องบรโิภคบิณฑบาตน้อย ถกูขอร้องจงึใช้

เสนาสนะมาก ไม่ถกูขอร้องใช้เสนาสนะน้อย ถูกขอร้องจึงใช้ยาแก้ไข้มาก ไม่ถูกขอร้อง

ใช้ยาแก้ไข้น้อย 

๒.  อนึง่ เธอย่อมอยูร่่วมกบัเพือ่นพรหมจรรย์เหล่าใด เพือ่นพรหมจรรย์เหล่านัน้

ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็น

ส่วนน้อย ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยวจีกรรมอันเป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็น 

ที่พอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยมโนกรรมอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก 

ไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมน�าสิ่งที่ควรน�าเข้าไปอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก 

อันไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย

๓๒ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๔/๑๔๗.
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๓.  อนึ่ง เวทนามีดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี มีลมเป็น

สมฏุฐานกด็ ีทีเ่กดิเพราะสนันบิาตกด็ ีทีเ่กดิเพราะฤดเูปลีย่นแปรกด็ ีทีเ่กิดเพราะการ

บริหารไม่เสมอก็ดี ที่เกิดเพราะความแก่ก็ดี ที่เกิดเพราะผลกรรมก็ดี ย่อมไม่บังเกิด

แก่เธอมาก เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย 

๔.  เธอเป็นผูไ้ด้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน 

๔ อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 

๕.  เธอย่อมกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวมิตุต ิปัญญาวิมตุตอินัหาอาสวะมไิด้เพราะ

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ภิกษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่ว่า เป็นสุขมุาละ คอืเป็น สมณะ

ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่คณะ ในหมู่สมณะ ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวผู้ใดว่า

เป็นสมณะผูล้ะเอยีดอ่อนในหมู่สมณะ บคุคลนัน้เม่ือจะกล่าวโดยชอบ พงึกล่าวแก่เรา

ตถาคตน่ันเทยีวว่า เป็นสมณะผูล้ะเอยีดอ่อนในหมูส่มณะ เพราะว่าเราตถาคตถกูขอร้อง

จงึใช้จวีรมาก ไม่ถกูขอร้องใช้จีวรน้อย ถกูขอร้องจงึบรโิภคบณิฑบาตมาก ไม่ถกูขอร้อง

บริโภคบิณฑบาตน้อย ถูกขอร้องจึงใช้เสนาสนะมาก ไม่ถูกขอร้องใช้เสนาสนะน้อย  

ถูกขอร้องจึงใช้ยาแก้ไข้มาก ไม่ถูกขอร้องใช้ยาแก้ไข้น้อย

และเราย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่าใด ภิกษุเหล่านั้นย่อมประพฤติต่อเรา  

ด้วยกายกรรมอนัเป็นทีพ่อใจเป็นส่วนมาก อนัไม่เป็นทีพ่อใจเป็นส่วนน้อย ย่อมประพฤติ

ต่อเราด้วยวจีกรรมอันเป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย  

ย่อมประพฤติต่อเราด้วยมโนกรรมอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็น

ส่วนน้อย ย่อมน�าสิ่งที่ควรน�าเข้าไปอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็น

ส่วนน้อย

และเวทนามดีีเป็นสมฏุฐานกดี็ มีเสมหะเป็นสมฏุฐานกด็ ีมีลมเป็นสมฏุฐานก็ดี 

ที่เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดูเปล่ียนแปรก็ดี ท่ีเกิดเพราะการบริหารไม่

เสมอก็ดี ที่เกิดเพราะความแก่ก็ดี เกิดเพราะผลกรรมก็ดี ย่อมไม่บังเกิดแก่เรามาก 

เราเป็นผู้มีอาพาธน้อย
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เราเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบากซึ่งฌาน ๔ 

อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน

เราย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะ 

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวผู้ใดว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่

สมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวเราตถาคตนั่นเทียว ว่าเป็นสมณะผู้

ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ

ผาสุวหิารสูตร๓๓  

ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข ๕ ประการ

พระพทุธเจ้าตรัสว่า ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสุข ๕ ประการนี ้คือภกิษุในธรรมวินยันี้

๑.  เข้าไปตัง้กายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพือ่นพรหมจรรย์ทัง้ต่อหน้าและ

ลับหลัง

๒.  เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและ

ลับหลัง

๓.  เข้าไปตัง้มโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพือ่นพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและ

ลับหลัง

๔.  มีศีลอันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชน สรรเสริญ 

อันตัณหาและทิฏฐิไม่เกาะเกี่ยว เป็นไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้ง 

ต่อหน้าและลับหลัง 

๕.  มีทิฏฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องน�าออก ย่อมน�าออกเพื่อความสิ้นไปแห่ง

ทุกข์โดยชอบแห่งผู้กระท�า เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๓๓ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๕/๑๔๙.
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อุทายสิูตร๓๔ 

พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี สมัยนั้น พระอุทายี

เป็นผูท้ีค่ฤหัสถ์ผูใ้หญ่แวดล้อมน่ังแสดงธรรมอยู ่ท่านพระอานนท์ได้เห็น จงึได้กราบทลู

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ท�าได้ง่าย ภิกษุเมื่อจะ

แสดงธรรมแก่ผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น คือ

ภิกษุพึงตั้งใจว่า 

๑.  เราจักแสดงธรรมไปโดยล�าดับ 

๒.  เราจักแสดงอ้างเหตุผล 

๓.  เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 

๔.  เราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิสแสดงธรรม 

๕.  เราจักไม่แสดงธรรมให้กระทบตนและผู้อื่น

ทุพพโินทยสูตร๓๕ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก  

ธรรม ๕ ประการ คอื ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ปฏภิาณ ๑ จติคิดจะไป ๑ เรยีกว่า 

ทุพพิโนทยสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยาก

๓๔ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕.
๓๕ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๐/๒๐๖.
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อาฆาตวนิยสูตร๓๖  

ว่าด้วยธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ธรรมเป็นท่ีระงบัความอาฆาตซึง่เกดิข้ึนแก่ภกิษโุดยประการ

ทั้งปวง ๕ ประการ คือ

๑.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด  พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น 

๒.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด  พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น 

๓.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด  พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น

๔.  ความอาฆาตพงึบงัเกิดขึน้ในบคุคลใด  พงึถงึการไม่นกึ ไม่ใฝ่ใจในบคุคลนัน้

๕.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด  พึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็น

ของของตนให้มัน่ในบคุคลนัน้ ว่าท่านผูน้ี้เป็นผูม้กีรรมเป็นของของตน เป็นทายาทแห่ง

กรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักท�ากรรมใด  

ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นทายาทของกรรมนั้น

ยงัมีพระสตูรท่ีว่าด้วยธรรมระงบัความอาฆาต ๕ ประการอกีพระสตูรหนึง่ว่า 

พระพทุธเจ้าไม่ได้ตรสัแสดงเอง แต่ท่านพระสารบีตุรได้แสดงแก่ภกิษทุัง้หลาย คอืท่าน

พระสารบีตุรได้กล่าวว่า ธรรมเป็นทีร่ะงบัความอาฆาตซึง่เกดิขึน้แก่ภกิษ ุโดยประการ

ทั้งปวง ๕ ประการ คือ

๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ แต่เป็น

ผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

๒.  บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาไม่บรสุิทธิ ์แต่เป็น

ผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

๓๖ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๑-๑๖๒/๒๐๗-๒๑๒.
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๓.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มี

ความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ แต่ย่อมได้ทางสงบใจ ได้ความเลื่อมใส โดยกาล 

อันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้ 

๔.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มี

ความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ และย่อมไม่ได้ทางสงบใจ ไม่ได้ความเล่ือมใส  

โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้ 

๕.  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เป็นผู้มี

ความประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์ย่อมได้ทางสงบใจ ได้ความเลือ่มใสโดยกาลอันสมควร  

ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายต่อไปว่า ในบุคคล ๕ จ�าพวกนั้น บุคคลใด

เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ แต่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 

ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลน้ันอย่างไร ท่านอธิบายต่อไปว่า เหมือนอย่างว่า

ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เห็นผ้าเก่าที่ถนน เหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้าย เขี่ยออกดู

ด้วยเท้าขวา ส่วนใดเป็นสาระกถ็อืเอาส่วนนัน้ แล้วหลกีไป แม้ฉันใด บุคคลใดเป็นผูมี้

ความประพฤติทางกายไม่บรสิทุธิ ์แต่เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาบริสทุธิ ์ความประพฤติ

ทางกายไม่บริสทุธิส่์วนใดของเขา ภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนัน้ในสมยันัน้ ส่วนความประพฤติ

ทางวาจาบรสิทุธิส่์วนใดของเขา ภกิษุพงึใส่ใจส่วนนัน้ในสมยันัน้ฉนันัน้ ภิกษุพึงระงับ 

ความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านอธิบายต่อไปว่า บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์  

แต่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้น 

อย่างไร ท่านอธิบายต่อไปเองว่า สระน�า้ท่ีถกูสาหร่ายและแหนคลมุไว้ บรุษุผูเ้ดนิทางร้อน 

อบอ้าว เหน่ือยอ่อน กระหายน�้า ลงสู่สระน�้านั้น แหวกสาหร่ายและแหนด้วยมือ 

ทัง้ ๒ แล้ว กอบน�า้ขึน้ดืม่แล้วพงึไปแม้ฉนัใด บคุคลใดเป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจา

ไม่บริสทุธิ ์แต่เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์ความประพฤตทิางวาจาไม่บรสิทุธิ์

ส่วนใดของเขา ภกิษไุม่พงึใส่ใจส่วนนัน้ในสมัยนัน้ ส่วนความประพฤตทิางกายบรสุิทธิ์

ส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้นฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาต 

ในบุคคลนั้นอย่างนี้
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ท่านพระสารีบุตรอธิบายต่อไปว่า บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางกาย 

ไม่บรสิทุธิ ์ เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาไม่บรสิทุธิ ์ แต่ย่อมได้ทางสงบใจ ได้ความ

เลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ภิกษุนั้นพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างไร  

ท่านได้กล่าวอธิบายเองว่า เหมือนอย่างว่า น�้าเล็กน้อยมีอยู่ในรอยโค บุรุษผู้เดินทาง

ร้อน อบอ้าว เหนื่อยอ่อน กระหายน�้า เขาพึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่า น�้าเล็กน้อยมีอยู่

ในรอยโคนี้ ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มหรือใช้ภาชนะตักขึ้นดื่มไซร้ เราก็จักท�าน�้านั้นให้ไหว

บ้าง ให้ขุ่นบ้าง ให้ไม่เป็นที่ควรดื่มบ้าง ถ้ากระไรเราพึงคุกเข่าก้มลงดื่มน�้าแล้วหลีกไป 

เขาคุกเข่าก้มลงดื่มน�้าอย่างโคดื่มน�้าแล้วไปแม้ฉันใด บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติ

ทางกายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธ์ิ แต่ย่อมได้ทางสงบใจ  

ได้ความเลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ส่วนใดของเขา 

ภิกษไุม่พึงใส่ใจส่วนนัน้ในสมัยนัน้ แม้ความประพฤตทิางวาจาไม่บรสิทุธิส่์วนใดของเขา 

ภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น แต่การได้ทางสงบใจ ได้ความเลื่อมใส โดยกาล 

อันสมควรส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้นฉันนั้น ภิกษุพึงระงับ 

ความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายต่อไปว่า บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางกาย

ไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ และย่อมไม่ได้ทางสงบใจ ไม่ได้

ความเลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างไร  

ท่านได้กล่าวอธบิายเองว่า เหมอืนอย่างว่า บรุษุผูอ้าพาธ มทีกุข์ เป็นไข้หนกั เดนิทางไกล 

แม้ข้างหน้าเขากม็บ้ีานอยู่ไกล แม้ข้างหลงัเขากม็บ้ีานอยูไ่กล เขาไม่พงึได้อาหารท่ีสบาย

คือถูกโรค เภสัชที่สบายคือถูกโรค ผู ้พยาบาลที่สมควร และผู้น�าทางไปสู ่บ้าน  

บุรุษบางคนผู้เดินทางไกลพึงเห็นเขา บุรุษนั้นพึงเข้าไปตั้งความกรุณา ความเอ็นดู  

ความอนุเคราะห์ในเขาว่า โอ คน ๆ นี้พึงได้อาหารที่สบาย เภสัชที่สบาย ผู้พยาบาล

ทีส่มควร และผูน้�าทางไปสูบ้่าน ข้อน้ันเพราะเหตไุร เพราะเหตวุ่าคน ๆ นีอ้ย่าถึงความ

พนิาศฉบิหาย ณ ทีน่ีเ้ลย แม้ฉนัใด บคุคลใดเป็นผูม้คีวามประพฤตทิางกายไม่บรสุิทธ์ิ 

เป็นผูมี้ความประพฤตทิางวาจาไม่บรสุิทธิ ์และย่อมไม่ได้ทางสงบใจ ไม่ได้ความเลือ่มใส 

โดยกาลอนัสมควร ภกิษุพงึเข้าไปตัง้ความกรณุา ความเอน็ด ูความอนเุคราะห์ในบคุคล

แม้เห็นปานนี้ว่า โอ ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วอบรมกายสุจริต พึงละวจีทุจริตแล้ว

อบรมวจีสุจริต พึงละมโนทุจริตแล้วอบรมมโนสุจริต ข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะเหตุ
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ว่าท่านผู้นี้เมื่อตายไปแล้ว อย่าเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับ

ความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายต่อไปเป็นข้อค�ารบ ๕ ว่า บุคคลใดเป็นผู้มี

ความประพฤตทิางกายบริสทุธิ ์เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์ย่อมได้ทางสงบใจ 

ได้ความเล่ือมใส โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างไร 

ท่านได้กล่าวอธิบายเองว่า เหมือนอย่างว่า สระน�้าที่มีน�้าใส มีน�้าอร่อยดี มีน�้าเย็น  

มนี�า้ขาว มท่ีาน�า้ราบเรียบ น่ารืน่รมย์ ดารดาษไปด้วย ต้นไม้พนัธุต่์าง ๆ บคุคลผูเ้ดนิ

ทางร้อน อบอ้าว เหนือ่ยอ่อน กระหายน�า้ เขาพงึลงสูส่ระน�า้นัน้บ้าง อาบบ้าง ดืม่บ้าง 

แล้วขึ้นมาน่ังบ้าง นอนบ้าง ท่ีร่มไม้ใกล้สระน�้านั้นแม้ฉันใด บุคคลใดเป็นผู้มีความ

ประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ย่อมได้ทางสงบใจ 

ได้ความเลือ่มใส โดยกาลอันสมควร แม้ความประพฤตทิางกายบรสุิทธิส่์วนใดของเขา 

ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น แม้ความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิส่วนใดของเขา  

ภกิษพุงึใส่ใจส่วนน้ันในสมยัน้ัน แม้การได้ทางสงบใจ ได้ความเลือ่มใส โดยกาลอนัสมควร 

ส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยน้ันฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาต 

ในบุคคลนั้นอย่างนี้

สากัจฉาสูตร๓๗  

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควรสนทนา

ท่านพระสารบีตุรได้กล่าวแก่ภกิษท้ัุงหลายว่า ภิกษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 

ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย์ คือภิกษุในธรรมวินัย นี้

๑.  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยศลีโดยตนเอง เป็นผูแ้ก้ปัญหาทีม่าถึงด้วย สลีสมัปทากถาได้

๒.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาท่ีมาถึงด้วย  

สมาธิสัมปทากถาได้ 

๓๗ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๓/๒๑๒.

.
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๓.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาด้วยถึง 

ปัญญาสัมปทากถาได้ 

๔.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย  

วิมุตติสัมปทากถาได้

๕.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ คือความรู้ความเห็นในวิมุตติโดย

ตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย วิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได้

สาชวีสูตร๓๘  

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้อยู่ร่วมกัน

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  

๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ควรเป็นผู้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วยสีลสัม- 

ปทากถาได้

๒. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาท่ีมาถึงด้วย 

สมาธิสัมปทากถาได้

๓.  เป็นผู ้ถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเอง และเป็นผู ้แก้ปัญหาที่มาถึง 

ด้วยปัญญาสัมปทากถาได้ 

๔.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย 

วิมุตติสัมปทากถาได้ 

๕.  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวมุิตตญิาณทสัสนะโดยตนเอง และเป็นผูแ้ก้ปัญหาทีม่า

ถึงด้วยวิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได้

๓๘ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๔/๒๑๒.
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สาชีวสูตรน้ีก็มีข้อธรรมเช่นเดียวกับสากัจฉาสูตร ส�าหรับสากัจฉาสูตรนั้น  

ว่าด้วยภิกษุที่มีคุณสมบัติของผู้ควรสนทนาด้วย ส่วนสาชีวสูตรนี้ว่าด้วยคุณสมบัติ  

ของผู้ที่ควรจะอยู่ร่วมกัน ท่ีมีข้อธรรมอย่างเดียวกันนั้น พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า  

ผู้ที่สมควรจะสนทนาไต่ถามปัญหากันได้นั้น ก็ควรจะต้องประกอบด้วยธรรมท้ัง ๕ 

ประการน้ัน และทัง้ผูท้ีค่วรจะอยู่ร่วมกนั กค็วรทีจ่ะประกอบด้วยธรรมทัง้ ๕ ประการ

นั้นเช่นเดียวกัน เพราะเม่ืออยู่ร่วมกันน้ัน ก็ควรจะต้องมีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ร่วม  

เสมอกันให้มีความผาสุก และก็จะต้องมีการสนทนาไต่ถามปัญหาธรรมกัน ก็จะต้อง

ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง ๕ ประการนั้น

ปัญหาปุจฉาสูตร๓๙  

ว่าด้วยเหตุการถามปัญหา ๕ ประการ

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากะ

ภิกษุอื่น ภิกษุทั้งหมดนั้นย่อมถามด้วยเหตุ ๕ ประการ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

๑.  ย่อมถามปัญหากะภิกษุอื่นเพราะโง่เขลาเพราะหลงลืม

๒.  ย่อมมีความปรารถนาลามก ถกูความปรารถนาครอบง�า จงึถามปัญหากะ

ภิกษุอื่น 

๓.  ย่อมดูหมิ่น จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น 

๔.  ประสงค์จะรู้ จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น

๕.  คิดอย่างนี้ว่า ภิกษุอื่นถ้าถูกเราถามปัญหา ก็จักแก้โดยชอบ ข้อนั้นเป็น

ความดี แต่ถ้าถูกเราถามปัญหา จักไม่แก้โดยชอบ เราจักแก้โดยชอบแก่เธอ ด่ังน้ี  

จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น

๓๙ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๕/๒๑๒.
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ภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากะภิกษุอื่น ภิกษุทั้งหมดนั้นย่อมถามด้วยเหตุ ๕ 

ประการเหล่าน้ี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนท่านพระสารีบุตรเองนั้นคิดอย่างน้ีว่า  

ถ้าภิกษถูุกเราถามปัญหา กจ็กัแก้โดยชอบ ข้อนัน้เป็นความด ีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหา 

จักไม่แก้โดยชอบ เราจักแก้โดยชอบแก่เธอ ดั่งนี้ จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น

นโิรธสูตร๔๐  

ว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระที่น่าเคารพบูชา

ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

เป็นผูถึ้งพร้อมด้วยศลี ถงึพร้อมด้วยสมาธ ิถงึพร้อมด้วยปัญญา พงึเข้าสญัญาเวทยตินโิรธ 

คอืเข้าสมาธชิัน้สงูดบัสญัญาเวทนาบ้าง พงึออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบ้าง ข้อนัน้เป็น

ฐานะทีจ่ะมไีด้ ถ้าเธอไม่พงึบรรลุอรหัตตผลในปัจจบุนัไซร้ เธอกก้็าวล่วงความเป็นสหาย

แห่งเหล่าเทพผู้มีกวฬิงการาหาร คือมีค�าข้าวเป็นอาหาร เป็นภักษา เข้าถึงเทพผู้เกิด

ด้วยใจบางเหล่า พงึเข้าสญัญาเวทยตินโิรธ คอืดบัสญัญาเวทนาบ้าง พงึออกจากสัญญา

เวทยิตนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว  

ท่านพระอทุายซ่ึีงอยูใ่นหมู่ภกิษุเหล่านัน้ ได้กล่าวกะท่านพระสารบุีตรว่า ข้อทีภ่กิษกุ้าว

ล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทพผู ้มีกวฬิงการาหาร คือมีก้อนข้าวเป็นอาหาร  

เป็นภักษา เข้าถึงเหล่าเทพผู้เกิดด้วยใจบางเหล่า พึงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง  

พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างนั้น มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะ

มีได้ แม้ครั้งที่ ๒ ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายอย่างเดิม แม้ครั้งที่ ๒ 

ท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวค้านขึ้นอย่างนั้น แม้ครั้งที่ ๓ ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกะ

ภิกษุทั้งหลายอย่างเดิม แม้ครั้งที่ ๓ ท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวค้านขึ้นอย่างนั้น  

ท่านพระสารีบุตรได้คิดว่า ท่านพระอุทายีคัดค้านเราถึง ๓ ครั้ง และภิกษุบางรูปก็ไม่

อนุโมทนาภาษติเรา ถ้ากระไร เราพงึเข้าไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้า ท่านพระสารบีตุร

๔๐ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๖/๒๑๔.
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จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลเล่าถวายให้พระพุทธเจ้า ได้ทรงทราบถึง

ค�าที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลาย และค�าท่ีท่านอุทายีได้กล่าวค้าน  

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระอุทายีว่า ท่านอุทายี หมายถึงเหล่าเทพผู้เกิด

ด้วยใจเหล่าไหน ท่านพระอุทายไีด้กราบทูลว่า หมายถงึ เหล่าเทพชัน้อรปูทีเ่กดิด้วยสญัญา 

พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึได้ตรสัว่า ไฉนท่านพระอุทายจีงึเป็นผู้พาล ไม่ฉลาดกล่าวอย่างนัน้ 

เธอเองคือท่านพระอุทายีย่อมส�าคัญตนว่า ควรพูด (อวดรู้)

แล้วพระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสักับท่านพระอานนท์ว่า “ไฉนพวกเธอจงึวางเฉย

ดดูายภกิษผูุ้เถระซ่ึงถูกเบียดเบียนอยู ่ชือ่ว่าแม้ความกรณุากไ็ม่มใีนภกิษผุูฉ้ลาดซึง่ถกู

เบียดเบียนอยู่″ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า  

“ผูถึ้งพร้อมด้วยศีล ถงึพร้อมด้วยสมาธิ ถงึพร้อมด้วยปัญญา พงึเข้าสัญญาเวทยิตนโิรธ

บ้าง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ถ้าเธอไม่พึงบรรลุ

อรหตัตผลในปัจจบุนัไซร้ เธอก็ก้าวล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทพผูม้กีวฬิงการาหาร 

คอืมคี�าข้าวเป็นอาหาร เป็นภกัษา เข้าถงึเหล่าเทพผูเ้กดิด้วยใจบางเหล่า พงึเข้าสญัญา

เวทยิตนิโรธบ้าง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง ข้อน้ันเป็นฐานะที่จะพึงมีได้″ 

ครั้นตรัสดั่งนี้แล้ว ก็เสด็จลุกจากอาสนะ เข้าไปยังพระวิหาร

ครัน้เม่ือพระผูมี้พระภาคเจ้าเสดจ็ไปแล้วไม่นาน ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหา

ท่านพระอปุวานะ แล้วกล่าวว่า ภิกษุเหล่าอืน่ในพระศาสนานี ้ย่อมเบยีดเบยีนภกิษทุัง้

หลายผู้เถระ พวกเราจักไม่ถามหาภิกษุเหล่านั้น การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออก

จากทีพ่กัผ่อนในเวลาเยน็ จกัทรงปรารภเหตนุัน้ยกขึน้แสดง เหมือนดงัท่ีจะพงึตรสัโดย

เฉพาะกบัท่านอปุวานะในเหตนุัน้ ข้อนัน้ไม่เป็นอศัจรรย์ บัดนี ้ความไม่สบายใจได้เกดิ

ขึ้นแก่พวกเรา พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นแล้ว เสด็จเข้าไปนั่ง

ที่อุปัฏฐานศาลาคือศาลาเป็นท่ีบ�ารุง ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ตกแต่งไว้ แล้วจึงตรัส

ถามท่านพระอุปวานะว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอแล ย่อมเป็นที่รัก  

เป็นที่พอใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่องของเพ่ือนพรหมจรรย์ ท่านพระอุปวานะได้

กราบทลูว่า ภกิษผูุ้เถระย่อมประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ 

เป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
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๑.  เป็นผู้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย๔๑ 

๒.  เป็นพหูสูต คือผู้ได้สดับตรับฟังมาก ฯลฯ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง๔๒

๓.  เป็นผูม้วีาจาไพเราะ มถ้ีอยค�าไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมอืงอัน

สละสลวย ไม่มีโทษ ให้รู้เนื้อความที่แจ่มแจ้ง 

๔.  เป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งฌาน ๔ 

อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

๕.  ย่อมท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะ

ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัอนโุมทนาถ้อยค�าของท่านพระอปุวานะ และกไ็ด้ตรสัว่า 

ภกิษเุถระผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ 

และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ ถ้าหากว่าธรรม ๕ ประการนี้ไม่พึงมีแก่ภิกษุ

ผูเ้ถระไซร้ เพ่ือนพรหมจรรย์พงึเคารพสกัการะนบัถือบชูาเธอ โดยความเป็นผูม้ฟัีนหัก 

มีผมหงอก มีหนังย่น เพื่ออะไรกัน เพราะธรรม ๕ ประการนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เถระ 

ฉะนั้น เพื่อนพรหมจรรย์จึงสักการะ เคารพนับถือบูชาเธอ

โจทนาสูตร๔๓ 

ท่านพระสารบีตุรได้แสดงแก่ภกิษทุัง้หลายว่า ภิกษผุูเ้ป็นโจทก์ใคร่จะโจทผู้อืน่ 

พึงเข้าไปตั้งธรรม ๕ ประการไว้ภายในก่อน แล้วจึงโจทผู้อื่น คือ 

๑. เราจักกล่าวโดยกาลควร จักไม่กล่าวโดยกาลไม่ควร 

๒.  จักกล่าวด้วยเรื่องจริง จักไม่กล่าวด้วยเรื่องไม่จริง 

๔๑ ดูเนื้อความที่สมบูรณ์หน้า ๔๙๐.
๔๒ ดูเนื้อความที่สมบูรณ์หน้า ๔๙๐.
๔๓ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๗/๒๑๘.
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๓.  จักกล่าวด้วยค�าอ่อนหวาน จักไม่กล่าวด้วยค�าหยาบ 

๔.  จักกล่าวด้วยเร่ืองท่ีประกอบด้วยประโยชน์ จักไม่กล่าวด้วยเรื่องที่ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์ 

๕.  จักเป็นผู้มีเมตตาจิตกล่าว จักไม่เป็นผู้เพ่งโทษกล่าว

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงต่อไปว่า เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ถูกผู้

อื่นโจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถูกโจทโดยกาลอันควร ก็โกรธ ถูกผู้อื่นโจทด้วยเรื่องไม่จริง 

ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องจริง ก็โกรธ ถูกผู้อื่นโจทด้วยค�าหยาบ ไม่ถูกโจทด้วยค�าอ่อนหวาน 

กโ็กรธ ถกูผู้อืน่โจทด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบ

ด้วยประโยชน์ ก็โกรธ ถูกผู้อื่นโจทด้วยเพ่งโทษ ไม่ถูกโจทด้วยเมตตาจิต ก็โกรธ

ความไม่เดือดร้อนอันพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม โดยอาการ 

๕ คือ

๑. ท่านถกูโจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถูกโจทโดยกาลควร ท่านจึงไม่ควรเดอืดร้อน

๒. ท่านถกูโจทด้วยเรือ่งไม่จรงิ ไม่ถกูโจทโดยเรือ่งจรงิ ท่านจงึไม่ควรเดอืดร้อน

๓. ท่านถกูโจทด้วยค�าหยาบ ไม่ถูกโจทด้วยค�าอ่อนหวาน ท่านจงึไม่ควรเดอืดร้อน

๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องที ่

ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๕. ท่านถกูโจทด้วยการเพ่งโทษ ไม่ถกูโจทด้วยเมตตาจติ ท่านจงึไม่ควรเดือดร้อน

ความเดอืดร้อนอนัพึงเกิดขึน้แก่ภกิษผุูโ้จทโดยไม่เป็นธรรม โดยอาการ ๕ คอื

๑. ท่านโจทโดยกาลไม่ควร ไม่โจทโดยกาลควร ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๒. ท่านโจทด้วยเรื่องไม่จริง ไม่โจทด้วยเรื่องจริง ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๓. ท่านโจทด้วยค�าหยาบ ไม่โจทด้วยค�าอ่อนหวาน ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๔. ท่านโจทด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบ

ด้วยประโยชน์ ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๕. ท่านโจทด้วยเพ่งโทษ ไม่โจทด้วยเมตตาจิต ท่านจึงควรเดือดร้อน
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เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ถูกโจทโดยกาลควร ไม่ถูกโจทโดยกาล

ไม่ควร ก็โกรธ ถูกโจทด้วยเรื่องจริง ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องไม่จริง ก็โกรธ ถูกโจทด้วย 

ค�าอ่อนหวาน ไม่ถกูโจทด้วยค�าหยาบ กโ็กรธ ถกูโจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบด้วยประโยชน์ 

ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็โกรธ ถูกโจทด้วยเมตตาจิต ไม่ถูก

โจทด้วยเพ่งโทษ ก็โกรธ

ความเดือดร้อนอันพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม โดยอาการ ๕ คือ 

๑.  ท่านถูกโจทโดยกาลควร ไม่ถูกโจทโดยกาลไม่ควร ท่านจึงควรเดือดร้อน

๒.  ท่านถกูโจทด้วยเรือ่งจรงิ ไม่ถกูโจทด้วยเรือ่งไม่จรงิ ท่านจงึควรเดอืดร้อน 

๓.  ท่านถกูโจทด้วยค�าอ่อนหวาน ไม่ถูกโจทด้วยค�าหยาบ ท่านจงึควรเดอืดร้อน

๔.  ท่านถูกโจทด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องที่ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๕.  ท่านถูกโจทด้วยเมตตาจิต ไม่ถูกโจทด้วยเพ่งโทษ ท่านจึงควรเดือดร้อน

ความไม่เดือดร้อน อันพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้โจทโดยธรรม โดยอาการ ๕ คือ

๑.  ท่านโจทโดยกาลควร ไม่โจทโดยกาลไม่ควร ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๒.  ท่านโจทด้วยเรื่องจริง ไม่โจทด้วยเรื่องไม่จริง ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๓.  ท่านโจทด้วยค�าอ่อนหวาน ไม่โจทด้วยค�าหยาบ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๔.  ท่านโจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจทด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบ

ด้วยประโยชน์ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๕.  ท่านโจทด้วยเมตตาจิต ไม่โจทด้วยเพ่งโทษ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน

เพราะเหตไุร เพราะว่าภิกษแุม้รปูอืน่ พงึให้ความส�าคญัว่าพึงโจทด้วยเรือ่งจรงิ

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวต่อไปว่า อันบุคคลผู้ถูกโจท พึงตั้งอยู่ในธรรม  

๒ ประการ คอืความจรงิและความไม่โกรธ ถ้าผูอ้ืน่พึงโจทเราด้วยธรรม ๕ ประการ คือ

๑. พึงโจทโดยกาลควรหรือโดยกาลไม่ควร 

๒.  ด้วยเรื่องจริงหรือด้วยเรื่องไม่จริง 
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๓.  ด้วยค�าอ่อนหวานหรือด้วยค�าหยาบ

๔.  ด้วยเรือ่งทีป่ระกอบด้วยประโยชน์หรือด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

๕.  ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยเพ่งโทษ 

แม้เราก็พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ คือความจริงและความไม่โกรธ ถ้าเรา

พงึทราบว่า ธรรมนัน้มีอยูใ่นเราไซร้ เราพงึกล่าวธรรมน้ันว่ามอียู ่ว่าธรรมนัน้มอียูพ่ร้อม

ในเรา ถ้าเราพงึทราบว่า ธรรมนัน้ไม่มอียูใ่นเราไซร้ เรากพ็งึกล่าวธรรมนัน้ ว่าไม่มีอยู่ 

ว่าธรรมนั้นไม่มีอยู่พร้อมในเรา

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ท่านพระสารีบุตรว่า เรื่องก็จะพึงเป็นเช่นนั้น แต่ว่า 

โมฆบรุษุบางพวกในธรรมวนิยันี ้เมือ่ถูกกล่าวสอน ย่อมไม่รบัโดยเคารพ ท่านพระสารบีตุร

ได้กราบทูลว่า บุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธา ต้องการเลี้ยงชีวิต มิใช่ออกบวชด้วยศรัทธา 

เป็นผู้โอ้อวด มีมารยา เกเร ฟุ้งซ่าน เย่อหยิ่ง เหลาะแหละ ปากกล้า พูดพล่าม  

ไม่ส�ารวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ไม่ประกอบความเพียร 

ไม่เพ่งถึงความเป็นสมณะ ไม่มคีวามเคารพกล้าในสิกขา มกัมาก ย่อหย่อน เป็นหัวหน้า

ในการล่วงละเมิด ทอดธุระในวิเวกคือความสงบสงัด เกียจคร้าน มีความเพียรทราม 

มีสติเลอะเทอะ ไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีจิตมั่นคง มีจิตฟุ้งซ่าน มีปัญญาทราม เป็นคน

บ้าน�้าลาย คนเหล่านั้นเม่ือถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ ก็ไม่รับโดยเคารพ  

ส่วนกลุบุตรเหล่าใดมศีรทัธาออกบวช ไม่โอ้อวด ไม่มมีารยา ไม่เกเร ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เย่อหย่ิง 

ไม่เหลาะแหละ ไม่ปากกล้า ไม่พูดพล่าม ส�ารวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณ

ในโภชนะ ประกอบความเพียร เพ่งถึงความเป็นสมณะ มีความเคารพกล้าในสิกขา  

ไม่มักมาก ไม่ย่อหย่อน ทอดธุระในการล่วงละเมิด เป็นหัวหน้าในวิเวกคือความสงบ

สงัด มีความเพียร อบรมตน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตม่ันคง มีจิตเป็นหนึ่ง  

มีปัญญา มิใช่คนบ้าน�้าลาย กุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้  

ย่อมรับโดยเคารพ

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรอง โดยตรัสซ�้าค�าที่ท่านพระสารีบุตรกราบทูล และ

ได้ตรัสแก่ท่านพระสารีบุตรว่า เธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้น จงกล่าวสอนเพื่อน

พรหมจรรย์ จงพร�่าสอนเพื่อนพรหมจรรย์ ด้วยหวังว่า เราจักยกเพื่อนพรหมจรรย์ 

จากอสัทธรรม ให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม เธอพึงส�าเหนียกไว้อย่างนี้แล
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สลีสูตร๔๔  

ว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า สัมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศีล  

มศีลีวบิตั ิย่อมเป็นธรรมมีอุปนสิยัถูกขจดั คอืไม่ม ีเมือ่สมัมาสมาธไิม่ม ียถาภตูญาณ-

ทสัสนะ ความรูเ้หน็ตามเป็นจริง ของภกิษผุูม้สีมัมาสมาธิวบิตั ิย่อมเป็นธรรมมอีปุนสิยั

ถกูขจดั คอืไม่มี เม่ือยถาภตูญาณทัสสนะ ความรูค้วามเห็นตามเป็นจรงิไม่ม ีนพิพทิา

วิราคะ คือความหน่ายความสิ้นติดใจยินดี ของภิกษุผู้มียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ  

ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด คือไม่มี เมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มี วิมุตติญาณทัสสนะ 

ความรู้ความเห็นในวิมุตติของภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัย 

ถูกขจัด คือไม่ม ีเหมอืนต้นไม้ทีม่กีิง่ และใบวิบตั ิแม้กะเทาะของต้นไม้นัน้กย่็อมไม่ถึง 

ความบริบรูณ์ แม้เปลอืก กระพี ้แก่นของต้นไม้นัน้ กย่็อมไม่ถงึความบรบูิรณ์ แม้ฉนัใด 

สัมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด คือไม่มี  

เมือ่สมัมาสมาธไิม่ม ียถาภตูญาณทสัสนะของภกิษผุูม้สัีมมาสมาธวิิบติั ย่อมเป็นธรรม

มีอุปนิสัยถูกขจัด คอืไม่ม ี เมือ่ยถาภตูญาณทสัสนะไม่ม ี นพิพทิาวริาคะของภกิษผุูม้ ี

ยถาภูตญาณทัสสนะวบัิต ิ ย่อมเป็นธรรมมีอปุนสัิยถูกขจดั คอืไม่ม ี เม่ือนพิพทิาวิราคะ

ไม่ม ีวมิตุตญิาณทัสสนะของภิกษุผูมี้นิพพิทาวริาคะวบิตั ิย่อมเป็นธรรมมอีปุนสิยัถูกขจดั 

คือไม่มี ฉันนั้นเหมือนกัน

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวต่อไปอีกว่า สัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีล สมบูรณ์

ด้วยศลี ย่อมถงึพร้อมด้วยธรรมเป็นอปุนสิยั คอืม ีเมือ่สัมมาสมาธมิอียู่ ยถาภตูญาณ- 

ทัสสนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือมี 

เม่ือยถาภตูญาณทสัสนะมอียู ่นิพพทิาวริาคะของภกิษผุูม้ยีถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ์ 

ย่อมถงึพร้อมด้วยธรรมเป็นอปุนสิยั คอืม ีเมือ่นพิพทิาวิราคะมอียู่ วิมตุตญิาณทสัสนะ

ของภิกษุผู ้มีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือม ี

เปรยีบเหมอืนต้นไม้มีก่ิงและใบสมบูรณ์ แม้กะเทาะของต้นไม้นัน้กย่็อมถงึความบริบรูณ์ 

๔๔ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๘/๒๒๓.
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แม้เปลอืก กระพี ้แก่นของต้นไม้นัน้กย่็อมถงึความบรบิรูณ์ แม้ฉนัใด สมัมาสมาธขิอง

ภิกษผุูม้ศีลี สมบรูณ์ด้วยศลี ย่อมถงึพร้อมด้วยธรรมเป็นอปุนสิยั คอืม ีเมือ่สมัมาสมาธิ

มีอยู่ ยถาภูตญาณทัสสนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรม

เป็นอุปนิสัย คือมี เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่ นิพพิทาวิราคะของภิกษุผู้มียถาภูต-

ญาณทัสสนะ สมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือมี เมื่อนิพพิทาวิราคะ

มีอยู่ วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรม 

เป็นอุปนิสัย คือมี ฉันนั้นเหมือนกัน

นสิันตสิูตร๔๕  

ว่าด้วยเหตุให้คิดได้เร็ว เรียนได้ดี

ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่าน 

พระสารบุีตร ครัน้ผ่านการปราศรยัพอให้ระลึกถึงกนัไปแล้ว จึงได้ถามท่านพระสารบีตุร 

ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงจะเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย  

เรยีนได้ด ีเรยีนได้มาก และสิง่ทีเ่ธอเรยีนแล้วย่อมไม่เลอืนไป ท่านพระสารบีตุรได้ตอบว่า 

ท่านพระอานนท์เป็นพหูสูต คือเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก ข้อความนั้นจงแจ่มแจ้งแก่

ท่านพระอานนท์ทีเดียว ท่านพระอานนท์จึงได้แสดงแก่ท่านพระสารีบุตรว่า ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ 

๑.  ฉลาดในอรรถ 

๒.  ฉลาดในธรรม 

๓.  ฉลาดในพยัญชนะ 

๔.  ฉลาดในนิรุตติ คือภาษา 

๕.  ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลาย

๔๕ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๔.
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ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล ภิกษุจึงจะเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 

เรียนได้ดี เรียนได้มาก และสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลอะเลือน ท่านพระสารีบุตรได้

กล่าวอนุโมทนาท่านพระอานนท์ว่า ตามที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้ดีแล้วนี้น่าอัศจรรย์ 

ไม่เคยมมีาแล้ว และพวกเราย่อมทรงจ�าท่านพระอานนท์ผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ

นีว่้า ท่านพระอานนท์เป็นผูฉ้ลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยญัชนะ ฉลาดใน

นิรุตติคือภาษา และฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลาย

จะอธบิายบางบทในพระสตูรนี ้ข้อว่า ฉลาดในอรรถ ได้แก่เป็นผูฉ้ลาดในอรรถกถา 

คอืถ้อยค�าอธบิาย ข้อว่า ฉลาดในธรรม ได้แก่เป็นผูฉ้ลาดในบาล ีคอืในข้อธรรมทีเ่ป็น

พระบาลคืีอเป็นพระพทุธพจน์ทัง้หลาย ข้อว่า ฉลาดในพยญัชนะ ได้แก่เป็นผูฉ้ลาดใน

ประเภทแห่งอักษร ข้อว่า ฉลาดในนิรุตติ ได้แก่ฉลาดในภาษา ข้อว่า เป็นผู้ฉลาดใน

เบื้องต้นและเบื้องปลาย ได้แก่เป็นผู้ฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลาย ๕ คือ ๑. เบื้องต้น

เบื้องปลายของอรรถ คือถ้อยค�าที่แสดงเนื้อความหรือถ้อยค�าที่อธิบายความแห่งบาลี 

๒. เบือ้งต้นเบ้ืองปลายของบาล ีคอืข้อธรรมทีเ่ป็นบาล ีคอืข้อธรรมทีเ่ป็นพระพทุธพจน์

ทั้งหลาย ๓. เบื้องต้นเบื้องปลายของบท ๔. เบื้องต้นเบื้องปลายของอักษร  

๕. เบื้องต้นเบื้องปลายของอนุสนธิคือความสืบต่อ

ในเบื้องต้นเบื้องปลายเหล่านั้น รู้อรรถเบื้องต้นด้วยอรรถเบื้องปลาย รู้อรรถ

เบือ้งปลายด้วยอรรถเบือ้งต้น ชือ่ว่า เป็นผูฉ้ลาดในเบือ้งต้นเบือ้งปลายของอรรถ อธิบายว่า 

ภกิษุนัน้เมือ่เว้นอรรถเบ้ืองต้น กล่าวแต่อรรถเบือ้งปลาย กย่็อมรูว่้าอรรถเบือ้งต้นมอียู่

อย่างน้ี แม้เม่ือท่านเว้นอรรถเบือ้งปลาย กล่าวแต่อรรถเบือ้งต้น กร็ูว่้าอรรถเบือ้งปลาย

มีอยู่ดั่งนี้ เมื่อท่านเว้นอรรถทั้ง ๒ กล่าวแต่อรรถในท่ามกลาง ก็ย่อมรู้ว่าอรรถทั้ง ๒ 

มีอยู่ดั่งนี้ เมื่อท่านเว้นอรรถในท่ามกลาง กล่าวแต่อรรถทั้ง ๒ ส่วน ย่อมรู้ว่าอรรถ 

ในท่ามกลางมีอยู่ดั่งนี้ แม้ในเบื้องต้น เบื้องปลายของบาลีเป็นต้น ก็มีนัยเหมือนกัน

ส่วนในเบื้องต้นเบื้องปลายของอนุสนธิ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ เมื่อพระสูตรเริ่ม

แต่ศีลเป็นต้นไป ในที่สุดก็มาถึงอภิญญา ๖ ภิกษุย่อมรู้ว่า พระสูตรไปตามอนุสนธิ  

ไปตามก�าหนดบทดั่งน้ี เมื่อพระสูตรเร่ิมแต่ทิฏฐิไป เบื้องปลายสัจจะทั้งหลายก็มาถึง  

ภิกษุย่อมรู้ว่า พระสูตรไปตามอนุสนธิ เมื่อพระสูตรเริ่มแต่การทะเลาะบาดหมางกัน 
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เบ้ืองปลายสาราณียธรรมก็มาถึง เม่ือพระสูตรเริ่มแต่ดิรัจฉานกถา คือถ้อยค�าที่เป็น

ของนอกพระธรรมวนัิย เบ้ืองปลายกถาวตัถคุอื ถ้อยค�าท่ีควรพดู กม็าถงึ ภกิษยุ่อมรูว่้า 

พระสูตรไปตามอนุสนธิ คือตามล�าดับข้อความที่ต่อกัน

ภัททชสิูตร๔๖  

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นยอด ๕ ประการ

สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ท่านพระภัททชิได้

เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถงึทีอ่ยู่ ได้ปราศรยักบัท่านพระอานนท์ ครัน้ผ่านการปราศรยั

พอให้ระลกึถงึกนัไปแล้ว ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระภทัทชว่ิา บรรดาการเหน็ทัง้หลาย 

การเห็นชนิดไหนเป็นยอด บรรดาการได้ยินทั้งหลาย การได้ยินชนิดไหนเป็นยอด 

บรรดาสขุท้ังหลาย สขุชนดิไหนเป็นยอด บรรดาสญัญาทัง้หลาย สญัญาชนดิไหนเป็นยอด 

บรรดาภพทั้งหลาย ภพชนิดไหนเป็นยอด

ท่านพระภทัทชติอบว่า พรหม ผู้เป็นใหญ่ยิง่ ไม่มใีครครอบง�าได้ เหน็สิง่ทัง้ปวง 

ยังผู้อื่นให้เป็นไปในอ�านาจ มีอยู่ ผู้ใดเห็นพรหมนั้น การเห็นของผู้นั้น เป็นยอดของ

การเห็นทั้งหลาย

เทพเหล่า อาภัสสระ ผูเ้พยีบพร้อมด้วยความสุขมีอยู่ เทพเหล่านัน้ย่อมเปล่ง

อทุานในบางครัง้บางคราวว่า สขุหนอ สขุหนอ ผูใ้ดได้ยินเสียงนัน้ การได้ยินเสียงของ

ผู้นั้นเป็นยอดของการได้ยินทั้งหลาย

เทพเหล่า สุภกิณหะ มีอยู่ เทพเหล่านั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ ย่อมเสวยสุข 

การเสวยสุขนี้เป็นยอดของความสุขทั้งหลาย

พวกเทพผูเ้ข้าถงึ อากญิจญัญายตนภพ มอียู่ การเข้าถึงอากญิจญัญายตนภพ

นี้เป็นยอดของสัญญาทั้งหลาย

๔๖ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๗๐/๒๒๕.
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พวกเทพผู้เข้าถึง เนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอยู่ การเข้าถึงเนวสัญญานา- 

สัญญายตนภพนี้เป็นยอดของภพทั้งหลาย

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า ค�าพูดของท่านพระภัททชินี้ ย่อมเข้ากับคนเป็น

อนัมาก ส่วนท่านพระภทัทชจิงึได้กล่าวแก่ท่านพระอานนท์ว่า ท่านพระอานนท์เป็นพหูสูต 

คือเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก ขอท่านพระอานนท์จงอธิบายความข้อนั้นให้แจ่มแจ้ง 

ด้วยเถิด ท่านพระอานนท์จึงกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าว 

แล้วท่านพระอานนท์ได้แสดงว่า

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีในล�าดับแห่งบุคคลผู้เห็นตามเป็นจริง 

นี้เป็นยอดของการเห็นทั้งหลาย

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีในล�าดับแห่งบุคคลผู้ได้ยิน ตามความ

เป็นจริง นี้เป็นยอดของการได้ยินทั้งหลาย

ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ย่อมมใีนล�าดบัแห่งบคุคลทีไ่ด้รบัความสขุตาม

เป็นจริง นี้เป็นยอดของความสุขทั้งหลาย

ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ย่อมมใีนล�าดบัแห่งบุคคลผูม้ตีามสญัญาตาม

เป็นจริง นี้เป็นยอดของสัญญาทั้งหลาย

ความสิ้นไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ย่อมมีในล�าดับแห่งบุคคลผู้เป็นอยู่แล้ว  

ตามเป็นจริง นี้เป็นยอดของภพทั้งหลาย

ในพระสูตรที่กล่าวมานี้ ได้แสดงถึง อันตคาหิกทิฏฐิ ในพระสูตรหนึ่ง ค�าว่า 

อนัตคาหกิทิฏฐิ นัน้ คือความเหน็อันถือเอาท่ีสุด คือแล่นเข้าไปถึงทีสุ่ดในอย่างหนึง่ ๆ 

แจกออกไปเป็น ๑๐ ข้อ คือ 

๑.  โลกเที่ยง 

๒.  โลกไม่เที่ยง 

๓.  โลกมีที่สุด 

๔.  โลกไม่มีที่สุด 
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๕.  ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 

๖.  ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น 

๗.  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีก คือเกิดอีก 

๘.  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เป็นอีก คือไม่เกิดอีก

๙.  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีกก็มี ย่อมไม่เป็นอีกก็มี 

๑๐. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีกหามิได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้

ทิฏฐิ ๑๐ ประการนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ได้ทรงอธบิายไว้ว่า “ทิฏฐนิอกพระพทุธศาสนา พระอาจารย์ไม่พอใจอธบิาย ในเมือ่จ�า

จะพูดถึง ก็พูดอย่างห้วน ยากท่ีจะเข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ยากที่จะลงความเห็นว่า 

พระพุทธศาสนามุ่งหมายอย่างไร ทิฏฐินี้ท่านมิได้พรรณนาไว้ชัดเจน แต่กล่าวว่า  

เป็นข้อที่พระศาสดาไม่ทรงพยากรณ์ คือไม่ตรัสถึง ดังมีเรื่องเล่าว่า พระมาลุงกยะทูล

ถามถึงทิฏฐิ ๑๐ นี้ และทูลพ้อว่า ถ้าไม่ทรงพยากรณ์ จักไม่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์

ต่อไป พระองค์ตรัสว่า เมื่อพระมาลุงกยะจะมาประพฤติพรหมจรรย์ พระองค์ไม่ได้

สัญญาไว้ว่า จักทรงแก้ทิฏฐิ ๑๐ ข้อนี้ พระมาลุงกยะปรารถนาจะไปก็จงไป ดั่งนี้  

จึงเป็นดุจกรุยอันผู้สอดส่องธรรมในพระพุทธศาสนา พึงหลีกห่าง ดุจกรุยบอกน�้าตื้น

อันเรือไม่พึงแวะเข้าไป เป็นข้อที่น่ารู้อยู่ ในที่นี้จะอธิบายตามมติของข้าพเจ้า โลกในที่

น้ีน่าจะได้แก่หมู่สตัว์ ข้อว่า โลกเท่ียงนัน้ น่าจะหมายความดงักล่าวแล้วใน สสัสตทฏิฐิ 

คือความเห็นว่าเที่ยง ข้อว่า โลกไม่เที่ยง นั้นน่าจะหมายถึงความดังกล่าวแล้วใน  

อุจเฉททิฏฐิ คือความเห็นว่าขาดสูญ ข้อว่า โลกมีที่สุด น่าจะหมายความว่า คนท�าดี 

ในที่สุดย่อมไปเกิดในทิพยกาย ที่ยั่งยืน ไม่แปรผัน ดุจความเข้าใจของคนถือลัทธิต่าง

บางพวก หรือด้วยมรณะแล้วขาดสูญกัน ข้อว่า โลกไม่มีที่สุด นั้นน่าจะหมายความว่า 

เวียนเกิดเวียนตายไปอย่างนี้ไม่มีขาดลง ข้อว่า ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น กับข้อว่า  

ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอ่ืน ชีพน้ัน ได้แก่ ชีโว ที่แปลว่า ชีพ เป็นแต่ในที่นี้ใช้เป็น 

นปุงสกลิงค์ ว่าชีว� ในพราหมณสมัย๔๗ บัญญัติว่า เวลามรณะ ชีพนี้ออกจากสรีระไป

๔๗ ในค�าสั่งสอนหรือลัทธิของพราหมณ์.
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ถือปฏิสนธิใหม่ ส่วนสรีระย่อมสลายไป ทิฏฐิเนื่องด้วยชีพนี้ ข้างหนึ่งเข้าใจว่า ชีพกับ

สรีระเป็นอันเดียวกัน เกิดดับพร้อมกัน อีกข้างหนึ่งเข้าใจว่า ชีพกับสรีระต่างกัน เช่น

บัญญัติไว้ในพราหมณสมัย พระพุทธศาสนากล่าวอนัตตา ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตนนั้น 

แสดงนามธรรม คือจิตเจตสิกว่า เกิดขึ้นเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอก

สบกันเข้าเป็นต้นไป เพื่อคัดค้านชีพดังที่เขาเข้าใจกันนั้น ในข้อปรารภความเกิดอีก

เป็นต้น ของสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว บทบาลี ใช้แปลกอยู่ ใช้บทว่า ตถาคโต  

ทีแ่ก้ในอรรถกถาว่า สตโฺต คอืสตัว์ ตถาคต ศพัท์นัน้ นอกจากในทีน่ี ้พบแต่ในทีเ่รยีก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มักเรียกเป็นพหูพจน์ด้วย โดยอธิบายว่า ผู้มาเหมือนอย่างนั้น 

คอืได้ตรัสเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และได้ทรงบ�าเพญ็พทุธกจิถกูต้องตามธรรมเนยีม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เช่นเดียวกับพระราชาผู้เป็นแทนสืบกันมา 

สอบกับภาษาสันสกฤต ได้ความออกไปอีกหน่อยว่า นอกจากใช้เรียกพระพุทธเจ้า  

ใช้เรียกชินะ ที่ออกชื่อในปกรณ์ข้างพระพุทธศาสนาว่า นิครนถนาฏบุตรบ้าง ใช้เรียก

เจ้าบ้าง ไม่ได้กล่าวว่าใช้เรียกสามัญสัตว์ ถ้าไม่ใช่ศัพท์ใช้เรียกสามัญสัตว์ ความเข้าใจ

ก็จะพึงมีอีกทางหนึ่งว่า ท่านผู้ที่มหาชนนับถือเป็นศาสดาและเป็นเอกอุในลัทธิของตน 

เบือ้งหน้าแต่ตายแล้ว เกดิอีกหรอืไม่ หรอืทีเ่กดิอกีกม็ไีม่เกดิอกีกม็ ีหรอืปฏเิสธทัง้นัน้ 

สมด้วยปัญหาปรารภเจ้าลัทธิเห็นปานนี้ อันพระสุภัททะครั้งยังเป็นปริพาชกยกขึ้นทูล

ถามพระศาสดาเม่ือใกล้จะปรินพิพาน แต่ทลูถามในทางตรสัรูข้องเขา เช่นนีไ้ม่แย้งต่อ

การรบัรองว่า สตัว์ผูย้งัมีกเิลสานสุยั ตายแล้วต้องเกิดอกี ข้าพเจ้าได้ความเข้าใจไม่พอ

เพ่ืออนโุมทนาหรือค้านค�าแก้ในอรรถกถาทัง้ ๒ อย่าง จงึแปลว่า สตัว์ ไว้ทตีามอรรถกถา 

แม้เป็นศพัท์เรยีกสามญัสตัว์ กอ็าจอธบิายให้เข้ารปูได้ว่า เป็นผูม้าเหมอืนอย่างนัน้ คอื

เกิดขึน้แล้ว เป็นอยูโ่ดยธรรมดาแห่งสตัว์ และจกัเป็นผูไ้ป คอืตายเหมอืนสตัว์ในกาลก่อน 

ทฏิฐ ิ๑๐ อย่างนี ้ไม่จดัเป็นชัว่ร้ายนกั ไม่ถงึห้ามสวรรค์ เป็นแต่ห้ามอริยมรรค อธบิายว่า 

คนมทีฏิฐเิหล่านีแ้ต่อย่างใดอย่างหนึง่ ถ้าไม่ได้ท�าบาปทจุริตเพราะทฏิฐนิี ้เบือ้งหน้าแต่

ตายแล้ว ไปเกดิในสวรรค์กไ็ด้ แต่ยงัละเสยีไม่ได้เพยีงใด ยงัเป็นผูอ้าภพั ไม่อาจบรรลุ

อริยมรรคอยู่เพียงนั้น″
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กัมโมชสูตร๔๘  

ว่าด้วยมาตุคามเป็นที่ตั้ง

พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ท่านพระอานนท์ 

เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้ มาตุคามคือสตรีภาพ 

ไม่นั่งในสภา ไม่ประกอบการงานใหญ่ ไม่ได้ไปนอกเมือง พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะ

มาตุคาม ๑. เป็นผู้มักโกรธ ๒. เป็นผู้มักริษยา ๓. เป็นผู้มักตระหนี่ ๔. เป็นผู้ทราม

ปัญญา นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้มาตุคามไม่นั่งในสภา ไม่ประกอบการงานใหญ่ 

ไม่ได้ไปนอกเมือง

ค�าว่า มาตุคาม ได้แก่สตรีภาพหรือสตรี พระพุทธภาษิตนี้ยกเอาเหตุปัจจัย

ทั้ง ๔ นี้เป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น จึงถึงความสันนิษฐานได้ว่า เหตุปัจจัยทั้ง ๔ นี้เป็น

ส�าคัญ คือเมื่อเป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้มักริษยา เป็นผู้มักตระหนี่ เป็นผู้ทรามปัญญา  

กจ็ะไม่ได้เข้านัง่ในสภา ไม่ประกอบการงานใหญ่ ไม่ได้ไปนอกเมือง แต่ถ้าไม่ประกอบ

ด้วยเหตปัุจจยัท้ัง ๔ ประการนี ้กจ็ะได้เข้านัง่ในสภา ได้ประกอบการใหญ่ ได้ไปนอกเมอืง 

เหตุปัจจัยทั้ง ๔ น้ีจึงเป็นสาธารณเหตุ คือ เหตุทั่วไป สาธารณปัจจัย ปัจจัยท่ัวไป  

ได้ทั้งสตรีได้ทั้งบุรุษ

ปาณาตปิาตสูตร๔๙  

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

เหมือนถูกน�าตัวไปโยนทิ้งฉะนั้น ธรรม ๔ ประการ คือ 

๔๘ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๐/๑๐๗. (พม่า. กัมโพชสูตร)
๔๙ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๑/๑๐๗.
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๑.  บุคคลเป็นผู้ท�าปาณาติบาตโดยปกติ 

๒.  ท�าอทินนาทานโดยปกติ 

๓.  ท�ากาเมสุมิจฉาจารโดยปกติ 

๔.  พูดมุสาวาทโดยปกติ

บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้งฉะนั้น

พระพทุธเจ้าได้ตรสัในทางตรงกนัข้ามต่อไปว่า บคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ 

ประการที่ตรงกันข้าม ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไว้ ฉะนั้น 

ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต 

๒.  เป็นผู้เว้นจากอทินนาทาน 

๓.  เป็นผู้เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 

๔.  เป็นผู้เว้นจากมุสาวาท

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์เหมือนเขา  

เชิญตัวไปประดิษฐานไว้ฉะนั้น

มุสาสูตร๕๐  

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

ธรรม ๔ ประการ คือ

๕๐ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๒/๑๐๘.
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๑.  บุคคลเป็นผู้พูดมุสาวาทโดยปกติ 

๒.  พูดส่อเสียดโดยปกติ 

๓.  พูดค�าหยาบโดยปกติ 

๔.  พูดส�ารากเพ้อเจ้อโดยปกติ

บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้งไว้ ฉะนั้น

พระพทุธเจ้าตรสัในด้านตรงกนัข้ามว่า บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 

ย่อมอุบัติในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการ คือ 

๑.  บุคคลเป็นผู้เว้นจากมุสาวาท

๒.  เป็นผู้เว้นจากพูดส่อเสียด 

๓.  เป็นผู้เว้นจากพูดค�าหยาบ 

๔.  เป็นผู้เว้นจากพูดส�ารากเพ้อเจ้อ

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขา 

เชิญตัวไปประดิษฐานไว้ ฉะนั้น

วัณณสูตร๕๑  

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

ธรรม ๔ ประการ คือบุคคลไม่ใคร่ครวญ ไม่สอบสวนแล้ว 

๑.  ชมคนที่ควรติ 

๒.  ติคนที่ควรชม

๕๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๓/๑๐๘.
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๓.  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส 

๔.  แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในนรก เหมือนถูกน�า  

ตัวไปโยนทิ้ง ฉะนั้น

พระพทุธเจ้าได้ตรสัต่อไปอกีว่า บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ตรงกนัข้าม 

ย่อมอุบัติในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการ คือบุคคลใคร่ครวญสอบสวนแล้ว

๑. ติคนที่ควรติ 

๒.  ชมคนที่ควรชม

๓. แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส 

๔.  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขา 

เชิญตัวไปประดิษฐานไว้ ฉะนั้น

โกธสูตร๕๒  

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้หนักในความโกรธ ไม่หนักในพระสัทธรรม 

๒.  เป็นผู้หนักในความลบหลู่ท่าน ไม่หนักในพระสัทธรรม 

๓.  เป็นผู้หนักในลาภ ไม่หนักในพระสัทธรรม 

๔.  เป็นผู้หนักในสักการะ ไม่หนักในพระสัทธรรม

๕๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๔/๑๐๙.
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บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้ง ฉะนั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปในทางตรงกันข้ามว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ 

ประการ ย่อมอุบัติในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในความโกรธ 

๒.  เป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในความลบหลู่ท่าน 

๓.  เป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในลาภ 

๔.  เป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในสักการะ

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขา 

เชิญตัวไปประดิษฐานไว้ ฉะนั้น

ตมสูตร๕๓  

ว่าด้วยบุคคลในโลก ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ 

๑.  ตโม ตมปรายโน บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า 

๒.  ตโม โชติปรายโน บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า 

๓.  โชติ ตมปรายโน บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า

๔.  โชติ โชติปรายโน บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า

๕๓ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๕/๑๐๙.
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ตรัสอธิบายต่อไปว่า 

๑.  บคุคลผูมื้ดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต�า่ 

คอืตระกูลจัณฑาลกด็ ีตระกลูช่างสานกด็ ีตระกลูพรานกดี็ ตระกลูช่างหนงักด็ ีตระกลู

ผู้รับจ้างเทขยะก็ดี ทั้งยากจนขัดสนข้าวน�้าของกิน เป็นอยู่อย่างแร้นแค้น หาอาหาร

และเคร่ืองนุง่ห่มได้โดยฝืดเคอืง ซ�า้เป็นคนขีร้ิว้ขีเ้หร่เตีย้แคระ มากไปด้วยโรค ตาบอดบ้าง 

เป็นง่อยบ้าง กระจอกบ้าง เปล้ียบ้าง ไม่ใคร่ได้ข้าว น�า้ ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอม 

เคร่ืองลบูไล้ ทีน่อน ทีอ่ยู่ และเคร่ืองประทปี บุคคลนัน้ยังประพฤตทุิจรติด้วยกายวาจาใจ 

คร้ันประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย  

ทุคติ วินิบาต นรก อย่างนี้แล บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า 

๒. บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า คือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดใน

ตระกูลต�่า คือตระกูลจัณฑาลก็ดี เป็นต้นดังกล่าวในข้อ ๑ บุคคลนั้นประพฤติสุจริต

ด้วยกายวาจาใจ ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป  

ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้แล บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า 

๓.  บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดใน

ตระกลูสงู คอืตระกลูกษตัริย์มหาศาลกด็ ีตระกลูพราหมณ์มหาศาลกด็ ีตระกลูคฤหบดี

มหาศาลก็ดี มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเงินทอง มีข้าวของเครื่องใช้ มีทรัพย์

ธญัชาติเป็นอนัมาก ทัง้มรีปูร่างสะสวยเจรญิตาเจรญิใจ ประกอบด้วยผวิพรรณงดงาม

ยิ่งนัก เป็นผู้มีปกติได้ข้าว น�้า ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน  

ทีอ่ยู ่และเครือ่งประทปี บคุคลน้ันประพฤตทิจุริตด้วยกายวาจาใจ ครัน้ประพฤตทิจุรติ 

ด้วยกายวาจาใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

อย่างนี้แล บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า

๔.  บุคคลผูส้ว่างมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า คอืบคุคลบางคนในโลกนี ้เกดิใน

ตระกลูสงู คอืตระกลูกษตัรย์ิมหาศาลเป็นต้นดงักล่าวในข้อ ๓ บคุคลนัน้ประพฤติสุจรติ

ด้วยกายวาจาใจ ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป  

ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้แล บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก
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โอณตสูตร๕๔  

ว่าด้วยบุคคลในโลก ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ คือ 

๑.  โอณโตณโต บุคคลต�่ามาแล้ว ต�่าไป 

๒.  โอณตุณฺณโต บุคคลต�่ามาแล้ว สูงไป 

๓.  อุณฺณโตณโต บุคคลสูงมาแล้ว ต�่าไป 

๔.  อุณฺณตุณฺณโต บุคคลสูงมาแล้ว สูงไป

พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายบุคคล ๔ จ�าพวกนี้ เช่นเดียวกับบุคคล ๔ จ�าพวกที่

กล่าวมาแล้ว มีบุคคลผู้มืดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้าเป็นต้น

ปุตตสูตร๕๕  

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฺฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

๕๔ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๖/๑๑๒.
๕๕ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๗/๑๑๓.
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พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า

๑.  สมณะ ผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระเสขะ  

เป็นผูย้งัต้องปฏิบัต ิปรารถนาอยู่ซ่ึงธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างเยีย่มยอด เปรยีบเหมอืน

พระโอรสองค์ใหญ่ของพระราชา ผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก เป็นผู้ควรแก่การอภิเษก  

แต่ยงัมไิด้รบัอภเิษก ด�ารงอยู่ในต�าแหน่งพระยุพราชฉนัใด ภกิษเุป็นพระเสขะ เป็นผูย้งัต้อง

ปฏิบัติอยู่ ปรารถนาอยู่ซ่ึงธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างเยี่ยมยอด ฉันนั้นเหมือนกัน 

อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว

๒.  บคุคลเป็นสมณะบุณฑรกิะ บวัขาวเป็นอย่างไร คอืภกิษใุนพระธรรมวนิยันี ้

ท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป  

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ แต่ว่าไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกาย 

อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ สมณะบัวขาว

๓.  บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวงเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

ท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป  

ด้วยปัญญาอนัย่ิงเองในปัจจบัุน เข้าถึงอยู ่ท้ังได้ถกูต้องวโิมกข์ ๘ ด้วยกายคอืนามกายด้วย 

อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม สมณะบัวหลวง

๔.  บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรม

วนิยันี ้บรโิภคจวีร โดยมากมผีูว้งิวอนให้บรโิภค ทีบ่รโิภคโดยไม่มใีครวิงวอนให้บรโิภค

มน้ีอย บรโิภคบณิฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยั โดยมากมีผูวิ้งวอนให้บรโิภค ท่ีบรโิภค

โดยไม่มีใครวิงวอนให้บริโภคก็มีน้อย

อนึง่ ภกิษุนัน้อยู่กบัเพือ่นสพรหมจารเีหล่าใด เพือ่นสพรหมจารเีหล่านัน้ย่อม

ประพฤตต่ิอภกิษนุัน้ด้วยกายกรรมทีน่่าเจรญิใจเป็นส่วนมาก ท่ีไม่น่าเจรญิใจเป็นส่วนน้อย 

ประพฤตต่ิอภกิษนุัน้ด้วยวจกีรรม มโนกรรมทีน่่าเจรญิใจเป็นส่วนมาก ทีไ่ม่น่าเจรญิใจ

เป็นส่วนน้อย เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายย่อมน้อมเข้าไปแต่สิ่งที่น่าเจริญใจทั้งนั้น  

สิ่งที่ไม่น่าเจริญใจมีเป็นส่วนน้อย
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อนึ่ง ทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีน�้าดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี 

มีลมเป็นสมุฏฐานก็ดี ที่เป็นสันนิปาติกะ คือเกิดแต่ดี เสมหะและลมรวมกันเป็น

สมุฏฐาน ซึ่งเรียกว่า สันนิบาตก็ดี ที่เกิดแต่ความเปลี่ยนแปรแห่งฤดูก็ดี เกิดแต่การ

บริหารร่างกายไม่สม�า่เสมอ คอืเปลีย่นอริยิาบถไม่เสมอกด็ ีเกดิเพราะถูกท�าร้าย เช่น 

ถูกตีก็ดี เกิดด้วยอ�านาจวิบากของกรรมก็ดี ทุกขเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดมีแก่ภิกษุนั้น

มากเลย เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย เธอได้ตามต้องการ ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก 

ซึง่ฌาน ๔ อนัเป็นธรรมเป็นไปในจิตอนัย่ิง เป็นธรรมเครือ่งอยู่เป็นสุขในอัตภาพปัจจบุนั 

เธอกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย

สิน้ไป ด้วยปัญญาอนัยิง่เองในปัจจบุนั เข้าถงึอยู่ อย่างนีแ้ล บคุคลเป็นสมณะสุขุมาลย์

ในหมู่สมณะ

พระพทุธเจ้าตรัสว่า เมือ่จะเรยีกโดยชอบ จะพงึเรยีกบคุคลใด ว่าเป็น สมณะ

สขุุมาลย์ในหมูส่มณะ กพ็งึเรียกเราคอืองค์พระพทุธเจ้าเองนีแ่หละ ว่าเป็นสมณะสขุมุาลย์

ในหมู่สมณะ แท้จริงเรา คือพระพุทธเจ้า บริโภคจีวร โดยมากมีผู้วิงวอนให้บริโภค  

ทีบ่ริโภคโดยไม่มีใครวงิวอนให้บรโิภคมีน้อย เราบรโิภคบณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจยั 

โดยมากมีผู้วิงวอนให้บริโภค ที่บริโภคโดยไม่มีใครวิงวอนให้บริโภคมีน้อย

อนึง่ เราอยูก่บัภกิษุเหล่าใด ภกิษเุหล่าน้ันย่อมประพฤตต่ิอเราด้วยกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม ท่ีน่าเจริญใจเป็นส่วนมาก ที่ไม่น่าเจริญใจเป็นส่วนน้อย ภิกษ ุ

ทั้งหลายย่อมน้อมเข้าไปแต่สิ่งที่น่าเจริญใจทั้งนั้น สิ่งที่ไม่น่าเจริญใจมีเป็นส่วนน้อย

อนึ่ง ทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีน�้าดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี 

มลีมเป็นสมฏุฐานกด็ ีท่ีเป็นสนันบิาตกด็ ีทีเ่กดิแต่ความเปลีย่นแปรแห่งฤดกูดี็ เกดิแต่

การบรหิารร่างกายไม่สม�า่เสมอกด็ ีเกดิเพราะถูกท�าร้ายกด็ ีเกดิด้วยอ�านาจวิบากของ

กรรมก็ดี ทุกขเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดมีแก่เรามากเลย เราเป็นผู้มีอาพาธน้อย

อนึง่ เราได้ตามต้องการ ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน ๔ อนัเป็น

ธรรมเป็นไปในจติอนัยิ่ง เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ปน็สขุในอตัภาพปัจจบุนั เราท�าใหแ้จ้งซึง่

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอัินหาอาสวะมไิด้เพราะอาสวะทัง้หลายส้ินไป ด้วยปัญญาอัน

ยิง่เอง เข้าถงึอยู่ ในปัจจบุนั ฉะน้ัน เม่ือจะเรยีกโดยชอบ จะเรียกบุคคลใดว่าเป็นสมณะ

สขุมุาลย์ในหมูค่ณะ กพ็งึเรยีกเรานีแ่หละโดยชอบว่า เป็นสมณะสุขมุาลย์ในหมูส่มณะ
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ในพระสูตรนี้ มีข้อพึงอธิบายในบางบทว่า บทที่ว่า สมณะบุณฑริกะ ได้แก่

สมณะดังบัวขาว ธรรมดาบัวขาวเกิดในสระมีใบ ๙๙ ใบ ทรงแสดงพระขีณาสพ 

สุกขวิปัสสก ผู้บ�าเพ็ญวิปัสสนาล้วนด้วยบทนี้ ด้วยว่าพระขีณาสพสุกขวิปัสสกนั้น  
ชือ่ว่า สมณะดังบวัขาว เพราะท่านมคุีณยงัไม่สมบรูณ์ โดยทีฌ่านและอภญิญายังไม่มี 

บทว่า สมณะปทมุ ได้แก่สมณะดงับัวหลวง ธรรมดาบวัหลวงเกดิในสระมใีบครบ ๑๐๐  
ทรงแสดงพระขณีาสพผูเ้ป็นอภุโตภาควมิตุด้วยบทนี ้ด้วยว่าพระขณีาสพอภุโตภาควมิตุ

นั้น ชื่อว่า สมณะดังบัวหลวง เพราะ ท่านบริบูรณ์โดยมีฌานและอภิญญา ส่วนบทว่า 

สมณะสุขุมาลย์ในสมณะทั้งหลาย ก็อธิบายว่า บรรดาสมณะเหล่านั้นแม้ทั้งหมด  
สมณะสุขุมาลย์เป็นผู้มีกายและจิตอ่อนโยน เว้นความทุกข์ทางกายและทางจิต เป็นผู้

มีสุขโดยส่วนเดียว ทรงแสดงพระองค์เองคือพระพุทธเจ้าเอง และสมณะสุขุมาลย์ 

เช่นกับพระองค์ ด้วยบทว่า สุขุมาลสมณะ

และมข้ีอท่ีพงึอธบิายว่า ค�าว่า พระขีณาสพสกุขวปัิสสก พระขณีาสพน้ัน แปลว่า 

พระผู้สิ้นอาสวะแล้ว คือสิ้นกิเลสจนถึงขั้นอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิต 

จึงเป็นผูส้ิน้กเิลสสิน้เชงิ ท้ังอย่างหยาบ ท้ังอย่างกลาง ตลอดจนถงึอย่างละเอยีด เหมอืน

อย่างน�าเอาความขุ่นในตุ่มน�้าออกได้หมด ตลอดจนถึงตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม ก็น�า

ออกได้หมด เป็นน�้าสะอาดปราศจากเครื่องท�าให้ขุ่น ตลอดจนถึงตะกอนก้นตุ่ม  

เป็นน�้าที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง ดั่งนี้คือพระขีณาสพ ส่วนสุกขวิปัสสกนั้น แปลว่า ผู้เห็น

แจ้งอย่างแห้งแล้ง คือหมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาล้วน มีสมาธิเพียงเป็นบาท

เท่านั้น ไม่ได้สมาธิอย่างยิ่ง คือที่เรียกว่า ฌานสมบัติ ๔ หรือ ๘ เป็นผู้ได้สมาธิเพียง

เป็นบาทแห่งวปัิสสนา และกป็ฏิบัติทางวปัิสสนาต่อไปจนส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ ไม่ได้

ฌานไม่ได้สมาบัต ิจงึไม่ได้ฌานไม่ได้อภญิญา เรยีกว่า พระขณีาสพทีเ่ป็นสกุขวปัิสสกะ

หรือวิปัสสก แปลว่า ผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง

ส่วนท่านทีป่ฏบิตัมิาในศลีในสมาธ ิจนถึงได้สมาธชิัน้สูงทีเ่ป็นฌานสมาบัต ิ๔ 
หรือ ๘ จึงปฏิบัติวิปัสสนาท�ากิเลสให้สิ้นไป เป็นพระขีณาสพที่ได้ฌานได้อภิญญา  
น่ีจ�าพวกหนึ่งที่เรียกว่า เป็นพระขีณาสพที่เป็นอุภโตภาควิมุต คือ หลุดพ้นโดยส่วน 

ทัง้ ๒ คือทั้งที่เป็นด้วยเจโตวิมุตติ และด้วยปัญญาวิมุตติ เป็นพระขีณาสพที่สมบูรณ์ 

เพราะฉะนัน้ จึงเรยีกพระขณีาสพท่ีเป็นสกุขวิปัสสกว่า สมณะปณุฑรกิะ สมณะบวัขาว

ทีม่ใีบ ๙๙ ใบ ยงัไม่เตม็ ๑๐๐ ใบ เพราะบวัขาวนัน้ เป็นบวัเกดิในสระทีม่ใีบ ๙๙ ใบ 
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ส่วนสมณะที่เป็นพระขีณาสพผู้เป็นอุภโตภาควิมุต คือหลุดพ้นโดยส่วน ๒ ท้ัง 
เจโตวมิตุตทิัง้ปัญญาวมุิตตน้ัิน เรยีกว่า สมณะปทโุม สมณะปทมุ ปทมุ ได้แก่บวัหลวง  

บวัหลวงนัน้ว่าเกดิในสระมใีบครบ ๑๐๐ ใบ จึงเป็นพระขณีาสพทีส่มบรูณ์ ทัง้ด้วยฌาน 

ทั้งด้วยปัญญา

สังโยชนสูตร๕๖  

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายสมณะทั้ง ๔ นี้ว่า 

๑. บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เป็น พระโสดาบัน มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่

จะได้ตรัสรู้ในกาลข้างหน้า อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว

๒. บคุคลเป็นสมณะบณุฑรกิะ บวัขาวเป็นอย่างไร คือภกิษุในพระธรรมวินยันี้ 

เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็น พระสกทาคามี มาสู่โลกนี้
อีกหนเดียว จักท�าที่สุดทุกข์ได้ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ สมณะบัวขาว 

๓. บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวงเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เพราะสิน้สงัโยชน์เบือ้งต�า่ ๕ เป็นโอปปาตกิะ ปรนิพิพานในโลกทีเ่กดินัน้ มอีนัไม่กลบั

จากโลกน้ันเป็นธรรมดา คือเป็น พระอนาคามี อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม  

บัวหลวง 

๕๖ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๘/๑๑๖.
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๔. บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรม

วนิยันี ้กระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุต ิปัญญาวมุิตตอินัหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลาย

สิน้ไป ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง ในปัจจบุนัเข้าถงึอยู่ อย่างนีแ้ล บคุคลเป็นสมณะสุขุมาลย์

ในหมู่สมณะ

ในพระสูตรน้ีก็มีชื่อสมณะเช่นเดียวกับในพระสูตรก่อนหน้า คือสมณะ ๔ 

จ�าพวก แต่ว่าอธบิายยักย้ายไปอีกนยัหน่ึง คือทรงแสดงอธบิายถึงพระโสดาบนั เรียกว่า 

สมณะผู ้ไม่หวั่นไหว เพราะท่านได้ศรัทธาตั้งมั่นแล้วในพุทธศาสนา ทรงเรียก 

พระสกทาคามีว่า สมณะบัวขาว ดุจบัวขาวเกิดในสระมีใบไม่มาก เพราะท่านเป็นผู้มี

คณุยังไม่มากทีเดียว พระอนาคามีตรสัเรียกว่า สมณะบวัหลวง ดุจบวัหลวงม ี๑๐๐ ใบ

เกิดในสระ เพราะท่านมีคุณมากกว่านั้น พระขีณาสพผู้ถึงความอ่อนโยนเรียกว่า  

สมณะสุขุมาลย์ เพราะกิเลสที่ท�าความกระด้างท่านถอนได้แล้วโดยประการทั้งปวง

ทฏิฐสิูตร๕๗  

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

พระพุทธเจ้าอธิบายว่า 

๑. ก็บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความด�าริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีอาชีพชอบ  

มคีวามพยายามชอบ มสีตชิอบ มสีมาธชิอบ อย่างนีแ้ล บคุคลเป็นสมณะผูไ้ม่หวัน่ไหว 

๕๗ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๙/๑๑๗.
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๒.  บุคคลเป็นสมณะปุณฑริกะ บัวขาวเป็นอย่างไร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เป็นผูม้คีวามเห็นชอบเป็นต้น จนถงึมีสมาธชิอบทีค่รบ ๘ และมญีาณความหยัง่รู้ชอบ 

มวีมิตุต ิความพ้นชอบ แต่ไม่ได้ถูกต้องวโิมกข์ ๘ ด้วยกาย คอืด้วยนามกาย อย่างนีแ้ล 

สมณะเป็นสมณะบุณฑริกะ สมณะบัวขาว

๓.  บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวงเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้มีความเห็นชอบเป็นต้นดังกล่าวในข้อ ๒ และได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกายคือ

ด้วยนามกายด้วย อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรม

วินัยนี้ ได้บริโภคจีวรมีผู้วิงวอนเป็นต้น ดังที่ได้ตรัสไว้แล้วข้างต้น อย่างนี้แล บุคคล

เป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

ในพระสูตรนี้ก็ตรัสอธิบายโดยปริยายถึงสมณะ ๔ จ�าพวกนั้น ซึ่งมีชื่ออย่าง

เดียวกันนั้นเอง ซึ่งมีนัยอยู่ในแนวเดียวกัน

ขันธสูตร๕๘  

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

ในพระสูตรน้ีมีชื่อเหมือนอย่างสมณะ ๔ จ�าพวกข้างต้นที่ตรัสแสดงแล้ว  

แต่มีพุทธาธิบายในปริยายที่ต่างกันไว้บ้าง สมณะ ๔ จ�าพวกคือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

๕๘ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๐/๑๑๘.

 



103พรรษาที่ ๙

มีพุทธาธิบายว่า

๑.  บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระเสขะ 

ยังไม่ส�าเร็จมโนรส คือความปรารถนาของใจ ยังปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะคือ

กิเลสเครื่องประกอบ อย่างยอดเยี่ยมอยู่ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒. บคุคลเป็นสมณะบณุฑรกิะ บวัขาว คือภกิษใุนพระธรรมวินยันี ้เป็นผูเ้ลง็

เหน็ความเกดิข้ึนและความดบัไปในอุปาทานขนัธ์ คอืขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื ๕ ว่า อย่างนีร้ปู 

อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูป อย่างนี้ความดับไปแห่งรูป อย่างนี้เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ อย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ไม่ได้ถูกต้อง

วิโมกข์ ๘ ด้วยกายคือนามกาย อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓. บคุคลเป็นสมณะปทมุ บัวหลวง คือภกิษใุนพระธรรมวนิยันี ้เป็นผูเ้ลง็เห็น

ความเกดิขึน้และความดบัไปในอปุาทานขนัธ์ คอืขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื ๕ ประการอย่างนัน้ 

คืออย่างที่แสดงแล้วในข้อ ๒ ท้ังได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกายคือนามกายด้วย  

อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวง 

๔. บคุคลเป็นสมณะสขุมุาลย์ในหมูส่มณะ คอืภกิษใุนพระธรรมวินยันี ้บรโิภค

จีวรโดยมากมีผู้วิงวอนให้บริโภค ที่บริโภคโดยไม่มีผู้วิงวอนให้บริโภคมีน้อย เป็นต้น 

ดังที่แสดงแล้วในหมวดก่อน ๆ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

พระอาจารย์ได้อธบิายว่า วาระที ่๑ ตรสัพระเสขบคุคลผูย้งัไม่เริม่ความเพยีร

เพื่อพระอรหัต ยังด�ารงอยู่ด้วยความประมาท วาระที่ ๒ ตรัสพระเสขบุคคล ผู้ยังไม่

ได้ฌาน แต่เริม่วปัิสสนา อยูด้่วยความไม่ประมาท วาระที ่๓ ตรัสพระเสขบคุคลผูเ้ร่ิม

วิปัสสนา อยู่ด้วยความไม่ประมาท ได้วิโมกข์ ๘ วาระที่ ๔ ตรัสพระขีณาสพ ผู้เป็น

สุขุมาลย์เป็นอย่างยิ่งแล

อนึ่ง มีอธิบายบางค�าเพิ่มเติมว่า ค�าว่า วิโมกข์ ในที่นี้ วิโมกข์ ๘ ก็ได้แก่ 

ฌาน ๘ คือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ เรียกว่า วิโมกข์ ๘ ก็เรียก สมาบัติ ๘ ก็เรียก 

ค�าว่า พระขีณาสพ มาจากค�าว่า พระขีณาสวะ ซึ่งแปลว่า พระผู้สิ้นอาสวะ คือกิเลส

ที่นอนจมหมักหมมจิตสันดานหมดสิ้นแล้ว คือพระอรหันต์ และพระอาจารย์ได้แสดง
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ถึงสมณะสุขุมาลย์และชี้ตัวพระอรหันต์ ๔ รูป ซึ่งเป็นสมณะสุขุมาลย์ ในปัจจัยทั้ง ๔ 

ไว้ว่า สมณะสขุมุาลย์โดยมากบรโิภคจวีร ท่ีทายกน้อมเอาไปถวายด้วยร้องขออย่างนีว่้า 

ท่านเจ้าข้า โปรดบริโภคจีวรนี้ ดั่งนี้แล้ว เฉพาะจีวรที่เขาไม่ขอร้องมีน้อย เหมือนท่าน

พระพกุลเถระ เฉพาะบิณฑบาตอาหารก็เหมือนท่านพระสีวลีเถระ ในทางไปป่าไม้

ตะเคียน เฉพาะเสนาสนะก็เหมือนท่านพระอานนทเถระในอัฏฐกนาครสูตร เฉพาะ

คิลานปัจจัยก็เหมือนท่านพระปิลินทวัจฉเถระ

อสุรสูตร๕๙ 

 ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  อสุโร อสุรปริวาโร  คนอสูรมีอสูรเป็นบริวาร 

๒.  อสุโร เทวปริวาโร  คนอสูรมีเทวดาเป็นบริวาร 

๓.  เทโว อสุรปริวาโร  คนเทวดามีอสูรเป็นบริวาร 

๔.  เทโว เทวปริวาโร  คนเทวดามีเทวดาเป็นบริวาร

มีพระพุทธาธิบายไว้ว่า

๑.  บุคคลเป็นอสูร มีอสูรเป็นบริวาร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีล  

มธีรรมอนัลามก แม้บรษัิทของเขากเ็ป็นคนทศุลี มธีรรมอนัลามกเหมอืนกนั อย่างนีแ้ล 

บุคคลเป็นอสูร มีอสูรเป็นบริวาร 

๒.  บุคคลเป็นอสรู มีเทวดาเป็นบริวาร คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนทศุลี 

มธีรรมอนัลามก แต่บรษัิทของเขาเป็นคนมีศลี มธีรรมอนังาม อย่างนีแ้ล บคุคลเป็นอสรู 

มีเทวดาเป็นบริวาร 

๕๙ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๑/๑๑๙.
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๓.  บคุคลเป็นเทวดา มีอสรูเป็นบริวาร คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนมศีีล 

มีธรรมอันงาม แต่บริษัทของเขาเป็นคนทุศีล มีธรรมอันลามก อย่างนี้แล บุคคลเป็น

เทวดา มีอสูรเป็นบริวาร 

๔.  บุคคลเป็นเทวดา มีเทวดาเป็นบรวิาร คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนมศีลี 

มีธรรมอันงาม แม้บริษัทของเขาก็เป็นคนมีศีล มีธรรมอันงามด้วย อย่างนี้แล บุคคล

เป็นเทวดา มีเทวดาเป็นบริวาร

เร่ืองเทวดาและอสูรนี ้ได้มแีสดงไว้ในพระสตูร คอืธชคัคสตูร พระสตูรทีแ่สดง

ถงึยอดธง ซ่ึงมีเรือ่งเล่าว่า เทวดาและอสรูท�าสงครามกนั ท้าวสกักะซึง่เป็นจอมเทวดา 

ก็ได้บอกแก่เทวดาท้ังหลายว่า เม่ือเข้าสู่สงครามกับอสูร เมื่อมีความกลัวบังเกิดขึ้น  

ก็ให้เทวดาทั้งหลายมองดูยอดธงของพระองค์ หากจะไม่ดูยอดธงของพระองค์ ก็ให้ดู

ยอดธงของเทพช้ันหัวหน้าท้ังหลายท่ีรองลงมา เมื่อเทวดาทั้งหลายปฏิบัติอย่างนี้ก็จะ

เกิดความกล้า ความกลัวก็จะหายไป พระพุทธเจ้าจึงได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาตรัสเทศน์

สอนภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าไปสู่ป่าก็ดี สู่โคนไม้ก็ดี สู่เรือนว่างก็ดี  

เมื่อเกิดความกลัวขึ้น ก็ให้ระลึกถึงพระองค์ ตามบทที่สวดว่า “อิติปิ โส ภควา อรห� 

สมฺมาสมฺพุทฺโธ แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลกิเลส 

ผู้ควรไหว้ควรบูชา เป็นสัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้เองชอบเป็นต้น″ เมื่อระลึกถึงด่ังนี้  

ความกลัวก็จะหายไป ถ้าไม่ระลึกถึงพระองค์ ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมว่า สฺวากฺขาโต 

ภควตา ธมฺโม เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว 

เมื่อระลึกถึงพระธรรมดั่งนี้ ความกลัวก็จะหายไป ถ้าไม่ระลึกถึงพระธรรม ก็ให้ระลึก

ถึงพระสงฆ์ว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นต้น แปลความว่า หมู่แห่งสาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้น เมื่อระลึกถึงดั่งนี้ ความกลัว 

ก็จะหายไป

และได้ตรัสว่า ส�าหรับเรื่องเทวดาและอสูรรบกัน และท้าวสักกะจอมเทพ  

ได้กล่าวแก่เทพทัง้หลายว่า เมือ่ความกลวัของเทพทัง้หลายเกดิข้ึนในสงคราม กใ็ห้เทพ

มองดูยอดธงของพระองค์เป็นต้นน้ัน ความกลัวก็จะหายไปบ้างไม่หายไปบ้าง เพราะ

ท้าวสักกะจอมเทพยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ ยังไม่สิ้นราคะ ยังไม่สิ้นโทสะ  
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ยงัไม่ส้ินโมหะ ยังมคีวามกลวั ยงัมกีารสะดุ้ง ยังมกีารหน ีแต่ว่าพระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ทรงเป็นผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไม่มีความกลัว ไม่มีความ

สะดุ้ง ไม่มีการหนี เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกถึงพระองค์เป็นพุทธานุสสติ หรือระลึกถึง

พระธรรมเป็นธมัมานสุสต ิหรือระลกึถงึพระสงฆ์เป็นสงัฆานสุสต ิความกลวัจงึหายไปได้

ปฐมสมาธสิูตร๖๐  

สมาธิสูตรที่ ๑ ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๑

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้ด้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธปัิญญา-

ธรรมวิปัสสนา๖๑ 

๒.  บางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

๓.  บางคนไม่ได้ทั้งความสงบใจในภายใน ไม่ได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

๔.  บางคนได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

พระอาจารย์อธิบายไว้ว่า ความสงบใจในภายใน ได้แก่จิตตสมาธิ สมาธิของ

จติทีเ่ป็นอัปปนา คอืทีแ่นบแน่นในภายใน ค�าว่า อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา ได้แก่วิปัสสนา

ญาณทีก่�าหนดสงัขารเป็นอารมณ์ ท่ีแท้วปัิสสนาญาณน้ันนบัว่าเป็นอธปัิญญา และเป็น

วปัิสสนาในธรรมทัง้หลายกล่าวคอืเบญจขนัธ์ เพราะฉะนัน้ จงึเรียกว่า อธปัิญญาธรรม

วิปัสสนา

๖๐ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๒/๑๒๐.
๖๑ คือความเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นปัญญายิ่ง.
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ทุตยิสมาธสิูตร๖๒ 

สมาธิสูตรที่ ๒ ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๒

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญา

ธรรมวิปัสสนา

๒.  บุคคลบางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

๓.  บุคคลบางคนไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ท้ังอธปัิญญาธรรมวปัิสสนา

๔.  บุคคลบางคนได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

ตรัสบุคคล ๔ จ�าพวกในสมาธิสูตรที่ ๒ นี้เหมือนอย่างสมาธิสูตรที่ ๑  

และได้ตรัสอธิบายว่าในบุคคล ๔ จ�าพวกนั้น

๑.  บคุคลทีไ่ด้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธปัิญญาธรรมวปัิสสนา บคุคล

นัน้ควรตัง้อยู่ในความสงบใจในภายใน แล้วท�าความประกอบความเพยีร ในอธปัิญญา-

ธรรมวปัิสสนาต่อไป บคุคลนัน้กย่็อมจะได้ทัง้ความสงบใจในภายใน ทัง้อธปัิญญาธรรม

วิปัสสนา

๒.  บุคคลใดที่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

บคุคลนัน้ควรตัง้อยู่ในอธปัิญญาธรรมวปัิสสนา แล้วท�าการประกอบความเพยีรในความ

สงบใจในภายในต่อไป บุคคลนั้นก็ย่อมจะได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา ทั้งความสงบ

ใจในภายใน 

๓.  บคุคลใดท่ีไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ทัง้อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา 

บุคคลนั้นควรกระท�าฉันทะ ความพอใจ พยายามอุตสาหะพากเพียร อย่างแข็งขันไม่

ท้อถอย และท�าสติสมัปชญัญะอนัยิง่เพือ่ให้ได้กศุลธรรม ท้ัง ๒ นัน้จงได้ เปรยีบเหมอืน

คนทีไ่ฟไหม้ผ้ากด็ ีไหม้ศรีษะกด็ ีพงึกระท�าฉันทะ พยายามอตุสาหะความเพยีรความ

๖๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๓/๑๒๑.



108 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

ไม่ท้อถอย และตั้งสติสัมปชัญญะอันย่ิง เพ่ือจะดับเสียซึ่งผ้าหรือศีรษะท่ีไหม้อยู่นั้น

ฉนัใด บุคคลนัน้กค็วรกระท�าฉนัทะ พยายามอตุสาหะพากเพยีรอย่างแขง็ขนัไม่ท้อถอย 

และท�าสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมทั้ง ๒ นั้นจงได้ ฉันนั้น ต่อไปบุคคล

นั้นย่อมจะได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

๔. บุคคลใดท่ีได้ท้ังความสงบใจในภายใน ท้ังอธปัิญญาธรรมวปัิสสนา บคุคล

น้ันควรต้ังอยู่ในกุศลธรรมทั้ง ๒ นั้น แล้วท�าความประกอบความเพียรเพื่อความส้ิน 

อาสวะยิ่งขึ้นไป

พจิารณาดูแล้ว กจ็ะเห็นได้ว่า สมาธิสตูรนีแ้ม้จะซ�า้กัน แต่ว่า ในพระพทุธาธิบาย

น้ันเป็นการตรัสสอนให้แก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่มีการแก้ไขให้มีข้ึน และตรัสสอนให้

ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นเพื่อผลที่สุด

ตตยิสมาธสิูตร๖๓  

สมาธิสูตรที่ ๓ ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๓

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญา-

ธรรมวิปัสสนา

๒.  บุคคลบางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

๓.  บุคคลบางคนไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ท้ังอธปัิญญาธรรมวปัิสสนา

๔.  บุคคลบางคนได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

แม้ในพระสูตรนี้ก็แสดงบุคคล ๔ จ�าพวกเหมือนกันกับสมาธิสูตรท่ี ๑ คือ 

สมาธิสตูรที ่๑ ท่ี ๒ และที ่๓ นี ้แสดงบคุคล ๔ จ�าพวกเหมอืนกนั แต่ว่าพระพุทธาธบิาย

นี้มีต่างกัน ส�าหรับในสมาธิสูตรที่ ๓ นี้ มีพระพุทธาธิบายว่า ในบุคคล ๔ จ�าพวกนั้น

๖๓ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๔/๑๒๒.
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๑. บุคคลใดที่ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา  

บุคคลน้ันควรเข้าไปหาบุคคลผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แล้วไต่ถามว่า สังขาร 

ทั้งหลายจะพึงเห็นอย่างไร จะพึงก�าหนดอย่างไร จะพึงเห็นแจ้งอย่างไร บุคคลผู้ได ้

อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา ย่อมจะกล่าวแก้แก่บุคคลนั้น ตามที่ตนเห็น ตามที่ตนรู้ว่า 

สังขารทั้งหลายพึงเห็นอย่างนี้ พึงก�าหนดเอาอย่างนี้ พึงเห็นแจ้งอย่างนี้ ต่อไปบุคคล

นั้นก็ย่อมจะได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

๒.  บุคคลใดผู้ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

บุคคลนั้นควรเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบใจในภายใน แล้วไต่ถามว่า จิตจะพึงด�ารง

ไว้อย่างไร พึงน้อมไปอย่างไร พึงท�าให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างไร พึงท�าให้เป็นสมาธิ

อย่างไร บุคคลผู้ได้ความสงบใจในภายใน ย่อมจะกล่าวแก้แก่บุคคลนั้นตามที่ตนเห็น 

ตามที่ตนรู้ว่า จิตพึงด�ารงไว้อย่างนี้ พึงน้อมไปอย่างนี้ พึงท�าให้เป็นอารมณ์เดียว 

อย่างนี้ พึงท�าให้เป็นสมาธิอย่างนี้ ต่อไปบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้ทั้งอธิปัญญาธรรม- 

วิปัสสนา ทั้งความสงบใจในภายใน 

๓.  บุคคลใดท่ีไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ทัง้อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา 

บุคคลนั้นควรเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ธรรมทั้ง ๒ อย่างนั้น แล้วไต่ถามว่า จิตจะพึงด�ารง

ไว้อย่างไร พึงน้อมไปอย่างไร พึงท�าให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างไร พึงท�าให้เป็นสมาธิ

อย่างไร สังขารทั้งหลายจะพึงเห็นอย่างไร พึงก�าหนดเอาอย่างไร พึงเห็นแจ้งอย่างไร 

บคุคลผูไ้ด้ธรรมทัง้ ๒ อย่างนัน้ ย่อมจะกล่าวแก้แก่บคุคลนัน้ตามทีต่นเหน็ ตามทีต่น

รูว่้า จิตพึงด�ารงไว้อย่างนี ้พงึน้อมไปอย่างนี ้พงึท�าให้เป็นอารมณ์เดยีวอย่างน้ี พึงท�าให้

เป็นสมาธอิย่างน้ี สงัขารท้ังหลายพึงเหน็อย่างนี ้พงึก�าหนดเอาอย่างนี ้พงึเห็นแจ้งอย่าง

นี้ ต่อไปบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

๔.  บุคคลที่ได้ทั้งความสงบใจในภายใน ท้ังอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา บุคคล

น้ันควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้ง ๒ นั้น แล้วท�าการประกอบความเพียรเพื่อความสิ้น 

อาสวะยิ่งขึ้นไป
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พระอาจารย์ได้กล่าวอธิบายบางบทว่า ข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายพึงเห็นอย่างนี้ 

คือพึงเห็นว่า ธรรมดาว่าสังขารท้ังหลาย พึงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง  

พงึก�าหนดในความไม่เทีย่ง พงึเหน็แจ้งในความไม่เทีย่ง โดยความเป็นทกุข์ โดยความ

เป็นอนตัตา และข้อว่าพงึตัง้จติไว้อย่างนี ้คอืจติจะพงึด�ารงอยูไ่ด้ ด้วยอ�านาจปฐมฌาน 

พึงน้อมใจไปด้วยอ�านาจปฐมฌาน พึงท�าอารมณ์ให้เป็นหนึ่งด้วยอ�านาจปฐมฌาน  

พึงให้เป็นสมาธิด้วยอ�านาจปฐมฌาน จิตจะพึงด�ารงอยู่ได้ด้วยอ�านาจทุติยฌานเป็นต้น 

ก็อย่างนั้น

ในพระสูตรทั้ง ๓ พระสูตรนี้ คือสมาธิสูตรที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตรัสสมถะ 

และวิปัสสนา เป็นโลกียะและโลกุตตระนั่นเทียว

ฉวาลาตสูตร๖๔  

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๔

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  บุคคลไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 

๒.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 

๓.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 

๔.  บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระพุทธาธิบายว่า ดุ้นฟืนเผาศพที่ไฟไหม้ปลาย ๒ ข้าง 

ตรงกลางก็เปื้อนคูถ ย่อมไม่ส�าเร็จประโยชน์ท่ีจะใช้เป็นเครื่องไม้ในบ้าน ในป่าฉันใด 

พระองค์ตรัสบคุคลผูไ้ม่ปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ตน ไม่ปฏิบตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ว่า มอุีปมา

ฉันน้ัน ในบุคคล ๒ พวกข้างต้น บุคคลจ�าพวกที่ ๒ ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น  

แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนดีกว่า ประณีตกว่า ในบุคคล ๓ จ�าพวกข้างต้น บุคคล

๖๔ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๕/๑๒๔.
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จ�าพวกที ่๓ ผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏบิตัเิพ่ือประโยชน์ผูอ้ืน่ดกีว่า ประณตีกว่า 

ในบคุคลทัง้ ๔ จ�าพวก บคุคลจ�าพวกที ่๔ ผูป้ฏบัิตท้ัิงเพือ่ประโยชน์ตน ท้ังเพือ่ประโยชน์

ผูอ้ืน่ เป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิสุด เป็นประธาน เป็นผูอ้ดุม เป็นผูสู้งสุด เปรยีบเหมือน

น�้านมโค นมส้มดีกว่าน�้านม เนยข้นดีกว่านมส้ม เนยใสดีกว่าเนยข้น ยอดเนยใสที่

เรยีกว่า สปัปิมัณฑะ ดกีว่าท้ังหมด ยอดเนยใสท่ีเรียกสปัปิมณัฑะนบัว่าเป็นเลศิฉนัใด 

ในบุคคล ๔ จ�าพวก บุคคลจ�าพวกที่ ๔ ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน ์

ผู้อื่นเป็นเลิศ เป็นประธาน เป็นผู้อุดม เป็นผู้สูงสุด

ราคสูตร๖๕  

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๕

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน  

ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืนพวก ๑ บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน ไม่ปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์ตนพวก ๑ บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวก 

๑ บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวก ๑ พระพุทธเจ้าตรัส

พระสูตรนี้ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวกซ�้าเป็นครั้งท่ี ๕ หรือจ�าพวกท่ี ๕ แต่ว่าท้ัง ๕  

จ�าพวกมีพระพุทธาธิบายที่แตกต่างกัน ดังในจ�าพวกที่ ๕ นี้ ได้มีพระพุทธาธิบายว่า

๑. บคุคลปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ตน ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบคุคลบาง

คนในโลกนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตัวเอง แต่ไม่ชักชวนผู้อื่น

เพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะ 

๒. บคุคลปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน คอืบคุคลบาง

คนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตัวเอง แต่ชักชวนผู้อื่น

ก�าจัดราคะ โทสะ โมหะ 
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๓. บุคคลไม่ปฏิบัติท้ังเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคล  

บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตนเอง ทั้งไม่ชักชวน

ผู้อื่นเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะ

๔. บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคลบาง

คนในโลกนี ้เป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ก�าจดัราคะ โทสะ โมหะด้วยตนเองด้วย ชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่

ก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วย

นสิันตสิูตร๖๖  

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๖

พระพทุธเจ้าตรัสบุคคล ๔ จ�าพวก เช่นเดียวกบัจ�าพวกที ่๕ และมพีระพุทธา- 

ธิบายว่า

๑.  บคุคลปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ตน ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบคุคลบาง

คนในโลกนี้เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ท้ังเป็นผู้มีอุปนิสัย ทรงจ�าธรรมท่ีฟัง

แล้วไว้ได้ เป็นผูไ้ตร่ตรองเนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจ�าไว้ เป็นผูรู้อ้รรถทัว่ถึงแล้วรูธ้รรม

ทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไม่เป็นผู้มีวาจาไพเราะ ไม่เป็นผู้มีถ้อยค�า

อ่อนหวาน ไม่ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมือง ถ้อยค�าที่สละสลวย ไม่มีโทษ ท�าให้

รู้เนื้อความง่าย และไม่แสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัด ให้สมาทาน ให้อาจหาญ 

ให้รื่นเริง 

๒.  บคุคลปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน คอืบคุคลบาง

คนในโลกนี้ ไม่เป็นผู้รู้ได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจ�า

ธรรมที่ได้ฟังแล้ว ไม่เป็นผู้ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ได้ และหารู้อรรถรู้

ธรรมทัว่ถึงแล้วปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมไม่ แต่เป็นผู้มวีาจาไพเราะ มถ้ีอยค�าอ่อนหวาน 

๖๖ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๗/๑๒๗.
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ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมือง ถ้อยค�าสละสลวย ไม่มีโทษ ท�าให้รู้เนื้อความง่าย 

และแสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัด ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริง 

๓.  บคุคลไม่ปฏบิตัท้ัิงเพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบุคคลบาง

คนในโลกนี้ ไม่เป็นผู้รู้ได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจ�า

ธรรมที่ได้ฟังแล้ว ไม่เป็นผู้ที่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ได้ และหารู้อรรถ

รู้ธรรมท่ัวถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ ซ�้าไม่เป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะ ไม่เป็น 

ผู้ที่มีถ้อยค�าอ่อนหวาน ไม่ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมือง ถ้อยค�าที่สละสลวย  

หาโทษมิได้ ท�าให้รู ้เนื้อความง่าย และไม่แสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัด  

ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริง

๔.  บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคลบาง

คนในโลกนี้เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ทั้งเป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจ�าธรรมที่ฟัง 

แล้วไว้ได้ เป็นผู้ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้แล้ว เป็นผู้รู้อรรถทั่วถึงแล้วรู้

ธรรมทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นผู้มีวาจาไพเราะ มีถ้อยค�าอ่อนหวาน 

ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมอืง ถ้อยค�าสละสลวย ปราศจากโทษ ท�าให้รูเ้นือ้ความง่าย 

และเป็นผูแ้สดงธรรมให้เพือ่นพรหมจารเีหน็ชดั ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รืน่เรงิด้วย

อัตตหติสูตร๖๗  

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๗

พระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า บคุคล ๔ จ�าพวก คอืบคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน 

ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ่ื้นจ�าพวก ๑ บุคคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ ไม่ปฏบิตัเิพือ่

ประโยชน์ตนจ�าพวก ๑ บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ท้ังเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

จ�าพวก ๑ บคุคลผูป้ฏบิตัทิัง้เพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพือ่ประโยชน์ผู้อ่ืน จ�าพวก ๑ บคุคล 

๔ จ�าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก

๖๗ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๙/๑๒๙.
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สกิขาสูตร๖๘  

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๘

พระพทุธเจ้าตรสับคุคล ๔ จ�าพวก เหมอืนอย่างจ�าพวกที ่๗ หรอื ๗ จ�าพวก

ที่แล้วมา และมีพระพุทธาธิบายว่า

๑.  บคุคลปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ตน ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบคุคลบาง

คนในโลกน้ี เป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาตด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนผู้อ่ืน เพื่อละเว้น

จากปาณาติบาต เป็นผู้ละเว้นจากอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท สุราเมรย-

มชัชปมาทฏัฐานด้วยตนเอง แต่ไม่ชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่ละเว้นจากอทนินาทาน กาเมสมุจิฉาจาร 

มุสาวาท สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 

๒.  บคุคลปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ่ื้น แต่ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน คอืบุคคล

บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น แต่ชักชวนผู้อื่น

เพื่อละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น 

๓.  บคุคลไม่ปฏบิตัทิัง้เพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบุคคลบาง

คนในโลกนี ้ตนเองกไ็ม่ละเว้นจากปาณาตบิาตเป็นต้นทัง้ ๕ ข้อนัน้ ทัง้ไม่ชกัชวนผูอ้ืน่

เพื่อละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น 

๔.  บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคลบาง

คนในโลกนี ้เป็นผูท้ัง้ละเว้นจากปาณาตบิาตเป็นต้นทัง้ ๕ ข้อนัน้ด้วยตนเอง ทัง้ชกัชวน

ผู้อื่นเพื่อละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น

๖๘ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๙/๑๒๙.
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โปตลยิสูตร๖๙ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสักบัปรพิาชกชือ่โปตลยิะ ผูเ้ข้าไปเฝ้าพระองค์ว่า บคุคล ๔ 

จ�าพวก คือ

๑.  บุคคลจ�าพวกหนึ่งกล่าวติคนที่ควรติตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

แต่ไม่กล่าวชมคนที่ควรชมตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

๒.  บคุคลจ�าพวกหนึง่กล่าวชมคนทีค่วรชมตามเรือ่งทีจ่รงิทีแ่ท้ตามกาลอนัควร 

แต่ไม่กล่าวติคนที่ควรติตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

๓.  บุคคลจ�าพวกหนึ่งท้ังไม่กล่าวติคนที่ควรติ ทั้งไม่กล่าวชมคนที่ควรชม  

ตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

๔.  บุคคลจ�าพวกหนึ่งกล่าวติคนที่ควรติบ้าง กล่าวชมคนที่ควรชมบ้าง  

ตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร

โปตลิยปริพาชกกราบทูลว่า บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีทั้งไม่กล่าวติคนที่ควรติ  

ทั้งยังไม่กล่าวชมคนที่ควรชม น้ีชอบใจแก่ตนคือปริพาชกนั้นว่า ดีกว่าประณีตกว่า 

เพราะเหตุว่ามีอุเบกขา ความมัธยัสถ์วางตนเป็นกลางหรือวางเฉย นั่นเป็นการดี 

พระพุทธเจ้าตรัสค้านว่า ในบุคคล ๔ จ�าพวกนี้ บุคคลจ�าพวกที่กล่าวติคนที่ควรติบ้าง 

กล่าวชมคนที่ควรชมบ้าง ตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควรนี้ชอบใจเราคือชอบใจ

พระองค์พระพุทธเจ้าว่า ดกีว่าประณีตกว่า เพราะเหตุว่า เป็นผูรู้จั้กกาลในสถานนัน้ ๆ 

น่ันเป็นการด ีโปตลยิปรพิาชกกราบทลูเหน็ด้วย ตามพระพุทธด�ารสั และประกาศตน

เป็นอุบาสกว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ จ�าพวกที่กล่าวติคนที่ควรติบ้าง กล่าวชมคนที่ควร

ชมบ้าง ตามเร่ืองที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร นี้ชอบใจแก่ตนว่า ดีกว่าประณีตกว่า  

๖๙ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๑.
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เพราะเหตวุ่าเป็นผูรู้จั้กกาลในสถานน้ัน ๆ นัน่เป็นการดี และได้กล่าวชมพระพุทธเจ้าว่า 

พระองค์ได้ประกาศธรรมหลายปริยาย เหมือนหงายของที่คว�่า เปิดเผยของที่ปิด  

บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องตะเกียงในที่มืดให้คนมีตาดีได้เห็นรูปต่าง ๆ ฉะนั้น 

จึงขอถึงพระโคดมผู้เจริญ กับพระธรรม และพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระโคดม

ทรงจ�าข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไป

อาชวีกสูตร๗๐ 

ท่านพระอานนท์อยู่ที่วัดโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี คฤหบดีสาวกของอาชีวก  

ผู้หนึ่งเข้าไปหาท่าน ครั้นเข้าไปถึงแล้วอภิวาทท่าน แล้วนั่ง ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึ่ง  

แล้วจึงถามท่านพระอานนท์ว่า เรา ๒ พวก ธรรมของใครเป็นสวากขาโต คือกล่าวดี 

ใครเป็นสุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลก ใครเป็นสุคโต ด�าเนินดีแล้วในโลก

ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวถามคฤหบดีนั้น เป็นการย้อนถามว่า ถ้าเช่นนั้น 

จะขอย้อนถามท่านในข้อน้ี ท่านพอใจอย่างใด พงึตอบอย่างนัน้ ท่านส�าคญัข้อนีว่้ากระไร 

บคุคลเหล่าใดแสดงธรรมเพือ่ละราคะโทสะโมหะ ธรรมของบุคคลเหล่านัน้เป็นสวากขาโต 

คือธรรมที่กล่าวดีแล้วหรือไม่ หรือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในข้อนี้

คฤหบดีตอบว่า บุคคลเหล่าใดแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะโมหะ ธรรม  

ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสวากขาโต แสดงดีแล้ว ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ในข้อนี้

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวต่อไปว่า บุคคลเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะ  

โมหะ บคุคลเหล่าน้ันปฏิบัตดิแีล้วในโลกหรอืไม่ หรอืว่าท่านมคีวามเหน็อย่างไรในข้อน้ี

คฤหบดีกล่าวตอบว่า บุคคลเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะ บุคคล 

เหล่านัน้เป็นสปุฏิปันโน คือเป็นผูป้ฏิบัตดีิแล้วในโลก ข้าพเจ้ามคีวามเหน็อย่างนีใ้นข้อนี้

๗๐ องฺ. ติก. ๒๐/๕๑๒/๒๘๐.
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ท่านพระอานนท์ได้กล่าวถามต่อไปว่า ราคะโทสะโมหะ อันบุคคลเหล่าใดละ

ได้แล้ว มีมูลอันขาดแล้ว ท�าให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ท�าไม่ให้มีในภายหลังแล้ว  

มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา บุคคลเหล่านั้นเป็นสุคตะหรือสุคโต ผู้ด�าเนินดีแล้ว

ในโลกหรือไม่ หรือท่านมีความเห็นอย่างไรในข้อนี้

คฤหบดไีด้กล่าวตอบว่า ราคะโทสะโมหะอนับคุคลเหล่าใดละได้แล้ว มีมูลอนั

ขาดแล้ว ท�าให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ท�าไม่ให้มีในภายหลังแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นต่อ

ไปเป็นธรรมดา บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ชื่อว่า สุคตะหรือสุคโต ผู้ด�าเนินดีแล้วในโลก 

ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ในข้อนี้

ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวว่า ข้อนี้ท่านก็ตอบเองแล้วว่า บุคคลเหล่าใด  

แสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะโมหะ ธรรมของบุคคลเหล่านั้นเป็นสวากขาตะหรือ 

สวากขาโต กล่าวดีแล้ว ข้อนี้ท่านก็ตอบเองแล้วว่า บุคคลเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละ ราคะ

โทสะ โมหะ บคุคลเหล่านัน้เป็นสปุฏปัินโน ปฏบัิตดีิแล้วในโลก ข้อนีท่้านก็ตอบเองแล้วว่า 

ราคะ โทสะ โมหะอันบคุคลเหล่าใดละได้แล้ว มมีลูอนัขาดแล้ว ท�าให้เหมอืนตาลยอด

ด้วนแล้ว ท�าไม่ให้มีในภายหลังแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา บุคคลเหล่านั้น

เป็นสุคโตหรือสุคตะ ผู้ด�าเนินดีแล้วในโลก

คฤหบดีจึงได้กล่าวชมท่านพระอานนท์ว่า ประหลาดจริง ๆ การแสดงธรรม

แบบนีช่ื้อว่าไม่เป็นการยกธรรมฝ่ายตน และไม่เป็นการรกุรานธรรมของฝ่ายอืน่ เป็นการ

แสดงอยู่ในเขตแดนแท้ กล่าวแต่เน้ือความ ไม่น�าตนเข้าไปปะปนด้วย ท่านทั้งหลาย

แสดงธรรมเพือ่ละ ราคะ โทสะ โมหะ ธรรมของท่านทัง้หลายเป็นสวากขาตะหรอืสวากขาโต 

กล่าวดแีล้ว ท่านท้ังหลายปฏิบัตเิพือ่ละ ราคะ โทสะ โมหะ ท่านทัง้หลายเป็นสปุฏิปันนะ

หรือสุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลก ราคะโทสะโมหะอันท่านทั้งหลายละได้แล้ว 

ท่านทัง้หลายเป็นสุคตะหรอืสุคโต ผูด้�าเนนิดแีล้วในโลก ดจีริง ดจีรงิ ท่านพระอานนท์

บอกพระธรรมหลายปริยาย เหมือนหงายของทีค่ว�า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่คนหลง 

ส่องตะเกยีงในทีม่ดืเพือ่ให้คนตาดเีหน็รปูร่างต่าง ๆ ฉะนัน้ ข้าพเจ้าถงึพระผูม้พีระภาคเจ้า 

กบัพระธรรมและพระภกิษสุงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผูเ้ป็นเจ้าอานนท์จ�าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็น

อุบาสก ถึงสรณะแล้วตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไป
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นทิทสสูตร๗๑  

ว่าด้วยผู้ที่พึงเคารพยกย่องนับถือบูชา

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี สมัยหนึ่งเวลาเช้าท่าน

พระอานนท์เข้าไปบณิฑบาตยงักรงุโกสมัพี ท่านคดิว่า เวลายงัเช้านัก ควรจะเข้าไปยงั

อารามของพวกเดยีรถย์ีปรพิาชก คอืของนกับวชในลทัธอิืน่ ท่านจงึเข้าไปยงัอารามของ

พวกเขา ได้สนทนากับเขา ครั้งนั้นพวกปริพาชกคือพวกนักบวชในลัทธิอื่น ก�าลังน่ัง

ประชุมสนทนากนัว่า ท่านผูใ้ดผูห้นึง่ประพฤตพิรหมจรรย์ บรสุิทธิบ์รบิรูณ์ครบ ๑๒ ปี 

ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้นิททสะ คือผู้ที่พึงเคารพนับถือบูชา ท่านพระอานนท์ก็ไม่ยินดี

ไม่คัดค้านค�ากล่าวของพวกเขา แล้วก็ลุกออกจากอาสนะหลีกออกไปด้วยตั้งใจว่า  

จะรู้ถึงเนื้อความแห่งค�ากล่าวของพวกเขาในส�านักของพระพุทธเจ้า ครั้นท่านเที่ยว

บิณฑบาตในกรุงโกสัมพี กลับจากบิณฑบาต ในเวลาภายหลังฉันภัตตาหารแล้ว  

ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงท่ีประทับ ได้กราบทูลเล่าความที่ได้เข้าไปยังส�านักปริพาชก  

และได้ฟังเขาก�าลังประชุมสนทนากันอยู่ จึงได้ตั้งใจจะมากราบทูล เพราะคิดว่าจะได้รู้

ถึงเนื้อความของภาษิตนี้ในส�านักของพระพุทธเจ้า แล้วจึงได้กราบทูลพระองค์ว่า  

อาจหรือหนอ เพื่อที่จะทรงบัญญัติภิกษุผู้นิททสะ คือผู้ที่พึงเคารพยกย่องนับถือบูชา

ด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียวในธรรมวินัยนี้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีใคร ๆ อาจเพื่อบัญญัติภิกษุผู้นิททสะด้วยเหตุเพียง

นับพรรษาอย่างเดยีวในธรรมวนิยันี ้วตัถแุห่งนทิทสะ ๗ ประการนี ้เราคอืพระพทุธเจ้า

ได้ทรงกระท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ประกาศแล้ว คือพระภิกษุ ในธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เป็นพหูสูต สดับตรับฟังมาก ๑ ปรารภ

ความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปัญญา ๑ วัตถุแห่งนิททสะ ๗ ประการ นี้แล เรากระท�า

ให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ประกาศแล้ว ภิกษุผู้ประกอบด้วย วัตถุแห่งนิททสะ ๗ 

ประการนีแ้ล ถ้าประพฤตพิรหมจรรย์บริสทุธิบ์ริบรูณ์ครบ ๑๒ ปี กด็ ีควรจะเรยีกได้ว่า 

ภกิษผุูน้ทิทสะ ถ้าประพฤตพิรหมจรรย์บริสทุธิบ์รบิรูณ์ ครบ ๒๔ ปีกด็ ี๓๖ ปีกด็ ี๔๘ 

ปีก็ดี ก็ควรจะเรียกได้ว่า ภิกษุผู้นิททสะ คือผู้ที่พึงเคารพยกย่องนับถือบูชา

๗๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๐/๓๘.
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จติตสูตร๗๒  

ว่าด้วยวิญญาณฐิติ ที่ตั้งแห่งวิญญาณ ๗ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิญญาณฐิติ ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ ๗ ประการ คือ

๑.  สัตว์บางพวกมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน เหมือนมนุษย์ เทวดาบาง

พวก และวินิปาติกสัตว์ คือสัตว์ที่เกิดในภูมิภพที่ตกต�่าบางพวก 

๒.  สัตว์บางพวกมีกายต่างกัน แต่มีสัญญาอย่างเดียวกัน เหมือนเทวดา 

ชั้นพรหมกายิกาคือผู ้ที่เกิดในหมู ่พรหม ผู ้เกิดในภูมิปฐมฌาน (ผู ้บังเกิดก่อน 

ปมาภินิพฺพตฺตา)

๓.  สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกัน แต่มีสัญญาต่างกัน เหมือนเทวดา 

ชั้นอาภัสสระ

๔.  สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เหมือนเทวดา

ชั้นสุภกิณหะ

๕.  สัตว์บางพวกเข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการว่า อากาศไม่มี

ทีส่ดุ เพราะล่วงรปูสญัญาด้วยประการทัง้ปวง เพราะดบัปฏิฆสญัญาเสยีได้ ไม่ใส่ใจถงึ

นานัตตสัญญาคือความส�าคัญหมายในอารมณ์ต่าง ๆ 

๖. สัตว์บางพวกเข้าถึงชั้นวิญญานัญจายตนะ โดยมนสิการว่า วิญญาณไม่มี

ที่สิ้นสุด เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 

๗.  สัตว์บางพวกเข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการว่า ไม่มีอะไร ๆ 

เพราะล่วงวิญญานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง

๗๒ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๑/๔๑.
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มีอธิบายถึงสัตว์บางจ�าพวกไว้ว่า บรรดามนุษย์ทั้งหลายหาประมาณมิได้  

ในจักรวาลหาประมาณมิได้ แม้ ๒ คนจักชื่อว่าเสมือนมนุษย์คนเดียวกัน ด้วยอ�านาจ

สีและทรวดทรงเป็นต้นหามีไม่ แม้มนุษย์เหล่าใดเป็นพี่น้องฝาแฝดกันในที่ไหน ๆ 

เหมือนกันโดยสีและทรวดทรง แม้มนุษย์เหล่านั้นก็ยังแปลกกันตรงที่แลดู เหลียวดู 

พูด หัวเราะ เดินและยืน เป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า มีกายต่างกัน ก็ปฏิสนธิ

สัญญา ความส�าคัญหมายในปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้น เป็นปฏิสนธิที่มีเหตุ ๓ ก็มี  

มีเหตุ ๒ ก็มี หาเหตุมิได้ก็มี เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า มีสัญญาต่างกัน ส่วนบทที่ว่า 

เทวดาบางพวก ก็ได้แก่ชั้นกามาพจร ๖ ชั้น จริงอยู่ บรรดาเทวดาชั้นกามาพจร ๖ 

ชัน้น้ัน เทวดาบางพวกมีกายเขียว บางพวกมกีายเหลอืงเป็นต้น ส่วนสญัญาของเทวดา

เหล่านั้นเป็นสัญญาที่มีเหตุ ๒ ก็มี มีเหตุ ๓ ก็มี ที่หาเหตุมิได้ก็มี

บทท่ีว่า วนิปิาตกิะ คอืสตัว์ทีเ่กดิในภมูภิพทีต่กต�า่บางพวก กไ็ด้แก่สตัว์ ผูพ้้น

จากอบาย ๔ เป็นต้นว่า อุตตรมาตายักษิณี ปิยังกรมาตายักษิณี ผุสสมิตตายักษิณี 

ธัมมคุตตายักษิณี และเวมานิกเปรตคือเปรตมีวิมานเหล่าอื่น สัตว์เหล่านั้นมีกายต่าง

กันโดยผิว มีผิวเหลือง ผิวขาว ผิวด�า ผิวคล�้า เป็นต้น และโดยผอม อ้วนเตี้ยและสูง 

แม้สัญญาก็ต่างกัน โดยเป็นสัตว์ท่ีมีเหตุ ๒ มีเหตุ ๓ และเป็นอเหตุกะ ไม่มีเหตุ  

แต่สตัว์เหล่านัน้ไม่มอี�านาจมากเหมอืนเทวดา มอี�านาจน้อย มอีาหารและเครือ่งนุง่ห่ม

หายาก อยูเ่ป็นทกุข์เหมอืนมนษุย์ยากไร้ บางพวกต้องทกุข์เวลาข้างแรม มีสขุเวลาข้างข้ึน 

ฉะน้ัน จึงตรัสว่าวินิปาติกะ สัตว์ท่ีเกิดในภพภูมิที่ตกต�่า เพราะตกไปจากกองสุข  

ส่วนบรรดาสตัว์เหล่าน้ัน สตัว์เหล่าใดท่ีเป็นสัตว์มเีหตุ ๓ สัตว์เหล่านัน้ตรสัรู้ธรรมกม็ี 

เหมือนอย่างปิยังกรมาตายักษิณีเป็นต้น

บทว่า พรหมกายกิา ผูเ้กดิในหมู่พรหม ได้แก่พรหมปารสัิชชา พรหมปโุรหติา 

มหาพรหมา บททีว่่า บงัเกดิก่อน ได้แก่สตัว์เหล่านัน้แม้ทัง้หมด บงัเกิดด้วยปฐมฌาน 

คือค�าว่า บังเกิดก่อน ก่อนก็คือปฐม ก็คือบังเกิดด้วยปฐมฌาน ส่วนพรหมปาริสัชชา

บังเกิดด้วยปฐมฌานอย่างอ่อน พรหมปาริสัชชาเหล่านั้นมีอายุประมาณเท่ากับส่วน 

ที่ ๓ แห่งกัป พรหมปุโรหิตาบังเกิดด้วยปฐมฌานปานกลาง มีอายุประมาณกึ่งกัป 

พรหมเหล่านัน้จงึมกีายกว้างกว่ากนั มหาพรหมาบงัเกดิขึน้โดยปฐมฌานอย่างประณีต 

มอีายปุระมาณกปัหนึง่ แต่มหาพรหมาเหล่านัน้มีกายกว้างกว่าอย่างย่ิง ดงันัน้ พรหม
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เหล่านั้นพึงทราบว่ามีกายต่างกัน มีสัญญาเป็นอันเดียวกันด้วยอ�านาจปฐมฌาน  

สัตว์ในอบาย ๔ ก็เหมือนกับพรหมเหล่านั้น จริงอยู่ ในนรกทั้งหลาย สัตว์บางพวกมี

อัตภาพคาวตุ ๑ บางพวกกึง่โยชน์ บางพวกโยชน์หน่ึง แต่ของพระเทวทัต ๑๐๐ โยชน์ 

แม้ในบรรดาสตัว์เดรจัฉาน บางพวกเลก็ บางพวกใหญ่ แม้ในเปตตวิสิยั บางพวก ๖๐ ศอก 

บางพวก ๘๐ ศอก บางพวกมีวรรณะดี บางพวกมีวรรณะทราม พวกกาลกัญชก  

อสูรก็เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่ง ในพวกอสูรเหล่านั้นชื่อว่า ทีฆปิฏฐิกอสูร ๖๐ โยชน์ 

ก็สัญญาของอสูรแม้ทั้งหมดเป็นอกุศลวิบากอเหตุกะ ดั่งนี้ สัตว์ผู้เกิดในอบายย่อมนับ

ว่ามีกายต่างกัน มีสัญญาอันเดียวกัน

บทว่า อาภสัสรา ความว่า พรหมชือ่ว่า อาภสัสรา เพราะพรหมเหล่านีม้รีศัมี

ซ่านออก คอืแผ่ออกไปจากสรรีะ ดจุขาดตกลงเหมอืนเปลวไฟแห่งคบไฟ ฉะน้ัน บรรดา

อาภัสสราพรหมเหล่านั้น พรหมผู้เจริญทุติยฌานและตติยฌานทั้ง ๒ อย่างอ่อน  

ในปัญจกนัย คือนัยที่ว่าด้วยพรหมที่ว่าด้วยฌาน ๕ เกิดขึ้นชื่อว่า ปริตตาภาพรหม 

ปรติตาภาพรหมเหล่านัน้มอีายปุระมาณ ๒ กปั ทีเ่จรญิทตุยิฌาน และตตยิฌานอย่าง

กลาง เกดิขึน้ชือ่ว่า อปัปมาณาภาพรหม อปัปมาณาภาพรหมเหล่านัน้มีอายุประมาณ 

๔ กัป ที่เจริญทุติยฌานและตติยฌานอย่างประณีต เกิดข้ึนชื่อว่าอาภัสสราพรหม  

อาภัสสราพรหมเหล่าน้ันมีอายุประมาณ ๘ กัป ในที่นี้ ทรงถือเอาพรหมเหล่านั้น

ทั้งหมดโดยการก�าหนดอย่างอุกฤษฏ์ ความจริงพรหมเหล่านั้นทั้งหมดมีกายกว้างเป็น

อย่างเดียวกัน ส่วนสัญญาต่างกัน คือไม่มีวิตก เพียงมีวิจารบ้าง ไม่มีวิตกวิจารบ้าง

บทว่า สุภกิณหะ ความว่า พรหมทั้งหลายมีรัศมีจากสรีระระยิบระยับ  

ด้วยความงาม รศัมีแห่งสรรีะโดยความงาม อธิบายว่าเป็นแท่งทบึโดยความงาม จริงอยู่ 

สุภกิณหพรหมเหล่านั้นมีรัศมีไม่ขาดไปเหมือนของอาภัสสราพรหม แต่ในปัญจกนัย 

เหล่าพรหมที่บังเกิดขึ้นชื่อว่า ปริตตสุภาพรหม อัปปมาณสุภาพรหม และสุภกิณห-

พรหมมีอายุ ๑๒ กัป ๒๔ กัป และ ๖๔ กัป ด้วยอ�านาจจตุตถฌานอย่างอ่อน  

อย่างกลาง และอย่างประณีต ดัง่น้ัน พรหมเหล่านัน้ทัง้หมดพงึทราบว่ามกีายเป็นอย่าง

เดยีวกนั และมสีญัญาเป็นอย่างเดยีวกนั ด้วยสญัญาในจตตุถฌาน ส่วนเวหปัผลาพรหม

ย่อมนับเข้าวิญญาณฐิติท่ี ๔ นั่นเอง เหล่าอสัญญีสัตว์หรืออวิญญาณาภาพรหมไม่

สงเคราะห์เข้าในวิญญาณฐิตินี้ แต่เข้าในสัตตาวาสทั้งหลาย สุทธาวาสพรหมตั้งอยู่ใน



122 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

ฝ่ายวิวัฏฏะ ย่อมไม่มีตลอดกาลทุกเมื่อ คือไม่เกิดขึ้นในโลกที่ว่างจากพระพุทธเจ้า 

ตลอดแสนกัปบ้าง อสงไขยหนึ่งบ้าง เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นแล้วนั่นแล 

ย่อมเกิดข้ึนภายในเขตก�าหนดอาย ุ๑๖,๐๐๐ กัป ย่อมเป็นเสมือนค่ายพกัของพระผูมี้

พระภาคเจ้า ผู้เป็นพระธรรมจักรพรรดิ เพราะฉะนั้น จึงไม่จัดเข้าในวิญญาณฐิติและ

สตัตาวาส ส่วนพระมหาสวิเถระกล่าวว่า แม้พรหมชัน้สุทธาวาสกย่็อมจดัเข้าในวญิญาณ

ฐิติท่ี ๔ และสัตตาวาสที่ ๔ โดยสูตรนี้ว่า “ดูก่อนสารีบุตร สัตตาวาสที่เราไม่เคย 

อยู่เลย โดยกาลอันยืดยาวนานนี้หาได้ยาก เว้นเทวดาเหล่าสุทธาวาส″ ค�านั้นเป็นที่

ยอมรบัแล้วเพราะไม่มพีระสตูรขดัแย้ง เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน ช่ือว่า มสีญัญา

ก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ เพราะแม้วิญญาณก็เป็นของละเอียดเหมือนสัญญา เพราะ

ฉะนั้น เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น จึงไม่ตรัสไว้ในวิญญาณฐิติทั้งหลาย

ปรกิขารสูตร๗๓  

ว่าด้วยองค์ซึ่งเป็นบริขารของสมาธิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า องค์แห่งสมาธิ ๗ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมา-

สังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ 

สมัมาสต ิ๑ เอกัคคตาจิตคือสมาธิ ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการนี ้เรยีกว่า อรยิสมาธิ 

ที่เป็นไปด้วยอุปนิสัยก็มี ที่เป็นไปด้วยบริขารก็มี

ในพระสตูรนีต้รสัถึงองค์ประกอบแห่งสมาธิอนัสัมปยุตด้วยมรรค โดยยกสมาธิ

ขึ้นเป็นที่ตั้ง อันได้แก่สัมมาสมาธิ อันเป็นมรรคข้อที่ ๘ และตรัสเอามรรคอีก ๗ ข้อ

ข้างต้น มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น จนถึงสัมมาสติเป็นที่สุด มาเป็นองค์ประกอบแห่งสมาธิ 

และทัง้หมดนีก้เ็รียกว่า เป็นสมาธบิรขิาร คอืองค์ประกอบแห่งสมาธิ อนัสมัปยตุด้วยมรรค

๗๓ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๒/๔๒.
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อัคคสิูตร๗๔  

ว่าด้วยไฟ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไฟ ๗ กองนี้ คือ ๑. ไฟคือราคะ ๒. ไฟคือโทสะ  

๓. ไฟคือโมหะ ๔. ไฟคืออาหุเนยยะ บุคคลผู้ควรบูชา ๕. ไฟคือคฤหบดี ๖. ไฟคือ 

ทักขิเนยยบุคคล บุคคลที่ควรแก่ทักษิณา ของท�าบุญ การท�าบุญ ๗. ไฟเกิดแต่ไม้

และได้มีอธิบายโดยย่อว่า กิเลสท้ังหลายมีราคะเป็นต้น ช่ือว่า อัคคิ ไฟ  

เพราะอรรถว่าตามเผาผลาญ ก็ได้แก่ไฟ ๓ กองข้างต้น ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ  

ไฟคือโมหะ

ส่วน อาหุเนยยัคคิ ไฟคืออาหุเนยยะ บุคคลผู้ควรบูชา อธิบายว่า สักการะ

เรียกว่า อาหุนะ คือสิ่งที่น�ามาบูชา ชนเหล่าใดย่อมควรซึ่งอาหุนะคือของหรือสิ่งที่พึง

น�ามาบชูา ชนเหล่านัน้ชือ่ว่า อาหเุนยยะ และมีอธิบายว่า มารดาบิดาย่อมควรซ่ึงอาหนุะ 

เพราะท่านทั้ง ๒ เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรทั้งหลาย ท่านจึงชื่อว่า เป็นอาหุเนยยะ 

ผู้ควรของที่น�ามาบูชาหรือสิ่งที่น�ามาบูชาของบุตรทั้งหลาย หากว่าบุตรทั้งหลายปฏิบัติ

ผิดในมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น ย่อมบังเกิดในอบายมีนรกเป็นต้น เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า

มารดาและบิดาจะมิได้ตามเผาผลาญอยู่ก็จริง แต่ถึงกระนั้นท่านทั้ง ๒ ก็ยังคงเป็น

ปัจจัยแห่งการตามเผาผลาญได้ในเมื่อบุตรปฏิบัติผิดในท่าน จึงเรียกมารดาบิดาว่า 

อาหุเนยยัคคิ เพราะอรรถว่าตามเผาผลาญนั่นแหละ

ส่วนไฟคือคฤหบดี เจ้าบ้านท่านเรียกว่า คหบดีหรือคฤหบดี จริงอยู่ คฤหบดี

นั้นมีอุปการะมากแก่มาตุคาม คือหมายถึงว่าพ่อบ้านก็มีอุปการะมากแก่แม่บ้าน คือ

ภรรยา ด้วยการมอบให้ซ่ึงท่ีนอนเสือ้ผ้าและเคร่ืองประดับเป็นต้น เพราะฉะนัน้ ภรรยา

ผู้เป็นแม่บ้านซ่ึงนอกใจสามีนั้นย่อมบังเกิดในอบาย เพราะฉะนั้น สามีแม้นั้นท่าน 

ก็เรียกว่า คหปตคัค ิไฟคอืคฤหบด ีเพราะอรรถว่าตามเผาผลาญได้ โดยนยัทีม่าตคุาม

หรือแม่บ้านประพฤตินอกใจ

๗๔ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๓/๔๒.
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ส่วนค�าว่า ทกัขเิณยยัคค ิไฟคือทกัขเิณยยะ บคุคลผูค้วรแก่ทักษิณา ภกิษุสงฆ์

ชื่อว่า ทักขิเณยยบุคคล ผู้ควรแก่ทักษิณา ของท�าบุญ จริงอยู่ ภิกษุสงฆ์นั้นย่อมเป็น

ผู้มีอุปการะมากแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ด้วยการประกอบไว้ในกัลยาณธรรมทั้งหลาย  

มีอาทิคือในสรณะ ๓ ศีล ๕ ศีล ๑๐ การบ�ารุงมารดาบิดา การบ�ารุงสมณะและ

พราหมณ์ผูต้ัง้อยู่ในธรรม คฤหสัถ์ผูป้ฏบิตัผิิดในภกิษสุงฆ์นัน้ คือ ด่าบรภิาษภกิษสุงฆ์ 

ย่อมบังเกิดในอบายทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ภิกษุสงฆ์นั้น ท่านเรียกว่า ทักขิเณยยัคคิ 

ไฟคือทักขิเณยยบุคคล เพราะอรรถว่าตามเผาผลาญ ดังกล่าว

ไฟตามปกติที่เกิดแต่ไม้ชื่อว่า กัฏฐัคคิ ไฟเกิดแต่ไม้

อนุรุทธสูตร๗๕  

พระสูตรที่แสดงปรารภท่านพระอนุรุทธะ

สมัยเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี สมัยนั้นท่าน

พระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวัน หลีกเร้นอยู่ ได้มีเทวดาเหล่ามนาปกายิกา คือ

เหล่าทีม่เีรอืนร่างน่าชอบใจ มากมาย พากนัเข้าไปหาท่านพระอนรุทุธะถงึทีอ่ยู ่อภวิาท

แล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวกับท่านว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดา

ชือ่ มนาปกายิกา มคีวามเป็นใหญ่และอ�านาจในฐานะ ๓ ประการ คอืข้าพเจ้าทัง้หลาย

หวงัวรรณะเช่นใด กไ็ด้วรรณะเช่นนัน้โดยพลนั หวงัเสยีงเช่นใด กไ็ด้เสยีงเช่นนัน้โดยพลัน 

หวังความสุขเช่นใด ก็ได้ความสุขเช่นน้ันโดยพลัน ท่านพระอนุรุทธะด�าริว่า โอหนอ 

ขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียว นุ่งผ้าเขียว มีผิวพรรณเขียว มีเครื่องประดับเขียว 

เทวดาเหล่านั้นทราบด�าริของท่านพระอนุรุทธะแล้ว ก็ล้วนมีร่างเขียว นุ่งผ้าเขียว  

มีผิวพรรณเขียว มีเครื่องประดับเขียว ท่านพระอนุรุทธะจึงด�าริต่อไปว่า ขอให้เทวดา

ทัง้ปวงนีพ้งึมร่ีางเหลอืง และต่อไปท่านกด็�ารอิกีว่า ขอให้พงึมร่ีางแดง ต่อไปท่านกด็�าริ

๗๕ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๑๓๖/๒๖๙.
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อกีว่า ขอให้พงึมร่ีางขาว และให้มผ้ีานุง่ มผีวิพรรณ มเีคร่ืองประดับเป็นสีเช่นเดยีวกัน 

เทวดาเหล่านัน้ทราบความด�ารขิองท่านพระอนรุทุธะแล้ว กล้็วนมีร่างเป็นต้นเป็นสเีขยีว  

เป็นสีแดง เป็นสีขาว เหมือนอย่างท่ีท่านด�ารินั้น เทวดาเหล่านั้น องค์หนึ่งขับร้อง  

องค์หนึ่งฟ้อนร�า องค์หน่ึงปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ ๕ ที่เขาปรับดีแล้ว  

ตดัีงไพเราะ ทัง้บรรเลงโดยนกัดนตรผีูเ้ชีย่วชาญ มเีสียงไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลบิเคลิม้ 

ดูดด่ืม และน่าร่ืนรมย์ฉันใด เสยีงแห่งเครือ่งประดบัของเทวดาเหล่านัน้กฉ็นันัน้เหมอืนกัน 

มีเสียงไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลิบเคล้ิม ดูดดื่ม และน่าร่ืนรมย์ ล�าดับนั้น ท่าน 

พระอนุรุทธะทอดอินทรีย์ลง เทวดาเหล่านั้นทราบว่า ท่านผู้เป็นเจ้าอนุรุทธะไม่ยินด ี

จึงอันตรธานหายไป ณ ที่นั้น

ครัง้น้ัน เป็นเวลาเยน็ ท่านพระอนรุทุธะออกจากทีเ่ร้น เข้าไปเฝ้า พระพุทธเจ้า

ถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูลว่า วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ 

คร้ังนั้นเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ อภิวาทแล้ว  

ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกล่าวแก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อ

มนาปกายิกา มีความเป็นใหญ่และอ�านาจในฐานะ ๓ ประการ (ดังกล่าวข้างต้น)  

ข้าพระองค์มีความด�าริอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวเป็นต้น  

มีร่างเหลืองเป็นต้น มีร่างแดงเป็นต้น มีร่างขาวเป็นต้น เทวดาเหล่านั้นก็ทราบความ

ด�าริของข้าพระองค์แล้ว ล้วนมีร่างเขียว เป็นต้น ตามที่ข้าพระองค์ได้ด�าริให้เป็น  

เทวดาเหล่านัน้ องค์หนึง่ขบัร้อง องค์หนึง่ฟ้อนร�า องค์หน่ึงปรบมอื เหมอืนอย่างดนตรี

มีองค์ ๕ ที่เขาปรับดีแล้ว ตีดังไพเราะ ทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญ มีเสียง

ไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลบิเคลิม้ ดูดดืม่ และน่ารืน่รมย์ฉนัใด เสยีงแห่งเครือ่งประดับ

ของเทวดาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์จึงทอดอินทรีย์ลง เทวดาเหล่านั้น

ทราบว่า ข้าพระองค์ไม่ยินดี จึงอันตรธานหายไป ณ ที่นั้นเอง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

มาตุคามคือสตรีภาพประกอบด้วยธรรมเท่าไร เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็น  

สหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ เมื่อตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา ธรรม ๘ ประการ คือ 
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๑.  มาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์ แสวงหาความเกื้อกูล 

อนเุคราะห์ เอือ้เอ็นด ูยอมยกให้แก่ชายใดผูเ้ป็นสาม ีส�าหรับชายนัน้ เธอต้องตืน่ก่อน 

นอนภายหลัง คอยฟังรับใช้ ประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถ้อยค�าเป็นที่รัก

๒.  ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์  

เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้น และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู ้มาถึงแล้ว  

ด้วยอาสนะและน�้า 

๓.  การงานใดเป็นงานในบ้านของสามี คือการท�าผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้าย  

เธอเป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายใน 

การงานนั้น สามารถจัดท�า 

๔.  ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามี คือทาส คนใช้ หรือกรรมกร  

ย่อมรู้การงานท่ีชนเหล่าน้ันท�าแล้วหรือยังไม่ได้ท�า และย่อมรู้อาการของคนภายใน 

ผู้เป็นไข้ ว่าดีขึ้นหรือว่าทรุดลง และย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควร

๕.  สิง่ใดทีส่ามหีามาได้ จะเป็นทรัพย์ ข้าว เงนิหรอืทอง ย่อมรกัษาคุม้ครอง 

สิง่น้ันไว้ และไม่เป็นนกัเลงการพนนั ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนกัดืม่ ไม่ผลาญทรพัย์ให้พนิาศ 

๖.  เป็นอุบาสิกา ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ 

๗.  เป็นผูม้ศีลี งดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มสุาวาท 

และการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

๘.  เป็นผู้มีการบริจาค มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน 

มจีาคะอนัปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยนิดใีนการสละ ควรแก่การขอ ยนิดใีนการจ�าแนก

แจกทาน

มาตคุามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการนีแ้ล เมือ่ตายไปย่อมเข้าถงึความเป็น

สหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา

พระอาจารย์ได้อธิบายว่า ดนตรีประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ คือ 
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๑.  ดนตรท่ีีหุม้หนังหน้าเดยีว ในจ�าพวกกลองเป็นต้นทีหุ่ม้หนงั ชือ่ว่า อาตตะ 

๒.  ดนตรีที่หุ้มหนัง ๒ หน้า ชื่อว่า วิตตะ 

๓.  ดนตรีที่หุ้มหนังทั้งหมด ชื่อว่า อาตตวิตตะ 

๔.  ดนตรีมีปี่เป็นต้น ชื่อว่า สุสิระ

๕.  ดนตรีมีสัมมดาล (ฉิ่ง) ท�าด้วยไม้ตาลเป็นต้น ชื่อว่า ฆนะ

และข้อว่า ทอดอนิทรย์ีลงอนัเป็นเหตใุห้เทวดาเหล่านัน้รู้ว่าพระเถระไม่ต้องการ 

จึงพากันอันตรธานหายไป คือพระเถระคิดว่า เทวดาเหล่านี้ท�าสิ่งที่ไม่สมควร จึงทอด

อินทรีย์ลงเบ้ืองต�่า คือลืมตาไม่มองดู ทอดสายตาลงไม่มองดู เทวดาเหล่านั้นคิดว่า  

เราฟ้อน เราขบั แต่พระผูเ้ป็นเจ้าอนรุุทธะไม่ยินด ีลมืตาไม่มองด ูเราจะฟ้อนจะขบัไป

ท�าไม ดั่งนี้แล้วจึงหายไปในที่นั้นเอง

ยสสูตร๗๖ 

พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นโกสัมพี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่  

เสด็จถึงพราหมณคามแห่งชนชาวโกศลชื่อ อิจฉานังคละ ประทับอยู่ที่ไพรสณฑ์ ชื่อ 

อิจฉานังคละ ใกล้พราหมณคามชื่ออิจฉานังคละนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้าน 

อิจฉานังคละได้สดับข่าว พากันถือของเคี้ยวของกินเป็นอันมากเข้าไปทางไพรสณฑ ์

ชื่ออิจฉานังคละนั้น ครั้นแล้วได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอก

สมยันัน้ ท่านพระนาคติะเป็นอปัุฏฐากของพระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์ตรสั

ถามหาพระนาคติะว่า พวกใครทีส่่งเสียงอือ้อึงอยูน่ัน้ คล้ายกบัพวกชาวประมงแย่งปลากัน 

ท่านพระนาคติะกราบทลูว่า พราหมณ์และคฤหบดชีาวบ้านอจิฉานังคละเหล่านี ้พากนั

ถอืของเค้ียวของกนิเป็นจ�านวนมาก มายืนชมุนมุกนั อยูท่ีซุ่ม้ประตูด้านนอกเพือ่ถวาย

๗๖ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๑๙๓/๓๕๒.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้า ตรัสว่า เธออย่าติดยศ และยศก็

อย่าติดเรา ผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนา ไม่พึงได้โดยไม่ยาก ไม่พึงได้โดยไม่

ล�าบาก ซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะคือการออก สุขอันเกิดแต่วิเวก ความสงัด สุขอัน

เกดิแต่ความสงบ สุขอันเกิดแต่ความตรสัรู ้ทีเ่ราพงึได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก 

ได้โดยไม่ล�าบาก ผู้นั้นชื่อว่า พึงยินดีสุขอันไม่สะอาด สุขในการหลับนอน และสุขที่

อาศยัลาภสกัการะและการสรรเสรญิ จงึไม่พงึได้ตามความปรารถนา ไม่พงึได้โดยไม่ยาก 

ไม่พึงได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งสุขเหล่านั้น คือสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะ ความออกเป็นต้น

ท่านพระนาคติะได้กราบทลูว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ ขอพระสคุตทรงรบั 

บดันีเ้ป็นเวลาท่ีพระผูมี้พระภาคเจ้าจะทรงรับ พระผูม้พีระภาคเจ้าจกัเสดจ็ไปทางใด ๆ 

พราหมณ์และคฤหบดชีาวนคิมและชาวชนบทกจ็กัหลัง่ไหลไปทางนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืน

ฝนเมด็ใหญ่ตกลงมา น�า้กย่็อมไหลไปตามท่ีลุม่ฉะนัน้ ข้อนัน้เพราะพระผูม้พีระภาคเจ้า

ทรงมีศีลและพระปัญญา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธออย่าติดยศ และยศก็อย่าติดเรา ผู้ใดแลไม่พึงได้  

ตามความปรารถนา ไม่พงึได้โดยไม่ยาก ไม่พงึได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สขุอนัเกดิแต่เนกขมัมะ 

วเิวก ความสงดั ความสงบ ความตรสัรู ้ทีเ่ราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก 

ได้โดยไม่ล�าบาก ผู้น้ันช่ือว่า พึงยินดีความสุขที่ไม่สะอาด สุขจากการหลับนอน  

และสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ แม้เทวดาบางพวกก็ไม่พึงได้ตาม 

ความปรารถนา ไม่พึงได้โดยไม่ยาก ไม่พงึได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สุขอนัเกดิแต่เนกขมัมะ 

ความออก วเิวก ความสงดั ความสงบ ความตรสัรูท้ีเ่ราพงึได้ตามปรารถนา ได้โดย 

ไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก แม้เธอทัง้หลายมาประชมุพร้อมกนั ประกอบการอยูด้่วยการ

คลุกคลด้ีวยหมู่คณะ ย่อมมีความเหน็อย่างนีว่้า ท่านเหล่าน้ีไม่พงึได้ตามความปรารถนา  

ไม่พงึได้โดยไม่ยาก ไม่พงึได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สขุอนัเกดิแต่เนกขมัมะ ความออก วเิวก 

ความสงัด ความสงบ ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  

ได้โดยไม่ล�าบากแน่นอน ก็ความจริงเป็นอย่างนั้น เพราะท่านเหล่านี้มาประชุมพร้อม
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หน้ากนั ประกอบการอยูด้่วยการคลกุคลด้ีวยหมูค่ณะอยู ่เราเหน็ภิกษท้ัุงหลายในธรรมวนัิย

น้ีใช้น้ิวจ้ีเล่นกระซิกกระซี้กันและกันอยู่ เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ท่านเหล่านี ้

ไม่พึงได้ตามความปรารถนา ไม่พึงได้โดยไม่ยาก ไม่พึงได้ไม่ล�าบาก ซึ่งสุขอันเกิดแต่

เนกขัมมะ ความออก วิเวก ความสงัด ความสงบ ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความ

ปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบากแน่นอน ความจรงิเป็นอย่างนัน้ เพราะท่าน

เหล่านี้มัวใช้น้ิวจี้เล่นกระซิกกระซ้ีกันและกันอยู่ เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 

ฉนัอาหารเตม็ท้องพอความต้องการแล้ว มัวประกอบความสุขในการนอน สุขในการเอน 

สขุในการหลับอยู่ เรานัน้มีความคิดอย่างนีว่้า ท่านเหล่านีไ้ม่พงึได้ตามความปรารถนา 

ไม่พงึได้โดยไม่ยาก ไม่พงึได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สขุอนัเกดิแต่เนกขมัมะ ความออก วเิวก 

ความสงัด ความสงบ ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  

ได้โดยไม่ล�าบากแน่นอน ความจริงเป็นอย่างนัน้ เพราะท่านเหล่านีฉ้นัอาหารเตม็ท้องพอ 

แก่ความต้องการแล้ว มัวประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุข

ในการหลบัอยู ่เราเหน็ภิกษุในธรรมวนัิยน้ีนัง่สมาธอิยูท่ีวิ่หารใกล้บ้าน เรานัน้มีความคดิ

อย่างนีว่้า บัดน้ีคนวดัหรือสมณุทเทสคือสามเณรจกับ�ารงุท่านผูน้ี ้ท�าให้เธอไปจากสมาธิ

น้ันเสีย เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่พอใจด้วยการอยู่ใกล้บ้านของภิกษุนั้น เราเห็นภิกษุ 

ในธรรมวนัิยนีน้ัง่โงกง่วงอยูใ่นป่า เรานัน้มีความคดิอย่างนีว่้า บัดนี ้ท่านผูน้ีพ้อบรรเทา

ความล�าบากในการหลับนอนนี้ได้แล้ว จักกระท�าความส�าคัญว่าอยู่ในป่าไว้ในใจได้

ประมาณเท่านี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจด้วยการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น เราเห็นภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้นั่งไม่เป็นสมาธิอยู่ในป่า เรานั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า บัดนี้ ท่านผู้นี้จัก

ตั้งจิตมั่น หรือจักตามรักษาจิตที่ตั้งมั่นแล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจด้วยการอยู่ใน

ป่าของภิกษุนั้น เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร นั่งสมาธิอยู่ในป่า  

เราน้ันมีความคิดอย่างนี้ว่า บัดนี้ ท่านผู้นี้จักเปลื้องจิตที่ยังไม่หลุดพ้น หรือจักตาม

รักษาจิตที่หลุดพ้นแล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุนั้น สมัยใด 

เราเดินทางไกล ไม่เห็นอะไร ๆ ข้างหน้าข้างหลัง สมัยนั้น เรามีความผาสุก
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ปัตตสูตร๗๗  

ว่าด้วยการคว�่าบาตร

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สงฆ์หวังอยู่ พึงคว�่าบาตรแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วย  

องค์ ๘ ประการ คือ

๑. อุบาสกพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย 

๒. พยายามเพื่อความฉิบหายแก่ภิกษุทั้งหลาย 

๓. พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย 

๔. ย่อมด่า ย่อมบริภาษภิกษุทั้งหลาย 

๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากภิกษุทั้งหลาย 

๖. ติเตียนพระพุทธเจ้า 

๗. ติเตียนพระธรรม 

๘. ติเตียนพระสงฆ์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สงฆ์หวังอยู่ พึงหงายบาตรแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วย  

องค์ ๘ ประการ คือ

๑. อุบาสกไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย

๒. ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่ภิกษุทั้งหลาย

๓. ไม่พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย

๔. ไม่ด่า ไม่บริภาษภิกษุทั้งหลาย

๕. ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากภิกษุทั้งหลาย

๖. สรรเสริญพระพุทธเจ้า

๗๗ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๑๙๔/๓๕๗.
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๗. สรรเสริญพระธรรม

๘. สรรเสริญพระสงฆ์

ในพระสูตรนี้ ค�าว่า พึงคว�่าบาตร ไม่ใช่หมายความว่า เอาบาตรคว�่าหน้าลง 

แต่หมายความว่าไม่รบัการถวายสกัการะของอบุาสกนัน้ ส่วนหงายบาตร หมายความว่า 

รับสกัการะของอุบาสกนัน้ได้ คว�า่บาตรกค็อืไม่ให้รบัไทยธรรมทีอ่บุาสกนัน้ถวาย ไม่ใช่

คว�่าบาตรโดยคว�่าปากบาตรลง หงายบาตรก็คือว่ารับไทยธรรมที่อุบาสกนั้นถวาย

อัปปสาทสูตร๗๘ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุบาสกหวังอยู่ พึงประกาศความไม่เลื่อมใสแก่ภิกษุ  

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  ภิกษุพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย 

๒.  พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย 

๓.  ด่า บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย 

๔.  ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย 

๕.  ติเตียนพระพุทธเจ้า 

๖.  ติเตียนพระธรรม

๗.  ติเตียนพระสงฆ์

๘.  และอุบาสกท้ังหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นในที่อโคจร (คัมภีร์โบราณว่า : 

เทวดาทั้งหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น)

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุบาสกหวังอยู่ พึงประกาศความเลื่อมใสแก่ภิกษุ  

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๗๘ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๑๙๖-๑๙๗/๓๕๗-๓๕๘.
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๑.  ภิกษุไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ไม่ด่า ไม่บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ไม่ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  สรรเสริญพระพุทธเจ้า

๖.  สรรเสริญพระธรรม

๗.  สรรเสริญพระสงฆ์

๘.  และอุบาสกท้ังหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นในที่โคจร (คัมภีร์โบราณว่า :  

เทวดาทั้งหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น)

ปฏสิารณยีสูตร๗๙ 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า สงฆ์หวังอยู ่พงึกระท�าปฏสิารณยีกรรมแก่ภกิษุผู้ประกอบ

ด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ด่า บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  ติเตียนพระพุทธเจ้า

๖.  ติเตียนพระธรรม

๗๙ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๑๙๘-๑๙๙/๓๕๘-๓๕๙.
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๗.  ติเตียนพระสงฆ์

๘.  ไม่ยังค�ารับต่อคฤหัสถ์ที่ชอบธรรมให้เป็นจริง

พระพทุธเจ้าตรสัว่า สงฆ์หวงัอยู่ พงึระงบัปฏสิารณยีกรรมแก่ภกิษผุูป้ระกอบ

ด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  ภิกษุไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ไม่ด่า ไม่บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ไม่ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า

๖.  กล่าวสรรเสริญพระธรรม

๗.  กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์

๘.  ยังค�ารับต่อคฤหัสถ์ที่ชอบธรรมให้เป็นจริง

ค�าว่า ปฏิสารณยีกรรม เป็นสงัฆกรรมอย่างหนึง่ทีส่งฆ์พงึกระท�าแก่ภกิษ ุคอื

ประกาศว่าภกิษช่ืุอนัน้ได้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ คอื พยายามเพือ่ความเสือ่มลาภ

แก่คฤหสัถ์ทัง้หลาย เป็นต้น จงึสวดกรรมวาจาให้ภกิษนุัน้ขอขมา ภกิษนุัน้เมือ่ถกูสงฆ์

สวดปฏิสารณียกรรมดั่งนี้ ต้องไปหาคฤหัสถ์นั้น ถ้าไปรูปเดียวไม่ได้ ก็ให้ไปกับภิกษุ

อีกรูปหนึ่งเป็นอนุทูต และเมื่อพูดจาตกลงกันแล้ว ก็ให้แสดงอาบัติต่อหน้าคฤหัสถ์นั้น

และขอขมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงอธิบายว่า ควรหมายความว่า ขอขมาต่อ

พระรัตนตรยั เพราะว่าได้กล่าวตเิตยีนพระพทุธเจ้าด้วย ตเิตยีนพระธรรมด้วย ตเิตยีน

พระสงฆ์ด้วย และเม่ือได้ปฏบิติัดัง่นีแ้ล้ว กใ็ห้สวดกรรมวาจาระงบัปฏสิารณยีกรรมนัน้

แก่ภิกษุผู้ที่เลิกประพฤติดั่งนั้น คือไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

เป็นต้น
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วัตตตสิูตร๘๐ 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ภกิษผุูอั้นสงฆ์ลงตสัสปาปิยสกิากรรม ต้องประพฤตชิอบ

ในธรรม ๘ ประการ คือ 

๑.  ไม่พึงให้อุปสมบท 

๒.  ไม่พึงให้นิสัย 

๓.  ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔.  ไม่พึงยินดีการสมมติตนเป็นผู้ให้โอวาทภิกษุณี 

๕.  แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงให้โอวาทภิกษุณี 

๖.  ไม่พึงยินดีการได้รับสมมติไร ๆ จากสงฆ์ 

๗.  ไม่พึงได้รับต�าแหน่งหัวหน้าไร ๆ 

๘.  ไม่พึงเป็นประธานให้ประพฤติวุฏฐานวิธี

ตัสสปาปิยสิกากรรม เป็นกรรมอย่างหนึ่งคือการลงโทษ ส�าหรับท�าแก ่

พระภิกษุผู้เป็นจ�าเลย ผู้จงใจปกปิดความประพฤติเสียของตนด้วยให้การเท็จ

ราคเปยยาล๘๑ 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า เธอทัง้หลายพงึเจริญธรรม ๘ ประการ เพือ่ความรูย้ิง่ซึง่

ราคะ คือสัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑  

สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อความรู้  

ยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการ คือ

๘๐ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๒๐๐/๓๕๙.
๘๑ องฺ. อฏฺก. ๒๓/๒๐๑-๒๐๔/๓๖๐-๓๖๑.
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๑.  ผูม้รีปูสญัญาในภายใน เห็นรปูทัง้หลายในภายนอกเลก็น้อย ทัง้มผีวิพรรณดี 

ทัง้มผีวิพรรณทราม ย่อมมีความส�าคัญอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้แล้ว จงึรูจ้งึเหน็ 

๒.  ผู้มีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได้  

ทัง้มผีวิพรรณด ีทัง้มผีวิพรรณทราม ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้

แล้ว จึงรู้จึงเห็น

๓.  ผู ้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กน้อย ทั้งมี 

ผวิพรรณดี ท้ังมีผวิพรรณทราม ย่อมมีความส�าคญัอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้แล้ว 

จึงรู้จึงเห็น 

๔.  ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได้  

ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูป 

เหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น 

๕.  ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว มีสีเขียว  

รัศมีเขียว แสงสว่างเขียว ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูปเหล่านั้นแล้ว  

จึงรู้จึงเห็น 

๖.  ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง 

รศัมเีหลอืง แสงสว่างเหลอืง ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้แล้ว 

จึงรู้จึงเห็น 

๗.  ผูมี้อรปูสญัญาในภายใน เหน็รปูทัง้หลายในภายนอกแดง มสีแีดง รศัมแีดง 

แสงสว่างแดง ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูปเหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น

๘.  ผูม้อีรปูสญัญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รศัมีขาว 

แสงสว่างขาว ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูปเหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อความรู้  

ยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการ คือ 
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๑.  ผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปทั้งหลาย

๒.  ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก 

๓.  ย่อมน้อมใจเชื่อว่า งาม๘๒ 

๔.  เพราะล่วงรูปสญัญาโดยประการท้ังปวง เพราะดบัปฏฆิสญัญา ความส�าคญั

หมายกระทบกระทัง่ เพราะไม่มมีนสกิารถงึนานตัตสญัญาคอืความส�าคญัหมายต่าง ๆ 

ในรูปเป็นต้น ย่อมเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ 

๕.  เพราะล่วงอากาสานญัจายตนะโดยประการทัง้ปวง ย่อมเข้าถึงวญิญาณญั-

จายตนะ ด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ 

๖.  เพราะล่วงวญิญาณญัจายตนะโดยประการทัง้ปวง ย่อมเข้าถงึอากญิจญัญาย-

ตนะ ด้วยมนสิการว่า อะไร ๆ ย่อมไม่มี 

๗.  เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงเนวสัญญา- 

นาสัญญายตนะ

๘.  เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง ย่อมเข้าถึง 

สัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาเวทนา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อก�าหนดรู้ 

เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป 

เพ่ือความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงราคะ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ ความร้ายกาจ  

เพือ่สละคนืซึง่โมหะ ความหลง เพือ่สละคนืซึง่โกธะ ความโกรธ เพือ่สละคืนซึง่อปุนาหะ 

ความผูกโกรธไว้ เพื่อสละคืนซึ่งมักขะ ความลบหลู่คุณท่าน เพื่อสละคืนซึ่งปลาสะ 

ความตีเสมอคือยกตนเทียมท่าน เพื่อสละคืนอิสสา ริษยา เพื่อสละคืนมัจฉริยะ  

ความตระหนี่ เพื่อสละคืนมายา เจ้าเล่ห์ เพื่อสละคืนสาเถยยะ โอ้อวด เพื่อสละคืน

๘๒ ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อธิบายบาลีข้อ ๓๔๐ ว่า น้อมใจว่ากสิณงาม 

 บริสุทธิ์หมดจด หรืองาม คือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่น่าเกลียดด้วยอ�านาจเมตตาเป็นต้น.
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ถัมภะ หัวดือ้ เพือ่สละคนืสารัมภะ แข่งด ีเพือ่สละคนืมานะ ถอืตวั เพือ่สละคนือตมิานะ 

ดูหมิ่นท่าน เพื่อสละคืนมทะ ความมัวเมา เพื่อสละคืนปมาทะ ความประมาท  

รวมเป็นเพื่อสละคืนกิเลส ๑๗ ประการ

ในพระสูตรนี้ แสดงธรรมปฏิบัติเพื่อก�าหนดรู้ เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ 

เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพ่ือความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ  

เพื่อสละคืน กิเลส ๑๗ ข้อต่างจากอุปกิเลส ๑๖ คือข้อ ๑ แห่งอุปกิเลส ๑๖ ว่า  

อภิชฌาวิสมโลภะ แต่ในที่นี้ข้อ ๑ ว่าราคะ กับในอุปกิเลส ๑๖ นั้นไม่มีโมหะ คือ 

ไม่ได้แสดงโมหะไว้โดยตรง แต่ในที่นี้มีโมหะ เพราะในอุปกิเลส ๑๖ ไม่ได้แสดงโมหะ

ไว้จึงม ี๑๖ แต่ว่าในท่ีนีมี้แสดงไว้จงึเป็น ๑๗ ฉะนัน้ ในทีน่ีจ้งึเท่ากบัว่าแสดงกเิลสหรอื

อุปกิเลส ๑๗

ปิณโฑลภารทวาชสูตร๘๓ 

พระพทุธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสติาราม ใกล้กรงุโกสัมพ ีท่านพระปิณโฑลภาร-

ทวาชะได้พยากรณ์อรหตัตผลว่า เรารูช้ดัว่า ชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กรณยีะ

คอืกจิทีพ่งึท�า ท�าเสรจ็แล้ว กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีอ้กีมิได้มี ครัง้นัน้ ภกิษมุากรปู

เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่าน 

พระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลว่า เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่

จบแล้ว กรณียะคือกิจท่ีพึงท�า ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี  

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะเหน็อ�านาจประโยชน์อะไรจงึพยากรณ์อรหตัตผล พระพทุธเจ้า

ตรัสว่า เพราะความท่ีอินทรีย์ ๓ ประการ อันตนเจริญแล้ว กระท�าให้มากแล้ว  

ภกิษปิุณโฑลภารทวาชะจงึพยากรณ์อรหตัตผลได้ว่า เรารูช้ดัว่า ชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์

อยู่จบแล้ว กรณียะคือกิจที่พึงท�าท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี 

๘๓ ส�. มหา. ๑๙/๑๐๐๓-๑๐๐๙/๒๙๖-๒๙๗. 
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อินทรีย์ ๓ ประการ คือสตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ ๑ สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ ๑ 

ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือ ปัญญา ๑ อินทรีย์ ๓ ประการนี้มีอะไรเป็นที่สุด มีความสิ้น

เป็นที่สุด มีความสิ้นแห่งอะไรเป็นที่สุด มีความส้ินแห่งชาติชราและมรณะเป็นที่สุด 

ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะเห็นความสิ้นแห่งชาติชราและมรณะ ดังนี้แล จึงพยากรณ ์

อรหัตตผลว่า เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กรณียะท�าเสร็จแล้ว  

กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี

เสขสูตร๘๔ 

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 

แล้วตรสัว่า ปรยิายทีภ่กิษผุูเ้ป็นเสขะอาศยัแล้ว ต้ังอยู่ในเสขภมิู พึงรูว่้าเราเป็นพระเสขะ 

ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ พึงรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะ  

มีอยู่หรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแบบอย่าง มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่

อาศัย ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้เนื้อความแห่งภาษิตนี้ แจ่มแจ้งด้วยเถิด ภิกษุ 

ทั้งหลายฟังแล้วจากพระองค์จักทรงจ�าไว้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“ปรยิายท่ีภิกษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแล้ว ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิ พงึรูว่้าเราเป็นพระเสขะ 

ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ พึงรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะ  

มีอยู่ ปริยายท่ีภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ  

เป็นไฉน ภกิษุผูเ้ป็นเสขะในธรรมวนิยันี ้ย่อมรูช้ดัว่า นีท้กุข์ นีท้กุขสมทุยั นีทุ้กขนโิรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อกีประการหนึง่ ภกิษผุูเ้ป็นเสขะ ย่อมพจิารณาเห็นดงันีว่้า สมณะหรอืพราหมณ์

อืน่ภายนอกจากศาสนานี ้ซึง่จะแสดงธรรมท่ีจรงิแท้แน่นอนเหมอืนพระผูม้พีระภาคเจ้า 

มีอยู่หรือ พระเสขะนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์อื่น ภายนอกจาก 

ศาสนานี ้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มี

๘๔ ส�. มหา. ๑๙/๑๐๓๑-๑๐๓๗/๒๙๖. 
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อกีประการหนึง่ ภิกษุผู้เป็นเสขะย่อมรูช้ดัซึง่อนิทรย์ี ๕ คอืสัทธนิทรย์ี อนิทรย์ี

คือศรัทธา ๑ วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ ความเพียร ๑ สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ ๑ 

สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ ๑ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา ๑ อินทรีย์ ๕  

น้ันมีสิ่งใดเป็นคติ มีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่ง มีส่ิงใดเป็นผล มีสิ่งใดเป็นที่สุด ภิกษุผู้เป็น 

เสขะ ยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยนามกายอยู่ แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ปริยาย

แม้นี้แล ที่ภิกษุเป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ

ก็ปริยายท่ีภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ว่าเราเป็น 

พระอเสขะ เป็นไฉน ภิกษุผู้เป็นอเสขะในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ ๕ คือ 

สทัธนิทรีย์ วริยินิทรย์ี สตนิทรย์ี สมาธนิทรย์ี ปัญญนิทรย์ี อนิทรีย์ ๕ มีส่ิงใดเป็นคติ 

มีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่ง มีสิ่งใดเป็นผล มีสิ่งใดเป็นที่สุด อริยสาวกผู้เป็นอเสขะถูกต้อง 

สิง่น้ันด้วยนามกายอยู ่และเหน็แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ปรยิายแม้นีแ้ลท่ีภกิษผูุ้เป็น

อเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระอเสขะ

อีกประการหน่ึง ภิกษุผู้เป็นอเสขะ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ ๖ คือจักขุนทรีย์ 

อนิทรีย์คอืจักษ ุตา ๑ โสตนิทรย์ี อนิทรีย์คอืโสตะ หู ๑ ฆานนิทรย์ี อนิทรย์ี คอืฆานะ 

จมูก ๑ ชวิหนิทรย์ี อินทรย์ีคือชวิหา ล้ิน ๑ กายนิทรย์ี อนิทรีย์คอื กาย ๑ มนินทรย์ี 

อินทรีย์คือมนะ ใจ ๑ อริยสาวกผู้เป็นอเสขะย่อมรู้ชัดว่า อินทรีย์ ๖ เหล่านี้จักดับไป

หมดสิน้โดยประการทัง้ปวง ไม่มเีหลอื และอนิทรย์ี ๖ เหล่าอืน่จักไม่เกดิขึน้ในภพไหน ๆ 

ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่าเราเป็น

พระอเสขะ″

ข้อทีว่่า พระเสขะยงัไม่ถูกต้องคือได้เฉพาะด้วยนามกาย แล้วเฉยอยู่ อธิบายว่า 

ย่อมไม่อาจถูกต้องคือได้เฉพาะ ค�าว่า แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา คือย่อมรู้ชัด

ด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา (ปัจจเวกขณญาณ) ว่า ชื่อว่า อินทรีย์คืออรหัตตผลเบื้อง

บนยงัมอียู ่ส่วนในภมิูของอเสขะ ค�าว่า ถกูต้องแล้วอยู ่คอืได้เฉพาะแล้วเฉยอยู ่ค�าว่า 

ด้วยปัญญา คือย่อมรู้ชดัด้วยปัญญาเคร่ืองพจิารณา ว่า ชือ่ว่าอินทรย์ีคืออรหตัตผลมอียู ่

(จริง) แม้ค�าทั้ง ๒ ว่า น กุหิญฺจิ กิสฺมิญฺจิ เป็นค�าที่ใช้แทนกันและกันอยู่ อธิบายว่า 

จะไม่เกดิข้ึนในภพไร ๆ ในสตูรน้ี อินทรย์ี ๕ เป็นโลกตุตระ ส่วนอนิทรย์ี ๖ พระพทุธเจ้า

ตรัสที่เป็นโลกียะ อาศัยวัฏฏะเท่านั้น
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ปทสูตร๘๕ 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า รอยเท้าชนิดใดชนดิหนึง่ของสตัว์ผูเ้ทีย่วไปบนพืน้แผ่นดนิ 

รอยเท้าเหล่านัน้ท้ังหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง โลกกล่าวว่า เป็นยอด

ของรอยเท้าเหล่าน้ัน เพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ แม้ฉันใด บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่

ย่อมเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้บทคอืปัญญนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืปัญญา เรากล่าวว่าเป็นยอด

แห่งบทธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ฉันนั้นเหมือนกัน บทแห่งธรรม

ทัง้หลายย่อมเป็นไปเพ่ือความตรสัรู้เป็นไฉน ได้แก่บทแห่งธรรม คอืสทัธนิทรย์ี วริิยนิทรย์ี 

สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้

ค�าว่า บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู ้ คือ  

บทธรรมบทใดบทหนึ่ง ได้แก่ส่วนธรรมส่วนใดส่วนหนึ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้

สารสูตร๘๖  

ว่าด้วยปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งบทธรรม

พระพทุธเจ้าตรสัว่า รอยเท้าชนิดใดชนดิหนึง่ของสตัว์ผูเ้ทีย่วไปบนพืน้แผ่นดนิ 

รอยเท้าเหล่านัน้ท้ังหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง โลกกล่าวว่า เป็นยอด

ของรอยเท้าทั้งหลาย เพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ แม้ฉันใด บทแห่งธรรมเหล่าใด 

เหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้ บทคือปัญญินทรีย์ เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่ง 

บทธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้ ฉันนั้นเหมือนกัน ไม้มีกล่ินท่ีแก่น 

ชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทน์แดง โลกกล่าวว่าเป็นยอดของไม้เหล่านั้น แม้ฉันใด  

โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา เรากล่าวว่าเป็น 

ยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ฉันนั้นเหมือนกัน  

ก็โพธิปักขิยธรรมเป็นไฉน คือสัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย ์ 

๘๕ ส�. มหา. ๑๙/๑๐๓๘-๑๐๓๙/๓๐๕. 
๘๖ ส�. มหา. ๑๙/๑๐๔๐-๑๐๔๓/๓๐๕-๓๐๖.
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ปัญญินทรีย์ เป็นโพธิปักขิยธรรม ย่อมเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้ ไม้มกีลิน่ทีแ่ก่นชนดิใด

ชนดิหนึง่ จนัทน์แดง โลกกล่าวว่าเป็นยอดของไม้เหล่านั้น แม้ฉันใด โพธิปักขิยธรรม

เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ปัญญินทรีย์ เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น  

เพราะเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้ฉันน้ันเหมือนก้น

ปตฏิฐติสูตร๘๗  

ว่าด้วยธรรมอันเอก

พระพทุธเจ้าตรสัว่า อินทรย์ี ๕ เป็นอนัภกิษุผูต้ัง้อยูใ่นธรรมอนัเอกเจรญิแล้ว 

เจรญิดแีล้ว ธรรมอันเอกคือความไม่ประมาท กค็วามไม่ประมาทเป็นไฉน ภกิษใุนธรรม

วินัยนี้ย่อมรักษาจิตในอาสวะและในธรรมที่มีอาสวะ เมื่อเธอรักษาจิตในอาสวะและ 

ในธรรมที่มีอาสวะ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ แม้ปัญญินทรีย์  

ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ภิกษุท้ังหลาย อินทรีย์ ๕ เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรม 

อันเอกเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว แม้ด้วยประการฉะนี้

อธบิายค�าว่า ย่อมรกัษาจติในอาสวะและในธรรมทีม่อีาสวะ คอืผูป้รารภธรรม

ที่เป็นไปใน ๓ ภูมิแล้ว ห้ามการเกิดขึ้นแห่งอาสวะ ชื่อว่า ย่อมรักษาจิตในสิ่งที่เป็น 

อาสวะและที่ประกอบด้วยอาสวะ

สสีปาสูตร๘๘  

เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมาก เหมือนใบไม้บนต้น

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ สีสปาวัน คือป่าไม้แห่งประดู่ลาย กรุงโกสัมพี  

คร้ังนัน้พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงถือใบประดูล่าย ๒-๓ ใบด้วยฝ่าพระหตัถ์ แล้วตรสัเรียก

๘๗ ส�. มหา. ๑๙/๑๐๔๔-๑๐๔๖/๓๐๖. 
๘๘ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๑๒/๕๔๘.
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ภกิษทุัง้หลายมา แล้วตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอทัง้หลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน 

ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบท่ีเราถือด้วยฝ่ามือกับใบบนต้น อันไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุ 

ทัง้หลายกราบทูลว่า ใบประดูล่าย ๒-๓ ใบทีพ่ระผูมี้พระภาคเจ้าทรงถือด้วยฝ่าพระหตัถ์

มีประมาณน้อย ที่บนต้นมากกว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่างนั้นเหมือนกัน สิ่งที่เรารู้

แลว้มไิด้บอกเธอทั้งหลายมีมาก ก็เพราะเหตไุรเราจึงไม่บอก เพราะสิง่นัน้ไมป่ระกอบ

ด้วยประโยชน์ มิใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ความคลาย

ก�าหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู ้ นิพพาน เพราะเหตุนั้น  

เราจึงไม่บอก ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย สิง่อะไรทีเ่ราได้บอกแล้ว เราได้บอกแล้วว่า นีท้กุข์  

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก  

เพราะสิง่น้ันประกอบด้วยประโยชน์ เป็นพรหมจรรย์เบือ้งต้น ย่อมเป็นไปเพือ่ความหน่าย 

ความคลายก�าหนดั ความดบั ความสงบ ความรูย้ิง่ ความตรสัรู ้นพิพาน เพราะฉะนัน้ 

เราจึงบอก เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า  

นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ขทริสูตร๘๙  

ว่าด้วยการท�าที่สุดแห่งทุกข์เพราะตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจจ์ 

ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ตามความ

เป็นจรงิแล้ว จกักระท�าท่ีสดุแห่งทุกข์โดยชอบ ดัง่นี ้มใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้ เปรยีบเหมอืน

ผู้ใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า เราจะเอาใบตะเคียน ใบทองหลาง หรือใบมะขามป้อมห่อน�้า

หรือตาลปัตรน�าไป ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ฉันใด ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราไม่ได้

ตรัสรู้ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-

อริยสัจจ์ ตามความเป็นจริงแล้ว จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ ดั่งนี้ มิใช่ฐานะที่

จะมีได้ ฉันนั้นเหมือนกัน ส่วนผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจจ์

๘๙ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๑๔/๕๔๙. 
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ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ตามความ

เป็นจรงิแล้ว จกักระท�าทีส่ดุแห่งทกุข์โดยชอบ ดัง่นี ้เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ เปรยีบเหมอืน

ผูใ้ดพงึกล่าวอย่างนีว่้า เราจกัเอาใบบวั ใบทองกวาวหรอืใบย่านทรายห่อน�า้หรอืตาลปัตร

น�าไป ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีจะมีได้ ฉนัใด ผูใ้ด พงึกล่าวอย่างนีว่้า เราได้ตรัสรูท้กุขอรยิสัจจ์ 

ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ตามความ

เป็นจริงแล้ว จกักระท�าทีส่ดุแห่งทกุข์โดยชอบ ดัง่นี ้เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ ฉนันัน้เหมอืนกนั 

เพราะฉะน้ันแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข ์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อธบิายค�าว่า ไม่ได้ตรสัรูแ้ล้ว คอืว่า ไม่บรรลุแล้ว และไม่แทงตลอดแล้วด้วยญาณ

ทัณฑสูตร๙๐  

ว่าด้วยผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจจ์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่ีบุคคลขว้างขึ้นไปบนอากาศแล้ว 

บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี บางคราวเอาปลาย

ตกลงมาก็มี ฉันใด สัตว์ท้ังหลายผู้มีนิวรณ์คืออวิชชา มีตัณหา เป็นเครื่องประกอบ  

ได้แล่นไปอยู่ ท่องเที่ยวไปอยู่ บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็มี บางคราวจากปรโลก

มาสู ่โลกน้ีก็มี ฉันนั้นเหมือนกัน ข้อนี้เพราะเหตุไร เพราะไม่เห็นอริยสัจจ์ ๔  

อริยสัจจ์ ๔ คือทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธ- 

คามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลาย พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม

ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อธบิายค�าว่า จากโลกนีไ้ปสูป่รโลก ความว่าจากโลกนีไ้ปโลกอืน่ คอื นรกบ้าง 

ก�าเนดิสตัว์เดรจัฉานบ้าง เปตวสัิยบ้าง มนษุย์บ้าง เทวโลกบ้าง อธบิายว่า เกดิในวฏัฏะ

นั้นแหละบ่อย ๆ

๙๐ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๑๖/๕๕๐. 
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เจลสูตร๙๑  

ว่าด้วยให้รีบเพียรเพื่อตรัสรู้ เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรกระท�าอย่างไร  

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เม่ือผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรกระท�าความพอใจ  

ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไม่ย่นย่อ ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะ 

อย่างแรงกล้า เพื่อดับไฟที่ผ้าหรือศีรษะนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลพึงวางเฉย  

ไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะท่ีถูกไฟไหม้แล้ว พึงกระท�าความพอใจ ความพยายาม  

ความอุตสาหะ ความไม่ย่นย่อ ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า  

เพ่ือตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริง อริยสัจจ์ ๔ เป็นไฉน คือ 

ทกุขอรยิสจัจ์ ทุกขสมุทัยอรยิสจัจ์ ทุกขนิโรธอรยิสัจจ์ ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาอริยสัจจ์ 

เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร เพื่อรู ้ตามความเป็นจริงว่า  

นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

สัตตสิตสูตร๙๒  

ว่าด้วยการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี พึงกล่าวอย่างนี้  

แก่ผู้มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปีว่า มาเถิดบุรุษผู้เจริญ ชนทั้งหลายจักเอาหอก ๑๐๐ เล่ม  

ทิ่มแทงท่านในเวลาเช้า ในเวลาเที่ยง ในเวลาเย็น ท่านนั้นถูกเขาเอาหอก ๓๐๐ เล่ม

ทิ่มแทงอยู่ทุก ๆ วัน มีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี จักตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ที่ยังไม่

ได้ตรัสรู้โดยล่วง ๑๐๐ ปีไป กุลบุตรผู้นั้นไปในอ�านาจแห่งประโยชน์ ควรจะรับเอา 

(ข้อเสนอน้ัน) ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารหรือสังสาระนี้มีเบื้องต้นที่สุดอัน

๙๑ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐.
๙๒ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๑๘/๕๕๑. 
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บคุคลไปตามอยูรู้่ไม่ได้แล้ว เบ้ืองต้นท่ีสดุแห่งการประหารด้วยหอก ดาบ หลาว และขวาน 

ย่อมไม่ปรากฏฉันใด ข้อนี้พึงมีได้ฉันนั้นว่า ก็เราไม่กล่าวการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ พร้อม

ด้วยทกุข์โทมนสั แต่เรากล่าวการตรสัรูอ้รยิสจัจ์ ๔ พร้อมด้วยสขุโสมนสั อรยิสจัจ์ ๔  

เป็นไฉน คือทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินี-

ปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความ

เป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

มีอธิบายว่า ค�าว่า ข้อน้ีพึงมีได้ฉันนั้น คือภิกษุทั้งหลาย ถ้าเหตุนี้พึงมีอยู ่

อย่างน้ีไซร้ เม่ือทุกข์และโทมนสันัน้เทียวกระทบอยูไ่ม่ขาดระยะ กจ็ะพงึบรรลสุจัจะนัน้

พร้อมกันทีเดียว

ปาณสูตร๙๓  

ว่าด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพ้นจากอบายใหญ่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ใน

ชมพทูวปีนี ้รวบรวมเข้าด้วยกนั ครัน้แล้วกระท�าให้เป็นหลาว ครัน้กระท�าให้เป็นหลาว

แล้ว พึงร้อยสัตว์ขนาดใหญ่ในมหาสมุทรด้วยหลาวขนาดใหญ่ สัตว์ขนาดกลางด้วย

หลาวขนาดกลาง สตัว์ขนาดเล็กด้วยหลาวขนาดเลก็ กสั็ตว์ขนาดเขือ่งในมหาสมทุรยงั

ไม่ทันหมด หญ้า ไม้ ก่ิงไม้ และใบไม้ในชมพูทวีปพึงถึงความส้ินไปหมดไปโดยแท ้ 

การที่จะเอาหลาวร้อยสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกว่าสัตว์ขนาดเขื่องนั้น  

มิใช่กระท�าได้ง่าย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตัวมันเล็ก ฉันใด อบายก็โตใหญ่ฉันนั้น 

บคุคลผูถึ้งพร้อมด้วยทฏิฐ ิพ้นจากอบายทีใ่หญ่โตอย่างนีแ้ล้ว ย่อมรูต้ามความเป็นจรงิ

ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

เพราะฉะน้ันแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข ์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

๙๓ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๑๙/๕๕๑. 
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ปฐมสุรยิูปมสูตร๙๔  

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนการตรัสรู้อริยสัจจ์

พระพทุธเจ้าตรสัว่า เมือ่พระอาทติย์จะขึน้ ส่ิงท่ีจะขึน้ก่อน ส่ิงท่ีเป็นนมิิตมาก่อน 

คือแสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อนการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔  

ตามความเป็นจริง คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบฉันนั้นเหมือนกัน อันภิกษุผู้มีความ

เห็นชอบ พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า จักรูต้ามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา เพราะฉะนัน้แล เธอทัง้หลายพงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้าม

ความเป็นจริง ดั่งนั้น

ทุตยิสุรยิูปมสูตร๙๕ 

ว่าด้วยพระตถาคตอุบัติ ความสว่างย่อมปรากฏขึ้น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใด 

ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากกย็งัไม่มเีพยีงนัน้ เวลานัน้มแีต่ความมดืมดิ 

มแีต่ความมวัเป็นหมอก กลางคนืกลางวนัไม่ปรากฏ เดือนหนึง่และกึง่เดือนกไ็ม่ปรากฏ 

ฤดูและปีก็ไม่ปรากฏ เมื่อใดพระจันทร์และพระอาทิตย์เกิดขึ้นในโลก เม่ือนั้นความ

ปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากก็ย่อมม ีเวลานัน้ไม่มีความมดืมิด ไม่มคีวามมวั

เป็นหมอก กลางคนืกลางวนัปรากฏ เดอืนหนึง่และกึง่เดอืนกป็รากฏ ฤดูและปีกป็รากฏ 

ฉนัใด ฉันนัน้เหมอืนกนั พระตถาคตอรหนัตสัมมาสมัพทุธเจ้ายงัไม่อบุตัขิึน้ในโลกเพยีงใด 

ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมากกย็งัไม่มเีพยีงน้ัน เวลานัน้มแีต่ความมดืมดิ  

มีแต่ความมัวเป็นหมอก การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย 

การจ�าแนก การกระท�าให้ง่าย ซ่ึงอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ กย็งัไม่ม ีเม่ือใดพระตถาคตอรหนัต-

๙๔ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๒๐/๕๕๒.
๙๕ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๒๑/๕๕๓. 
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สัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมาก

ก็ย่อมมี เวลานั้น ไม่มีความมืดมิด ไม่มีความมัวเป็นหมอก การบอก ฯลฯ  

การกระท�าให้ง่าย ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ก็ย่อมมี อริยสัจจ์ ๔ เป็นไฉน ก็คือทุกขอริยสัจจ์ 

ทกุขสมทุยัอรยิสจัจ์ ทกุขนโิรธอริยสจัจ์ ทุกขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัจ์ เพราะฉะนัน้แล 

เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย  

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อนิทขลีสูตร๙๖  

ว่าด้วยผู้รู้ตามเป็นจริง ย่อมรู้ผู้อื่นว่า รู้หรือไม่รู้

พระพทุธเจ้าตรสัว่า กส็มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ย่อมไม่รูช้ดัตาม

ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะ

หรอืพราหมณ์เหล่านัน้ย่อมต้องมองดหูน้าของสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ ว่าท่านผูน้ีเ้ม่ือ

รู้ย่อมรู้แน่ เมื่อเห็นย่อมเห็นแน่ เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเป็นของเบา คอยจะ

ลอยไปตามลม บุคคลวางไว้ทีภ่าคพืน้ทีร่าบเรยีบแล้ว ลมทศิบรูพาพงึพดัปยุนุน่หรอืปยุ

ฝ้ายน้ันไปยงัทิศประจมิได้ ลมทศิประจมิพงึพดัพาไปทางทศิบรูพาได้ ลมทศิอดุรพงึพดั

พาไปทางทิศทักษิณได้ ลมทิศทักษิณพึงพัดพาไปทางทิศอุดรได้ ข้อนี้เพราะเหตุใด 

เพราะปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนั้นเป็นของเบา ฉันใด ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 

เหล่าหน่ึงย่อมไม่รู้ชดัตามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมต้องมองดูหน้าของสมณะหรือ 

พราหมณ์อื่น ว่าท่านผู้นี้เม่ือรู้ย่อมรู้แน่ เมื่อเห็นย่อมเห็นแน่ ข้อนี้เพราะเหตุไร  

เพราะไม่เห็นอริยสัจจ์ ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน

๙๖ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๒๒/๕๕๔. 
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กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์ เหล่านั้น

ย่อมไม่ต้องมองดหูน้าสมณะหรือพราหมณ์อืน่ ว่าท่านผูน้ีเ้ม่ือรูย่้อมรูแ้น่ เม่ือเห็นย่อม

เห็นแน่ เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินมีรากลึก เขาฝังไว้ดีแล้ว ไม่หวั่นไหว  

ไม่เอนเอยีง แม้ลมฝนอย่างแรงจะพดัมาจากทศิบรูพา ทศิประจมิ ทศิอดุร ทศิทกัษณิ 

ก็ไม่สะเทือนสะท้านหวั่นไหว ข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝัง

ไว้ดีแล้ว ฉันใด สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า  

น้ีทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์ 

เหล่าน้ันไม่ต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่น ว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ย่อมรู้แน่  

เมื่อเห็นย่อมเหน็แน่ ข้อนัน้เพราะเหตุไร เพราะเห็นอรยิสจัจ์ ๔ ดแีล้ว ฉนันัน้เหมอืนกนั 

อรยิสจัจ์ ๔ เป็นไฉน คอืทกุขอรยิสัจจ์ ทกุขสมทุยัอรยิสัจจ์ ทกุขนโิรธอรยิสจัจ์ ทกุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร เพื่อรู้ตาม

ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อธิบายค�าว่า ย่อมต้องมองดูหน้า ได้แก่ตรวจดูอัธยาศัย อัธยาศัย พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในค�าว่า หน้า

วาทสีูตร๙๗  

ว่าด้วยผู้รู้ตามความเป็นจริง ไม่หวั่นไหวต่อผู้ยกวาทะ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า กภ็กิษุรูปใดรปูหนึง่ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิ ว่านีท้กุข์ 

นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ผู้มี

ความต้องการวาทะ ผูแ้สวงหาวาทะ พงึมาจากทิศบูรพา ทิศประจมิ ทิศอดุร ทิศทักษิณ 

ด้วยประสงค์ว่า จะยกวาทะของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจะสะเทือนสะท้าน หรือหว่ันไหว 

ต่อสมณะหรอืพราหมณ์นัน้โดยสหธรรม ข้อนีม้ใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้ เปรยีบเหมอืนเสาหนิ 

๙๗ ส�. มหา. ๑๙/๑๗๒๔/๕๕๕. 
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๑๖ ศอก เสาหินนั้นมีรากลึกไปข้างล่าง ๘ ศอก ข้างบน ๘ ศอก ถึงแม้ลมฝนอย่าง

แรงจะพัดมาแต่ทิศบูรพา ทิศประจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ก็ไม่สะเทือนสะท้าน  

หวั่นไหว ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝังไว้ดีแล้ว ฉันใด  

ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะ ผู้แสวงหาวาทะ 

พึงมาจากทิศบูรพา ทิศประจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ด้วยประสงค์ว่า จะยกวาทะของ

ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจะสะเทือนสะท้าน หรือหว่ันไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นโดย

สหธรรม ข้อนัน้ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะเหน็อรยิสจัจ์ ๔ ดแีล้ว 

ฉันนั้นเหมือนกัน ก็อริยสัจจ์ ๔ เป็นไฉน คือทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์  

ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอท้ังหลาย 

พงึกระท�าความเพยีร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

เขมกสูตร๙๘  

ว่าด้วยท่านพระเขมกะ

สมยัหนึง่ ภกิษผุูเ้ป็นพระเถระหลายรปูอยู ่ณ โฆสติาราม กรงุโกสมัพ ีกส็มัยนัน้ 

ท่านพระเขมกะอาพาธเป็นไข้หนัก ได้รบัทกุขเวทนา พกัอยูท่ีพ่ทริการาม ครัง้นัน้เปน็

เวลาเยน็ ภิกษผุูเ้ป็นพระเถระทัง้หลายออกจากท่ีพกัแล้ว เรยีกท่านพระทาสกะมากล่าวว่า 

ท่านทาสกะจงไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู่ จงบอกกับเขมกภิกษุอย่างนี้ว่า พระเถระท้ัง

หลายได้ถามท่านอย่างนี้ ว่าท่านพออดทนได้หรือ ยังพอเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้

หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่ก�าเริบขึ้น ทุกขเวทนา นั้นปรากฏว่าทุเลา ไม่ก�าเริบขึ้น

หรือ ท่านพระทาสกะรับค�าภกิษผุูเ้ป็นเถระทัง้หลายแล้ว เข้าไปหาท่านพระเขมกะถงึทีอ่ยู่ 

ได้กล่าวแก่ท่านพระเขมกะว่า พระเถระ ทัง้หลายถามถงึท่าน ว่าท่านพออดทนได้หรอื 

๙๘ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๒๒๕/๑๕๔. 
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ยงัพอเยยีวยาอตัภาพให้เป็นไปได้หรอื ท่านพระเขมกะตอบว่า ผมอดทนไม่ไหว เยยีวยา

อตัภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทกุขเวทนาอนักล้าของผมก�าเรบิขึน้ ไม่ทเุลาลงเลย ปรากฏว่า

ก�าเริบขึ้นไม่ทุเลาลง

ท่านพระทาสกะกลับจากส�านักท่านพระเขมกะ เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระ 

ทั้งหลายถึงที่อยู่ และได้เล่าให้ภิกษุผู้เป็นเถระฟังถึงค�าท่ีท่านพระเขมกะได้กล่าว  

พระเถระทั้งหลายจึงได้กล่าวว่า ท่านทาสกะจงเข้าไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู่ จงกล่าวกะ

เขมกภิกษุอย่างน้ีว่า พระเถระท้ังหลายกล่าวกะท่านอย่างนี้ว่า อุปาทานขันธ์คือ 

ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ เหล่านี ้พระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสแล้ว คอืขนัธ์เป็นทียึ่ดถือคอืรปู 

ขันธ์เป็นที่ยึดถือคือเวทนา ขันธ์เป็นที่ยึดถือคือสัญญา ขันธ์เป็นท่ียึดถือคือสังขาร  

ขันธ์เป็นที่ยึดถือคือวิญญาณ ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์  

ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ นี ้ว่าเป็นอัตตา หรอืว่ามอียูใ่นอตัตาหรอื ท่านพระทาสกะรบัค�า

ของภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายแล้ว จึงเข้าไปหาท่านเขมกะถึงที่อยู่ และได้กล่าวกะท่าน 

พระเขมกะตามท่ีพระเถระทัง้หลายได้ส่ัง ท่านพระเขมกะได้กล่าวตอบว่า อปุาทานขนัธ์ 

๕ เหล่านี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คือ อุปาทานขันธ์คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร

วิญญาณ ผมไม่พิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้ ว่าเป็นอัตตา หรือ  

ว่ามใีนอตัตา ท่านพระทาสกะกก็ลบัไปหาภกิษผุูเ้ป็นพระเถระทัง้หลาย และกไ็ด้กล่าว

ตามค�าที่ท่านพระเขมกะได้พูดนั้น

พระเถระทั้งหลายก็ได้สั่งท่านพระทาสกะว่า ท่านจงเข้าไปหาท่านพระเขมกะ

ถงึทีอ่ยู ่ครัน้แล้วจงกล่าวกะภกิษเุขมกะอย่างนีว่้า พระเถระทัง้หลายกล่าวกะท่านอย่าง

นีว่้า อปุาทานขนัธ์ ๕ เหล่านี ้คืออุปาทานขันธ์คือ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว ได้ทราบว่า ถ้าท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไร ๆ  

ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตาหรือว่ามีในอัตตา ถ้าเช่นนั้น ท่านเขมกะ 

ก็เป็นพระอรหันตขีณาสพ ท่านพระทาสกะรับค�าของภิกษุท้ังหลายแล้วเข้าไปหาท่าน

พระเขมกะถึงท่ีอยู่ แล้วกล่าวกับท่านพระเขมกะตามค�าที่พระเถระทั้งหลายได้กล่าว 

ท่านพระเขมกะได้ตอบว่า อปุาทานขนัธ์ ๕ เหล่านี ้คอือปุาทานขนัธ์คอื รปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วญิญาณ พระผูมี้พระภาคตรสัแล้ว ผมไม่ได้พจิารณาเหน็อะไร ๆ ในอปุาทาน 

ขันธ์ ๕ เหล่านี ้ว่าเป็นอตัตาหรอืว่ามใีนอตัตา และผมกไ็ม่ได้เป็นพระอรหันตขณีาสพ  
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แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอุปาทานขันธ์ ๕ และผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่า เราเป็นนี้  

ท่านพระทาสกะกก็ลบัจากส�านกัท่านพระเขมกะ เข้าไปหาภกิษุผู้เป็นพระเถระท้ังหลาย 

แล้วก็เล่าให้ฟังถึงถ้อยค�าที่ท่านพระเขมกะได้กล่าวตอบ

พระเถระท้ังหลายก็ได้สั่งท่านทาสกะว่า จงไปหาภิกษุพระเขมกะถึงท่ีอยู่อีก 

และกล่าวอย่างนี้ว่า พระเถระทั้งหลายถามท่านอย่างนี้ว่า ท่ีท่านกล่าวว่า เรามี  

นี้คืออย่างไร ท่านกล่าวรูปว่า เรามี หรือกล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ท่านกล่าวเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณว่า เรามี หรอืกล่าวว่า เรามนีอกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ  

ทีท่่านเขมกะกล่าวว่า เรามนัีน้คอือย่างไร ท่านพระทาสกะรับค�าของภกิษุทัง้หลายแล้ว 

ก็เข้าไปหาท่านพระเขมกะอีก และกไ็ด้กล่าวถงึถ้อยค�าทีท่่านพระเถระทัง้หลายได้สัง่ให้

ถามนัน้ ท่านพระเขมกะจงึได้กล่าวว่า พอทเีถดิท่านทาสกะ ท่านเดนิไปเดนิมาอย่างนี้

บ่อย ๆ จะมีประโยชน์อะไร จงไปหยิบเอาไม้เท้ามาเถิด ผมจะไปหาภิกษุผู้เถระ 

ทั้งหลายเอง

ครั้งนั้น ท่านพระเขมกะยันไม้เท้าเข้าไปหาภิกษุผู ้เถระทั้งหลายถึงท่ีอยู ่  

ได้สนทนาปราศรัยกับภิกษุผู้เป็นเถระท้ังหลาย ครั้นผ่านการสนทนาปราศรัยพอให้

ระลกึถึงกนัและกนัไปแล้ว นัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ ครัน้แล้ว ภกิษทุัง้หลาย ได้กล่าว

กะท่านพระเขมกะว่า ท่านเขมกะ ทีท่่านกล่าวว่า เรามนีัน้คอือย่างไร ท่านเขมกะตอบว่า 

ผมไม่กล่าวรูปว่า เรามี ทั้งไม่กล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ไม่กล่าวเวทนาสัญญาสังขาร

วิญญาณว่า เรามี ทั้งไม่กล่าวว่า เรามีนอกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ผม

เข้าใจว่า เรามใีนอปุาทานขนัธ์ ๕ และผมไม่ได้พิจารณาเหน็ว่า เราเป็นนี ้เปรียบเหมอืน

กลิน่ดอกอบุลกด็ ีกลิน่ดอกปทมุกด็ ีกลิน่ดอกบณุฑรกิ บวัขาวกดี็ ผูใ้ดหนอจะพงึกล่าว

อย่างนีว่้า กล่ินใบ กล่ินดอก หรอืว่ากล่ินเกสร ผูน้ัน้เมือ่กล่าวอย่างนี ้จะพงึกล่าวชอบ

ละหรอื พระภกิษผุูเ้ถระทัง้หลายกต็อบว่า ไม่เป็นอย่างนัน้ ท่านพระเขมกะจงึกล่าวว่า 

โดยทีถู่ก เมือ่จะกล่าวแก้ควรกล่าวแก้อย่างไร ท่านพระเถระทัง้หลายกก็ล่าวว่า โดยทีถ่กู 

เมื่อจะกล่าวแก้ ควรจะกล่าวแก้ว่า กลิ่นดอก ท่านพระเขมกะก็กล่าวต่อไปว่า ดูก่อน

อาวุโสทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ผมไม่กล่าวรูปว่า เรามี ท้ังไม่กล่าวว่า เรามี 

นอกจากรูป ไม่กล่าวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่า เรามี ท้ังไม่กล่าวว่า เรามี 

นอกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอุปาทานขันธ์ ๕  
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และผมไม่พจิารณาเหน็ว่า เราเป็นนี ้สงัโยชน์ส่วนเบือ้งต�า่ ๕ พระอริยสาวกละได้แล้ว

กจ็ริง แต่ท่านยังถอนมานะ ฉนัทะ อนุสยัอย่างละเอยีดในอปุาทานขนัธ์ ๕ ว่า เราม ี

ไม่ได้ สมัยต่อมาท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเส่ือมไปของอุปาทานขันธ ์

ทั้ง ๕ ว่า รูปดั่งนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปดั่งนี้ ความดับไปแห่งรูปดั่งนี้ เวทนาดั่งนี้  

สัญญาดั่งนี้ สังขารดั่งนี้ วิญญาณดั่งนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดั่งนี้ แห่งสัญญาดั่งนี้ 

แห่งสังขารดั่งนี้ แห่งวิญญาณดั่งนี้ ความดับไปแห่งเวทนาดั่งนี้ แห่งสัญญาดั่งนี้  

แห่งสังขารดั่งนี้ แห่งวิญญาณดั่งนี้ เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม

ไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ดั่งนี้อยู่ แม้ท่านยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดใน

อุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้นก็ถึงการเพิกถอนได้ 

เปรยีบเหมอืนผ้าเป้ือนเปรอะด้วยมลทนิ เจ้าของทัง้หลายมอบผ้านัน้ให้แก่ช่างซกัฟอก 

ช่างซกัฟอกขยีผ้้านัน้ ในน�า้ด่างขีเ้ถ้า ในน�า้ด่างเกลอื หรอืในโคมยั แล้วเอาซกัในน�า้ใส

สะอาด ผ้านั้นเป็นของสะอาดขาวผ่องก็จริง แต่ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นน�้าด่างขี้เถ้า  

กลิน่น�า้ด่างเกลอื หรอืกลิน่โคมยัทีล่ะเอยีด ช่างซกัฟอกมอบผ้านัน้ให้แก่เจ้าของทัง้หลาย 

เจ้าของทั้งหลายเก็บผ้าน้ันไว้ในหีบอบกลิ่น แม้ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นน�้าด่างขี้เถ้า  

กลิน่น�า้ด่างเกลอื หรอืกลิน่โคมยัทีล่ะเอยีด แม้กลิน่นัน้กห็ายไป ฉนัใด สงัโยชน์เบือ้งต�า่ 

๕ พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัย อย่างละเอียด

ในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ สมัยต่อมา ท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ

ความเสือ่มไปในอุปาทานขันธ์ทัง้ ๕ ว่า รปูดัง่นี ้ความเกดิขึน้แห่งรปูดัง่นี ้ความดบัไป

แห่งรปูดัง่นี ้ความเกิดข้ึนแห่งเวทนาสญัญาสังขารวิญญาณ ด่ังนี ้ความดบัไปแห่งเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณดัง่นี ้ เมือ่ท่านพจิารณาเห็น ความเกดิขึน้และความเส่ือมไปใน 

อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้อยู่ แม้ท่านยังถอน มานะ ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดใน

อปุาทานขนัธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ และอนสัุยนัน้กถ็งึการเพกิถอนได้  

ฉันนั้น

เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกับท่าน 

พระเขมกะว่า ผมทัง้หลายไม่ได้ถามมุง่หมายเบยีดเบยีนท่านเขมกะเลย แต่ว่าท่านเขมกะ

ย่อมสามารถพอจะบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ตื้นซึ่งค�าสอน

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันโดยพิสดาร ตามที่ท่านพระเขมกะบอกแล้ว แสดงแล้ว 

บัญญัติแล้ว แต่งตั้งแล้ว เปิดเผยแล้ว จ�าแนกแล้ว ท�าให้ตื้นแล้ว โดยพิสดาร
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ท่านเขมกะกล่าวค�านีแ้ล้ว ภกิษทุัง้หลายชืน่ชมยินดีภาษติของท่านพระเขมกะ 

เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวค�าไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ จิตของภิกษุ ๖๐ รูปและของท่าน

พระเขมกะก็พ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น

พระสูตรน้ีเป็นพระสูตรท่ีดี เพราะแสดงถึงภูมิปฏิบัติของท่านที่ส�าเร็จเป็นถึง

ขั้นพระอนาคามีแล้ว คือท่านพระเขมกะ แต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ซึ่งจิตของท่าน 

พระเขมกะผู้ซึ่งเป็นอนาคามีแล้วนั้น ก็ไม่ได้ยึดถือในขันธ์ ๕ แต่ว่ายังมีความรู้สึกว่า 

เรามีอยู่ จึงได้เกิดปัญหาขึ้นว่า เรามีอยู่ คืออะไร ท่านพระเขมกะจึงได้ถามและตอบ

กันกับท่านพระเถระทั้งหลาย และความก็แจ่มแจ้งในอุปมาว่า เหมือนอย่างผ้าที่เปื้อน

ไม่สะอาด และเม่ือไปซักฟอกให้สะอาดด้วยเครื่องซักฟอกทั้งหลาย เมื่อผ้าเหล่านั้น

สะอาดแล้ว กลิ่นแห่งเครื่องซักฟอกนั้นก็ยังติดผ้าอยู่ ก็เหมือนอย่างจิตของท่านที่เป็น

พระอนาคามี ก็เป็นจิตท่ีสะอาดแล้ว แต่ว่ายังมีมานะอยู่ คือความส�าคัญหมายว่า  

เรามีเราเป็นอยู่ ยังละไม่ได้ เหมือนอย่างผ้าที่ซักสะอาดแล้ว แต่ยังมีกลิ่นของเครื่อง

ซักฟอกติดอยู่ จึงต้องเอาใส่หีบอบกลิ่น เม่ืออบกลิ่นแล้ว กลิ่นเครื่องซักฟอกนั้น 

กจ็ะหมดไปจากผ้า เพราะฉะนัน้ จงึต้องปฏบิตัต่ิอไป ด้วยการพจิารณาเหน็เกดิดบัของ

อุปาทานขันธ์ท้ัง ๕ ย่ิงขึ้น ซ่ึงยังเป็นชนวนอยู่ว่า เรามี ซึ่งเป็นตัวมานะ ซึ่งเปรียบ

เหมอืนอย่างกลิน่ของเครือ่งซกัฟอกทีย่งัตดิผ้าอยู ่และกลิน่นัน้กจ็ะหมดไป กเ็ป็นอนัว่า  

เหมือนอย่างที่ได้พิจารณาความเกิดดับของขันธ์ ๕ ยิ่งขึ้น ความส�าคัญหมายว่า  

เรามีเราเป็นนั้นก็หมดไป ก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ละสังโยชนได้ทั้ง ๑๐

ท่านพระเขมกะก็ได้กล่าวเป็นธรรมสากัจฉากับท่านพระเถระทั้งปวงเหล่านี้ 

เข้าในมงคลคาถาข้อว่า “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมโดยกาล″ และเมื่อต่าง

สนทนากัน ภิกษุเถระทั้ง ๖๐ รูปก็พ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันต์ ท่านพระเขมกะซึ่ง

เป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้น เพราะไม่ยึดม่ัน ข้อนี้เป็นเครื่องแสดงถึง

แนวปฏบิตัทิางจติ สบืขึน้จากขัน้เป็นพระอนาคามเีป็นพระอรหนัต์ โดยอปุมาอันเปรยีบ

ด้วยผ้าสะอาดที่ซักแล้วยังมีกล่ิน คือเป็นอนาคามี เปรียบด้วยผ้าที่ซักสะอาดแล้ว  

ยังมีกลิ่น ต้องอบกลิ่น กลิ่นหมดจึงจะส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ และความส�าเร็จก็มีได้

ด้วยการสนทนาธรรมโดยกาลของท่านพระเขมกะ และท่านพระเถระทั้ง ๖๐ รูปนั้น
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กม็คี�าถามว่า เพราะเหตไุร พระเถระทัง้หลายจงึส่งพระทาสกะนัน้ไป ตอบว่า 

ด้วยหวังว่าเราจักคอยฟังธรรมจากส�านกัพระธรรมกถกึผูมี้ช่ือเสยีง ถามว่า เพราะเหตไุร 

ท่านจึงไม่ไปกันเอง ก็ตอบว่า เพราะป่าอันเป็นท่ีอยู่ของพระเถระคับแคบ ในป่านั้น 

พระเถระจ�านวนตั้ง ๖๐ รูป ไม่มีที่ว่างยืนหรือนั่งได้ เพราะฉะนั้น ท่านเหล่านั้นจึงไม่

ไปเอง แต่ส่งท่านพระทาสกะไป ด้วยหวงัว่า ขอท่านพระเขมกะจงมากล่าวธรรมแก่เรา

ทั้งหลาย ณ ท่ีน้ี อน่ึง หากจะถามว่า เพราะเหตุไร พระเถระทั้งหลายจึงส่งท่าน 

พระทาสกะนั้นไป ก็ตอบว่า เพราะท่านพระเขมกะอาพาธ ถามว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น 

เพราะเหตไุร จงึส่งไปบ่อย กต็อบว่า ส่งไปบ่อยกด้็วยหวงัว่า ท่านพระเขมกะทราบแล้ว 

จักมากลา่วธรรมแกเ่ราทัง้หลายด้วยตนเองทีเดียว ฝ่ายท่านพระเขมกะทราบอัธยาศัย

ของพระเถระเหล่านั้นจึงได้เดินไปเอง

สันทกสูตร๙๙  

ว่าด้วยสันทกปริพาชกในกรุงโกสัมพี

สมัยเม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี  

สมัยนั้น สันทกปริพาชกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ อาศัยอยู่ 

ณ ถ�้าปิลักขคูหา ครั้งนั้นเวลาเย็น ท่านพระอานนท์ออกจากท่ีเร้นแล้ว เรียกภิกษุ 

ทัง้หลายว่า เราทัง้หลายจะเข้าไปยงับ่อน�า้ทีน่�า้ฝนเซาะเพ่ือจะดถู�า้กันเถดิ ท่านพระอานนท์

พร้อมด้วยภกิษเุป็นอนัมากเข้าไปยงับ่อน�า้ทีน่�า้ฝนเซาะ สมยันัน้ สนัทกปรพิาชกนัง่อยู่

กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ก�าลังพูดดิรัจฉานกถาเป็นอันมาก ด้วยเสียงสูงเสียงใหญ ่

อึงคะนึง คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เร่ืองมหาอ�ามาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย  

เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องน�้า เร่ืองท่ีนอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ  

เร่ืองยาน เร่ืองบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกล้าหาญ  

เรือ่งตรอก เรือ่งท่าน�า้ เรือ่งนางกมุภทาสคีอื นางทาสตีกัน�า้ด้วยหม้อทีท่่าน�า้ เร่ืองคน

ที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม

ด้วยประการนั้น ๆ

๙๙ ม. ม. ๑๓/๒๙๓-๓๑๓/๒๘๘-๓๐๙. 
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สันทกปริพาชกได้เห็นท่านพระอานนท์ก�าลังมาแต่ไกล จึงห้ามบริษัทของตน

ให้สงบเสียงว่า จงเบาเสียงเถิด อย่าท�าเสียงดังต่อไปเลย นี่สาวกของพระสมณโคดม 

เป็นสมณะชือ่อานนท์ก�าลงัมาอยู ่สมณะชือ่อานนท์นีเ้ป็นสาวกองค์หนึง่ในบรรดาสาวก

ของพระสมณโคดมที่อาศัยอยู่ ณ เมืองโกสัมพี ก็ท่านผู้มีอายุเหล่านั้น เป็นผู้ใคร่ใน

ความเป็นผู้มีเสียงเบา แนะน�าในความมีเสียงเบา กล่าวสรรเสริญเสียงเบา ถ้ากระไร

สมณะชื่ออานนท์นั้นทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาแล้ว พึงส�าคัญที่จะเข้ามาใกล้ ล�าดับนั้น 

ปรพิาชกเหล่านัน้ได้นิง่อยู ่ท่านพระอานนท์ ได้เข้าไปหาปรพิาชกถงึทีใ่กล้ สนัทกปรพิาชก

ได้กล่าวกบัท่านพระอานนท์ว่า เชญิมาเถดิ ท่านพระอานนท์มาดแีล้ว ต่อนาน ๆ ท่าน

พระอานนท์จึงจะได้ท�าเหตุ เพื่อจะมาในที่นี้ เชิญนั่งเถิดท่านพระอานนท์ นี้อาสนะปู

ไว้แล้ว ท่านพระอานนท์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้ว แม้สันทกปริพาชกถือเอาอาสนะ 

อันต�่าแห่งหนึ่ง แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะสันทกปริพาชกว่า ท่านท้ังหลายประชุมสนทนา

กนัเรือ่งอะไร และเร่ืองอะไรท่ีท่านท้ังหลายหยดุค้างไว้ในระหว่าง สนัทกปรพิาชกตอบว่า 

เร่ืองที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประชุมสนทนาเม่ือตะกี้นั้น ขอยกไว้เสียเถิด เรื่องนั้นท่าน 

พระอานนท์จะได้ฟังแม้ในภายหลังโดยไม่ยาก ดีละหนอ ขอท่านพระอานนท์จงกล่าว

เรือ่งทีเ่ป็นธรรมในลทัธอิาจารย์ของตนให้แจ่มแจ้งเถดิ ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ถ้าเช่น

น้ันท่านจงฟัง จงมนสกิารให้ดี เราจะกล่าว สันทกปรพิาชกรับค�าท่านพระอานนท์แล้ว 

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า ลัทธิสมัย อันไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 

๔ ประการนี้ และพรหมจรรย์อันเว้นจากความยินดี ๔ ประการ ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์เลย ถึงเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยังกศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ อนัพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ผูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต์ 

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว สันทกปริพาชกกล่าวว่า ก็ลัทธิสมัยอันไม่

เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๔ ประการ ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จ

ไม่ได้ อนัพระผูมี้พระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ผูท้รงเหน็ เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย 

พระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้วนั้นเป็นไฉน
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ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ศาสดาบางคนในโลกน้ี มปีกตกิล่าวอย่างนี ้มคีวาม

เห็นอย่างน้ีว่า ทานไม่มผีล การบชูาไม่มผีล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรม

ที่ท�าดีท�าชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาบิดาไม่มี สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี  

สมณพราหมณ์ผูด้�าเนนิชอบปฏิบตัชิอบ ซึง่กระท�าโลกนี ้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญา

อันยิ่งเอง และสอนผู้อ่ืนให้รู้แจ้ง ไม่มีในโลก คนเรานี้เป็นแต่ประชุมมหาภูตะทั้ง ๔ 

เมื่อท�ากาลกิริยา ธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน�้าไปตามธาตุน�้า ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ 

ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปสู่อากาศ คนทั้งหลายมีเตียง

เป็นที่ ๕ จะหามเขาไปเม่ือตายแล้ว ร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูก 

มีสีดุจนกพิราบ การเซ่นสรวงมีเถ้าเป็นที่สุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว้ ค�าของคนบาง

คนที่พูดว่า มีผล ๆ ล้วนเป็น ค�าเปล่า ค�าเท็จ ค�าเพ้อ เพราะกายสลาย ทั้งพาล 

ทั้งบัณฑิตย่อมขาดสูญ พินาศสิ้น เบื้องหน้าแต่ตายไป ย่อมไม่มี ดั่งนี้

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลัทธิของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมตระหนัก

ดัง่นีว่้า ท่านศาสดาผูม้ปีกตกิล่าวดัง่นี ้มคีวามเหน็อย่างนีว่้า ทานไม่มผีล การบชูาไม่มผีล 

การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ท�าดีท�าชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี 

มารดาบดิาไม่ม ีสตัว์ทีผ่ดุเกดิขึน้ไม่ม ีสมณพราหมณ์ ผูด้�าเนนิชอบปฏบิตัชิอบ ซึง่ท�า

โลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู ้แจ้ง ไม่มีในโลก  

คนเรานีม้แีต่ประชุมมหาภตูะทัง้ ๔ เมือ่ท�ากาลกริยิา ธาตดุนิกไ็ปตามธาตดุนิ ธาตนุ�า้

ไปตามธาตุน�้า ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อม

เลือ่นลอยไปสูอ่ากาศ คนท้ังหลายมีเตยีงเป็นที ่๕ จะหามเขาไปเมือ่ตายแล้ว ร่างกาย

ปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูกมีสีดุจนกพิราบ การเซ่นสรวงมีเถ้าเป็นที่สุด  

ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว้ ค�าของคนบางคนที่พูดว่า มีผล ๆ ล้วนเป็นค�าเปล่า ค�าเท็จ 

ค�าเพ้อ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑติย่อมขาดสญูพนิาศสิน้ เบือ้งหน้าแต่ตายไป 

ย่อมไม่มี ดั่งนี้ ถ้าค�าของศาสดานี้เป็นค�าจริง กรรมในลัทธินี้ท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย  

กเ็ป็นอนัท�าแล้ว พรหมจรรย์ในลทัธนิีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้อยูป่ระพฤตเิลย กเ็ป็นอนัอยูแ่ล้ว 

ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า เพราะกายสลาย แม้เราทั้ง ๒ จะขาดสูญพินาศสิ้น เบื้องหน้า

แต่ตายไป จะไม่มี ดั่งนี้ แม้เราทั้ง ๒ ก็ชื่อว่า เป็นผู้เสมอกัน ถึงความเป็นผู้เสมอกัน
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ในลัทธินี้ ที่ยิ่งกว่ากันก็คือ ความที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกาย เป็นคน

ศรีษะโล้น กระท�าความเพยีรในการเดนิกระโหย่ง ถอนผมและหนวด เม่ือเราอยู่ครองเรือน 

นอนเบยีดกบับตุร ประพรมแก่นจันทน์เมอืงกาสี ทรงดอกไม้ของหอมและเครือ่งลบูไล้ 

ยินดีทองและเงินอยู่ ก็จักเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้ เรานั้นรู้

อะไรเห็นอะไรอยู่ จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้ วิญญูชนนั้น ครั้นรู้ว่าลัทธินี้

ไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ด่ังนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย หลีกไปจาก

พรหมจรรย์นี ้ลทัธอัินไม่เป็นโอกาสทีจ่ะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ได้ ทีว่ญิญชูนไม่พงึอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์เลย ถึงเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยังกศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเร็จไม่ได้ เป็นประการที่ ๑ นี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ 

ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้  

มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลท�าเอง ใช้ให้ผู้อื่นท�า ตัดเอง  

ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ท�าเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่นท�า

เขาให้เศร้าโศก ท�าเขาให้ล�าบากเอง ใช้ผู้อื่นท�าเขาให้ล�าบาก ท�าเขาให้ดิ้นรนเอง  

ใช้ผู้อื่นท�าเขาให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์เอง ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า ลักทรัพย์เอง ใช้ผู้อื่นให้ลัก ตัดที่ต่อ 

ปล้นไม่ให้เหลือ ท�าโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยว ท�าชู้ภรรยาเขา  

พูดเท็จ ผู้ท�าไม่ชื่อว่าท�าบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน 

สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน ให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกัน  

บาปที่มีการท�าเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไป

ยังฝั่งขวาแห่งแม่น�้าคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง 

ใช้ให้ผูอ้ืน่เบียดเบยีน บาปท่ีมีการท�าเช่นนัน้เป็นเหตยุ่อมไม่มแีก่เขา ไม่มบีาปมาถงึเขา 

แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น�้าคงคา ให้ทานเอง ใช้ให้ผู้อื่นให้ทาน บูชาเอง 

ใช้ให้ผู้อื่นให้บูชา บุญที่มีการท�าเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา  

ด้วยการให้ทาน การอบรมอินทรีย์ การส�ารวมในศีล การกล่าวค�าสัตย์ บุญย่อมไม่มี

แก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา ดั่งนี้
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ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลัทธิท่านศาสดานี้ วิญญูชนย่อมเห็น  

ทราบตระหนักดั่งน้ีว่า ท่านศาสดาผู ้มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า  

เมือ่บคุคลท�าเอง ใช้ให้ผูอ้ืน่ท�า ตดัเอง ใช้ให้ผู้อืน่ตดั เบียดเบยีนเอง ใช้ให้ผูอ้ืน่เบียดเบยีน 

ท�าเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่นท�าเขาให้เศร้าโศก ท�าเขาให้ล�าบากเอง ใช้ผู้อื่นท�าเขาให้

ล�าบาก ท�าเขาให้ดิ้นรนเอง ใช้ผู ้อ่ืนท�าเขาให้ด้ินรน ฆ่าสัตว์เอง ใช้ผู ้อื่นให้ฆ่า  

ลักทรัพย์เอง ใช้ผู้อื่นให้ลัก ตัดที่ต่อ ปล้นไม่ให้เหลือ ท�าโจรกรรมในเรือนหลังเดียว 

ซุ่มอยู่ท่ีทางเปลี่ยว ท�าชู้ภรรยาเขา พูดเท็จ ผู้ท�าไม่ชื่อว่าท�าบาป แม้หากผู้ใดจะใช้ 

จักรซึง่มคีมโดยรอบเหมอืนมดีโกน สงัหารเหล่าสตัว์ในปฐพนีีใ้ห้เป็นลานเนือ้อนัเดยีวกนั 

ให้เป็นกองเนือ้อนัเดยีวกนั บาปทีม่กีารท�า เช่นนัน้เป็นเหต ุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาป

มาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น�้าคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ตัดเอง 

ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนเบียดเบียน บาปที่มีการท�าเช่นนั้นเป็นเหต ุ

ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น�้าคงคา  

ให้ทานเอง ใช้ให้ผู้อื่นให้ทาน บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่นบูชา บุญที่มีการท�าเช่นนั้นเป็นเหตุ 

ย่อมไม่มแีก่เขา ไม่มีบญุมาถึงเขา ด้วยการให้ทาน การอบรมอนิทรย์ี การส�ารวมในศลี 

การกล่าวค�าสัตย์ บุญย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา ดั่งนี้ ถ้าค�าของศาสดานี้เป็น

ค�าจริง กรรมในลัทธินี้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย ก็เป็นอันท�าแล้ว พรหมจรรย์ในลัทธินี้ที่

ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ประพฤติเลย ก็เป็นอันอยู่แล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า เราทั้ง ๒ ผู้ท�า 

ไม่ชื่อว่าท�าบาป ดั่งนี้ แม้เราทั้ง ๒ ก็ชื่อว่า เป็นผู้เสมอกัน ถึงความเป็นผู้เสมอกันใน

ลทัธน้ีิ ทีย่ิง่กว่ากนักค็อื ความทีท่่านศาสดานีเ้ป็นผูป้ระพฤตเิปลอืยกาย เป็นคนศีรษะโล้น 

ท�าความเพยีรในการเดนิกระโหย่ง ถอนผมและหนวด เมือ่เราอยูค่รองเรอืน นอนเบยีด

กบับตุร ประพรมแก่นจนัทน์เมอืงกาส ีทรงดอกไม้ของหอมและเครือ่งลบูไล้ ยนิดทีอง

และเงนิอยู่ กจ็กัเป็นผูม้คีตเิสมอ กบัท่านศาสดานีใ้นภพหน้าได้ เรานัน้รูอ้ะไรเหน็อะไรอยู่ 

จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้ วิญญูชนนั้น ครั้นรู้ว่าลัทธินี้ไม่เป็นโอกาสที่จะ

อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดั่งนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย หลีกไปจากพรหมจรรย์นั้น  

ลัทธิอันไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จ

ไม่ได้ เป็นประการ ที่ ๒ นี้แล อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น 

เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว
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ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้  

มปีกตกิล่าวอย่างนี ้มีความเหน็อย่างนีว่้า ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยัเพือ่ความเศร้าหมองแห่ง

สตัว์ทัง้หลาย สตัว์ท้ังหลายหาเหตหุาปัจจยัมไิด้ ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยั

เพือ่ความบริสทุธิแ์ห่งสัตว์ทัง้หลาย สตัว์ทัง้หลายหาเหตหุาปัจจยัมไิด้ ย่อมบริสทุธิเ์อง 

ไม่มกี�าลงั ไม่มีความเพียร ไม่มีเรีย่วแรงของบุรษุ ไม่มคีวามบากบัน่ของบรุษุ สตัว์ทัง้ปวง 

ปาณะทั้งปวง ภูตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอ�านาจ ไม่มีก�าลัง ไม่มีความเพียร 

แปรไปตามเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ตามความประจวบ ตามความเป็นเอง ย่อมเสวยสุข

เสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลทัธขิองศาสดานัน้ วญิญชูนย่อมเหน็ตระหนกั

ดัง่นีว่้า ท่านศาสดาผูม้ปีกตกิล่าวอย่างนี ้มคีวามเหน็อย่างนีว่้า ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยัเพือ่

ความเศร้าหมองแห่งสตัว์ท้ังหลาย สตัว์ท้ังหลายหาเหตหุาปัจจยัมไิด้ ย่อมเศร้าหมองเอง 

ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหาเหตุหาปัจจัย

มิได้ ย่อมบริสุทธิ์เอง ไม่มีก�าลัง ไม่มีความเพียร ไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มีความ 

บากบัน่ของบุรษุ สตัว์ท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภตูะทัง้ปวง ชวีะทัง้ปวง ล้วนไม่มอี�านาจ  

ไม่มีก�าลัง ไม่มีความเพียร แปรไปตามเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ตามความประจวบ  

ตามความเป็นเอง ย่อมเสวยสขุเสวยทกุข์ในอภชิาตทิัง้ ๖ เท่านัน้ ดัง่นี ้ถ้าค�าของท่าน

ศาสดาน้ีเป็นค�าจรงิ กรรมในลัทธนิีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย กเ็ป็นอนัท�าแล้ว พรหมจรรย์

ในลทัธนิีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้อยูป่ระพฤตเิลย ก็เป็นอนัอยูแ่ล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า เราทัง้ 

๒ หาเหตุหาปัจจัยมิได้ จักบริสุทธิ์เอง ดั่งนี้ แม้เราท้ัง ๒ ก็ชื่อว่า เป็นผู้เสมอกัน  

ถงึความเป็นผู้เสมอกนัในลทัธนิี ้ทีย่ิง่กว่ากนักค็อื ความทีท่่านศาสดานี ้เป็นผูป้ระพฤติ

เปลือยกาย เป็นคนศีรษะโล้น ท�าความเพียรในการเดินกระโหย่ง ถอนผมและหนวด 

เมื่อเราอยู่ครองเรือน นอนเบียดกับบุตร ประพรมแก่นจันทน์เมืองกาสี ทรงดอกไม้

ของหอมและเครือ่งลูบไล้ ยนิดีทองและเงนิอยู ่กจ็กัเป็นผูม้คีตเิสมอกนักบัท่านศาสดา

นีใ้นภพหน้าได้ เราน้ันรูอ้ะไรเห็นอะไรอยู ่จงึจกัประพฤตพิรหมจรรย์ในศาสดานี ้วญิญชูนนัน้ 

ครั้นรู้ว่า ลัทธินี้ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดั่งนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย 

หลกีไปจากพรหมจรรย์นัน้ ลทัธอินัไม่เป็นโอกาสทีจ่ะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ ท่ีวิญญชูน

ไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป



160 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

จากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ เป็นประการท่ี ๓ นี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้  

มปีกตกิล่าวอย่างนี ้มีความเหน็อย่างนีว่้า สภาวะ ๗ กองเหล่าน้ีไม่มใีครท�า ไม่มแีบบ

อย่างอนัใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมติ เป็นหมนั ตัง้อยูม่ัน่คง ดุจยอดภเูขา 

ตัง้อยูม่ั่นคงดจุเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่านีไ้ม่หวัน่ไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบยีดเบียน

กนัและกนั ไม่อาจให้เกิดสขุหรอืทุกข์หรอืทัง้สขุและทกุข์แก่กนัและกนั สภาวะ ๗ กอง 

คือ กองดิน กองน�้า กองไฟ กองลม สุข ทุกข์ และชีวะเป็นที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้

ไม่มีใครท�า ไม่มีแบบอย่างอันใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมิต เป็นหมัน  

ตัง้อยูม่ัน่คงดจุยอดภเูขา ตัง้อยูม่ัน่คงดจุเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่านีไ้ม่หวัน่ไหว 

ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์

แก่กนัและกัน ผูฆ่้าเองก็ดี ผูใ้ช้ให้ฆ่าก็ดี ผูไ้ด้ยนิกด็ ีผูก้ล่าวให้ได้ยนิดกีดี็ ผูเ้ข้าใจความ

ก็ดี ผู้ท�าให้เข้าใจความก็ดี ไม่มีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม้บุคคลจักเอาศัสตรา

อย่างคม ตดัศรีษะกนั กไ็ม่ชือ่ว่า ใครๆปลงชวีติใครๆ เป็นแต่ศสัตราสอดไปในช่องแห่ง 

สภาวะ ๗ กองเท่านั้น ดั่งนี้ ก็แต่ก�าเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ 

กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ ครึ่งกรรม ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาต ๖  

ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ ๒,๐๐๐ 

นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ อสัญญีครรภ์ ๗ นิคันถครรภ์ ๗ เทวดา 

๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ ๗ หิน ๗ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐  

มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่านี้ที่พาลและบัณฑิตเร่ร่อนท่อง

เที่ยวไปแล้ว จักท�าที่สุดทุกข์ได้ ความสมหวังว่า เราจักบ่มกรรมที่ยังไม่อ�านวยผลให้

อ�านวยผล หรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อ�านวยผลแล้ว จักท�าให้สุดสิ้นด้วยศีล  

ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ ไม่มีในที่นั้น สุขทุกข์ที่ท�าให้มีที่สิ้นสุดได้ 

เหมือนตวงของให้หมดด้วยทะนาน ย่อมไม่มีในสงสารหรือสังสาระด้วยอาการอย่างนี้

เลย ไม่มีความเสื่อมความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง พาลและบัณฑิตเร่ร่อน 

ท่องเที่ยวไป จักท�าที่สุดทุกข์ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไป

เองฉะนั้น ดั่งนี้
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ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลัทธิของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมเห็น 

ตระหนักดั่งน้ีว่า ท่านศาสดาผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างน้ีว่า สภาวะ ๗ 

กองเหล่านี้ไม่มีใครท�า ไม่มีแบบอย่างอันใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมิต 

เป็นหมัน ตั้งอยู่มั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหล่า

นั้นไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจท�าให้เกิดสุขหรือทุกข์

หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน สภาวะ ๗ กอง คือกอง ดิน กองน�้า กองไฟ  

กองลม สุข ทุกข์ และชีวะเป็นที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีใครท�า ไม่มีแบบอย่างอัน

ใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมิต เป็นหมัน ตั้งอยู่มั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่

มัน่คงดุจเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่าน้ัน ไม่หวัน่ไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบยีดเบยีน

กันและกัน ไม่อาจท�าให้เกิดสุขหรือ ทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน ผู้ฆ่าเอง 

กด็ ีผูใ้ช้ให้ฆ่ากด็ ีผูไ้ด้ยนิกด็ ีผูก้ล่าวให้ได้ยนิกด็ ีผูเ้ข้าใจความกด็ ีผูท้�าให้เข้าใจความ

ก็ดี ไม่มีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม้บุคคลจะเอาศัสตราอย่างคมตัดศีรษะกัน  

ก็ไม่ช่ือว่าใคร ๆ ปลงชวีติใคร ๆ เป็นแต่ศัสตราสอดไปในช่องแห่งสภาวะ ๗ กองเท่านัน้

ดัง่นี ้ก็แต่ก�าเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ ครึ่ง

กรรม ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาต ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก 

๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อนิทรย์ี ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาต ุ๓๖ สัญญคีรรภ์ 

๗ อสัญญีครรภ์ ๗ นิคันถครรภ์ ๗ เทวดา ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ 

๗ หนิ ๗ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสบุนิ ๗ สบุนิ ๗๐๐ มหากปั ๘,๔๐๐,๐๐๐ 

เหล่าน้ีทีพ่าลและบณัฑติเร่ร่อนท่องเทีย่วไปแล้ว จกัท�าทีสุ่ดทกุข์ได้ ความสมหวังว่าเรา

จักบ่มกรรมทียั่งไม่อ�านวยผลให้อ�านวยผล หรอืเราสมัผสัถกูต้องกรรมทีอ่�านวยผลแล้ว 

จักท�าให้สุดสิ้นด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ ไม่มีในที่นั้น  

สขุทกุข์ท่ีท�าให้มทีีส่ิน้สดุได้ เหมอืนตวงของให้หมดด้วยทะนาน ย่อมไม่มใีนสงสารหรอื

สังสาระด้วยอาการอย่างน้ีเลย ไม่มีความเสื่อมความเจริญ ไม่มีการเลื่อนข้ึนเลื่อนลง 

พาลและบณัฑติเร่ร่อนท่องเทีย่วไป จกัท�าทีส่ดุทุกข์ได้เอง เหมือนกลุม่ด้ายท่ีบคุคลขว้างไป 

ย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น ดั่งนี้ ถ้าค�าของท่านศาสดานี้เป็นค�าจริง กรรมในลัทธินี้ที่

ข้าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย กเ็ป็นอนัท�าแล้ว พรหมจรรย์ในลทัธนิีท่ี้ประพฤตไิม่ได้อยู่ประพฤตเิลย 

ก็เป็นอันอยู่แล้ว ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่า เราทั้ง ๒ เร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้ว จักท�าที่สุด
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ทุกข์ได้ ดั่งนี้ แม้เราทั้ง ๒ ก็ชื่อว่า เป็นผู้เสมอกัน ถึงความเป็นผู้เสมอกัน ในลัทธินี้ 

ที่ยิ่งกว่ากันก็คือ ความที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกาย เป็นคนศีรษะโล้น 

ท�าความเพยีรในการเดนิกระโหย่ง ถอนผมและหนวด เมือ่เราอยูค่รองเรอืน นอนเบยีด

กบับตุร ประพรมแก่นจนัทน์เมอืงกาส ีทรงดอกไม้ของหอมและเครือ่งลบูไล้ ยนิดทีอง

และเงินอยู่ ก็จักเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้ เรานั้นรู้อะไรเห็น

อะไรอยู่ จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้ วิญญูชนนั้นครั้นรู้ว่า ลัทธินี้ไม่เป็น

โอกาสทีจ่ะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ได้ดัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่าย หลกีไปจากพรหมจรรย์

นั้น ลัทธิอันไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ท่ีวิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จ

ไม่ได้ เป็นประการที่ ๔ นี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น  

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

ลัทธิสมัยอันไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ท่ีวิญญูชนไม่พึงอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์เลย ถงึเมือ่อยูป่ระพฤต ิก็พงึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไป จากทกุข์

ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ๔ ประการนีแ้ล อนัพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ผูท้รงเหน็ 

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

สนัทกปรพิาชกกล่าวกบัท่านพระอานนท์ว่า ข้อทีพ่ระผู้มพีระภาคเจ้า พระองค์

นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสลัทธิอัน

ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๔ ประการ ท่ีวิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จ

ไม่ได้ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยม ีกพ็รหมจรรย์อนัเว้นจากความยนิดี ๔ ประการ ทีว่ญิญูชน

ไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป

จากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ 

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว เป็นไฉน

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า ศาสดาบางคนในโลกนี ้ตัง้ตนเป็นสพัพญัญ ูรูเ้หน็

ธรรมทัง้ปวง ปฏญิญาความรูค้วามเหน็อนัไม่มส่ีวนเหลือว่า เมือ่เราเดนิอยู่กดี็ หยุดอยู่

ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้ความเห็นปรากฏเสมอเป็นนิตย์ ศาสดานั้นเข้าไปสู่
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เรอืนว่างบ้าง ไม่ได้ก้อนข้าวบ้าง สนุขักัดเอาบ้าง พบช้างดบุ้าง พบม้าดบุ้าง พบโคดบุ้าง 

ถามถึงชื่อบ้าง โคตรบ้าง ของหญิงบ้าง ของชายบ้าง ถามถึงชื่อบ้าง หนทางบ้าง  

ของบ้านบ้าง ของนิคมบ้าง เมื่อถูกถามว่า นี่อะไร ก็ตอบเขาว่า เราเข้าไปสู่เรือนว่าง

ด้วยกิจที่เราจ�าต้องเข้าไป เราไม่ได้ ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้ เราเป็นผู้ถูกสุนัข

กัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัด เราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบ เราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบ 

เราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบ เราถามถึงชื่อบ้าง โคตรบ้าง ของหญิงบ้าง ของชายบ้าง 

ด้วยเหตุที่ควรถาม เราถามถึงชื่อบ้าง ทางบ้าง ของบ้านบ้าง ของนิคมบ้าง ด้วยเหตุที่

ควรถาม ในพรหมจรรย์ของศาสดานัน้ วญิญชูนย่อมตระหนกัด่ังนีว่้า ศาสดาซึง่ตัง้ตวัเป็น 

สัพพัญญู รู้เห็นธรรมทั้งปวง ปฏิญญาความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือว่า เมื่อเรา

เดนิอยูก่ด็ ีหยดุอยูก่ด็ ีหลับอยูก็่ด ีตืน่อยูก่ด็ ีความรู้ความเหน็ปรากฏเสมอ เป็นนติย์ 

ศาสดานั้นเข้าไปสู่เรือนว่างบ้าง ไม่ได้ก้อนข้าวบ้าง สุนัขกัดเอาบ้าง พบช้างดุบ้าง  

พบม้าดุบ้าง พบโคดบุ้าง ถามถงึชือ่บ้าง โคตรบ้าง ของหญงิบ้าง ของชายบ้าง ถามถงึ

ชื่อบ้าง หนทางบ้าง ของบ้านบ้าง ของนิคมบ้าง ศาสดานั้น เมื่อถูกถามว่า นี่อะไร  

ก็ตอบเขาว่า เราเข้าไปสู่เรือนว่างด้วยกิจที่เราจ�าต้องเข้าไป เราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุ

ทีเ่ราไม่ควรได้ เราเป็นผูถ้กูสนุขักดัด้วยเหตทุีค่วรถูกกดั เราพบช้างดดุ้วยเหตทุีค่วรพบ 

เราพบม้าดดุ้วยเหตท่ีุควรพบ เราพบโคดดุ้วยเหตทุีค่วรพบ เราถามถึงช่ือบ้าง โคตรบ้าง 

ของหญงิบ้าง ของชายบ้าง ด้วยเหตุทีค่วรถาม เราถามถงึชือ่บ้าง หนทางบ้าง ของบ้าน

บ้าง ของนิคมบ้าง ด้วยเหตุที่ควรถาม ดั่งนี้ วิญญูชนนั้นครั้นรู้ว่า พรหมจรรย์นี้เว้น

จากความยนิดดีัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบ่ือหน่าย หลกีไปจากพรหมจรรย์นัน้ พรหมจรรย์อนัเว้น

จากความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึง

ยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ ประการที่ ๑ นี้แล อันพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 

โดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

อีกประการหน่ึง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมา  

เป็นผู้เชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมา ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมโดยการฟังตามกันมา 

โดยสบื ๆ กนัมาว่าอย่างไรน้ัน ๆ โดยอ้างต�ารา กเ็มือ่ศาสดาเชือ่ถือการฟัง ตามกนัมา 
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เช่ือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาแล้ว ย่อมมีการฟังดีบ้าง มีการฟังชั่วบ้าง เป็นอย่าง 

นั้นบ้าง เป็นอย่างอื่นบ้าง ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมทราบตระหนัก

ดั่งนี้ว่า ท่านศาสดาน้ีเป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมา เป็นผู้เชื่อว่าจริงด้วยการฟังตาม

กนัมา ท่านศาสดาผูน้ัน้แสดงธรรมโดยการฟังตามกนัมา โดยสืบ ๆ กนัมาว่าอย่างนัน้ ๆ 

โดยอ้างต�ารา ก็เมื่อศาสดาเชื่อถือการฟังตามกันมา เชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมา

แล้ว ย่อมมีการฟังดีบ้าง การฟังชั่วบ้าง เป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นอย่างอ่ืนบ้าง ด่ังนี้ 

วิญญูชนนั้น ครั้นรู้ว่าพรหมจรรย์น้ี เว้นจากความยินดีดั่งนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย  

หลีกไปเสียจากพรหมจรรย์นั้น พรหมจรรย์อันเว้นจากความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์เลย ถึงเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยังกศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ประการ ที ่๒ น้ีแล อันพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู้ ผูท้รงเหน็ 

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

อีกประการหน่ึง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้ใช้ความตรึก เป็นผู้ใช้ความ

พิจารณา ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตน เทียบเหตุตามความที่ตนตรึก  

คล้อยตามความท่ีตนพจิารณา กเ็มือ่ศาสดาเป็นผูใ้ช้ความตรกึ เป็นผูใ้ช้ความพจิารณาแล้ว 

กย็่อมมีความตรึกดีบ้าง ความตรึกชั่วบ้าง เป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นอย่างอื่นบ้าง ใน

พรหมจรรย์ของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมทราบตระหนักดังนี้ว่า ท่านศาสดานี้เป็นผู้ใช้

ความตรึก เป็นผูใ้ช้ความพจิารณา ท่านศาสดานัน้ย่อมแสดงธรรมตามปฏภิาณของตน 

เทียบเหตุตามความที่ตนตรึก คล้อยตามความท่ีตนพิจารณา ก็เม่ือศาสดาเป็นผู้ใช้

ความตรึก เป็นผู้ใช้ความพิจารณาแล้ว ก็ย่อมมีความตรึกดีบ้าง ความตรึกชั่วบ้าง  

เป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นอย่างอ่ืนบ้าง วิญญูชนนั้นครั้นรู้ว่า พรหมจรรย์นี้เว้นจาก 

ความยนิดดีัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบ่ือหน่าย หลกีไปจากพรหมจรรย์นัน้ พรหมจรรย์อนัเว้นจาก

ความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเม่ืออยู่ประพฤติ ก็พึงยัง

กุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ ประการที่ ๓ นี้แล อันพระผู้มี 

พระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ ผูท้รงเหน็ เป็นพระอรหนัต์ ตรัสรูด้้วยพระองค์เอง 

โดยชอบ ตรัสไว้แล้ว
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อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นคนเขลา งมงาย เพราะเป็น 

คนเขลา เพราะเป็นคนงมงาย ศาสดานั้น เมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้น ๆ ย่อมถึง  

ความส่ายวาจาคอืตอบดิน้ได้ไม่ตายตวัว่า ความเห็นของเราว่า อย่างนีก้ไ็ม่ใช่ อย่างนัน้

ก็ไม่ใช่ อย่างอื่นก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ดั่งนี้ ในพรหมจรรย์ของศาสดา

น้ัน วญิญูชนย่อมทราบตระหนกัดัง่นีว่้า ท่านศาสดานีเ้ป็นคนเขลา งมงาย เพราะเป็น

คนเขลา เพราะเป็นคนงมงาย ศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้น ๆ ย่อมถึงความ

ส่ายวาจาคอืตอบดิน้ได้ไม่ตายตวัว่า ความเหน็ของเราว่า อย่างนีก้ไ็ม่ใช่ อย่างนัน้กไ็ม่ใช่ 

อย่างอื่นก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ดั่งนี้ วิญญูชนนั้นครั้นรู้ว่า พรหมจรรย์

นีเ้ว้นจากความยินดดีัง่น้ีแล้ว ย่อมเบ่ือหน่าย หลกีไปเสยีจากพรหมจรรย์นัน้ พรหมจรรย์

อนัเว้นจากความยนิด ีทีว่ญิญชูนไม่พงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์เลย ถงึเมือ่อยูป่ระพฤติ 

กพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ประการที ่๔ นีแ้ล อนัพระผูมี้

พระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วย พระองค์เอง

โดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

พรหมจรรย์อันเว้นจากความยินด ีทีวิ่ญญชูนไม่พึงอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์เลย 

ถงึเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ๔ ประการ

นี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้

ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

สนัทกปริพาชกกล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า ข้อทีพ่รหมจรรย์อนัเว้นจากความ

ยินดี ๔ ประการน้ันแหละ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น  

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสว่าเป็นพรหมจรรย์ อันเว้นจาก

ความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเม่ืออยู่ประพฤติ ก็พึงยัง

กศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ น่าอศัจรรย์ไม่เคยม ีกศ็าสดานัน้มปีกติ

กล่าวอย่างไร บอกอย่างไร ในพรหมจรรย์ที่วิญญูชน พึงอยู่โดยส่วนเดียว และเมื่ออยู่

ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะสนัทกปรพิาชกต่อไปว่า พระตถาคตเสดจ็อุบตัใิน

โลกนี ้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูเ้องโดยชอบ ถงึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีล้ว 

ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและ
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มนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ�าแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น

ทรงท�าโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของ

พระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม 

ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์

พร้อมทัง้อรรถพร้อมทัง้พยญัชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ส้ินเชงิ คฤหบดหีรอืบุตรคฤหบดหีรอื

ผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมฟังธรรมน้ัน คร้ันฟังแล้ว ได้ศรัทธาใน 

พระตถาคต เพราะประกอบด้วยการได้ศรทัธานัน้ ย่อมเห็นตระหนกัว่า ฆราวาสคับแคบ 

เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การทีบ่คุคลอยูค่รองเรอืน จะประพฤติ

พรหมจรรย์ให้บรบิรูณ์ให้บรสิทุธิโ์ดยส่วนเดยีวดจุสังข์ขดั ไม่ใช่ท�าได้ง่าย ถ้ากระไรเรา

พึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละ

กองโภคสมบตัน้ิอยใหญ่ ละเครอืญาตน้ิอยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุง่ผ้ากาสาวพสัตร์

ออกบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแล้วเป็นผูถ้งึพร้อมด้วย สิกขาและสาชพีของภกิษุท้ังหลาย

ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตราแล้ว มีความ

ละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่

ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่

ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาด

ละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 

เว้นจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน

ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ความจริง ด�ารงสัตย์ พูดเป็น

หลักฐานควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก

ละค�าส่อเสียด เว้นขาดจากค�าส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น 

เพือ่ให้คนหมูน่ีแ้ตกร้าวกนั หรอืฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี ้เพือ่ให้คนหมู่โน้น

แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง  

ชอบคนผู ้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู ้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลิน ในคนผู ้

พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่ค�าที่ท�าให้คนพร้อมเพรียงกัน
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ละค�าหยาบ เว้นขาดจากค�าหยาบ กล่าวแต่ค�าที่ไม่มีโทษ เสนาะหู กล่าวแต่

ค�าที่น่ารัก จับใจ เป็นค�าของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ

ละค�าเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค�าเพ้อเจ้อ พดูถูกกาล พดูแต่ค�าทีเ่ป็นจรงิ พูดอิงอรรถ 

พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่ค�าที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่ก�าหนด ประกอบด้วย

ประโยชน์ โดยกาลอันควร

เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี 

งดจากการฉันในเวลาวิกาล เว้นขาดจากการฟ้อนร�า ขับร้อง การประโคมดนตรี  

และดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดา ตบแต่ง

ร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม และเคร่ืองประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่ง การแต่งตัว 

เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ่ เว้นขาดจากการรับทองและเงิน  

เว้นขาดจากการรบัธญัชาตดิบิ เว้นขาดจากการรบัเน้ือดบิ เว้นขาดจากการรบัสตรแีละ

กมุารี เว้นขาดจากการรบัทาสแีละทาส เว้นขาดจากการรบัแพะและแกะ เว้นขาดจาก

การรับไก่และสุกร เว้นขาดจากการรับช้าง วัว ม้า และลา เว้นขาดจากการรับไร่นา

และที่ดิน เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช้ เว้นขาดจากการซื้อและ

การขาย เว้นขาดจากการฉ้อโกงด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วย

เครื่องตวงวัด เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบแตลง เว้นขาดจาก

การตัด การฆ่า การจองจ�า การตีชิง การปล้นและกรรโชก

เธอผูเ้ป็นสนัโดษด้วยจวีรเป็นเครือ่งบรหิารกาย ด้วยบณิฑบาตเครือ่งบรหิารท้อง 

เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปได้เอง นกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็มีแต่

ปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปได้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่อง

บริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไป

ได้เอง

ภิกษุนัน้ประกอบด้วยสลีขนัธ์อันเป็นอรยิะนี ้ย่อมได้เสวยสขุอนัปราศจากโทษ

ในภายใน เธอเหน็รูปด้วยจกัษแุล้ว ไม่ถอืนมิติ ไม่ถืออนพุยัญชนะ เธอย่อมปฏบิติัเพือ่

ส�ารวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่ส�ารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌา
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และโทมนัสคือความยินดีและความยินร้าย ครอบง�า ชื่อว่า รักษาจักขุนทรีย์ ช่ือว่า  

ถงึความส�ารวมในจกัขนุทรย์ี เธอฟังเสยีงด้วยห.ู.. ดมกลิน่ด้วยจมกู... ลิม้รสด้วยลิน้... 

ถูกต้องโผฏฐพัพะด้วยกาย... รู้แจ้งธมัมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ถอืนมิติ ไม่ถืออนุพยญัชนะ 

เธอย่อมปฏิบัตเิพือ่ส�ารวมมนนิทรย์ี ทีเ่มือ่ไม่ส�ารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกศุลธรรมอนัลามก 

คอือภชิฌาและโทมนสั ความยนิดคีวามยินร้าย ครอบง�า ช่ือว่า รกัษามนนิทรย์ี ชือ่ว่า 

ถึงความส�ารวม ในมนินทรีย์ ภิกษุผู้ประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้  

ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธิ์ ไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน

ภกิษุน้ันย่อมท�าความรูส้กึตัวในการก้าวไป ในการถอยกลบั ย่อมท�าความรูสึ้ก

ตัวในการแลในการเหลียว ย่อมท�าความรู ้สึกตัวในการคู้เข้าในการเหยียดออก  

ย่อมท�าความรู้สึกตัวในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ย่อมท�าความรู้สึกตัวในการฉัน

การดื่มการเค้ียวการล้ิม ย่อมท�าความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมท�า 

ความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง

ภิกษุนั้นประกอบด้วยสีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะ  

เช่นน้ีแล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงดัคือป่า โคนไม้ ภเูขา ซอกเขา ถ�า้ ป่าช้า ป่าชฏั  

ที่แจ้ง กองฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว น่ังคู้บัลลังก์  

ตัง้กายตรง ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจากความโลภอยู่ 

ย่อมช�าระจิตให้บรสิทุธิจ์ากความโลภ ละความประทษุร้ายคอื พยาบาท ไม่คิดพยาบาท 

มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ท้ังปวงอยู่ ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากความ

ประทุษร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มแล้ว เป็นผู้ปราศจาก 

ถีนมิทธะ มีความก�าหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมช�าระจิตให้

บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน  

มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมช�าระจิต ให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา 

ความเคลือบแคลงสงสยั เป็นผูข้้าม วจิกิจิฉา ไม่มคีวามสงสัยในกศุลธรรมทัง้หลายอยู่ 

ย่อมช�าระจติให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา

ภกิษนุัน้คร้ันละนวิรณ์ทัง้ ๕ เหล่านี ้อนัเป็นเครือ่งเศร้าหมองใจ ท�าปัญญาให้

ถอยก�าลังแล้ว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
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มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกความสงบสงัดอยู่ ก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษ อันโอฬาร

เหน็ปานนีใ้นศาสดาใด วญิญูชนพึงอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ในศาสดานัน้ โดยส่วนเดียว 

และเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน  

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุข เกิดแต่

สมาธิอยู่ ก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด วิญญูชนพึงอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์ในศาสดานัน้โดยส่วนเดยีว และเมือ่อยูป่ระพฤตกิพ็งึยงักศุลธรรม

เครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย 

เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็น 

ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร เห็นปานนี้ใน 

ศาสดาใด วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียว และเมื่ออยู่

ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละทุกข ์ 

ละสุข และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ก็สาวก

ย่อมบรรลคุณุวเิศษอันโอฬารเหน็ปานน้ีในศาสดาใด วญิญชูนพึงอยูป่ระพฤต ิพรหมจรรย์

ในศาสดาน้ันโดยส่วนเดยีว และเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพึ็งยังกศุลธรรม เครือ่งออกไปจาก

ทุกข์ให้ส�าเร็จได้

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวต่อไปว่า ภกิษนุัน้เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสุิทธิ ์ผ่องแผ้ว 

ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว 

ย่อมโน้มจิตไปเพือ่บพุเพนวิาสานสุติญาณ ญาณเป็นเครือ่งระลึกถึงขันธ์เป็นทีอ่าศยัอยู่

ในปางก่อนได้ เธอย่อมระลกึชาตก่ิอนได้เป็นอนัมาก คอืระลกึได้ชาต ิ๑ บ้าง ๒ ชาติ

บ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง 

๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง 

ตลอดสงัวฏัฏกปัเป็นอันมากบ้าง ตลอดววิฏัฏกปั เป็นอนัมากบ้าง ตลอดสงัวฏัฏววิฏัฏกปั
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เป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น 

มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์ อย่างนั้น ๆ มีก�าหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติ

จากภพนัน้แล้วได้ไปเกดิในภพโน้น แม้ในภพนัน้เรากไ็ด้มชีือ่อย่างนัน้ มโีคตรอย่างนัน้ 

มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างอย่างนั้น ๆ มีก�าหนด

อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้

เป็นอันมาก พร้อมท้ังอาการพร้อมท้ังอุเทศด้วยประการฉะนี้ ก็สาวกย่อมบรรลุคุณ

วิเศษอันโอฬาร เห็นปานนี้ในศาสดาใด วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดา

นัน้โดยส่วนเดยีว และเม่ืออยู่ประพฤต ิก็พงึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเร็จได้

ภิกษุน้ันเม่ือจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  

อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ย่อมโน้มจิตไปเพื่อรู ้จุติ  

ความเคลือ่น และอุปบตั ิความเข้าถงึ ของสัตว์ทัง้หลาย เธอเห็นหมู่สัตว์ทีก่�าลงัจตุคิอื

เคลื่อน ก�าลังอุปบัติคือเข้าถึง เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี  

ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบรสิทุธิล่์วงจกัษุของมนษุย์ ย่อมรูช้ดัซึง่หมูส่ตัว์ผูเ้ป็นไปตาม

กรรมว่า สตัว์เหล่าน้ันประกอบด้วยกายทุจรติ วจีทจุรติ มโนทจุรติ ตเิตยีนพระอรยิเจ้า 

เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วยอ�านาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านั้น ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วยอ�านาจสัมมาทิฏฐิ  

เมือ่ตายไป เขาเข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์ ด่ังน้ี เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ก�าลังจติุ ก�าลังอปุบัติ  

เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ ก็สาวก

ย่อมบรรลคุณุวเิศษ อันโอฬารเหน็ปานน้ีในศาสดาใด วญิญชูนพงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์

ในศาสดาน้ัน โดยส่วนเดียว และเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป 

จากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุน้ันเม่ือจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส 

ปราศจากอปุกเิลส อ่อน ควรแก่การงาน ตัง้ม่ัน ไม่หว่ันไหว อย่างนีแ้ล้ว ย่อมโน้มจติ

ไปเพื่ออาสวักขยญาณ คือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ กิเลสเครื่องดองสันดาน ย่อมรู้
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ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้อย่าง

น้ีเห็นอย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ 

เมือ่จติหลดุพ้นแล้ว ก็มญีาณรูว่้าหลดุพ้นแล้ว รูช้ดัว่าชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กจิที่ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ก็สาวกย่อมบรรลุคุณ

วิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดา

นัน้โดยส่วนเดยีว และเม่ืออยู่ประพฤต ิก็พงึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเร็จได้

สนัทกปรพิาชกได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า กภ็กิษใุดเป็นพระอรหนัตขณีาสพ 

อยู่จบพรหมจรรย์ มกีจิทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว มภีาระอนัปลงลงแล้ว มปีระโยชน์ของ

ตนอันถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ 

ภกิษนุัน้ยังบรโิภคกามทัง้หลายหรือ ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ภกิษใุดเป็นพระอรหนัต-

ขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจท่ีควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว  

มีประโยชน์ของตนอันถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ในภพส้ินแล้ว หลุดพ้นแล้ว

เพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ควรประพฤติล่วงฐานะทั้ง ๕ คือภิกษุขีณาสพเป็น 

ผู้ไม่ควรแกล้งปลงสัตว์จากชีวิต ๑ เป็นผู้ไม่ควรถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อันเป็น

ส่วนแห่งความเป็นขโมย ๑ เป็นผู้ไม่ควรเสพเมถุน ๑ เป็นผู้ไม่ควรกล่าวเท็จทั้งรู้ ๑ 

เป็นผู้ไม่ควรท�าการสั่งสมบริโภคกามทั้งหลาย เหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ในกาลก่อน ๑ 

ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจที่ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว  

มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ของตนอันถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ในภพ

สิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ควรประพฤติล่วงฐานะทั้ง ๕ 

เหล่านี้

สันทกปริพาชกได้ถามต่อไปว่า ก็ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบ 

พรหมจรรย์ มีกจิทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว มภีาระอนัปลงลงแล้ว มปีระโยชน์ของตนอนั

ถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ  

เมื่อภิกษุนั้นเดินไปอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้ความเห็นว่า  

อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว ดั่งน้ี ปรากฏเสมอเป็นนิตย์หรือ ท่านพระอานนท์ได้
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กล่าวตอบว่า ถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าจักท�าอุปมาแก่ท่าน วิญญูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้

ทัว่ถงึอรรถแห่งภาษติได้ด้วยอปุมา เปรยีบเหมอืนมอืและเท้าของบรุษุขาดไป เมือ่บรุษุ

นั้นเดินไปอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี มือและเท้าก็เป็นอันขาดอยู่เสมอ

เป็นนิตย์นั่นเอง อนึ่ง เมื่อเขาพิจารณา ย่อมรู้ได้ว่า มือและเท้าของเราขาดแล้ว ดั่งนี้ 

ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจที่ควรท�าได้ท�า

เสรจ็แล้ว มีภาระอันปลงแล้ว มีประโยชน์ของตนอนัถึงแล้ว มกีเิลสเครือ่งประกอบสัตว์

ไว้ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ เมื่อเธอเดินไปอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับ

อยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี อาสวะทั้งหลายก็เป็นอันสิ้นไปเสมอเป็นนิตย์นั่นเอง อนึ่ง เมื่อเธอ

พิจารณา ย่อมรู้ได้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว

สันทกปริพาชกได้กล่าวถามอีกว่า ก็ในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุผู้น�าตนออกไปได้

จากกิเลสและกองทุกข์มากเพียงไร ท่านพระอานนท์ได้กล่าวตอบว่า ก็ในธรรมวินัยนี้ 

ภิกษุผู้น�าตนออกไปได้จากกิเลสและกองทุกข์นั้น มีไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย  

ไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย ความจริงมีอยู่มากทีเดียว

สันทกปริพาชกได้กล่าวสรรเสริญขึ้นว่า น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี ไม่เป็นการ

ยกย่องแต่ธรรมของตน และไม่เป็นการตเิตยีนธรรมของผูอ่ื้น มแีต่การแสดงธรรมตาม

เหตุผลเท่านัน้ และผูน้�าตนออกไปได้จากกเิลสและกองทกุข์มากถงึเพยีงนัน้ จกัปรากฏได้ 

ส่วนอาชีวกเหล่าน้ีชือ่ว่า เป็นบตุรของมารดาผูม้บีตุรตายแล้ว ยกย่องแต่ตนและติเตยีน

คนอื่นเท่านั้น ทั้งตั้งศาสดาไว้ ๓ คน คือนันทะ วัจฉะ ๑ กิสะ สังกิจจะ ๑ มักขลิ  

โคสาละ ๑ ว่าเป็นผู้น�าตนออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้

ล�าดบัน้ันสันทกปรพิาชกเรยีกบรษิทัของตนมาว่า ผู้เจรญิทัง้หลาย จงประพฤติ

พรหมจรรย์เถิด การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมย่อมมีผล แต่ว่าบัดนี้ 

ข้าพเจ้าจะสละลาภสกัการะและความสรรเสริญเสียนัน้ ไม่ใช่ท�าได้ง่าย สันทกปริพาชก

ส่งบริษัทของตนไปในการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยประการ 

ฉะนี้แล
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ค�าว่า ดิรัจฉานกถา แปลว่า ถ้อยค�าท่ีขัดขวาง คือขัดขวางทางสวรรค์และ

นิพพาน เพราะค�าว่า ติรัจฉานะ ท่ีเป็นชื่อของสัตว์เดรัจฉานท้ังหลายนั้น ตามศัพท ์

แปลว่า สัตว์ที่ไปทางด้านขวางของร่างกาย เพราะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย แม้จะเป็น

สัตว์ ๒ เท้าเช่นเป็ดไก่ ขาก็มาติดอยู่ตอนส่วนกลางของร่างกาย จึงเดินไปตามด้าน

ขวางของร่างกาย ไม่ได้ตั้งกายตรงอย่างมนุษย์ แม้วานรซึ่งมีร่างกายคล้ายมนุษย์  

แต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้าหน้านั้นไม่ถือว่าเป็นมือ เหมือนอย่างมนุษย์ ก็คง

ไปทางด้านขวางเหมอืนกนัฉะนัน้ เพราะแปลว่า ขวาง หรอืไปขวาง คอืไปทางด้านขวาง 

นอกจากใช้เป็นชือ่ของสตัว์เดรจัฉานทัง้หลายซึง่เป็นสตัว์ทีไ่ปทางด้านขวางของร่างกาย 

ทางร่างกายแล้ว ยังมาใช้เป็นชื่อของถ้อยค�าของมนุษย์ด้วย คือถ้อยค�าของมนุษย์ที่ไป

ทางด้านขวาง คือขัดขวางทางสวรรค์และนิพพานดังกล่าว ก็เรียกว่า ดิรัจฉานกถา  

ส่วนค�าที่ว่า ร่างกายนี้ในที่สุด คือเมื่อถึงแก่ความตายแล้ว ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพ  

มีเตียงเป็นท่ี ๕ ก็หมายความว่าเตียงที่ศพนอนไปนั้น มีบุรุษ ๔ คนจับเท้าเตียง 

ทั้ง ๔ ก็เป็น ๔ บนเตียงอีก ๑ ก็เป็น ๕ คือว่ายกเอาศพไป ศพนอนบนเตียงก็ชื่อว่า  

มเีตียงเป็นท่ี ๕ หรอืแม้ร่างกายนีเ้อง เม่ือยงัไม่ตาย หากจะนัง่ไปบนเตยีงให้เขายกไป 

มีคน ๔ คนจับเท้าเตียง ๔ ก็เป็น ๔ กับเตียงอีก ๑ ก็เป็น ๕ ได้เช่นเดียวกัน

ส่วนค�าว่า ปุรสิภมู ิ๘ ภมูขิองบรุษุ ๘ คอืมนัทภมู ิภมูอ่ิอน ขฑิฑาภมู ิภมูเิล่น 

ปทวมีงัสกภมิู ภมิูหดัเดนิ อุชุคตภมู ิภมิูเดนิ เสกขภมู ิภมูศิกึษา สมณภมู ิภมูสิมณะ 

ชนิภมู ิภมูเิรียนรู ้ปันนภูมิ ภมิูบรรลุแล้ว ภมูกิค็อืค�าว่า ภ-ูม ิในภมูเิหล่านัน้มอีธบิายว่า 

สัตว์คือบุรุษบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ยังอ่อน ยังรับรู้อะไรไม่ได้ตลอด ๗ วันนับจากวัน

คลอดออกมาจากที่แคบ ชื่อว่า มันทภูมิ ภูมิอ่อน อนึ่ง สัตว์เหล่าใดมาจากทุคติ  

สัตว์เหล่านั้นย่อมร้องและร้องดังบ่อย ๆ สัตว์มาจากสุคติ ระลึกถึงสุคตินั้น ๆ แล้ว

หวัเราะ นีช้ือ่ว่า ขฑิฑาภมู ิภมูเิล่น การจบัมอืของมารดาบดิาหรอืเตยีงตัง่ แล้วเหยยีบ

เท้าลงบนดิน ชื่อว่า ปทวีมังสกภูมิ ภูมิหัดเดิน คราวท่ีสามารถเดินไปด้วยเท้าได้  

เรียกว่า อุชุคตภูมิ ภูมิเดิน คือไปตรงต้ังกายตรงเดิน คราวศึกษาศิลปะชื่อว่า  

เสกขภูมิ คราวออกจากเรือนแล้วบวชชื่อว่า สมณภูมิ คราวคบอาจารย์แล้วรู้ชื่อว่า  

ชินภูมิ อนึ่ง ผู้รู้บรรลุแล้วไม่เรียนอะไรอีก เพราะเหตุนั้น ผู้ไม่ต้องเรียนอย่างนี้ชื่อว่า 

ปันนภูมิ ภูมิบรรลุแล้ว
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ส่วน ฉฬาภชิาต ิทีแ่ปลว่า ชาตคิอืความเกดิยิง่ ๖ อย่าง ได้มแีสดงไว้ทัง้นอก

พระพุทธศาสนาและทั้งในพระพุทธศาสนา ที่แสดงไว้นอกพระพุทธศาสนานั้น คือมี

แสดงไว้ใน ฉฬาภิชาตสิตูร ว่าปูรณกัสสปะบญัญัตชิาต ิ๖ ประการ คือ บญัญติัชาตดิ�า 

ชาตเิขยีว ชาตแิดง ชาติเหลือง ชาตขิาว ชาติขาวจัด มอีธบิายว่า ปรูณกสัสปะ บัญญตัิ

คนฆ่าแพะ คนฆ่าสุกร คนฆ่านก พรานเนื้อ ชาวประมง โจร เพชฌฆาต เจ้าหน้าที่

เรือนจ�า หรือคนที่ท�าบาปหยาบช้าอื่น ๆ ว่าเป็นชาติด�า บัญญัติพวกภิกษุพวกผู้เที่ยว

ไปในฝ่ายด�า หรือพวกกรรมวาทะ กิริยวาทะอื่นว่าเป็นชาติเขียว บัญญัติพวกนิครนถ์ 

ใช้ผ้าผืนเดียวว่าเป็นชาติแดง บัญญัติคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาว สาวกของอเจลกะคือนักบวช

เปลือยกายว่าเป็นชาติเหลือง บัญญัติอาชีวกอาชีวิกาว่าเป็นชาติขาว บัญญัติเจ้าลัทธิ

ชื่อนันทะ วัจฉะ กิสะ สังกิจจะ มักขลิ โคสาละว่าเป็นชาติขาวจัด

ส่วนในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ในฉฬาภชิาติสูตรนัน้ว่า ส่วน 

พระองค์ได้ตรัสแสดงว่า ชาติ ๖ คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีชาติด�า ประพฤติ

ธรรมด�า บางคนมีชาติด�า ประพฤติธรรมขาว บางคนมีชาติด�า บรรลุนิพพานที่ไม่ด�า

ไม่ขาว บางคนมีชาติขาว ประพฤติธรรมด�า บางคนมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว  

บางคนมีชาติขาว บรรลุนิพพานที่ไม่ด�าไม่ขาว

พระองค์ได้ตรัสว่า บุคคลผู้มีชาติด�า ประพฤติธรรมด�า คือบุคคลบางคนใน

โลกนี้ เกิดในสกุลต�่าคือสกุลจัณฑาล สกุลพรานป่า สกุลช่างจักสาน สกุลท�ารถ  

สกุลเทหยากเยื่อ ซึ่งยากจน มีข้าวน�้าโภชนะน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง ได้อาหารและ 

เคร่ืองนุ่งห่มโดยยาก และเขาผู้น้ันเป็นผู้มีผิวพรรณทรามไม่น่าดู เป็นคนแคระ ข้ีโรค  

ตาบอด ง่อย กระจอก เป็นอัมพาต ไม่ได้ข้าวน�้าเครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะดอกไม ้

ของหอมเครือ่งลบูไล้ทีน่อนทีอ่ยูเ่ครือ่งประทปี เขายงัประพฤตทิจุริตด้วยกายด้วยวาจา 

ด้วยใจ ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก นี้ชื่อว่า บุคคลมีชาติด�า ประพฤติธรรมด�า

บุคคลมีชาติด�า ประพฤติธรรมขาว คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิดใน

สกลุต�า่ คือสกลุจณัฑาล สกลุพรานป่า สกลุช่างจกัสาน สกลุท�ารถ สกลุเทหยากเย่ือ 

ซึ่งยากจน มีข้าวน�้าโภชนะน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยาก 
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และเขาผูน้ั้นเป็นผูมี้ผวิพรรณทรามไม่น่าด ูเป็นคนแคระ ขีโ้รค ตาบอด ง่อย กระจอก 

เป็นอัมพาต ไม่ได้ข้าวน�้าเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอน

ทีอ่ยูเ่ครือ่งประทปี แต่เขาประพฤตสิจุรติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ครัน้ประพฤตสุิจรติ

ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ บุคคลมีชาติด�า 

ประพฤติธรรมขาวอย่างนี้

บุคคลมีชาติด�า บรรลุนิพพานที่ไม่ด�าไม่ขาว คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้

เกดิในสกลุต�า่เป็นต้นว่าสกลุจณัฑาล มผีวิพรรณทรามไม่น่าด ูเป็นคนแคระ เขาปลงผม

และหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบรรพชิต เขาบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์  

๕ ประการอันเป็นเครือ่งเศร้าหมองใจ ซึง่ท�าปัญญาให้ทรุพล เป็นผูม้จีติตัง้อยูด้่วยดใีน

สติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็นจริง แล้วได้บรรลุนิพพานอันไม่ด�า

ไม่ขาว บุคคลมีชาติด�า แล้วบรรลุนิพพานอันไม่ด�าไม่ขาวอย่างนี้

ก็บุคคลผู้มีชาติขาว ประพฤติธรรมด�า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเกิดใน

สกุลสูง คือสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล สกุลคฤหบดีมหาศาล  

ซึ่งมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์ เครื่องปลื้มใจมาก 

มีทรัพย์มีข้าวเปลือกมาก และเขาผู้นั้นเป็นผู้มีรูปงามน่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วย

ผวิพรรณงามยิง่ ได้ข้าวน�า้เครือ่งนุง่ห่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครือ่งลบูไล้ทีน่อน

ที่อยู่เครื่องประทีป เขาประพฤติทุจริตด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจ ครั้นประพฤติทุจริต

ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมือ่ตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทคุต ิวินิบาต นรก บคุคล

มีชาติขาว ประพฤติธรรมด�าอย่างนี้

ก็บคุคลผูมี้ชาตขิาว ประพฤตธิรรมขาว คอืบคุคลบางคนในโลกนี ้เกดิในสกลุ

สูงเป็นต้น เขาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ครั้นประพฤติ สุจริตด้วยกาย

ด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมือ่ตายไปย่อมเข้าถงึสุคตโิลกสวรรค์ บคุคลมชีาตขิาว ประพฤติ

ธรรมขาวอย่างนี้

ก็บุคคลผู้มีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไม่ด�าไม่ขาว คือบุคคลบางคนในโลกนี้ 

เป็นผู้เกิดในสกุลสูงเป็นต้น เขาปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกบวชเป็น
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บรรพชิต เขาบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ไม่ท�า

ปัญญาให้ทุรพล เป็นผู้มีจิตต้ังอยู่ด้วยดีในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค์ ๗  

ตามความเป็นจรงิ แล้วได้บรรลุนิพพานอันไม่ด�าไม่ขาว บคุคลมชีาตขิาว บรรลนุพิพาน

อันไม่ด�าไม่ขาวอย่างนี้

อนึ่ง ในสันทกสูตรนั้น ได้แสดงถึงเรื่องกรรมที่ว่า กรรมและครึ่งกรรม ก็มี

อธิบายว่า ที่ชื่อว่ากรรม คือกายกรรม วจีกรรม ที่ชื่อว่าครึ่งกรรม คือมโนกรรม

ชาต ิ ๖ เพิ่มเตมิ

คนในส่วนต่างๆของโลกมีวรรณะคือผิวต่างกัน เช่น ผิวด�า ผิวขาว ผิวเหลือง 

และมกีารถือผวิ เช่นคนผวิขาวทีด่หูมิน่เหยยีดหยามคนผวิด�า ทัง้ในปัจจบัุนนีซ่ึ้งต้องการ

ให้ทุก ๆ คนในทุก ๆ ผิว มีสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์เสมอกัน ก็ยังมีข่าวว่าได้มีการ

รังเกียจผิว เช่น ในชมพูทวีปสมัยโบราณ คืออินเดีย ปากีสถาน ในปัจจุบัน ก็ยังได้มี

การแบ่งวรรณะเป็นอันมาก ในปัจจุบันนี้แม้จะต้องการไม่ให้มีการถือผิวกาย แต่ก็มี

การแบ่งผิวทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างรุนแรง การถือผิวต่าง ๆ นี้ ถ้ามีมูลเหตุเกิดจาก

ผิวกายเพียงอย่างเดียวก็แก้ไขได้ง่าย แต่ถ้ามีมูลเหตุเกิดจากกิเลสภายในใจของตน  

เช่น อหังการ การท�าให้เป็นเรา เช่นว่า เราต้องใหญ่โตข่มผู้อ่ืนลงให้ได้ ก็เป็นส่ิงท่ี 

แก้ยาก ฉะนั้น ผิวของใจนี่แหละจึงส�าคัญกว่าผิวกาย เม่ือผิวของใจเป็นอย่างไร  

ก็แสดงออกมาเป็นอย่างนั้น เป็นดั่งนี้เหมือนกันแก่คนทุกชาติชั้นวรรณะ ศาสดานอก

พระพทุธศาสนากไ็ด้มีแสดงฉฬาภชิาตคืิอ ชาต ิ๖ พระพทุธเจ้าเองกไ็ด้ทรงแบ่งบคุคล

ในโลกเป็น ๖ จ�าพวกตามผิวสีของใจ

อนึง่ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้โปรดให้เขยีนเป็นภาพ อธบิาย

ความหมายไว้ที่เสาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารดั่งนี้

๑.  กัณหาภิชาติ ชาติคนด�า คือคนใจหยาบช้าทารุณ เช่นพรานใจบาป  

หยาบช้าต่าง ๆ ตลอดจนถึงการล่าฆ่าสัตว์เล่นเป็นการสนุก 
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๒.  นีลาภิชาติ ชาติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมากขึ้น เช่น 

พิจารณาก่อนจึงน�าตัวไปลงโทษ 

๓.  โลหิตาภิชาต ิชาตคินสเีลือด คอืคนทีม่จีติใจสูงขึน้ ใฝ่หาศาสนาทีถู่กต้อง 

เหมือนดังกษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าคนรับใช้ก�าลังเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

๔.  หลิททาภิชาติ ชาติคนสีเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เช่น ผู้ม ี

ศีลธรรม เปรียบเหมือนคนนุ่งขาวห่มขาวหรืออุบาสกอุบาสิกา 

๕.  สุกกาภิชาติ ชาติคนขาว คือคนที่มุ่งปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่าคฤหัสถ์ 

เหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ ฤษี หรือนักบวชผู้ปฏิบัติชอบทั่วไป 

๖.  ปรมสุกกาภิชาติ ชาติคนขาวอย่างย่ิง คือท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย

รวมเรียกว่า ฉฬาภิชาติ อภิชาติ ๖ ย่นลงเป็น ๓ คือ

๑.  กัณหะ คนด�า ได้แก่คนชั่วเพียงส่วนเดียว 

๒.  กัณหสุกกะ คนด�า ๆ ขาว ๆ ได้แก่คนท�าชั่วบ้างดีบ้าง 

๓.  สุกกะ คนขาว ได้แก่คนที่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว

คนสามัญทั่วไปอยู่ในประเภท ๒ คือคนที่ด�า ๆ ขาว ๆ แต่บางคนขาวแล้ว 

ค่อย ๆ ด�า เป็นคนต้นตรงปลายคด บางคนด�าแล้วค่อยๆขาว เป็นคนต้นคดปลายตรง 

พระพทุธเจ้าได้ทรงอบรมพระบารมสีงูขึน้โดยล�าดบั จงึได้ทรงเปลีย่นผวิของใจให้สงูขึน้

จนถึงขาวอย่างยิ่ง จะเรียกว่า ลอกผิวออกหมดก็ได้ เพราะว่า ขาวอย่างยิ่งนั้นไม่ควร

นับว่าสีอะไร



พรรษาที่ ๑๐ 
รักขติวัน หรอื ป่าปารเิลยยกะ

พระประวัตขิองพระพุทธเจ้าในพรรษาที่ ๑๐

ในบาลีพระวินัยไม่ได้บอกว่าทรงจ�าพรรษาที่ป่าปาริเลยยกะ แต่ในคัมภีร ์

ชัน้อรรถกถาเล่าว่า ได้ทรงจ�าพรรษา ณ ป่าปารเิลยยกะนัน้ และในคมัภร์ีชัน้บาลกีไ็ด้

เล่าว่า เมื่อได้ประทับอยู่ตามพระอัธยาศัยแล้วก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี แต่ว่าในคัมภีร ์

อรรถกถา๑ ได้มเีล่าว่า พวกเศรษฐคีฤหบดชีาวกรงุสาวตัถีส่งพระอานนท์กบัพวกภกิษุ

เป็นทูตมาทูลเชิญเสด็จ และเมื่อพระอานนท์ได้เข้าไปสู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้า  

ช้างกต็ัง้ท่าจะท�าร้ายเพราะคดิว่าศตัร ูพระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสับอกว่านีเ่ป็นพทุธอปัุฏฐาก  

ตามที่เล่าไว้ในอรรถกถาน้ี เป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้นภายหลังมาก และได้แสดงรายละเอียด

ต่าง ๆ มาก และเรื่องท่ีว่าพระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐากนั้น ก็ได้มีเล่าไว้ในที่อ่ืน๒   

ว่าพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพุทธอุปัฏฐาก อีกหลายปีต่อมาจึงมารับหน้าที่เป็นพุทธ-

อปัุฏฐาก เพราะฉะนัน้ ข้อทีเ่ล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทดงักล่าวข้างต้น เมือ่น�าไปเทยีบ

กับที่มีกล่าวไว้ในที่อื่นแล้ว ความจึงไม่สมกัน แต่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปนาน และ 

เป็นเรื่องปลีกย่อยไม่สู้มีความส�าคัญอะไรมากนัก

๑ โกสมฺพิกวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๕๓-๔
๒ สมนฺต. ๑/๒๐๒-๓ ว่า ใน ๒๐ พรรษาแรกนั้น พระพุทธเจ้ายังไม่มีพุทธอุปัฏฐากประจ�า หลัง 

 จากนั้นมา พระอานนท์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก
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อุปกเิลส ๑๑

อนึ่ง ก่อนที่จะเสด็จไปถึงป่าปาริเลยยกะนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแวะที่ปาจีน-

วังสะ๓ อันเป็นสถานท่ีซ่ึงพระเถระ ๓ รูปได้อาศัยอยู่ในขณะนั้น คือ พระอนุรุทธะ 

พระนันทิยะ และ พระกัมพิละ ท่านทั้ง ๓ รูปก็ได้ถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ 

พระพุทธองค์ก็ได้ทรงท�าปฏิสันถารคือทรงทักทาย และได้ตรัสถามถึงการอยู่ร่วมกัน

ของท่านทั้ง ๓ ว่า สามัคคีปรองดองกันดีหรือปฏิบัติอย่างไร ท่านทั้ง ๓ ก็ทูลเล่าถึง

วธิทีีท่่านได้ปฏบัิต ิเสรจ็แล้วกร็บัสัง่ถามถงึว่าอยูก่นัด้วยความไม่ประมาท มคีวามเพยีร 

ส่งตนไปอยูห่รือ ท่านท้ัง ๓ ก็ทูลให้ทรงทราบและก็ได้ทลูถึงวิธทีีป่ฏิบตัต่ิอกนั เกีย่วแก่

วัตรในการจัดที่ฉัน ในการจัดตั้งน�้าใช้น�้าฉัน ในการท�าความสะอาด เป็นต้น ดังที่ได้

เล่ามาแล้ว ในข้อวตัรปฏิบตัทิีเ่ล่ามาน้ัน ในบดันีว้ดัป่าทัง้หลาย ซึง่เป็นส�านกัพระกรรมฐาน

ในต่างจังหวัดก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่เป็นส่วนมาก และก็อยู่กันด้วยความเรียบร้อย เช่น

ว่าพระเป็นผู้จัดอาสนะ จัดเตรียมน�้า จัดท�าความสะอาด ปัดกวาดเสนาสนะ เป็นเวร

หรือเป็นวาระเป็นต้น นัดเวลากันท�า แต่ว่าส�าหรับในวัดที่อยู่ในเมือง ซึ่งมุ่งหน้าศึกษา

เล่าเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้

อนึ่ง เมื่อพระเถระทั้ง ๓ ท่านได้กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงวัตรปฏิบัติของท่าน

เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางกาย เกี่ยวกับสถานที่ ว่าท�ากันอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้

ตรัสถามถึงการปฏิบัติทางจิต การบรรลุคุณวิเศษคือการบรรลุถึงผลของการปฏิบัต ิ

ของท่าน ว่าท่านทัง้ ๓ มคีวามไม่ประมาท มีความเพียร และส่งตนไปในด้านการปฏบิติั

เพื่อบรรลุผลที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นอย่างไรบ้าง ท่านทั้ง ๓ ก็กราบทูลว่า ก็ได้ปฏิบัติทาง

จิตจนจิตเป็นสมาธิและได้โอภาสคือแสงสว่าง ได้รูปทัสสนะ คือการเห็นรูปซึ่งปรากฏ 

ในสมาธิจริง แต่ว่าแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็อันตรธานหายไป ท่านทั้ง ๓ รูป 

จึงไม่ได้ประสบแสงสว่าง ไม่ได้ประสบการเหน็รปู ไม่รูแ้จ้งแทงตลอดนมิิตนัน้ พระพทุธเจ้า

กไ็ด้ทรงแนะน�าวธิปีฏบิตัเิพือ่แก้มใิห้โอภาสและรปูทสัสนะนัน้หายไป โดยได้ทรงเล่าถึง

๓ วิ. มหา. ๕/๒๔๘/๓๓๗. 
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การปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา ซึ่งได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่ง

เรียกว่า อุปักกิเลสสูตร๔ มีความว่า

เมือ่ยงัมิได้ตรสัรู ้ยังทรงเป็นพระโพธสิตัว์ กท็รงจ�าได้ว่าได้ทรงประสบโอภาส

และรปูทสัสนะ แต่แล้วกห็ายไป จงึได้ทรงค้นหาว่าอะไรเป็นเหตใุห้หายไปกไ็ด้ทรงพบ

เหตุที่ท�าให้หายไปโดยล�าดับดังนี้

๑.  วจิกิจิฉา ความสงสยัลงัเลใจ คือเมือ่เหน็โอภาสเหน็รปูทสัสนะ กเ็กดิลงัเล

สงสัยขึ้นว่า นี่อะไร พอเกิดลังเลสงสัยขึ้น โอภาสและรูปทัสสนะนั้นก็หายไป

๒.  อมนสกิาร การไม่ใส่ใจ คอืเมือ่โอภาสและรปูทสัสนะปรากฏข้ึน จติกแ็วบ

ไปเสียทางอื่น ไม่ก�าหนดแน่นอนอยู่ที่โอภาสและรูปทัสสนะนั้น เรียกว่า ไม่กระท�าไว้

ในใจ โอภาสและรูปทัสสนะนั้นก็หายไป 

๓.  ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม เม่ือเกิดขึ้นก็ท�าให้โอภาสและรูป 

ทัสสนะหายไป

๔.  ความสะดุ้งหวาดเสียว เมื่อโอภาสและรูปทัสสนะเกิดขึ้น เห็นรูปทัสสนะ

บางอย่างทีน่่ากลัว กเ็กดิสะดุง้หวาดเสยีวขึน้ เมือ่เป็นดงันีโ้อภาสและรปูทสัสนะกห็ายไป

๕.  ความคิดตื่นเต้นล่วงหน้า คือไม่ทันจะปรากฏโอภาสและรูปทัสสนะท่ีน่า 

ตืน่เต้น แต่คดิคาดไปว่าจะได้ประสบอย่างนัน้ ๆ แล้วกต็ืน่เต้นขึน้เสยีก่อน หรือว่าเมือ่

ประสบโอภาสและรปูทสัสนะบางอย่างท่ีน่าต่ืนเต้น กเ็กดิต่ืนเต้นขึน้ทันที เข้าในลักษณะ

ที่ใจฟุ้งขึ้น ก็เป็นเหตุให้โอภาสและรูปทัสสนะนั้นหายไปได้ 

๖.  ความท่ีร่างกายกระสับกระส่าย คือเมื่อร่างกายเกิดเมื่อยขบเจ็บขัด  

กระสับกระส่ายขึ้นคุมไว้ไม่อยู่ โอภาสและรูปทัสสนะนั้นก็หายไป 

๗. ปรารภความเพียรจัดเกินไป ก็ท�าให้โอภาสและรูปทัสสนะหายไปได้  

เหมือนกับจับนกด้วยมือ ๒ มือแน่นเกินไป นกก็ตาย 

๔ ม.. อุ. ๑๔/๔๓๙/๒๙๕. 
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๘.  ความเพียรย่อหย่อนเกินไป ก็ท�าให้โอภาสและรปูทสัสนะหายไปได้ เหมอืน

อย่างจับนกปล่อยมือหย่อนมากไป นกก็บินหนีไปได้ 

๙.  ความกระซิบที่ใจ ได้แก่เม่ือได้ประสบโอภาสและรูปทัสสนะบางอย่าง  

ก็มีเคร่ืองมากระซิบใจได้แก่ความอยากความปรารถนา เมื่อบังเกิดขึ้นก็ท�าให้โอภาส

และรูปทัสสนะนั้นหายไป 

๑๐. สัญญา คือความก�าหนดหมายรูปที่มีอย่างต่าง ๆ ได้แก่เมื่อโอภาสและ

รูปทัสสนะปรากฏขึ้น ก็มีสัญญาคือความก�าหนดหมายพร่าไปมาก เมื่อสัญญาพร่าไป

ไม่รู้ โอภาสและรูปทัสสนะก็หายไป 

๑๑. ความใช้จิตเพ่งพินิจเกินไป ได้แก่เมื่อโอภาสและรูปทัสสนะปรากฏขึ้น  

กใ็ช้จิตเพ่งพนิจิคาดคัน้เกนิไป กท็�าให้โอภาสและรปูทสัสนะนัน้หายไปได้ เหล่านีเ้รยีกว่า 

อุปกิเลส เครื่องเศร้าหมองของสมาธิ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของสมาธิชั้นสูง

พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ และเหตุท่ีท�าให้สมาธิ

ของพระองค์เสียไป รวม ๑๑ ข้อดังนั้นแล้ว ก็ได้ตรัสว่า เมื่อได้ทรงค้นพบถึงเหตุแล้ว

ก็ได้ทรงระมัดระวังจิต ละเหตุท่ีท�าให้สมาธิเหล่านั้นไม่บังเกิดขึ้น เมื่อทรงละได้แล้ว 

กท็รงบ�าเพญ็สมาธปิระสบผลส�าเรจ็ทีส่มบรูณ์ ต่อจากนัน้กไ็ด้ตรสัถึงสมาธทิีท่รงได้รบั

อันเรียกว่า ฌาน ได้แก่ 

๑. ได้ทรงอบรมสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร 

๒. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตก สักแต่ว่ามีวิจาร 

๓. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร 

๔. ได้ทรงอบรมสมาธิที่มีปีติ 

๕. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีปีติ 

๖. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยความสุขส�าราญ 

๗. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขา
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เมื่อสมาธิของพระองค์บริสุทธิ์แล้วก็บังเกิดญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็น

ขึ้นว่า วิมุตติของพระองค์ไม่ก�าเริบ ชาตินี้เป็นชาติที่สุด ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป

พระพทุธเจ้าได้ตรสัอบรมพระอนรุทุธะเป็นต้นถึงวิธีปฏบิติัในการท�าสมาธ ิและ

ได้ทรงเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์เองที่ได้ปฏิบัติมาและสมาธิที่ทรงได้รับ ตลอดจน

ผลที่ทรงบรรลุโดยล�าดับ เป็นข้อแนะน�าตักเตือนให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติด้วยความ 

ไม่ประมาท มีความเพียร และส่งตนไป เพื่อให้เจริญด้วยการปฏิบัติ จนถึงประสบผล

ดังกล่าวนั้น

การท�าสมาธิ

ต่อไปนี้จะได้อธิบายประกอบบางส่วน คือว่าการท�าสมาธินั้น จิตก�าหนดอยู่ที่

อารมณ์อันเดียว เหมือนดังเช่นท�าอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้า ก�าหนด 

ลมหายใจออก รวมจิตให้รู้อยู่ท่ีลมหายใจเข้าลมหายใจออก โดยปกติจิตของเราพร่า 

คือว่าออกไปรู้อารมณ์ต่าง ๆ ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง เรียกว่า พร่า คราวนี้ก็มารวมใจ

ให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงอันเดียว ในการปฏิบัตินั้นเม่ือตั้งใจรวมจิต

เข้ามาให้รู้อยู่ที่ลมหายใจดังเช่นในบัดนี้ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ รู้ตรงจุดท่ีลม

หายใจกระทบ อย่างเมื่อหายใจเข้า ลมหายใจเข้ากระทบที่ปลายกระพุ้งจมูก หรือว่า

ริมฝีปากเบื้องบน ก็ให้รู้ ออกมากระทบที่นั่นก็ให้รู้ เมื่อได้ตั้งก�าหนดอยู่ดังนี้ จิตก็มัก

จะหลบแวบออกไปข้างนอก ไม่อยู่ จะท�าอย่างไรจึงจะมสีตขิึน้มา กต้็องดงึเอาจติมาตัง้

มาก�าหนดอยู่ที่นิมิตคือที่ก�าหนด เหมือนอย่างเก่า ความที่ยกจิตให้เข้ามาอยู่ที่นิมิตนี่

แหละเรยีกว่า วติก วติกมใิช่หมายความว่าตรกึตรองอะไรไป เหมอืนอย่างทีเ่ราพดูกนั  

แต่ว่าวติกนัน้หมายถงึ คอยยกเอาจติเข้ามาต้ังอยู่ทีน่มิติของสมาธ ินมิติ แปลว่า ทีก่�าหนด 

เหมือนอย่างว่าเราก�าหนดจุดที่ลมกระทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบน  

ตรงนัน้เรยีกว่า นิมิต คือท่ีก�าหนด จติแวบออกไป กจ็บัจติมาใส่เข้าไว้ทีน่ัน่ นีเ่รยีกว่า 

วติก เมื่อจับจิตมาใส่เข้าไว้ที่นั่นแล้ว ก็คอยประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับนิมิตนั้น คือ

ว่าให้แน่วแน่อยู่ท่ีนิมิตนั้น ไม่ให้ไปข้างไหน อาการแน่วหรือแซ่วอยู่ที่นิมิตนั้นไม่ไป 
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ข้างไหน นี่เรียกว่า วิจาร ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่า วิตกนั้นเหมือนอย่างตีระฆัง

ดงัเหง่งขึน้แล้ว วจิารกเ็หมอืนอย่างเสยีงครางของระฆงั วติกกจ็บัจติเข้ามาตัง้ไว้ทีน่มิติ 

วิจารก็คอยประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่ที่นิมิตอันนั้น ไม่ให้ไปข้างไหน

ในการท�าสมาธทิแีรก จะต้องคอยมสีติจบัจติมาใส่ไว้ท่ีนมิิต แล้วกค็อยประคอง

จติให้อยูท่ีน่ั่นอยู่เสมอ เผลอเม่ือไรจติกแ็วบออกไป คราวนีค้วามเร็วของจตินัน้เราอาจ

จะก�าหนดได้ในตอนนี้ เมื่อจิตแวบออกไปนั้น ครั้นจับจิตเข้ามาได้ก็ลองสอบสวนดู  

จะรู้สึกว่าแวบเดียวเท่านั้น แต่ว่าหลายเรื่องเหลือเกิน เหมือนดังเช่นว่า เมื่อจับจิตเข้า

มาอยู่ที่นิมิตของสมาธิและให้คลุกเคล้าอยู่ที่นิมิตนั้น แน่วอยู่ที่นิมิตอันนั้น ครั้นได้ยิน

เสยีงคนเดนิอยูข้่างนอกกุ๊ก ๆ จติมนักจ็ะแวบออกไป พอแวบออกไปทีน่ัน่แล้วก็ไปเร่ือง

นั้น ไปเรื่องนี้ ไปเรื่องโน้นอีกมากมาย กว่าเราจะได้สติ แล้วก็ชักเข้ามาใหม่ คราวนี้

ลองสอบสวนดูว่ากี่เรื่องที่แวบออกไปนั้น ลองสอบสวนดูก็จะจับเรื่องได้แยะ ออกจาก

เรือ่งนัน้ไปเรือ่งนี ้ออกจากเรือ่งนีไ้ปเร่ืองโน้น กว่าจะจบัตวัเข้ามาได้ กอ็อกไปมากมาย

หลายเรื่อง อันนี้แหละที่เราจะรู้สึกว่าจิตไปเร็วเพียงไร แต่ว่าต้องหัดท�าความสงบแล้ว

ก็คอยสอบสวน และเม่ือจติถกูคอยสอบสวนอยูด่งันีแ้ล้ว ทหีลังถ้าแวบออกไปอกี กม็กั

ไม่เป็นไปในเรือ่งนัน้ แต่ไปในเรือ่งอืน่ แม้ไปในเรือ่งอืน่กจ็บัตวัมาสอบสวนดอูกี แล้วกลับ

มาตั้งไว้ใหม่ คราวนี้ถ้าไปในเรื่องอื่นอีก ก็จับตัวมาตั้งไว้แล้วก็สอบสวนกันใหม่อีก

ในการหดัท�าสมาธนิัน้ บางทีในขณะทีร่วมจติไม่ลง มนัแวบออกไปอย่างนีต้้อง

คอยจับมาสอบสวนกนัอยู่ตัง้ค่อนชัว่โมงกว่าจะอยู ่เพราะฉะนัน้ ในการจะต้ังใจท�าสมาธิ 

ต้องใช้ความพยายามที่เรียกว่า มีความเพียร แล้วก็ท�าสติ ก็จิตของเราเองนั่นแหละ 

และเมื่อพอควบคุมจิตให้เป็นวิตกให้เป็นวิจาร วิตกก็คือว่า ตั้งอยู่ในนิมิตของสมาธิ 

วจิารกค็อืว่าให้แน่วอยูห่รอืว่าแซ่วอยู่ในนมิิตของสมาธนิัน้ ไม่ให้ตกไปข้างไหน กจ็ะเกดิ

ผลคือว่า ปีติ ความอิ่มกายอิ่มใจ ต่อจากนั้นก็เกิด สุข คือว่าความสบายกายสบายใจ 

เมื่อได้ผลคือปีติและสุขดังกล่าวมานี้ จิตจึงจะตั้งมั่นเป็น อุเบกขา มีอารมณ์อันเดียว

คือเป็นสมาธิที่แน่วแน่ สมาธิที่แน่วแน่จะต้องมีอารมณ์อันเดียวแล้วก็เป็นอุเบกขาคือ

ความสงบเฉยไม่รู้สึกเป็นสุขไม่รู้สึกเป็นทุกข์ แล้วก็มีอารมณ์อันเดียวอยู่ ตัวอุเบกขา
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ดังน้ีจะมข้ึีนได้กจ็ะต้องผ่านปีตแิละสขุ ถ้าหากว่าท�าสมาธไิม่ได้ปีติและสุข อเุบกขาคือ

สมาธทิีแ่น่วแน่บงัเกิดไม่ได้ เพราะว่าจติทีไ่ม่มีสุขนัน้สงบไม่ได้ จะต้องกระสับกระส่าย 

จิตที่สงบเป็นสมาธิที่แน่วแน่ที่เรียกว่า อุเบกขา ดังนี้ได้นั้น จะต้องเป็นจิตที่มีสุข  

กายกม็สีขุ แล้วกเ็มือ่มสีขุดงันีแ้ล้ว สมาธทิีแ่น่วแน่จงึจะบงัเกดิขึน้ ทีเ่รยีกว่า อเุบกขา

ในท่ีนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดองค์ของปฐมฌานคือความเพ่งที่ ๑ ไว้ ๕ ได้แก่  

๑. วิตก ๒. วิจาร ๓. ปีติ ๔. สุข ๕. เอกัคคตาหรือว่าอุเบกขา เอกัคคตาก็แปลว่า 

มียอดอันเดียว คือมีอารมณ์อันเดียว อุเบกขา ก็คือว่าวางจิตนิ่งเฉยอยู่ด้วยมีอารมณ์

อนัเดยีวน้ัน จะเรยีกว่า เอกคัคตา แปลว่า มอีารมณ์อนัเดยีว หรอืจะเรยีกว่า อเุบกขา 

ก็ได้ จะเรียกคูก่นัท้ัง ๒ อย่างกไ็ด้ แต่มีความหมายถงึสมาธทิีแ่น่วแน่ เป็นอนัเดียวกนั

พระพทุธเจ้าตามท่ีเล่าในพระสตูรนี ้ก็ได้ทรงท�าสมาธมิาโดยล�าดบั ในชัน้แรก

ทีเดียวก็ทรงท�าสมาธิท่ีมีวิตกมีวิจาร เพราะว่าในข้ันเริ่มปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้น  

จะต้องเริ่มน�าเอาจิตเข้ามาตั้งไว้ในนิมิตของสมาธิ แล้วก็จะต้องมีวิจารคือว่าให้จิตอยู่ที่

นมิติของสมาธนิัน้ ไม่ให้ตกไปข้างไหน เมือ่ช�านาญขึน้ กไ็ม่ต้องใช้วติก คอืหมายความ

ว่าจิตแน่วหรอืว่าแซ่วอยูท่ี่นมิิตของสมาธอิยูต่วัแล้ว กใ็ช้วจิารคอยประคองจติให้แน่วอยู่

ที่นิมิตของสมาธินั้น ไม่ให้เผลอตัว คราวนี้เมื่อช�านาญยิ่งขึ้น วิจารก็ไม่ต้องใช้ อยู่กับ

ปีติคือความอิ่มกายอิ่มใจ จิตก็จะอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้น อาศัยปีติช�านาญขึ้นก็ไม่ต้อง

มีปีติ ปีติยังมีลักษณะซู่ซ่า ซู่ซ่าทางกายซู่ซ่าทางใจอย่างท่ีเรียกว่า ปีติ ทั่ว ๆ ไป  

ก็ละปีติอยู่กับสุข คือความสบายกายสบายใจซึ่งเป็นความสุขอย่างสุขุม ไม่ปรากฏ

อาการซู่ซ่าอะไร สมาธิช�านาญขึ้นก็ไม่ต้องอาศัยสุข แปลว่า ละสุขเสียได้ มาอยู่กับ

อเุบกขาคือความเพ่งเฉยอยู ่มอีารมณ์เดยีว นีก่แ็ปลว่า สมาธบิรรลถึุงขัน้ อัปปนา คอื

ขั้นแน่วแน่ นับว่าเป็น อุตตริมนุสสธรรม คือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ อันนี้ภิกษุไปอวด

เข้าไม่ได้ หมายความว่า หากไม่ได้ถึงแล้วไปอวดเข้า ต้องอาบัติถึงท่ีสุดคือปาราชิก 

ขาดจากความเป็นภิกษุทีเดียว แต่ว่าถ้าเป็นสมาธิอย่างสามัญชนิดที่มีวิตกวิจาร นั่นก็ 

แปลว่า เป็นสมาธิสามัญ ยังต้องคอยจับจิตมาใส่ไว้ จิตแวบออกไปก็คอยจับเข้ามาใส่

ไว้ทีนิ่มติของสมาธ ิอย่างนีถ้้าไปอวดเข้าก็ไม่เป็นอาบตัถิงึทีส่ดุ เพราะว่ายงัไม่เป็นธรรม

อันยิ่งของมนุษย์
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รูปนมิติ ๒ อย่าง

คราวนี้ เมื่อได้ท�าสมาธิไปโดยล�าดับแล้ว จิตเป็นสมาธิยิ่งขึ้น ก็จะปรากฏ 

โอภาสคือแสงสว่างขึ้นในจิต และท่านที่ได้มีบารมีอบรมมาบ้างแล้ว ก็จะปรากฏ 

รูปทสัสนะคอืการเหน็รปูขึน้ เหน็รปูอะไรต่าง ๆ แต่ว่ารูปทีเ่หน็นัน้กม็อียู ่๒ อย่าง คอื

รูปที่เป็นนิมิตของสมาธิอย่างหนึ่ง รูปที่เป็นผลของสมาธิอย่างสูงอย่างหนึ่ง

รูปทีเ่ป็นนมิิตของสมาธนิัน้ กค็อืเมือ่จติท�าสมาธแิละเมือ่แวบออกไปสกัหน่อย

หน่ึงถึงรูปอะไร รูปนั้นก็มาปรากฏขึ้น บางทีก็เป็นสัตว์ บางทีก็เป็นคน บางทีก็เป็น

เทวดา แต่ว่าสิ่งเหล่านั้น เรียกว่า เป็น ภาพอุปาทาน หรือว่าเป็น สัญญชะ คือเกิด

จากสัญญาคือความท่ีเคยจ�าเอาไว้ อย่างสัตว์ที่มาปรากฏก็เป็นสัตว์ที่เคยเห็นมาแล้ว

เคยจ�าได้มาแล้ว คนก็เหมือนกัน เทวดาก็เหมือนกัน ก็เป็นเทวดาท่ีเคยเห็นมาแล้ว

อย่างเทวดาตามฝาผนังโบสถ์ นี่เรียกว่า เป็นสัญญชะ เกิดจากสัญญา เราเรียกว่า  

ภาพอปุาทาน เมือ่มาปรากฏขึน้ กต้็องให้ก�าหนดว่า ไม่เป็นความจรงิ เป็นภาพลวงทัง้

นัน้ คอืเป็นนมิติของสมาธเิท่านัน้ ไม่ต้องตืน่เต้นในภาพทีน่่ายนิด ีไม่ต้องตกใจในภาพ

ที่น่ายินร้าย ในตอนนี้นั่นเองท�าให้คนท�าสมาธิเสียไปมาก เพราะไปหลงในภาพนั้น 

บางทีก็ปรากฏเป็นพระเสด็จเข้ามาแล้วก็มาแนะน�าอย่างนั้นอย่างนี้ มาแนะน�าให ้

ไม่นอนก็ไม่นอน แนะน�าให้ไม่กินก็ไม่กินข้าว คราวนี้ก็เกิดเป็นโรคเส้นประสาทขึ้นมา 

เกิดจะตายขึ้น ก็ต้องแก้กัน เหล่านี้เรียกว่า เป็นภาพลวงทั้งนั้น

มรีายหนึง่เมือ่ไม่สูน้านปีมานี ้พระฝรัง่จาไมก้า ท�ากรรมฐานอยูท่ีจ่งัหวดัชลบรุี 

ก็มุ่งจะส�าเร็จ น่ังท�ากรรมฐานตลอดวันตลอดคืน ก็ปรากฏนิมิตขึ้น คือ รูปทัสสนะ 

เหน็รูปขึน้ กเ็หน็พระเสดจ็เข้ามาแล้วกเ็สดจ็ออกไปทางหน้าต่าง กเ็ลยตามเสดจ็ออกไป 

รุ่งข้ึนก็มคีนมาเหน็นอนสลบอยูท่ีพ่ืน้ข้างล่าง ต้องเอาตวัส่งโรงพยาบาล แล้วก็ต้องรกัษา

ร่างกายรักษาประสาทกนัอกีเป็นเวลานานวนั บดันีก้ลบัไปองักฤษแล้ว และกไ็ด้ข่าวว่า

ได้สึกแล้ว คนน้ีมีการศึกษาทางโลกมาสูงถึงขั้นปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์  

อนันีแ้หละเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีเม่ือหดัท�าสมาธจิะต้องรูว่้า นีเ่ป็นภาพลวงตาไม่ใช่ภาพจรงิ 

เรียกว่า เป็นสัญญชะ เกิดจากสัญญา หรือว่าเป็นภาพอุปาทาน
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อกีอย่างหนึง่ อาจจะเป็นภาพจรงิ อย่างทีป่รากฏแก่บางท่าน อย่างในพระสตูร

นีท่ี้พระอนรุุทธะกราบทลูพระพทุธเจ้า และพระพทุธองค์ก็ได้ตรสัแนะน�านีท่้านกแ็สดง

ว่าเป็นภาพจรงิ อนัน้ีเรยีกว่า เป็นพวกทพิยจกัษุคอืตาทพิย์ แต่ว่าน้อยคนนกัทีจ่ะประสบ

ภาพจริง แต่ว่าแม้เช่นน้ัน ในขัน้ปฏิบัต ิภาพทีป่รากฏขึน้ก็ยงัหายไปได้ ซึง่พระอนรุุทธะ

ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ จนถึงพระพุทธเจ้าได้มาทรงแนะน�าถึงอุปกิเลสของสมาธิ ๑๑ ข้อ

ดังที่กล่าวมานี้ เมื่อบ�าเพ็ญสมาธิชั้นสูงได้อย่างนั้น และเมื่อบังเกิดความมืดขึ้น  

อย่างโอภาสบังเกดิขึน้กบ็งัเกดิแสงสว่าง คร้ันโอภาสหายไปกม็ดื รปูทสัสนะปรากฏข้ึน

ก็เห็นภาพ เมื่อหายไปก็ไม่เห็นอะไร นี่ก็เพราะเหตุว่ามีอุปกิเลส เครื่องเศร้าหมอง  

๑๑ อย่าง ดังที่ได้กล่าวมา โดยล�าดับ

แต่ว่าแม้ในการบ�าเพ็ญสมาธิชั้นสามัญก็ต้องระมัดระวังบ้างเหมือนกัน ถ้ามี

อปุกเิลสเหล่านี ้เช่นว่าเกดิสงสยัขึน้มาเป็นต้น จติกจ็ะออกจากนมิติของสมาธ ิแปลว่า 

พลัดตก ก็ต้องละความสงสัยนั้น แล้วก็ยกจิตเข้าไปตั้งในนิมิตของสมาธิใหม่ แปลว่า 

เริ่มใช้วิธีวิตกวิจารไปใหม่ดังกล่าวมาแล้ว

ตอนนีจ้กัได้กล่าวถงึพระประวตัขิองพระพทุธเจ้าสืบต่อไป ในพระบาลี๕ ได้เล่าว่า 

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ท่ีป่ารักขิตวัน แถบบ้านปาริเลยยกะ ซึ่งมักเรียกกันว่า 

ป่าปาริเลยยกะ หรือป่าเลไลยในภาษาไทย ตามที่ทรงพอพระทัยแล้ว ก็ได้เสด็จไปสู่

กรงุสาวตัถ ีประทับ ณ พระเชตวนั ซ่ึงเป็นอารามทีเ่ศรษฐอีนาถปิณฑิกะสร้างถวาย

เภทกรณวัตถุ

ฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีก็พากันคิดว่า พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี

ที่ทะเลาะวิวาทกันเหล่าน้ี เป็นผู้ท�าให้พวกตนเสียหาย เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงร�าคาญพระหฤทัยด้วยภิกษุเหล่านี้ จึงได้ทรงหลีกไป พวกตนก็ไม่ได้ฟังพระธรรม 

ไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้า จึงได้พร้อมใจกันงดการกราบไหว้ต้อนรับพระผู้วิวาทกัน  

๕ วิ. มหา. ๕/๒๕๐-๒๕๙/๓๔๒-๓๕๓. 
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งดการใส่บาตร เรียกว่า คว�่าขันข้าว พวกพระเหล่านั้น จะหลีกไป หรือว่าจะสึกไป 

หรือว่าจักไปท�าพระศาสดาให้พอพระหฤทัยใหม่ก็สุดแต่ ฝ่ายภิกษุชาวโกสัมพีท้ัง  

๒ ฝ่ายซึง่ววิาทกนั เมือ่ถกูชาวบ้านปฏบิตัดิงันัน้ กค่็อยรูสึ้กส�านกึตวั และกลบัหันหน้า

เข้าหารือกันว่าจะท�าอย่างไร ในที่สุดก็ตกลงใจกันว่า จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูล

ให้ทรงระงบัอธิกรณ์อนันี ้เมือ่ได้ตกลงพร้อมกนัแล้ว กพ็ากนัออกจากกรงุโกสัมพีไปยัง 

กรุงสาวัตถี ในตอนนี้ ในคัมภีร์อรรถกถา๖ คือคัมภีร์ที่อธิบายเนื้อความของพระบาลี 

ซึง่ได้แต่งเม่ือพระพทุธศาสนา ล่วงไปประมาณ ๑,๐๐๐ ปีแล้ว ได้เล่าว่า เมือ่พวกชาวบ้าน

พากันงดใส่บาตร พระภิกษุชาวโกสัมพีนั้น อยู่ในระหว่างเข้าพรรษา พระเหล่านั้น 

ก็ต้องพากันอยู่จ�าพรรษาด้วยความเดือดร้อนจนตลอดไตรมาส ครั้นออกพรรษาแล้ว 

จึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ข่าวเรื่องพระภิกษุชาวโกสัมพีเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แพร่ออกไป  

จนทราบถึงพุทธบริษัทในกรุงสาวัตถี ในชั้นบาลีได้เล่าว่า พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงข้อที่ควรปฏิบัติ

ต่อพระภกิษชุาวโกสมัพเีหล่านัน้ พระพทุธเจ้ากท็รงแสดงชีแ้จงวิธีปฏบิติัเป็นพวก ๆ ไป

ในฝ่ายภิกษุบริษัท พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบ้ืองขวา ได้เข้าเฝ้า

กราบทลูถามพระพทุธเจ้าว่า จะปฏบิตัใินภกิษเุหล่านัน้อย่างไร พระพทุธเจ้าได้ตรสัให้

ด�ารงอยูโ่ดยธรรม พระสารบุีตรก็ได้กราบทูลถามว่า จะพงึรูว่้าเป็นธรรม หรอืว่าอธรรม

อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า ภิกษุที่เป็นอธรรมวาที คือ ผู้กล่าวไม่เป็นธรรมนั้น 

พึงทราบได้ด้วยวัตถุ ๑๘ ข้อเมื่อรวมเป็นคู่ก็ได้ ๙ คู่ คือ

คู่ที่ ๑  แสดงอธรรมว่าธรรม แสดงธรรมว่าอธรรม 

คู่ที่ ๒  แสดงอวินัยว่าวินัย แสดงวินัยว่าอวินัย

คู่ที่ ๓  แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้ แสดงข้อท่ีพระพุทธเจ้า 

มิได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้

๖ โกสมฺพิกวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๕๒-๓. 
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คู่ที่ ๔  แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงประพฤติว่าทรงประพฤติ แสดงข้อที่

พระพุทธเจ้าทรงประพฤติว่ามิได้ทรงประพฤติ

คู่ท่ี ๕  แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติ แสดงข้อที่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่ามิได้ทรงบัญญัติ

คู่ที่ ๖  แสดงอนาบัติว่าอาบัติ แสดงอาบัติว่าอนาบัติ 

คู่ที่ ๗  แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติหนัก แสดงอาบัติหนักว่าอาบัติเบา 

คู่ท่ี ๘  แสดงอาบัติท่ีมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือ แสดงอาบัติท่ี

ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติที่มีส่วนเหลือ

คูท่ี่ ๙  แสดงอาบัติช่ัวหยาบว่าไม่ชัว่หยาบ แสดงอาบตัทิีไ่ม่ชัว่หยาบว่า ชัว่หยาบ

ภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้ก็ให้พึงรู้ว่าเป็นอธรรมวาที กล่าวไม่เป็นธรรม

ส่วนภิกษุที่เป็นธรรมวาทีคือกล่าวเป็นธรรมนั้น ก็พึงทราบด้วยวัตถุ ๑๘ ข้อ 

อันมีอรรถคือเนื้อความตรงกันข้ามจากที่กล่าวมาแล้ว คือ 

คู่ที่ ๑  แสดงอธรรมว่าอธรรม แสดงธรรมว่าธรรม 

คู่ที่ ๒  แสดงอวินัยว่าอวินัย แสดงวินัยว่าวินัย

คู่ที ่๓  แสดงข้อทีพ่ระพทุธเจ้ามไิด้ตรสัไว้ว่ามไิด้ตรสัไว้ แสดงข้อทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ว่าตรัสไว้

คู่ท่ี ๔  แสดงข้อท่ีพระพุทธเจ้ามิได้ทรงประพฤติว่ามิได้ทรงประพฤติ แสดง

ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติว่าทรงประพฤติ

คู่ที่ ๕  แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติว่ามิได้ทรงบัญญัติ แสดงข้อที่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทรงบัญญัติ

คู่ที่ ๖  แสดงอนาบัติว่าอนาบัติ แสดงอาบัติว่าอาบัติ

คู่ที่ ๗  แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติเบา แสดงอาบัติหนักว่าอาบัติหนัก

คู่ที ่๘  แสดงอาบัติที่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือ แสดงอาบัติที่ไม่มีส่วน  

เหลือว่าไม่มีส่วนเหลือ

คู่ที่ ๙  แสดงอาบัติช่ัวหยาบว่าอาบตัชิัว่หยาบ แสดงอาบตัไิม่ชัว่หยาบว่า อาบตัิ

ไม่ชั่วหยาบ
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ภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้เรียกว่า เป็นธรรมวาที กล่าวเป็นธรรม วัตถุฝ่าย

อธรรมวาทย่ีอมเป็นเหตุให้เกดิการววิาทกนัจนถงึแตกร้าวกนั เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า 

เภทกรณวัตถุ แปลว่า วัตถุเป็นเครื่องท�าให้แตกกัน ส่วนวัตถุฝ่ายธรรมวาทีย่อมเป็น

เคร่ืองท�าให้ไม่แตกกัน ท�าให้ปรองดองกันโดยตรงกันข้าม และวัตถุฝ่ายอธรรมวาที 

๑๘ ข้อ ๙ คู่ดงักล่าวมานี ้เป็นมูลเหตแุห่งววิาทาธกิรณ์ในคณะสงฆ์ คอือธกิรณ์ทีเ่กดิ

ข้ึนจากการวิวาทกัน การวิวาทกันนี้ไม่ใช่หมายถึง การวิวาทกันด้วยเรื่องส่วนตัว 

ของใครผูใ้ดผูห้นึง่ แต่ววิาทกนั คอืทุ่มเถยีงกนัว่า นีเ่ป็นธรรมนีไ่ม่เป็นธรรม นีเ่ป็นวนิยั

น่ีไม่เป็นวินัย เป็นต้น ตามคู่ทั้ง ๙ คู่นั้น เม่ือวิวาทกันแม้เพียงคู่ใดคู่หนึ่งก็เรียกว่า  

เป็นวิวาทที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวอันเรียกว่า อธิกรณ์ ขึ้นได้ และเมื่อเป็นวิวาทาธิกรณ์

ขึ้นในสงฆ์แล้ว ก็ย่อมจะปันสงฆ์ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายที่มีความเห็นข้างนี้ ฝ่ายที่มี

ความเหน็ข้างโน้น เหมอืนดงัในเรือ่งโกสมัพนีี ้ฝ่ายหนึง่กเ็หน็ว่าเป็นอาบตั ิอกีฝ่ายหนึง่

เห็นว่าไม่เป็นอาบัติ วัตถุของอาบัตินั้น ตามอรรถกถาเล่าไว้ก็เพียงนิดเดียว คือเพียง

เรือ่งเหลอืน�า้ทิง้ไว้ในภาชนะน�า้ในวจัจกฎุเีท่านัน้ ซึง่กเ็ป็นอาบตัเิพยีงทกุกฏ แต่ว่าอาศยั

ที่ทั้ง ๒ ฝ่ายเป็นคณาจารย์ ซึ่งมีสิกขา (คือศึกษา) มามากด้วยกัน จึงต่างก็ไม่ยอม

กนั และกป็ฏบิตัต่ิอกนัอย่างรนุแรง คอืฝ่ายทีเ่ห็นว่าเป็นอาบตั ิเม่ือได้โอกาสกป็ระชมุ

พวกของตนแล้วกท็�า อุกเขปนยีกรรม คอืยกวตัร แปลว่า ตดัความเป็นผูใ้หญ่ ไม่กราบ

ไม่ไหว้และไม่ยอมร่วมท�าอโุบสถท�าสงัฆกรรมกนัทเีดยีว ฝ่ายทีถ่กูท�าเข้าดงันัน้ กไ็ม่ยอม

เช่นกัน ก็เลยเกิดแตกกันขึ้นเป็น ๒ ฝ่าย แตกกันจนแยกกันท�าสังฆกรรม และเมื่อ

แยกกันท�าสังฆกรรม ก็เรียกว่า เป็น สังฆเภท คือความแตกของสงฆ์ ถ้ายังไม่ถึงกับ

แยกกันท�าสังฆกรรม ก็ยังไม่เป็นสังฆเภท แต่เรียกว่าเป็น สังฆราชี คือเป็นความ

ร้าวรานของสงฆ์เท่านั้น คร้ันเมื่อแยกกันท�าสังฆกรรม แล้วก็เรียกว่า เป็นสังฆเภท 

ความแตกของสงฆ์ ภกิษทุัง้ ๒ ฝ่ายนัน้ก็เรียกว่า เป็น นานาสงัวาสกะ คือมีธรรมเป็น

เครื่องอยู่ร่วมต่าง ๆ กัน เป็นนานาสังวาสกะของกันและกัน

สังฆเภทตามที่เล่ามานี้ เกิดขึ้นจากวิวาทกันตามวัตถุ ๑๘ ข้อ ๙ คู่เหล่านั้น 

และเมื่อจับขึ้นพิจารณาดูแล้ว สมุฏฐานทีเดียวก็เพียงคู่ที่ว่าเป็นอาบัติกับไม่เป็นอาบัติ

เท่าน้ัน จดัเข้าในคู่น้ัน แต่การปฏิบัติต่อกันนัน้ ปฏบิตัด้ิวยอาการทีรุ่นแรงดงักล่าวมาแล้ว
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สังฆเภท สังฆสามัคคี

สังฆเภทดังกล่าวมาน้ี ท่านไม่ปรับว่ามีใครหรือฝ่ายไหนเป็นผู้ท�าสังฆเภท  

ที่เป็นอนันตริยกรรม ดังอนันตริยกรรม ๕ ซึ่งมีข้อหนึ่งว่า ท�าสังฆเภท คราวนี้ถ้าจะ

ยกปัญหาขึ้นมาว่า ตามเรื่องที่เล่ามานี้ ใครเป็นผู ้ท�าสังฆเภท ซึ่งจะต้องเป็น 

อนันตริยกรรม ตอบได้ตามเรื่องในโกสัมพิกภิกษุที่เล่านี้ ท่านไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ท�า

สังฆเภทซึ่งเป็นอนันตริยกรรม และทั้ง ๒ ฝ่ายก็ไม่ถูกหาว่าเป็นผู้ท�าสังฆเภทที่เป็น

อนันตริยกรรมดังกล่าวนั้น เพราะว่าทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นแยกกันก็เพราะวิวาทคือทุ่มเถียง

กนัตามวตัถทุีก่ล่าวแล้ว มคีวามเหน็แตกแยกกนั ประกอบด้วยทฏิฐิมานะเข้าใส่กนัด้วย 

เพราะฉะนั้น จึงได้แยกกันออกไปเป็น ๒ ฝ่าย ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นต่างก็เป็นผู้ที่บวชมา

อย่างถูกต้องในพระธรรมวินัยนี้เสมอกัน เป็นผู้ที่มุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยกัน  

และก็ไม่ได้มุง่ทีจ่ะให้สงฆ์แตกแยกกนั แต่ว่าเมือ่เกดิววิาทกนัขึน้เกีย่วกบัพระธรรมวนิยั  

กเ็ป็นชนวนให้เกดิแตกแยกกนัออกไปเอง สงฆ์ทีพ่ร้อมเพรียงกนัอยูเ่รยีกว่า เป็น สมาน

สงัวาสกะ คอืมธีรรมเป็นเครือ่งอยูร่่วมเสมอกนั พงึทราบความหมายในเรือ่งนีท้ีส่�าคญั

อกีคร้ังหน่ึงว่า เม่ือเกดิววิาทกนัตามวตัถดุงักล่าวน้ัน จนถงึเกดิความแตกแยกออกเป็น

พวกเป็นฝ่าย แต่ว่ายังท�าอุโบสถสังฆกรรมกันอยู่ นี่ไม่เรียกว่า สังฆเภท แต่เรียกว่า 

สังฆราชี แสดงความร้าวรานของสงฆ์ ครั้นแยกกันท�าสังฆกรรม จึงเรียกว่า สังฆเภท 

ตามสังฆเภทที่ได้เล่ามานี้ ไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ท�าซึ่งจะต้องเป็นอนันตริยกรรม  

พระทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นก็คงเป็นพระภิกษุ และต่อไปก็จะปรองดองกันตามเดิม

ท่านแสดงว่า เมือ่พระสารบีตุรได้กราบทลูถามและพระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัตอบ

อย่างนั้นแล้ว ก็ได้มีพระเถระอื่น ๆ อีกหลายรูป เช่น พระมหาโมคคัลลานะ  

พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ เป็นต้น ได้กราบทูลถาม และพระพุทธเจ้าก็ได้

ตรัสตอบเช่นเดียวกัน

ในฝ่ายภิกษุณีบริษัท พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้กราบทูลถามเช่นเดียวกัน 

พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า ให้ฟังธรรมในทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อฟังแล้วฝ่ายใดเป็นฝ่ายธรรม

วาที จงพอใจความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และความเชื่อของภิกษุฝ่ายธรรม

วาทีนั้น และภิกษุณีสงฆ์พึงหวังวัตรอันใดอันหนึ่งจากภิกษุสงฆ์ ก็พึงหวังวัตรทั้งหมด

นั้นจากฝ่ายที่เป็นธรรมวาที
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ในฝ่ายอุบาสก คฤหบดีชื่ออนาถปิณฑิกะ คือผู้สร้างพระเชตวันถวายก็ได้

กราบทูลถามเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่า ให้ท�าทานในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย 

แล้วก็ให้ฟังธรรมในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อฟังธรรมแล้ว ฝ่ายไหนเป็นธรรมวาที ก็ให้ถือ

เอาตามฝ่ายนั้น

ในฝ่ายอุบาสิกา นางวิสาขาก็ได้กราบทูลถามเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ได้

ตรัสตอบให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ตรัสแก่อนาถปิณฑิกะ ในข้อนี้พึงสังเกตว่า ในฝ่ายที่

เก่ียวกบัอบุาสกอุบาสิกาน้ัน ไม่ได้ตรสัห้ามการท�าบุญใส่บาตร แต่ทรงแนะน�าให้บ�าเพญ็

ทานในสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย เหมือนกับในสงฆ์ทั่ว ๆ ไป ภิกษุชาวโกสัมพีได้ถูกคว�่าขันข้าว

มาจากเมืองโกสัมพีแล้ว เมื่อมากรุงสาวัตถี ยังมาถูกเข้า เช่นนั้นอีก ก็คงจะอยู่ไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเช่นนั้น

เมือ่ภิกษุชาวโกสมัพีได้มาถงึกรงุสาวัตถี กไ็ด้เข้าไปสู่พระเชตวัน พระสารีบตุร

จึงกราบทูลถามว่า จะจัดเสนาสนะให้พักอาศัยอย่างไร พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้จัด

เสนาสนะให้ซ่ึงเป็นเสนาสนะว่าง ถ้าเสนาสนะว่างไม่ม ีกใ็ห้จดัท�าให้ว่างขึน้ แต่ว่าตรสั

สั่งไม่ให้ห้ามกันส�าหรับภิกษุท่ีแก่กว่า คือไม่รบกวนภิกษุท่ีเป็นผู้แก่กว่าให้ได้รับความ

ล�าบาก ในส่วนอามิสมีข้าวน�้าเป็นต้น ก็ให้จัดแบ่งให้สม�่าเสมอกัน

ฝ่ายภกิษชุาวโกสมัพ ีเมือ่มาถงึกรงุสาวตัถไีด้มาพ�านกัอยู ่ณ พระเชตวนัแล้ว

ภกิษทุีถ่กูสงฆ์ยกวตัรกไ็ด้มาพจิารณาตนเอง เห็นว่าต้องอาบัตแิละทีถู่กสงฆ์ยกวัตรนัน้

กเ็ป็นธรรม จึงได้เข้าไปหาภกิษุซ่ึงเป็นผูอ้นวุตัรตามตน กล่าวแสดงความรู้สกึให้ทราบ 

และขอให้ภิกษุเหล่าน้ันประชุมสงฆ์เรียกเข้าหมู่ คือระงับการยกวัตรนั้น ภิกษุที่เป็น

ฝ่ายของท่านกไ็ด้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทลูให้ทรงทราบ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงอ�านวย

ให้เรียกภกิษุนัน้เข้าหมู่ คือว่าระงบัการยกวตัร ภกิษุทีเ่ป็นฝ่ายของท่านกไ็ด้ประชมุกนั

กระท�าการระงบัอกุเขปนยีกรรมนัน้ แล้วกไ็ด้ไปหาภกิษอุกีฝ่ายหนึง่ทีไ่ด้ท�าการยกวตัร 

ได้แจ้งให้ทราบ และชกัชวนกนักระท�าการสงัฆสามัคคี คือการกระท�าความพร้อมเพรียง

ของสงฆ์ เพือ่สงบระงบัอธกิรณ์นัน้ ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทลูถามถงึวธิปีฏิบตัิ 

พระองค์ก็ได้ตรัสสอนให้ประชุมสงฆ์ท้ังหมด แม้ภิกษุไข้ก็ต้องมาเว้นไม่ได้ ครั้นแล้ว 

ก็ให้สวดประกาศ แจ้งความระงับอธิกรณ์ท่ีบังเกิดขึ้น คร้ันสวดประกาศแล้วก็ให้ท�า

อุโบสถคือสวดปาติโมกข์ขึ้นในขณะนั้น เมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วก็ชื่อว่า เป็นการท�า 
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สงัฆสามคัค ีความพร้อมเพรยีงของสงฆ์ โดยเรยีบร้อย ภกิษเุหล่านัน้กไ็ด้พากันปฏบิตัิ 

ดังกล่าวน้ัน เพราะฉะนัน้ จงึได้มอีโุบสถพเิศษอกีอย่างหนึง่เรยีกว่า สงัฆสามคัคีอุโบสถ 

คอือโุบสถสวดพระปาตโิมกข์เป็นการท�าสงัฆสามคัคี ตามเรือ่งทีก่ล่าวมานี ้ไม่ได้ก�าหนด

ว่าวันไหน เหมือนอย่างอุโบสถที่ก�าหนดท�าอยู่โดยปกติ เมื่อเกิดสังฆเภทขึ้นและสงฆ์

มาปรองดองสามัคคีกันเป็นสังฆสามัคคีเมื่อใด ก็ท�าอุโบสถสวดปาติโมกข์ขึ้นเม่ือน้ัน 

เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ

สังฆสามัคค ี๒ อย่าง

เมือ่พระสงฆ์ทีแ่ตกแยกกนัได้ท�าสังฆสามคัคีกนัเรยีบร้อยแล้ว ท่านพระอุบาลี

ซึง่ได้รบัการยกย่องว่าเป็นผูเ้ลศิในทางทรงพระวินยั ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูล

ถามว่า เมื่อเกิดสังฆเภท ความแตกแห่งสงฆ์ สังฆราชี ความร้าวราน แห่งสงฆ์ขึ้น 

เพราะวตัถคืุอเรือ่งอนัใด สงฆ์ยงัมไิด้วนิจิฉยัวตัถอุนันัน้ ได้ด�าเนนิไปสูม่ลูเหตจุากเรือ่ง

ที่ไม่เป็นมูลเหตุ กระท�าสังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น ประกอบด้วยธรรมหรือไม่ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า สังฆสามัคคีนั้นไม่ประกอบด้วยธรรม ท่านจึงได้กราบทูล

ถามต่อไปว่า เมื่อเกิดสังฆเภท สังฆราชีขึ้น เพราะวัตถุอันใด สงฆ์วินิจฉัยวัตถุอันนั้น 

ด�าเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุ แล้วกระท�าสังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น

ประกอบด้วยธรรมหรอืไม่ พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า สงัฆสามคัคนีัน้ประกอบด้วยธรรม 

ท่านจึงกราบทูลถามต่อไปว่า สังฆสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ มีกี่อย่าง 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า มี ๒ อย่าง คืออย่างหนึ่ง สังฆสามัคคีที่ปราศจากอรรถคือ

เนือ้ความ ได้เพยีงพยญัชนะคือถ้อยค�า อีกอย่างหนึง่ สงัฆสามคัคทีีเ่ข้าถงึ คอืว่าได้ทัง้

อรรถคือเน้ือความ ได้ท้ังพยญัชนะคอืถ้อยค�า และได้ตรสัอธบิายตามทีไ่ด้กราบทลูถาม

ต่อไปว่า

สังฆสามัคคีที่ปราศจากอรรถคือว่าไม่ได้อรรถเนื้อความ ได้แต่พยัญชนะ คือ

ถ้อยค�าก็คือ ในเมื่อเกิดสังฆเภทสังฆราชีขึ้นเพราะวัตถุใด สงฆ์ไม่วินิจฉัยวัตถุนั้น  

ด�าเนินไปสูม่ลูเหตจุากเรือ่งทีไ่ม่เป็นมลูเหต ุกระท�าสงัฆสามคัคี นืเ้รยีกว่า สงัฆสามคัคี 

ที่ไม่ได้อรรถคือเนื้อความ ได้แต่พยัญชนะคือถ้อยค�า
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ส่วนเม่ือเกิดสงัฆเภทสงัฆราชขีึน้เพราะวตัถุใด สงฆ์วนิจิฉยัวตัถนุัน้ ด�าเนนิไป

สู่มูลเหตุจากเร่ืองท่ีเป็นมูลเหตุ กระท�าสังฆสามัคคี นี้เรียกว่า สังฆสามัคคี ที่ได้ทั้ง

อรรถคือเนื้อความ ได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยค�า

น่าพิจารณาตามพุทธภาษิตนี้ ว่ามีพระพุทธประสงค์สังฆสามัคคีคือ ความ

พร้อมเพรยีงของสงฆ์ ทีไ่ด้ทัง้อรรถคอืเนือ้ความ ได้ทัง้พยัญชนะคือถ้อยค�า หมายความ

ว่า ไม่ใช่เพียงแต่สักว่าสังฆสามัคคีโดยถ้อยค�าเท่านั้น แต่ให้ได้ความหมายว่าเป็น 

สังฆสามัคคีโดยแท้จริงด้วย คราวนี้สังฆสามัคคีดังกล่าวนี้จะต้องปฏิบัติตามที่ได้ตรัส

ไว้น้ี คือสงฆ์วนิจิฉยัวตัถนุัน้ และกจ็บัมูลเหตจุากเรือ่งทีเ่ป็นมลูเหตขุึน้วินจิฉัยโดยแท้จรงิ 

เมื่อปฏิบัติดังนี้แล้ว สังฆสามัคคีนั้นจึงจะได้ทั้งอรรถได้ทั้งพยัญชนะ

เพราะฉะนั้น เรื่องของทางคณะสงฆ์จึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน แม้เม่ือเกิด

ความร้าวรานของสงฆ์ขึน้จนถงึเกดิความแตกแยกของสงฆ์ขึน้ในสมยัทีพ่ระพทุธเจ้ายัง

มพีระชนม์อยู่ พระองค์กม็ไิด้ทรงบงัคบัให้ท�าสงัฆสามัคค ีแต่ได้ทรงแนะน�าให้ปรองดอง

กนัด้วยวธิต่ีาง ๆ จนถงึทีส่ดุชาวบ้านเข้ามาช่วย พระสงฆ์ทีแ่ตกแยกกนันัน้จงึได้ส�านกึ

ตน และก็ได้หวนนึกถึงมูลเหตุแห่งความแตกแยกกัน ก็ได้พบว่ามีมูลเหตุมาจากเรื่อง

เพียงนิดเดียว คืออาบัติเล็กน้อยเพียงอันเดียวเท่านั้น ซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ 

อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นรุนแรงว่าเป็นอาบัติ จนถึงกับยกวัตรกันขึ้น เมื่อจับมูลเหตุอัน

นี้ได้แล้ว ฝ่ายท่ีไม่เห็นว่าเป็นอาบัติก็กลับเห็นว่าเป็นอาบัติแล้วก็ยอมแสดงอาบัติเสีย 

แล้วสงฆ์กเ็รยีกเข้าหมูต่ามเดมิ ระงบัการยกวตัรนัน้ ดงันีเ้รยีกว่า สงฆ์วนิจิฉยัวตัถนุัน้ 

แล้วก็จับเอามูลเหตุจากมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยกันจริง ๆ เมื่อเป็นดังนี้ สังฆสามัคคีคือ 

ความพร้อมเพรยีงของสงฆ์กเ็กดิขึน้ ด้วยท้ัง ๒ ฝ่ายนัน้ยอมปฏบิตัใิห้ถกู เพราะฉะนัน้ 

ความปรองดองกันนั้นจึงบังเกิดขึ้นด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นกลับปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

พระพทุธบัญญตั ิและเมือ่ปฏบัิตใิห้ถูกต้องด้วยกันทัง้ ๒ ฝ่ายแล้ว สงัฆสามคัคกีบั็งเกดิ

ข้ึนเป็นความพร้อมเพรยีงทีม่ัน่คง ทีถ่าวร ได้ทัง้อรรถคอืเนือ้ความ ได้ทัง้พยัญชนะคอื

ถ้อยค�า
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เหตุให้แตกแยกนกิาย

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นข้อที่ควรศึกษาถึงเร่ืองความแตกแยกกันหรือว่าความ

ปรองดองกันทางคณะสงฆ์ ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร และจะมีได้เพราะอะไร เมื่อสรุปลง

แล้ว ความแตกแยกของคณะสงฆ์นั้นก็มีมาจากคณะสงฆ์เอง ซึ่งตามเรื่องดังกล่าวมา

แล้วก็เกิดจากการวิวาทกัน และความปรองดองของสงฆ์นั้นก็เกิดจากคณะสงฆ์เอง  

ที่ยกเรื่องขึ้นวินิจฉัยโดยที่จับเอาเรื่องมูลเหตุขึ้นมาจากเรื่องท่ีเป็นมูลเหตุจริง ๆ มา

วินิจฉัยกัน แล้วก็ปฏิบัติกันให้ถูกต้อง เมื่อเป็นเช่นนี้ สังฆสามัคคีก็บังเกิดขึ้น แต่ว่า

ถ้าบคุคลภายนอกจากคณะสงฆ์จะเป็นใครกต็าม จะมาท�าให้เกดิสังฆเภทข้ึนหรือท�าให้

เกดิสงัฆสามคัคีขึน้ไม่ได้ และถ้าบคุคลภายนอกไม่ได้เป็นผูท้ีศ่กึษาให้รูพ้ระพทุธศาสนา 

ไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระ ไม่รู ้ความละเอียดอ่อนของ 

พระธรรมวินัย ก็ยิ่งไม่สามารถที่จะกระท�าได้

ในประวัติศาสตร์ตอนหลัง ๆ มา ก็ได้มีเรื่องเกิดขึ้นและได้มีการพยายาม 

ท�ากันด้วยวิธีต่าง ๆ หลายอย่าง แต่ว่าเมื่อเรื่องมันจะเป็นก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้  

ก็เป็นไป เหมือนอย่างที่เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมานานเข้า ก็แตกออกเป็นหีนยาน 

หรือ ทักษิณนิกาย อย่างที่นับถือกันในประเทศลังกา พม่า ไทยเป็นต้น และเป็น 

มหายาน หรอื อตุตรนกิาย อย่างทีน่บัถอืกนัในประเทศจีน ญวน เกาหล ีธเิบตเป็นต้น 

และในยานใหญ่ๆทั้ง ๒ นี้ ก็ยังแยกออกไปเป็นนิกายย่อยๆอีก เป็นอันมาก เหมือน

อย่างในเมืองไทยนี้ก็มีเป็นธรรมยุตกับมหานิกาย

ความที่แตกแยกกันนี้มีมาด้วยเหตุหลายอย่าง เหมือนดังที่เล่ามาแล้วในเรื่อง

ภิกษุชาวโกสัมพีแตกกัน นี่ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็เคร่งครัดด้วยกัน มุ่งจะท�าให้ถูกด้วยกัน 

แต่ว่ามาเกดิเข้าใจผดิกันในเบ้ืองต้นเพียงเล็กน้อย อาบตัก็ิตวัเลก็นดิเดยีว แต่แล้วกเ็กดิ

ทิฏฐิมานะยืนยันกันไปจนถึงการแตกแยกกัน แต่ว่าในต่อมายังมีเหตุต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

อกีเป็นอนัมาก เช่นว่าเกดิมคีวามเห็นในพระธรรมวินยัต่างกนั เรยีกว่า มีทฏิฐต่ิางกนั 

และเมือ่มทิีฏฐต่ิางกนั ศลีคอืความประพฤติกต่็างกนัออกไปด้วยตามทิฏฐ ิและนอกจาก

นี้ยังมีความเคร่งครัดและย่อหย่อนประกอบเข้ามาอีก ที่เคร่งครัดก็คือเป็นผู้หนัก 

ในพระธรรมวนิยั ปฏบัิตใิห้ถกูต้องตามพระธรรมวนิยัด้วยความเคารพเอือ้เฟ้ือไม่ให้ผดิ
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พลาด แต่ว่าฝ่ายท่ีย่อหย่อนนัน้ ประพฤติย่อหย่อนลงมา หลบเลีย่งพระธรรมวนิยับ้าง 

ฝืนเอาดื้อ ๆ บ้าง บางทีก็ต่อหน้า แสดงว่าประพฤติ แต่ลับหลังไม่ประพฤติไม่เห็น 

พระวนิยัว่าเป็นข้อส�าคัญ อย่างพวกท่ีมีความคดิแบบใหม่ ๆ นีเ้รียกว่า เป็นพวกย่อหย่อน 

คราวนี้เมื่อเป็นดั่งนี้ ความประพฤติก็แตกต่างกันแล้ว ไฉนจะเกิดความแตกแยกออก

ไปไม่ได้ เพราะว่า ฝ่ายที่เคร่งครัดก็ย่อมจะยินดีพอใจอยู่กับฝ่ายท่ีเคร่งครัดด้วยกัน 

ฝ่ายทีย่่อหย่อนกย่็อมจะยนิดพีอใจกบัฝ่ายทีย่่อหย่อนด้วยกนั และเม่ือเกดิความย่อหย่อน

กนัขึน้ในข้อหนึง่ กจ็ะสบืเนือ่งไปถงึข้ออืน่ ในเรือ่งของภกิษชุาวโกสัมพีนี ้อาบติัเลก็นดิ

เดียวเท่านั้นยังยกเป็นเหตุให้เกิดร้าวฉานแตกร้าวกันขึ้น แต่ว่ามาพิจารณาดู ถึงความ

ประพฤติย่อหย่อน กพ็งึเห็นได้ว่า มมีากกว่าหรอืว่าหนกักว่าเรือ่งทีเ่ป็นมูลเหตใุนเรือ่ง

ทีภิ่กษชุาวโกสมัพวีวิาทกนัอยูน้ี่มากมาย เมือ่เป็นอย่างนีแ้ล้ว กแ็ยกกนัไปเองตามความ

เห็นและตามความประพฤติ เพราะฉะนั้น ความที่แยกกันไปเองนี้ ก็เพราะพระสงฆ์

เอง ไม่ใช่คนอื่นมาท�า

คราวน้ีเม่ือถงึคราวท่ีจะท�าสงัฆสามคัค ีกจ็ะต้องพระสงฆ์เองนัน่แหละเป็นผู้ท�า 

คือว่าจะต้องยกเอาข้อที่เป็นมูลเหตุจริง ๆ จากมูลเหตุนี้มาวินิจฉัยตามพระธรรมวินัย 

แล้วก็มุ่งปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยกันเป็นข้อ ๆ ไป เมื่อเป็นดังนี้นั่นแหละ จึงจะเกิดเป็น

สังฆสามัคคีขึ้นไป ต้องพระสงฆ์เองเป็นผู้ที่ท�าขึ้น ส่วนบุคคลภายนอกนั้นได้เคยม ี

ความพยายามดงัท่ีกล่าวมาแล้วด้วยวธีิท่ีอ่อนโยนบ้าง รนุแรงบ้าง แต่กไ็ม่ปรากฏว่าส�าเร็จ

พระสงฆ์ธรรมยุต พระสงฆ์มอญ

เหมือนอย่างในเมืองมอญ พระเจ้ามหาปิฎกธร ทรงส่งพระที่หงสาวดีไปบวช

ใหม่ท่ีลังกาในสมีาน�า้ แม่น�า้กลัยาณ ีแล้วกก็ลบัมาเมอืงมอญ ให้พระทีบ่วชมาใหม่นัน้

ผูกสีมาขึ้นแห่งหนึ่งที่ชายเมืองหงสาวดี ตั้งชื่อว่า สีมากัลยาณี เมื่อผูกสีมาเสร็จแล้ว 

พระเจ้าแผ่นดินกอ็อกพระราชกฤษฎกีาให้พระในเมอืงมอญสึกออกมาบวชใหม่ท้ังหมด 

เพื่อจะรวมให้เป็นนิกายเดียวกัน ก็ปรากฏตามต�านานที่พระเมืองมอญเขียนไว้ว่า  

มีพระจ�านวนมากสึกออกมาบวชใหม่ในสีมากัลยาณีนั้น เกือบจะเรียกว่าทั้งประเทศ 

ถ้าไม่สึกออกมาบวชใหม่และยืนยันท่ีจะประพฤติย่อหย่อนอย่างเก่า พระเจ้าแผ่นติน 
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ก็จะพระราชทานผ้าขาวให้สึกออกไป ก็เป็นอันว่าท่านได้บวชพระใหม่กันท้ังประเทศ

ส�าเร็จในสมัยน้ัน แต่แล้วเม่ือกาลเวลาล่วงมา พระมอญนั้นเองก็กลับแตกออกเป็น

นิกายอีกมากมาย เพราะว่าจิตใจไม่ได้สมัคร แต่ท�าด้วยเกรงพระราชอ�านาจ

แต่ว่าพจิารณาการกระท�าของท่านทีผ่กูสีมาแล้วเอาพระมาบวชใหม่น้ัน กเ็พราะ

ท่านจับมูลเหตุขึ้นอันหนึ่งเหมือนกัน คือจับมูลเหตุที่ว่า สีมาที่ผูกไว้เก่านั้นไม่ถูกต้อง 

เป็นสมีาวบัิต ิเม่ือบวชกนัในสมีาวบิตั ิกไ็ม่เป็นพระสงฆ์ เพราะฉะนัน้ จงึให้ไปผกูใหม่ 

แล้วก็บวชกันใหม่ ก็จับเอาเหตุเพียงประการเดียวขึ้นมา แต่ว่าเหตุแห่งการแตกแยก

กันนั้นมีมากมาย ไม่ใช่ประการเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้รวมกันได้จริง ๆ จะต้อง

ยกเหตุมาทุกประเด็นทุกข้อ แล้วก็ตกลงกันทุกข้อ และก็ต้องตกลงกันด้วยความ 

สมัครใจ เมื่อเป็นดังนี้แล้วละก็จึงจะถาวร

งานทีท่รงท�าไว้นัน้กส็�าเรจ็อยูช่ัว่สมยัหนึง่แล้วกไ็ม่ส�าเรจ็ แต่ว่าการกระท�าครัง้

นั้น ก็มีผลเน่ืองมาถึงเมืองไทย คือว่า พระธรรมยุต นี่บังเกิดขึ้นก็เพราะ พระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่ผนวชอยู ่ได้เสดจ็ไปทรงพบปะพระรามญัทีบ่วชมา

จากสมีากลัยาณทีีเ่ล่านีแ่หละ แล้วก็ทรงสอบสวนด ูปรากฏว่าแสดงพระวินยัแสดงวงศ์

ของการบรรพชาอปุสมบท ทีส่บืเนือ่งมาให้ทรงเล่ือมใสได้ จงึได้ทรงญตัตใิหม่ในพระสงฆ์

ทีบ่วชมาจากสมีากลัยาณนีัน้อกีครัง้หนึง่ แต่ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

นัน้ ท่านเล่าว่า ได้ทรงท�าทัฬหกีรรม อุปสมบทใหม่หลายครัง้หลายหน ด้วยทรงรงัเกยีจ

โน่นบ้างรังเกียจนี่บ้าง ท�าแล้วท�าเล่าจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย

การทีพ่ระเจ้ามหาปิฎกธรทรงส่งพระสงฆ์มอญไปบวชใหม่ท่ีสมีาแม่น�า้กลัยาณี

ในลงักาดงัทีเ่ล่ามานัน้ กไ็ปบวชในสายของพระสงฆ์ฝ่าย มหาวิหาร ซึง่พระสงฆ์ฝ่ายนี้

ได้สืบมาจากสายพระมหินท์ที่ว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยท่ี

สังคายนาครั้งที่ ๓ ผนวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะน�าพระพุทธศาสนาไป

เผยแผ่ในประเทศลังกา เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้วราว ๓๐๐ กว่าปี พระสงฆ์ลังกา

ทีแรกก็เป็นศิษย์ของพระสงฆ์สายพระมหินท์ทั้งน้ัน แต่แล้วก็ไปแยกกันออกไป  

เป็นฝ่ายทีเ่คร่งครัดกบัฝ่ายทีไ่ม่เคร่งครดั เป็นนกิายกนัออกไปอีก แต่ว่าฝ่ายมหาวหิาร

นีเ้ป็นฝ่ายทีน่บัถือกนัว่าเคร่งครดั พระเจ้าแผ่นดนิลงักากไ็ด้ทรงนับถอืสบื ๆ กนัมาโดย
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ล�าดับ จนถึงสมยัพระเจ้ามหาปิฎกธรของมอญส่งพระมอญไปบวชในส�านกัของพระสงฆ์

สายนี้ แล้วก็มาตั้งขึ้นในเมืองมอญ แล้วพระสงฆ์ธรรมยุตก็สืบมาจากพระสงฆ์สายนี้

อีกทีหนึ่ง รวมความก็เป็นสายของพระสงฆ์คณะมหาวิหารของลังกานั่นเอง

แต่ว่าฝ่ายพระสงฆ์ธรรมยตุนี ้เดมิพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกบั

พระศิษย์ ก็บวชในคณะมหานิกายคือในนิกายที่มีอยู่เดิมมาทีหนึ่งแล้ว แล้วก็ไปท�าซ�้า

หรือบวชซ�้าในพระสงฆ์สายสีมากัลยาณีของมอญดังกล่าวแล้วเข้าอีกหนหนึ่ง และท�า

อกีหลายหน ก็เป็นอันว่าเป็นท่ีรวมท้ังของไทยทีร่บัสะสมกนัมาแต่เดมิ และทัง้ของมอญ

สายมหาวหิาร นอกจากนัน้กยั็งได้รบัเอาแบบของลงักามาปฏบิติัด้วย เช่น การสวดมนต์ 

ตั้งแต่การขานนาค สวดท�าวัตรเช้าเย็น หรือ สวดแบบธรรมยุต ก็เอาแบบลังกามาใช้ 

เพราะส�าเนยีงลงักาทีว่่าภาษาบาลนีัน้ เป็นทีน่บัถอืกนัว่าเป็นสากล ถงึทางยโุรปอเมริกา

กก็�าหนดเสยีงของการออกเสยีงภาษาบาลเีหมอืนอย่างทีลั่งกา เช่น ทะ ออกเสียงเป็น 

ดะ เทวะ ก็ออกเสียงเป็น เดวะ เป็นต้น ถึงจะเขียนเป็นอักษรโรมันก็ใช้ตัว D  

เพราะฉะนัน้ ส�าเนยีงลังกาทีพ่ระธรรมยุตน�ามาใช้อยูน่ีจ่งึเป็นสากล ในปัจจบัุนนีก้เ็ป็น

ส�าเนียงสากล เพราะฉะนั้น ขนบธรรมเนียมที่พระสงฆ์ธรรมยุตใช้อยู่นี้จึงเป็นสิ่งที ่

เลือกผสม คือเป็นของแบบไทยมาเก่าบ้าง เป็นของรามัญบ้าง เป็นของลังกาหรือ 

ที่ใช้เป็นแบบสากลบ้าง แต่ว่าก็ต้องให้ถูกต้องในพระธรรมวินัย เรียกว่า เป็นแบบที่

ปรับปรุงมา ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย



พรรษาที่ ๑๑  
หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาฬา

มโนรถปูรณี อรรถกถาขุททกนิกาย กล่าวว่า พระพุทธองค์เสด็จจ�าพรรษา 

ที่ ๑๑ ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาฬา ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับภูเขาชื่อทักขิณาคิริ  

ทางตอนใต้ของกรุงราชคฤห์ ในสารัตถัปปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย กล่าวว่า  

ใกล้กับหมู่บ้านเอกนาฬานี้ มีวิหารหรือวัดแห่งหนึ่งชื่อทักขิณาคิริวิหาร ส่วนใน 

มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์ กล่าวว่า ในพรรษาท่ี ๑๑ พระพุทธองค์เสด็จ 

จ�าพรรษา ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อนาลา ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพระศรีมหาโพธิ ต�าบลคยา 

และในเถรีคาถา ขุททกนิกาย กล่าวว่า หมู่บ้านนาลานี้เป็นบ้านเกิดของอุปกาชีวก  

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้พบพระพุทธองค์เป็นคนแรก หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วใหม ่ๆ 

จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแสดงว่า เอกนาฬากับนาลานั้นเป็นสถานที่แห่งเดียวกัน  

แต่ในคมัภีร์ของพระพทุธศาสนา เรยีกสถานท่ีแห่งนี ้เป็น ๒ อย่าง คือบางครัง้ก็เรยีกว่า 

เอกนาฬา แต่บางครั้งก็เรียกว่า นาลา คงเป็นท�านองเรียกชื่อเต็มหรือเรียกชื่อย่อ  

ต�าบลอันเป็นที่ต้ังของหมู่บ้านเอกนาฬานั้นก็เรียกว่า ทักขิณาคิริ เส้นทางจาก 

กรุงสาวัตถีไปยังกรุงราชคฤห์นั้น ผ่านต�าบลทักขิณาคิริ พระพุทธองค์ได้เสด็จผ่าน 

ต�าบลน้ีในระหว่างที่เสด็จจาริกอยู่ในแคว้นมคธ โดยได้เสด็จประทับ ณ ทักขิณา- 

คิริวิหาร ในหมู่บ้านเอกนาฬา ครั้งหนึ่ง ในระหว่างเสด็จจาริกอยู่ ณ ต�าบลนี้เอง 

พระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาโปรดกสิภารทวาชะ และธัมมสวะพร้อมด้วยบิดา จนท่าน

ทั้ง ๓ ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา และได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด
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ครัง้หนึง่ ในการเสดจ็จารกิแคว้นมคธคราวนีเ้อง พระพทุธองค์ได้ทอดพระเนตร

เห็นนาของชาวมคธ และทรงได้พระด�าริรูปแบบจีวรส�าหรับพระภิกษุโดยเลียนจากรูป

คนันาของชาวมคธ พระอานนท์กเ็คยจารกิมาสู่ทกัขณิาคิริ พร้อมด้วยภกิษหุนุม่หมู่ใหญ่

ซึ่งไม่ค่อยส�ารวมนัก และสุดท้ายก็ได้พากันลาสิกขาไปจ�านวนมาก เป็นเหตุให้ 

พระอานนท์ถกูพระมหากสัสปะต�าหนว่ิายงัเป็นเดก็ ในเวลาต่อมาในภายหลงั กไ็ด้พบ

เรือ่งของพระปุราณะซ่ึงอยู่ทีทั่กขณิาคิรพิร้อมด้วยบรวิารหมูใ่หญ่ พระปรุาณะได้ปฏเิสธ

ไม่ยอมรับการท�าสังคายนาคร้ังแรกของพระมหากัสสปะ ณ กรุงราชคฤห์ แต่พอใจ 

จะปฏิบัติตามธรรมวินัยท่ีตนได้ฟังมา นันทมาตาเวฬุกัณฑกีก็อาศัยอยู่ในทักขิณาคิริ 

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะได้มาเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่ง และนันทมาตาได้

กล่าวถงึความอัศจรรย์ของธรรมของเธอ ๗ ประการให้พระเถระทัง้ ๒ ฟัง และในขณะ

ที่พระสารีบุตรพ�านักอยู่ที่ทักขิณาคิรินี้เอง ก็ได้ฟังเรื่องราวความร้ายของธนัญชานิ

พราหมณ์จากภิกษุรปูหน่ึง และได้ไปโปรดธนญัชานจินกลบัใจมานบัถอืพระพทุธศาสนา

อารามทูสกชาดก พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงที่ทักขิณาคิริ

กสสิูตรหรอืกสภิารทวาชสูตร๑  

ว่าด้วยศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและไถเป็นต้น

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พราหมณคาม ชื่อเอกนาฬา  

ในแคว้นทักขิณาคิริชนบท สมัยนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์ประกอบไถประมาณ ๕๐๐ 

ในเวลาเป็นทีห่ว่านพชื ในครัง้นัน้เป็นเวลาเช้า พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็ทรงบณิฑบาต 

เสดจ็เขา้ไปยงัที่การงานของกสภิารทวาชพราหมณ์ ในเวลานัน้ การเลีย้งดขูองกสภิาร

ทวาชพราหมณ์ก�าลังเป็นไป พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงที่เลี้ยงดู ได้ประทับยืน

อยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กสิภารทวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ

ยืนอยู่เพื่อบิณฑบาต ก็ได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระองค์แลย่อม 

๑ ส�. ส. ๑๕/๖๗๑-๖๗๖/๒๕๓-๒๕๕; ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๗-๓๐๑/๓๔๐-๓๔๓. 
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ไถและหว่าน ครั้นไถและหว่านแล้ว ก็ย่อมบริโภค แม้พระองค์ก็จงไถและหว่าน  

ครัน้ไถและหว่านแล้ว กจ็งบรโิภคเถดิ พระพทุธเจ้าตรสัว่า แม้เรากไ็ถและหว่าน ครัน้ไถ

และหว่านแล้ว ย่อมบริโภค พราหมณ์จึงถามว่า ข้าพระองค์ไม่แลเห็นแอก ไถ ผาล 

ปฏัก หรือโคของท่านพระโคดมเลย ก็เม่ือเป็นเช่นนี้ ท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ว่า  

แม้เราก็ไถและหว่าน ครั้นไถและหว่านแล้ว ย่อมบริโภค ล�าดับนั้น กสิภารทวาช

พราหมณ์เทข้าวปายาสลงในถาดส�ารดิใหญ่ ล�าดบันัน้กสิภารทวาชพราหมณ์ได้ทูลถาม

พระพุทธเจ้าว่า พระองค์ย่อมปฏิญญาว่าเป็นชาวนา แต่ข้าพระองค์ไม่เหน็ไถของพระองค์ 

ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ขอได้ตรัสบอกไถแก่ข้าพระองค์ โดยวิธีที่ข้าพระองค์พึงรู้จัก 

ไถของพระองค์ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ศรัทธา ของเราเป็นพืช ความเพียร ของเรา

เป็นฝน ปัญญา ของเราเป็นแอกและไถ หิริ ของเราเป็นงอนไถ ใจของเราเป็นเชือก 

สติ ของเราเป็นผาลและปฏัก เราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจา ส�ารวมในอาหารในท้อง 

ย่อมกระท�าการถอนหญ้าคือการกล่าวให้คลาดด้วย สจัจะ ความสงบเสงีย่มของเราเป็น

เครื่องปลดเปล้ืองกิเลส ความเพียรของเราน�าธุระไปเพื่อธุระ น�าไปถึงแดนเกษมจาก

โยคะ ความเพยีรของเราน�าแอกไปเพือ่แอก น�าไปถงึแดนเกษมจากโยคะ ไม่หวนกลบัมา 

ย่อมถงึสถานทีท่ีบ่คุคลไปแล้วไม่เศร้าโศก การไถนานัน้เราไถแล้วอย่างน้ี การไถนานัน้

ย่อมมีผลเป็นอมตะ บุคคลไถนานั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ล�าดับนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์เทข้าวปายาสลงในถาดส�าริดใหญ่ แล้วน้อม

ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่า ขอท่านพระโคดมเสวยข้าวปายาสเถิด  

เพราะพระองค์เป็นชาวนา ย่อมไถนาอันมีผลไม่ตาย พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เราไม่

ควรบรโิภคโภชนะทีข่บักล่อมได้มา ข้อน้ีไม่ใช่ธรรมของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ผูเ้ห็นอยู่

โดยชอบ พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงห้ามโภชนะท่ีขับกล่อมได้มา เม่ือธรรมมีอยู่  

การแสวงหานีเ้ป็นความประพฤตขิองพระพทุธเจ้าทัง้หลาย เชิญท่านบ�ารงุพระขณีาสพ

ผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณทั้งปวง ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ผู้มีความคะนองอันสงบแล้ว ด้วยข้าว

และน�า้อย่างอืน่เถดิ เพราะว่าเขตนัน้เป็นเขตของบคุคลผูมุ่้งบุญ พราหมณ์ได้กราบทลู

ถามว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพระองค์จะเป็นผู้ถวายข้าวปายาสให้แก่ใคร พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า เราย่อมไม่เห็นบุคคลในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์

พร้อมทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ผูบ้ริโภคข้าวปายาสนัน้แล้ว จะพงึให้ย่อยได้
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โดยชอบ นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตเลย ถ้าอย่างนั้นท่านจงทิ้งข้าวปายาส

นั้นเสีย ในที่ปราศจากของเขียว หรือจมลงในน�้าซึ่งไม่มีตัวสัตว์เถิด ล�าดับนั้นกสิภาร-

ทวาชพราหมณ์เทข้าวปายาสนั้นให้จมลงในน�้าอันไม่มีตัวสัตว์ พอข้าวปายาสนั้นอัน 

กสิภารทวาชพราหมณ์เทลงในน�้า ก็มีเสียงดัง จิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เป็นควันกลุ้มโดยรอบ 

เหมือนดังก้อนเหล็กอันบุคคลเผาให้ร้อนตลอดวัน ทิ้งลงในน�้า มีเสียงดัง จิจจิฏะ  

จิฏิจิฏะ เป็นควันกลุ้มโดยรอบ ฉะนั้น

ล�าดบันัน้กสภิารทวาชพราหมณ์สลดใจ มขีนชชูนั เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า 

หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วกราบทูลว่า ภาษิต

ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศ

ธรรมโดยอเนกปรยิาย เหมอืนดงัหงายของทีค่ว�า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่ผูห้ลงทาง 

หรือตามประทีปไว้ในท่ีมืดโดยหวงัว่าคนมีจกัษจัุกเหน็รปูได้ ฉะนัน้ ข้าพระองค์นีข้อถงึ

พระโคดมผู้เจริญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระโคดมผู้เจริญ

โปรดจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตลอดชีวิตจ�าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป  

ขอข้าพระองค์ได้บรรพชาอุปสมบทในส�านักของพระโคดมผู้เจริญเถิด กสิภารทวาช

พราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในส�านกัของพระผูม้พีระภาคเจ้าแล้วไม่นาน กห็ลกีออก

จากหมูอ่ยูแ่ต่ผูเ้ดยีว ไม่ประมาท มีความเพยีร มใีจเดด็เดีย่ว ไม่ช้านกักท็�าให้แจ้งทีส่ดุ

แห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชโดยชอบต้องการนั้น ด้วย

ปัญญายิง่เองในปัจจุบนัเข้าถงึอยู ่รูช้ดัว่า ชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิทีค่วร

ท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ก็ท่านกสิภารทวาชะได้เป็น 

พระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย

อรรถกถาของกสสิูตรบางตอน

อรรถกถาของกสสิตูรบางตอนว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงอาศยัพราหมณ์คาม

ชื่อว่า เอกนาฬะ หรือเอกนาฬา ในมคธรัฐ ทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ 

ของพราหมณ์ในทักขิณาคิริวิหาร จนได้ทรงตรวจดูอุปนิสัยของผู้ที่จะทรงสั่งสอน อัน

เป็นกิจประจ�าวันของพระพุทธเจ้า ได้ทรงเห็นว่า พราหมณ์มีอินทรีย์แก่กล้า และเป็น
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เวลาเหมาะที่เสด็จไปโปรดได้ จึงเสด็จไปโปรดดังที่ได้แสดงแล้ว และในอรรถกถานี้ได้

แสดงถึงกิจประจ�าวันของพระพุทธเจ้าว่ามี ๕ อย่าง คือ กิจในปุเรภัต ก่อนภัตตาหาร 

๑ กิจในปัจฉาภัต ภายหลังภัตตาหาร ๑ กิจในปุริมยาม ๑ กิจในมัชฌิมยาม ๑ กิจ

ในปัจฉิมยาม ๑ ใน ๕ อย่างนั้น กิจในปุเรภัต คือก่อนภัตดั่งนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงลุกขึ้นแต่เช้าทีเดียว ทรงท�าบริกรรมพระวรกาย มีบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้น เพื่อ

อนุเคราะห์ภิกษุผู ้อุปัฏฐากและเพื่อส�าราญพระวรกาย แล้วทรงให้เวลาล่วงไป  

ณ เสนาสนะที่สงัดจนถึงเวลาเสด็จภิกขาจารถึงเวลาเสด็จภิกขาจารก็ทรงนุ่งสบง คาด

ประคดเอว แล้วทรงห่มจวีร ทรงถอืบาตร บางครัง้เสดจ็พระองค์เดียว บางคราวแวดล้อม

ไปด้วยภกิษสุงฆ์ เสดจ็เข้าไปยงัคามหรือนคิมเพ่ือบณิฑบาต บางครัง้กเ็สดจ็เข้าไปตาม

ปกติ บางครัง้กม็ปีาฏิหารย์ิหลายอย่างเป็นไปอยู่ คอืเม่ือพระโลกนาถเสดจ็ออกบณิฑบาต 

ลมอ่อนพัดช�าระแผ่นดนิไปข้างหน้า เมฆฝนหลัง่น�า้ลงเป็นหยด ๆ ให้ละอองในหนทาง

สงบ กัน้เป็นเพดานอยู่เบือ้งบน ลมอีกอย่างพดัเอาดอกไม้มาเบือ้งบนเกลีย่ลงในหนทาง

ภมูปิระเทศทีสู่งขึน้กต็�า่ลง ภมูปิระเทศท่ีต�า่ลงกส็งูขึน้ ในสมยัทอดพระบาทลงพืน้แผ่นดนิ

ย่อมเรยีบเสมอ ดอกปทมุท่ีเป็นสขุสมัผสัย่อมรับพระบาท พอพระองค์ทรงวางพระบาท

ขวาภายในเสาเข่ือน รศัมมีพีรรณะ ๖ ซ่านออกจากพระสรรีะกระท�าเรอืนยอดปราสาท

ให้มสีเีลือ่มพรายด้วยน�า้ทอง และให้เป็นเหมือนแวดล้อมด้วยแผ่นผ้าอนัวิจติร ซ่านไป

ข้างโน้นข้างนี ้ช้างม้าและวิหคเป็นต้นยนือยูใ่นท่ีของตน ๆ ส่งเสยีงด้วยอาการอนัไพเราะ 

ดนตรีมีกลองและพิณเป็นต้น และอาภรณ์ที่สวมกายพวกมนุษย์อยู่ก็เป็นอย่างนั้น  

ด้วยสญัญาณนัน้พวกมนุษย์ย่อมรูกั้นว่า วนันีพ้ระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็เข้ามาบณิฑบาต

ในที่นี้ พวกเขานุ่งห่มเรียบร้อย ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกจากเรือน เดินไป

ระหว่างถนน บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เป็นต้นโดยเคารพ ถวายบังคมแล้ว

ทลูขอว่า ขอพระองค์โปรดประทานภิกษุแก่พวกข้าพระองค์ ๑๐ รปู แก่พวกข้าพระองค์ 

๒๐ รูป แก่พวกข้าพระองค์ ๑๐๐ รูป รับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ให้ปู

อาสนะต้อนรบัโดยเคารพ พระผูมี้พระภาคเจ้าเสวยพระกระยาหารเสรจ็แล้ว ทรงตรวจ

ดูสันดานของมนุษย์เหล่านั้น แล้วทรงแสดงธรรมอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

อนุเคราะห์มหาชน โดยประการที่ชนบางพวกด�ารงอยู่ในสรณคมน์ บางพวกด�ารงอยู่

ในศีล ๕ บางพวกด�ารงอยู่ในโสดาปัตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผลอย่างใด

อย่างหนึง่ บางพวกบวชแล้ว ด�ารงอยู่ในพระอรหัตซึง่เป็นผลอนัเลศิ ทรงลกุจากอาสนะ 
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เสด็จไปยังพระวหิาร ประทับน่ังเหนือบวรพุทธอาสน์ทีป่ลูาดไว้ในโรงกรมใกล้พระคนัธกฎุี 

ทรงรอคอยให้ภกิษทุัง้หลายฉนัเสรจ็ ต่อแต่นัน้เม่ือ ภกิษุท้ังหลายฉันเสรจ็ ภกิษุอุปัฏฐาก

ก็กราบทูลพระผู ้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระผู ้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปใน 

พระคันธกุฎี นี้เป็นกิจในปุเรภัตคือก่อนภัต เป็นอันดับแรก

ล�าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท�ากิจในปุเรภัตอย่างนี้แล้ว ประทับนั่ง

ในที่บ�ารุงที่พระคันธกุฎี ทรงให้ทาพระบาท แล้วประทับยืนบนต่ังรองพระบาท  

ทรงโอวาทภิกษุสงฆ์ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึง

พร้อมเถิด การอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก การได้อัตภาพเป็นมนุษย ์

หาได้ยาก การถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยาก การบรรพชาหาได้ยาก การฟัง 

พระสทัธรรมหาได้ยาก ดัง่นี ้ในทีน่ัน้บางพวกทลูถามกรรมฐานกบัพระผูม้พีระภาคเจ้า 

พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงประทานกรรมฐานอนัเหมาะแก่จรยิาของภกิษเุหล่านัน้ แต่นัน้

ภกิษทุัง้หมดถวายบงัคมแก่พระผูม้พีระภาคเจ้าแล้ว ไปยงัทีพ่กักลางคนืและทีพ่กักลาง

วันของตน ๆ บางพวกไปสู่ป่า บางพวกไปสู่โคนไม้ บางพวกไปสู่ภูเขาเป็นต้นแห่งใด

แห่งหนึ่ง บางพวกไปสู่ภพชั้นจาตุมหาราชิกา บางพวกไปสู่ภพชั้นวสวัตตี ดั่งนี้แล  

ล�าดบันัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็เข้าพระคนัธกฎุ ีถ้าพระองค์ทรงมพีระพทุธประสงค์ 

ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ส�าเร็จสีหไสยาสน์ครู่หนึ่งโดยพระปรัศว์เบื้องขวา ล�าดับนั้น

พระองค์ทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่า ทรงลุกขึ้นตรวจดูโลกในภาคที่ ๒ ในภาค 

ที่ ๓ ในบ้านหรือนิคม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยประทับอยู่ในปุเรภัตคือ

ในเวลาก่อนภัต มหาชนถวายทาน ในปัจฉาภัตคือภายหลังภัต เขานุ่งห่มเรียบร้อย  

ถอืของหอมและดอกไม้เป็นต้น ประชมุกนัในวหิาร ล�าดบันัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็

ไปด้วยปาฏิหาริย์อันเหมาะสมแก่บริษัทท่ีประชุมกัน ประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสน์ 

ทีเ่ขาปูลาดไว้ในธรรมสภาแสดงธรรมสมควรแก่กาลสมควรแก่สมยั ครัน้ทรงทราบเวลา

จึงทรงส่งบริษัทไป มนุษย์ทั้งหลายพากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลีกไป  

นี้เป็นกิจในปัจฉาภัต ภายหลังภัต

ครั้นพระองค์เสร็จกิจในปัจฉาภัต ภายหลังภัตอย่างนี้แล้ว ถ้ามีพระประสงค์

จะโสรจสรงพระวรกาย ทรงลุกจากพระพุทธอาสน์ เสด็จเข้าซุ้มเป็นที่สรง ทรงท�า 

พระวรกายให้เหมาะแก่ฤดูกาลด้วยน�า้ท่ีอุปัฏฐากจดัถวาย ฝ่ายอปัุฏฐากได้น�าพุทธอาสน์
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มาปูไว้ในบริเวณพระคันธกุฎี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งผ้าที่ย้อมแล้ว ๒ ชั้น  

คาดประคดเอว ท�าเฉวียงบ่า เสด็จมาประทับอยู่ ณ ที่นั้น นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแต่พระองค์

เดียว ล�าดับนั้นภิกษุทั้งหลายมาจากที่นั้น ๆ ไปยังที่อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้า  

บรรดาภกิษเุหล่าน้ัน บางพวกถามปัญหา บางพวกขอกรรมฐาน บางพวกขอฟังธรรม 

พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงท�าความประสงค์ของภิกษุเหล่านั้นให้ส�าเร็จ ให้ปุริมยามคือ

กลางคืนยามที่ ๑ ล่วงไป นี้เป็นกิจในปุริมยาม

ก็ในเวลาที่กิจในปุริมยามสิ้นสุดลง เม่ือภิกษุท้ังหลายถวายบังคมพระผู้มี 

พระภาคเจ้าแล้วหลีกไป เหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งส้ินได้โอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มี 

พระภาคเจ้า ถามปัญหาตามทีแ่ต่งขึน้ เร็วทีสุ่ดถามถึงอกัขระท้ัง ๔ พระผูมี้พระภาคเจ้า

เมื่อทรงแก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้น ก็ให้มัชฌิมยามล่วงไป น้ีเป็นกิจในมัชฌิมยาม 

คือยามกลางของราตรี

พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงแบ่งปัจฉมิยามคือยามสุดท้ายของราตรอีอกเป็น ๓ ส่วน 

แล้วทรงให้ส่วนที่ ๑ ล่วงไปด้วยการจงกรม เพื่อจะทรงปลดเปลื้องความบอบช�้าแห่ง

พระวรกาย ซึง่ถกูการนัง่จ�าเดมิแต่ปัจฉาภตั ภายหลงัภตับบีคัน้ ในส่วนที ่๒ พระองค์

เสดจ็เข้าไปยงัพระคันธกฎีุ ทรงมีพระสตสิมัปชญัญะ ส�าเรจ็สหีไสยาสน์โดยพระปรศัว์

เบื้องขวา ในส่วนที่ ๓ เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งตรวจดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุ เพื่อทรง

เหน็บคุคลผูไ้ด้สร้างบญุญาธกิารไว้โดยคณุ มทีานและศลีเป็นต้น ในส�านกัแห่งพระพทุธเจ้า

ในปางก่อนทั้งหลาย นี้เป็นกิจในปัจฉิมยาม ยามสุดท้าย

แม้ในกาลน้ันเอง พระองค์ตรวจดูอย่างนี้ ทรงเห็นกสิภารทวาชพราหมณ์  

ถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตแล้ว ทรงทราบว่า เมื่อเราไปในที่นั้น

จักมีการพูดจากัน เมื่อจบการพูดจากัน พราหมณ์นั้นฟังธรรมเทศนาแล้ว พร้อมด้วย

บตุรและภรรยา จกัตัง้อยูใ่นสรณะ ๓ จกัหว่านทาน ภายหลงัจะออกบรรพชา จกับรรลุ

พระอรหัต ดั่งนี้ จึงเสด็จไปในที่นั้น ทรงตั้งเรื่องขึ้น แล้วทรงแสดงธรรม

อนึ่ง ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้ ในอรรถกถาอีกอรรถกถาหนึ่งได้แสดงว่า  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้นอยู่จนถึงมัชฌิมยาม ต่อจากนั้น

ทรงกระท�าปัจฉิมยามให้เป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ทรงอธิษฐานจงกรม ส่วนที่ ๒ เสด็จ

เข้าสูพ่ระคนัธกุฎี ทรงมีพระสตสิมัปชญัญะ ส�าเรจ็สหีไสยาสน์โดยพระปรศัว์เบือ้งขวา 
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ส่วนที่ ๓ ทรงยังเวลาให้ล่วงไปด้วยผลสมาบัติ ส่วนที่ ๔ ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติ

ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อทรงตรวจดูสัตว์ผู้มีธุลีในจักษุน้อยหรือมีธุลีในจักษุมาก

เป็นต้น นี้รวมเข้าในปัจฉาภัตกิจ กิจภายหลังภัต

ฉะนัน้ ในการบอกวตัร จงึได้มแีต่งเป็นบทสวดของพระพทุธกจิของพระพทุธเจ้า

ไว้ว่า

ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ  บิณฑบาตในเวลาเช้า 

สายณฺเห ธมฺมเทสน�  ทรงแสดงธรรมในเวลาเย็น 

ปโทเส ภิกฺขุโอวาท�  ทรงโอวาทภิกษุในเวลาพลบค�่า 

อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน�  ทรงแก้ปัญหาเทวดาในเวลาเที่ยงคืน

ปจฺจูเส ว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน� เมื่อกาลเวลาถึงเช้าตรู่ ทรงตรวจ

ดสูตัวโลกผูค้วรทีจ่ะทรงโปรดหรอืไม่ควรทีจ่ะทรงโปรด พระมนุผีูเ้ป็นบคุคลเลศิในโลก

ทรงช�าระกิจมีอย่าง ๕ เหล่านี้ ซึ่งมีเป็นภาษาบาลีว่า เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ วิโสเธติ 

มุนิปุงฺคโว

อน่ึง แม้จีวรท่ีเราท้ังหลายใช้กันอยู่นี้ ก็เป็นแบบที่พระอานนท์ได้คิดถวาย 

ที่ทักขิณาคิริชนบท ซึ่งมีแสดงไว้ว่า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระนคร

ราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จพระด�าเนินไปทางทักขิณาคิริชนบท พระองค์

ทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม พูนคันนายาว

ทัง้ด้านยาวและด้านกว้าง พนูคันนาค่ันในระหว่างๆด้วยคันนาส้ัน ๆ พนูคนันาเช่ือมกนั

ดั่งทาง ๔ แพร่งตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไป ครั้นแล้วรับสั่งกับท่าน 

พระอานนท์ว่า อานนท์ เธอเห็นนาของชาวมคธซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนา ๔ เหลี่ยม 

พูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง พูนคันนาขึ้นในระหว่าง ๆ ด้วยคันนาสั้น ๆ 

พูนคันนาเช่ือมกันดั่งทาง ๔ แพร่งตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไปหรือไม่  

พระอานนท์กราบทูลว่า เห็นพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เธอสามารถแต่ง

จีวรของภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่ พระอานนท์กราบทูลว่า สามารถ

พระพุทธเจ้าข้า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ทักขิณาคิริชนบทตาม 

พระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จกลับมายังพระนครราชคฤห์อีก ครั้งนั้นท่านพระอานนท์
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แต่งจีวรส�าหรับภิกษุหลายรูป คร้ันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบทูลว่า 

ขอพระผูม้พีระภาคเจ้า ทอดพระเนตรจวีรทีข้่าพระพทุธเจ้าแต่งแล้ว ล�าดบันัน้พระผูม้ี

พระภาคเจ้าทรงท�าธรรมกีถา ในเพราะเหตเุป็นเค้ามลูนัน้ ในเพราะเหตแุรกเกดิข้ึนนัน้ 

แล้วรับสัง่กบัภกิษุท้ังหลายว่า อานนท์เป็นผูฉ้ลาด อานนท์เป็นผูเ้จ้าปัญญา อานนท์ได้

ทราบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยค�าท่ีเรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง อานนท์ท�าผ้าชื่อว่า 

กุสิบ้าง ท�าผ้าชื่อว่าอัฑฒกุสิบ้าง ท�าผ้าชื่อมณฑลบ้าง ท�าผ้าชื่ออัฑฒมณฑลบ้าง  

ท�าผ้าชื่อวิวัฏฏะบ้าง ท�าผ้าชื่ออนุวิวัฏฏะบ้าง ท�าผ้าชื่อคีเวยยกะบ้าง ท�าผ้าชื่อ 

ชังเฆยยกะบ้าง และท�าผ้าชื่อพาหันตะบ้าง จีวรจักเป็นผ้าซึ่งตัดแล้ว เศร้าหมองด้วย

ศัสตรา สมควรแก่สมณะ และพวกศัตรูไม่ต้องการ เราอนุญาตผ้าสังฆาฏิตัด  

ผ้าอุตตราสงค์คือจีวรตัด ผ้าอันตรวาสกคือสบงตัด

และในวินัยมุขเล่ม ๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ได้ทรงอธิบายจีวรไว้ว่า “จีวรน้ันโปรดให้ตัดเอาอย่างคันนาของชาวมคธ คือว่า เป็น

กระทงมีเส้นค่ัน กระทงใหญ่เรียกว่า มณฑล กระทงน้อยเรียกว่า อัฑฒมณฑล  

มีเส้นคั่นในระหว่างดุจคันนาขวางเรียกว่า อัฑฒกุสิ รวมมณฑล อัฑฒมณฑล และ

อฑัฒกสุ ิเรยีกว่า ขณัฑ์ ในระหว่างขณัฑ์และขณัฑ์ มีเส้นคัน่ดจุคนันายืนเรยีกว่า กสิุ 

จีวรผืนหนึ่งให้มีขัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ เกินกว่านั้นใช้ได้ แต่ให้เป็นขัณฑ์ขอน คือ ๗ ๙ 

๑๑ ขัณฑ์มากควรใช้ในยามหาผ้าช้ินใหญ่ไม่ได้ ผ้าขอบจีวรเรียกว่า อนุวาต ขัณฑ ์

เหล่านั้นยังเรียกชื่อต่างกันออกไปอีก ขัณฑ์กลาง เรียกช่ือว่า วิวัฏฏะ ขัณฑ์ริม 

ทั้ง ๒ ข้างชื่อว่า อนุวิวัฏฏะ อีกอย่างหนึ่งเฉพาะ ๕ ขัณฑ์ ขัณฑ์กลางชื่อคีเวยยกะ  

เพราะเมื่อห่มจีวร อัฑฒมณฑลของขัณฑ์นั้นอยู่ที่คอ ขัณฑ์ถัดออกมา ๒ ข้างชื่อ 

ชังเฆยยกะ เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑ์นั้นอยู่ที่แข้งในเวลาห่ม ขัณฑ์ถัดออกมา

อกีทัง้ ๒ ข้างชือ่พาหนัตะ เพราะอัฑฒมณฑลของทัง้ ๒ ขณัฑ์นัน้อยู่ท่ีแขนในเวลาห่ม

ฝ่ายพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า คีเวยยกะเป็นแผ่นผ้าเยบ็ทาบลงไปทีต่รงหุม้คอ 

ชังเฆยยกะเป็นแผ่นผ้าเย็บทาบลงไปดุจเดียวกันที่ตรงแข้ง คีเวยยกะ และชังเฆยยกะ 

ตามอรรถกถานัยนั้นน่าจะเห็นได้ว่า ได้แก่อนุวาตด้านบนและด้านล่างโดยล�าดับกัน 

มากกว่าแผ่นผ้าอันเย็บทาบลงต่างหาก ถ้าสันนิษฐานตามทางนี้ พาหันตะก็พึงได้แก่

อนุวาตด้านสกัดทั้ง ๒ อย่างไรชอบแก่เหตุ ข้าพเจ้าขอฝากนักวินัยให้พิจารณาต่อไป″
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อุปกาชวีก

ต่อไปนี้จะแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งได้เสด็จไปในคามนิคมชนบทรัฐนั้น ๆ  

ในพรรษาต่าง ๆ จะแสดงเรือ่งประกอบเรือ่งอปุกาชวีกทีไ่ด้พบพระพทุธเจ้าเสดจ็ด�าเนนิ

ทางไกลระหว่างแม่น�า้คยาและไม้โพธพิฤกษ์ หลงัจากทีไ่ด้ตรสัรูแ้ล้วและได้ประทบัเสวย

วมิตุตสิขุในทีต่่างๆหลายสปัดาห์แล้ว จะเสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคย์ี แสดงปฐมเทศนา

เรื่องอุปกาชวีก๒ 
 

อาชีวกชื่ออุปกะได้พบพระพุทธเจ้า ได้ทูลค�านี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  

ดกู่อนอาวุโส อนิทรย์ีของท่านผ่องใสยิง่นกั ผวิพรรณของท่านบรสิทุธิผ์ดุผ่อง ท่านบวช

อทุศิใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรอืท่านชอบธรรมของใคร เม่ืออปุกาชวีกกราบทลู

อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดังนี้

“เราเป็นผู้ครอบง�าธรรมท้ังปวง รู้ธรรมทั้งปวง อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบ  

ทาแล้วในธรรมทัง้ปวง ละธรรมเป็นไปในภมิู ๓ ได้หมด พ้นแล้วเพราะความสิน้ไปแห่ง

ตณัหา เราตรสัรู้ยิง่เองแล้ว จะพงึอ้างใครเล่า อาจารย์ของเราไม่มี คนเช่นเรากไ็ม่มี บคุคล

เสมอเหมอืนเรากไ็ม่มี ในโลกกบัท้ังเทวโลก เพราะเราเป็นพระอรหนัต์ในโลก เราเป็น

ศาสดา หาศาสดาย่ิงกว่าไม่มี เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เราเป็นผู้เย็นใจ  

ดบักเิลสได้แล้ว เราจะไปเมอืงในแคว้นกาสเีพือ่ประกาศธรรมจกัรให้เป็นไป เราจกัตกีลอง

ในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักษุ″

อปุกาชวีกทูลว่า ท่านปฏิญญาโดยประการใด ท่านควรเป็นผูช้นะหาท่ีสดุมไิด้

โดยประการนัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสว่า บคุคลเหล่าใดถึงความส้ินอาสวะแล้ว บคุคล

เหล่านัน้ชือ่ว่า เป็นผูช้นะเช่นเรา ดกู่อนอปุกะ เราชนะธรรมอนัลามกแล้ว เพราะฉะนัน้ 

เราจึงชื่อว่า เป็นผู้ชนะ เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุปกาชีวกทูลว่า  

พึงเป็นผู้ชนะเถิด แล้วก้มศีรษะลง แล้วแยกทางหลีกไป

๒ ม. มู. ๑๒/๓๒๕/๓๒๘. 
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เรื่องถอืนสิัย๓ 

กโ็ดยสมยันัน้แล พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็อยูใ่นนครราชคฤห์นัน้แลตลอดฤดฝูน 

ฤดูหนาว ฤดรู้อน ชนทัง้หลายพากนัเพ่งโทษตเิตยีนโพนทะนาว่า ทศิทัง้หลายคบัแคบ

มืดมนแก่พระสมณะเชื้อสายศากยบุตร ทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก่พระสมณะพวกนี้ 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนี้แก่

พระพุทธเจ้า

ครัง้นัน้พระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารบัส่ังว่า ดกู่อนอานนท์ 

เธอจงไปไขดาล บอกภกิษท้ัุงหลายในบรเิวณวหิารว่า อาวโุสทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคเจ้า

ปรารถนาจะเสด็จจาริกทักขิณาคิริชนบท ท่านผู้ใดมีความประสงค์ ท่านผู้นั้นจงมา

พระอานนท์รบัสนองพระพทุธบญัชาแล้ว ไขดาลแจ้งแก่ภกิษุท้ังหลายในบรเิวณ

วหิารว่า ดกู่อนอาวุโส พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะเสดจ็จาริกทกัขณิาคิรชินบท 

ท่านผู้ใดมีความประสงค์ ท่านผู้นั้นจงมา

ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสอานนท์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

ให้ภิกษุถือนิสัยอยู่ตลอด ๑๐ พรรษา และให้ภิกษุมีพรรษาได้ ๑๐ ให้นิสัย พวกผม

จะต้องไปทักขิณาคิรินั้น จักต้องถือนิสัยด้วย จักพักอยู่เพียงเล็กน้อยก็ต้องกลับมาอีก  

และจักต้องกลบัถือนสิยัอีก ถ้าพระอาจารย์ของพวกผมไป แม้พวกผมกจ็กัไป หากท่าน

ไม่ไป แม้พวกผมก็จักไม่ไป ความที่พวกผมมีใจเบาจักปรากฏ

คร้ังน้ัน พระผูมี้พระภาคเจ้าเสดจ็จารกิทกัขณิาคริชินบทกบัภกิษสุงฆ์มจี�านวน

น้อย ครั้นพระองค์เสด็จอยู่ ณ ทักขิณาคิริชนบทตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จกลับ

สู่พระนครราชคฤห์อีกตามเดิม และพระองค์ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาสอบถามว่า 

ดูก่อนอานนท์ ตถาคตจาริกทักขิณาคิริชนบทกับภิกษุสงฆ์มีจ�านวนน้อยเพราะเหตุไร 

ท่านพระอานนท์จึงกราบทูลความเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบ

๓ วิ. มหา. ๔/๑๑๕/๑๖๑. 
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พระพุทธานุญาตให้ถอืนสิัย

ล�าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตุแรกเกดินัน้ แล้วตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมารบัสัง่ว่า ภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาต

ให้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ ถือนิสัยอยู่ ๕ พรรษา และให้ภิกษุผู้ไม่ฉลาดถือนิสัยอยู่

ตลอดชีวิต

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ คือ

๑.  ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒.  ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓.  ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔.  ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕.  ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒.  ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓.  ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔.  ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕. ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่
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องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย  

อยู่ไม่ได้ คือ

๑.  เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 

๒.  เป็นผู้ไม่มีหิริ 

๓.  เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 

๔.  เป็นผู้เกียจคร้าน และ 

๕.  เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  เป็นผู้มีศรัทธา 

๒.  เป็นผู้มีหิริ 

๓.  เป็นผู้มีโอตตัปปะ 

๔.  เป็นผู้ปรารภความเพียร และ 

๕.  เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย  

อยู่ไม่ได้ คือ
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๑.  เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 

๒.  เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาระ 

๓.  เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง

๔.  เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย และ 

๕.  เป็นผู้มีปัญญาทราม 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 

๒.  เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาระ 

๓.  เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 

๔.  เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก และ 

๕.  เป็นผู้มีปัญญา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ 

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย 

อยู่ไม่ได้ คือ

๑.  ไม่รู้จักอาบัติ 

๒.  ไม่รู้จักอนาบัติ 

๓.  ไม่รู้จักอาบัติเบา 

๔.  ไม่รู้จักอาบัติหนัก และ
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๕.  เธอจ�าปาตโิมกข์ทัง้ ๒ ไม่ได้ดโีดยพสิดาร จ�าแนกไม่ได้ด้วยด ีไม่คล่องแคล่วดี 

วินิจฉัยไม่เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ

๑.  รู้จักอาบัติ

๒.  รู้จักอนาบัติ 

๓.  รู้จักอาบัติเบา 

๔.  รู้จักอาบัติหนัก และ

๕.  เธอจ�าปาติโมกข์ทั้ง ๒ ได้ดีโดยพิสดาร จ�าแนกดี คล่องแคล่วดี วินิจฉัย 

เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่

องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย  

อยู่ไม่ได้ คือ

๑.  ไม่รู้จักอาบัติ 

๒.  ไม่รู้จักอนาบัติ

๓.  ไม่รู้จักอาบัติเบา 

๔.  ไม่รู้จักอาบัติหนัก และ 

๕.  มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้
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องค์ ๕ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  รู้จักอาบัติ 

๒.  รู้จักอนาบัติ 

๓.  รู้จักอาบัติเบา 

๔.  รู้จักอาบัติหนัก และ 

๕.  มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

๑.  ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒.  ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓.  ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔.  ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕.  ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๖.  มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒.  ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
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๓.  ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔.  ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕.  ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๖.  มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย  

อยู่ไม่ได้ คือ

๑.  เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 

๒.  เป็นผู้ไม่มีหิริ

๓.  เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 

๔.  เป็นผู้เกียจคร้าน 

๕.  เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน และ 

๖.  มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  เป็นผู้มีศรัทธา 

๒.  เป็นผู้มีหิริ 

๓.  เป็นผู้มีโอตตัปปะ 

๔.  เป็นผู้ปรารภความเพียร 
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๕.  เป็นผู้มีสติตั้งมั่น และ 

๖.  มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย  
อยู่ไม่ได้ คือ

๑.  เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 

๒.  เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาระ 

๓.  เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 

๔.  เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย 

๕.  เป็นผู้มีปัญญาทราม และ 

๖.  มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 

๒.  เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาระ 

๓.  เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 

๔.  เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 

๕.  เป็นผู้มีปัญญา และ 

๖.  มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่
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องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม่ถือนิสัย  

อยู่ไม่ได้ คือ

๑.  ไม่รู้จักอาบัติ 

๒.  ไม่รู้จักอนาบัติ 

๓.  ไม่รู้จักอาบัติเบา 

๔.  ไม่รู้จักอาบัติหนัก

๕.  เธอจ�าปาตโิมกข์ท้ัง ๒ ไม่ได้ดโีดยพสิดาร จ�าแนกไม่ได้ด้วยด ีไม่คล่องแคล่ว

ดี วินิจฉัยไม่เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 

๖.  มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้

องค์ ๖ แห่งภกิษุผู้ไม่ต้องถอืนสิัย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสัยอยู่ คือ 

๑.  รู้จักอาบัติ 

๒.  รู้จักอนาบัติ

๓.  รู้จักอาบัติเบา 

๔.  รู้จักอาบัติหนัก

๕.  เธอจ�าปาติโมกข์ทั้ง ๒ ได้ดีโดยพิสดาร จ�าแนกดี คล่องแคล่วดี วินิจฉัย

เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 

๖.  มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสัยอยู่
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงประมวลคุณสมบตัิ

แห่งภิกษุที่จะเป็น นิสสัยมุตติ คือพ้นนิสัยได้ ไว้ในวินัยมุขเล่ม ๒ ดังต่อไปนี้  

“ภิกษุผู้มีพรรษาได้ ๕ แล้ว แต่ยังหย่อน ๑๐ ได้ชื่อว่า มัชฌิมะ แปลว่า ผู้ปานกลาง 

มีองค์สมบัติพอรักษาตนอยู่ตามล�าพังได้ ทรงพระอนุญาตให้พ้นจากนิสัยอยู่ตาม 

ล�าพังได้ เรียกว่า นิสสัยมุตตกะ ฝ่ายภิกษุผู้มีความรู้ไม่พอจะรักษาตน แม้พ้น 

พรรษา ๕ แล้ว ก็ต้องถือนิสัย องค์สมบัติที่ก�าหนดไว้ในบาลีอย่าง อุกฤษฏ์ เป็นคุณ

ของพระอรหันต์ แต่ผ่อนลงมาเป็นหมวด ๆ จนถึงเป็นคุณของภิกษุกัลยาณปุถุชน  

จักย่นกล่าวเฉพาะองค์อันสมแก่ภิกษุในบัดนี้ 

๑.  เป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีสติ

๒.  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยศีล อาจาระ ความเหน็ชอบ เคยได้ยนิได้ฟังมาก มปัีญญา

๓.  รู้จักอาบัติ มิใช่อาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก จ�าปาติโมกข์ได้แม่นย�า  

ทั้งมีพรรษาได้ ๕ หรือยิ่งกว่า 

องค์เหล่านี้แม้บกพร่องบางอย่างก็ยังได้ ที่ขาดไม่ได้คือก�าหนดพรรษา″

ชวีกโกมารภัจจ์๔ 

พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า ในพรรษาที่ ๑๑ ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงจ�า

พรรษาที่บ้านทักขิณาคิริ เอกนาฬา หรือที่ต�าบลทักขิณาคิริ บ้านเอกนาฬา ในแคว้น

มคธ จึงจะได้แสดงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่มาจากบาลีและอรรถกถาทั้งหลาย ขณะที่

ประทับอยู่ในแคว้นมคธและเสด็จผ่านทักขิณาคิริ บ้านเอกนาฬา ตามที่ได้ค้นพบ

โดยสมยันัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจ้าประทบัอยู่ ณ พระเวฬวุนั อนัเป็นสถาน

ทีพ่ระราชทานเหย่ือแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์แห่งมคธรฐั คร้ังนัน้ พระนครเวสาลี

เป็นบุรีที่มั่งคั่ง กว้างขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาได้ง่าย มีปราสาท 

๔ วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๘. 
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๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มสีวนดอกไม้ ๗,๗๐๗ แห่ง มสีระโบกขรณี 

๗,๗๐๗ สระ และมีนางคณิกาคือหญิงงามเมืองชื่อ อัมพปาลี เป็นสตรีทรงโฉม 

สะคราญตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผวิพรรณเฉิดฉายย่ิง ช�านาญในการฟ้อนร�าขบัร้อง

และประโคมดนตร ีคนทัง้หลายทีม่คีวามประสงค์จะพาตวัไปร่วมอภริมย์ด้วย ราคาตวั

คืนละ ๕๐ กษาปณ์หรือกหาปณะ พระนครเวสาลีงามเพริศพริ้งยิ่งกว่าวิมาน เพราะ

นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น

ครั้งนั้น พวกคนมีทรัพย์คณะหนึ่ง เป็นชาวพระนครราชคฤห์ ได้เดินทางไป

พระนครเวสาลีด้วยกรณียะบางอย่าง และได้เห็นพระนครเวสาลีมั่งคั่งดังกล่าวนั้น  

ครัน้พวกเขาเสร็จกรณยีะนัน้ในพระนครเวสาลแีล้ว กลบัมาพระนครราชคฤห์ตามเดมิ 

เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นแล้วได้กราบทูลเรื่องเมืองเวสาลีเพื่อ

ทรงทราบ และได้กราบทูลว่า ขอเดชะฯ แม้ชาวเราจะตั้งหญิงงามเมือง ขึ้นบ้างก็จะ

เป็นการดี พระราชารับส่ังว่า ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเสาะหากุมารี ผู้มีลักษณะงาม 

เช่นนั้น ที่ควรจะคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมือง

ก�าเนดิชวีกโกมารภัจจ์

ก็ในสมัยนั้น ในพระนครราชคฤห์ มีกุมารีชื่อสาลวดี เป็นสตรีทรงโฉม 

สะคราญตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผวิพรรณเฉิดฉายย่ิง พวกคนมทีรพัย์ชาวพระนคร

ราชคฤห์ จึงได้คัดเลอืกกมุารสีาลวดเีป็นหญงิงามเมอืง ครัน้นางกมุารสีาลวดไีด้รบัการ

คดัเลอืกเป็นหญงิงามเมอืงแล้ว ไม่ช้านานเท่าไรนกักไ็ด้เป็นผูช้�านาญการฟ้อนร�าขบัร้อง

บรรเลงเครื่องดนตรี คนท่ีมีความประสงค์ต้องการตัวไปร่วมอภิรมย์ ราคาตัวคืนละ 

๑๐๐ กษาปณ์หรอืกหาปณะ ครัน้มิช้ามินาน นางสาลวดกีต็ัง้ครรภ์ นางจงึมคีวามเหน็

ว่า ธรรมดาสตรีมีครรภ์ไม่เป็นท่ีพอใจของพวกบุรุษ ถ้าใคร ๆ ทราบว่าเรามีครรภ์  

ลาภผลของเราจักเสื่อมหมด ถ้ากระนั้น เราควรแจ้งให้เขาทราบว่าเป็นไข้ ต่อมานาง

ได้สั่งคนเฝ้าประตูไว้ว่า โปรดอย่าให้ชายใด ๆ เข้ามา และผู้ใดถามหา จงบอกให้เขา

ทราบว่าเป็นไข้ คนเฝ้าประตูนั้น รับค�านางสาลวดีหญิงงามเมืองว่า จะปฏิบัติตาม 

ค�าสั่งเช่นนั้น หลังจากนั้นอาศัยความแก่แห่งครรภ์นั้น นางได้คลอดบุตรเป็นชาย  
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และก�าชับทาสีว่า แม่สาวใช้จงวางทารกนี้ลงบนกระด้งเก่า ๆ แล้วน�าออกไปทิ้งไว้ ณ 

กองหยากเยือ่ ทาสนีัน้รบัค�านางแล้วกจ็ดัการตามทีน่างได้สัง่ วางทารกนัน้ลงบนกระด้ง

เก่า ๆ  แล้วน�าไปทิ้งไว้ ณ กองหยากเยื่อ

ก็ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า เจ้าชายอภัยที่เรียกว่า อภัยราชกุมาร ก�าลังเสด็จเข้าสู่

พระราชวัง ได้ทอดพระเนตรเห็นทารกนั้นอันฝูงกาห้อมล้อมอยู่ ครั้นแล้วได้ถาม 

มหาดเล็กว่า นั่นอะไร ฝูงการุมกันตอม มหาดเล็กกราบทูลว่า ทารก เจ้าชายยอภัย 

ก็ตรัสว่า ยังเป็นอยู่หรือ มหาดเล็กก็กราบทูลว่า ยังเป็นอยู่ เจ้าชายอภัยจึงตรัสว่า  

ถ้าเช่นนัน้จงน�าทารกนัน้ไปทีว่งัของเรา ให้นางนมเล้ียงไว้ คนเหล่านัน้รบัสนองพระบญัชา

ว่าอย่างนัน้ แล้วน�าทารกนั้นไปยังวังเจ้าชายอภัย มอบแก่นางนมว่า โปรดเลี้ยงไว้ด้วย 

อาศยัค�าว่า ยงัเป็นอยู ่เขาจงึขนานนาม ทารกนัน้ว่า “ชวีกะ″ หรอื “ชวีก″ ชวีกะหรอื

ชีวกอันเจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยงไว้ เขาจึงได้ตั้งนามสกุลว่า โกมารภัจจ์

ต่อมาไม่นานนัก ชีวกโกมารภัจจ์ก็รู้เดียงสา จึงเข้าเฝ้าเจ้าชายอภัย ครั้นแล้ว

ได้ทูลถามว่า ใครเป็นมารดา ใครเป็นบิดาของตน เจ้าชายอภัยรับสั่งว่า แม้ถึงตัวเรา 

ก็ไม่รู ้จักมารดาของเจ้า ก็แต่ว่าเราเป็นบิดาของเจ้า เพราะเราได้ให้เลี้ยงเจ้าไว้  

ชีวกโกมารภัจจ์จึงมีความคิดเห็นว่า ราชสกุลเหล่านี้แล คนที่ไม่มีศิลปะ จะเข้าพึ่ง 

พระบารมีท�าไม่ได้ง่าย ถ้ากระไรเราควรเรียนวิชาแพทย์ไว้

เรยีนศลิปะทางแพทย์

ก็โดยสมัยนั้น นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ตั้งส�านักอยู ่ ณ เมืองตักกสิลา  

ชวีกโกมารภัจจ์ไม่ทูลลาเจ้าชายอภัย ลอบเดินทางไปเมืองตักกสิลา เดินรอนแรม 

ไปโดยล�าดับ ถึงเมืองตักกสิลา แล้วเข้าไปหานายแพทย์ผู้นั้น ครั้นแล้วได้กราบเรียน

ค�านี้แก่นายแพทย์ว่า ท่านอาจารย์ กระผมประสงค์จะศึกษาศิลปะ นายแพทย์สั่งว่า 

ถ้าเช่นนั้นจงศึกษาเถิด

ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ์เรียนวิชาได้มาก เรียนได้เร็ว เข้าใจดีด้วย แล้ววิชาที่

เรียนได้แล้วก็จ�าได้ไม่ลืม ครั้นล่วงมาได้ ๗ ปี ชีวกโกมารภัจจ์คิดว่า ตัวเราเรียนวิชา
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ได้มาก เรียนได้เร็ว เข้าใจดีด้วย ทั้งวิชาที่เรียนมาก็จ�าได้ไม่ลืมและเราเรียนมาได้ ๗ 

ปีแล้วยงัไม่ส�าเรจ็ศลิปะนี ้เมือ่ไรจกัส�าเรจ็เสยีท ีจงึเข้าไปหานายแพทย์ผูน้ัน้ แล้วเรยีน

ถามว่า ท่านอาจารย์ กระผมเรียนวิชาได้มาก เรียนได้เร็ว เข้าใจดีด้วย ทั้งวิชาที่เรียน

ได้แล้วก็ไม่ลืม และกระผมได้เรียนมา ๗ ปีก็ยังไม่ส�าเร็จ เมื่อไรจักส�าเร็จสักทีเล่า  

นายแพทย์ผู้นั้นจึงตอบว่า ถ้าเช่นนั้นเธอจงถือเสียม เที่ยวไปรอบเมืองตักกสิลาระยะ

ทาง ๑ โยชน์ ตรวจดูสิง่ใดไม่ใช่ตวัยา จงขุดสิง่นัน้มา ชวีกโกมารภจัจ์รับค�านายแพทย์ว่า 

เป็นเช่นน้ันท่านอาจารย์ ดงันัน้แล้วถือเสยีมเดนิไปรอบเมอืงตกักสลิาระยะทาง ๑ โยชน์ 

มิได้เห็นสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นตัวยาสักอย่างหนึ่ง จึงเดินทางกลับไปหานายแพทย์ ได้กราบ

เรียน ค�านี้ต่อนายแพทย์ว่า ท่านอาจารย์ กระผมเดินไปรอบเมืองตักกสิลาระยะทาง 

๑ โยชน์แล้ว มิได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวยาสักอย่างหนึ่ง นายแพทย์บอกว่า พ่อชีวกเธอ

ศึกษาส�าเร็จแล้ว เท่าน้ีก็พอท่ีเธอจะครองชีพได้ แล้วได้ให้เสบียงเดินทางเล็กน้อยแก ่

ชีวกโกมารภัจจ์

ล�าดบันัน้ ชวีกโกมารภจัจ์ถอืเสบียงเลก็น้อยนัน้แล้ว ได้เดนิทางมุง่ไปพระนคร

ราชคฤห์ ครั้นเดินทางไป เสบียงเพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดลงที่เมืองสาเกตในระหว่าง

ทาง จึงเกิดความปริวิตกว่า หนทางเหล่านี้กันดารอัตคัดอาหาร คนไม่มีเสบียงจักเดิน

ทางไป ท�าไม่ได้ง่าย เราจ�าต้องหาเสบียง

เริ่มปฏบิัตงิานแพทย์

ก็โดยสมัยนั้น ภรรยาเศรษฐีเมืองสาเกต เป็นโรคปวดศีรษะอยู่ ๗ ป ี

นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ใหญ่ๆหลายคนมารักษา ก็ไม่สามารถรักษาให้หาย ได้ขนเงิน

ไปเป็นอันมาก ชีวกโกมารภัจจ์จึงเข้าไปสู่เมืองสาเกต ถามคนทั้งหลายว่า ใครเจ็บไข้

บ้าง ฉนัจะรกัษา คนท้ังหลายพากนับอกว่า ท่านอาจารย์ ภรรยาเศรษฐนีัน้ปวดศรีษะ

มาอยู ่๗ ปี เชญิไปรกัษาภรรยาเศรษฐเีถดิท่านอาจารย์ ชวีกโกมารภจัจ์จงึเดินทางไป

บ้านเศรษฐคีหบด ีครัน้ถึงแล้วได้สัง่คนเฝ้าประตวู่า ท่านจงไปกราบเรยีนภรรยาเศรษฐว่ีา 

หมอมาแล้ว เขามีความประสงค์จะเยี่ยมนาย คนเฝ้าประตูจึงเข้าไปหาภรรยาเศรษฐี 

แล้วกราบเรยีนว่า หมอมาแล้ว เขามีความประสงค์จะเยีย่มนาย ภรรยาเศรษฐีถามว่า 
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หมอเป็นคนเช่นไร คนเฝ้าประตกูบ็อกว่า เป็นหมอหนุม่ ภรรยาเศรษฐจีงึตอบว่า ไม่ละ 

หมอหนุ่ม ๆ จะท�าอะไรแก่ฉันได้ นายแพทย์ทิศาปาโมกข์ใหญ่ๆหลายคนมารักษา  

กไ็ม่สามารถรกัษาให้หาย ได้ขนเงนิไปเป็นอนัมาก นายประตนูัน้จงึเดนิออกมาหาชวีก

โกมารภัจจ์ แล้วได้แจ้งว่า ภรรยาเศรษฐีพูดอย่างนี้ ชีวกโกมารภัจจ์จึงพูดว่า ท่านจง

ไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีว่า ขอนายอย่าเพิ่งให้อะไร ๆ ต่อเมื่อหายโรคแล้ว  

นายประสงค์จะให้สิ่งใด จึงค่อยให้สิ่งนั้นเถิด นายประตูรับค�าของชีวกโกมารภัจจ์  

ได้เข้าไปหาภรรยาเศรษฐี ได้กราบเรียนว่า หมอบอกข่าวมาว่า ขอนายอย่าเพิ่งให ้

อะไร ๆ ไปก่อน ต่อเมื่อนายหายโรคแล้ว ประสงค์จะให้ส่ิงใด จึงค่อยให้ส่ิงนั้นเถิด 

ภรรยาเศรษฐีสั่งว่า ถ้าเช่นนั้นเชิญหมอมา นายประตูรับค�าภรรยาเศรษฐี แล้วเข้าไป

หาชีวกโกมารภัจจ์ แจ้งให้ทราบว่า ภรรยาเศรษฐีขอเชิญท่านเข้าไป

เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐี

ล�าดับนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ได้เข้าไปหาภรรยาเศรษฐี ครั้นแล้วตรวจดูความ

ผนัแปรของภรรยาเศรษฐ ีแล้วได้กล่าวค�านีแ้ก่ภรรยาเศรษฐว่ีา ผมต้องการเนยใสหนึง่

ซองมือ ครั้นภรรยาเศรษฐีสั่งให้หาเนยใสหนึ่งซองมือมาให้ชีวกแล้ว ชีวกโกมารภัจจ ์

จึงหุงเนยใสหนึ่งซองมือกับตัวยาต่าง ๆ ให้ภรรยาเศรษฐีนอนบนเตียง แล้วให้นัตถ์  

ขณะน้ันเนยใสท่ีให้นตัถุน์ัน้ได้พุง่ออกจากปากภรรยาเศรษฐ ีภรรยาเศรษฐจีงึถ่มเนยใส

น้ันลงในกระโถน สัง่ทาสว่ีา แม่สาวใช้ จงเอาส�าลซีบัเนยใสนีไ้ว้ ชวีกโกมารภจัจ์จงึคดิ

ว่า แปลกจริง แม่บ้านคนนี้เป็นคนสกปรก เนยใสนี้จ�าเป็นต้องทิ้ง ยังใช้ทาสีเอาส�าลี

ซับไว้ ส่วนยาของเรามีราคาแพงต่าง ๆ ยังปล่อยให้เสีย แม่บ้านคนนี้จะให้ขวัญข้าว

อะไรแก่เราบ้าง ขณะน้ันภรรยาเศรษฐี สังเกตรู้อาการอันแปลกของชีวกโกมารภัจจ์

แล้ว ได้ถามว่า อาจารย์ท่านแปลกใจอะไรหรือ ชีวกโกมารภัจจ์จึงได้แจ้งความคิด 

ของตนนั้นแก่ภรรยาเศรษฐี ภรรยาเศรษฐีจึงตอบว่า พวกดิฉันได้ชื่อว่าเป็นคนม ี

เหย้าเรือน จึงต้องรู้จักสงวนสิ่งที่พึงสงวน เนยใสนี้ยังดีอยู่ จะใช้เป็นยาส�าหรับทาเท้า

พวกทาสหรือกรรมกรก็ได้ ใช้เป็นน�้ามันเติมตะเกียงก็ได้ อาจารย์ท่านอย่าได้คิดวิตก

ไปเลย ค่าขวัญข้าวของท่านจักไม่ลดน้อย
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คราวน้ัน ชีวกโกมารภัจจ์ได้ก�าจัดโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐีซึ่งเป็นมา 

๗ ปีให้หาย โดยวธินีตัถ์ยาคราวเดยีวเท่านัน้ คร้ันภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ได้ให้เงนิ

ชีวกโกมารภัจจ์เป็นเงิน ๔,๐๐๐ กษาปณ์ บุตรเศรษฐีได้ทราบว่า มารดาของเราหาย

โรคแล้ว ได้ให้รางวัลเพิ่มขึ้นอีก ๔,๐๐๐ กษาปณ์ ลูกสะใภ้ได้ทราบว่า แม่ผัวของเรา

หายโรคแล้ว ก็ได้ให้รางวัล ๔,๐๐๐ กษาปณ์ เศรษฐีคหบดีทราบว่า ภรรยาของเรา

หายโรคแล้ว ได้ให้รางวลัอกี ๔,๐๐๐ กษาปณ์ และให้ทาสทาสีรถม้าด้วย ชวีกโกมารภจัจ์ 

จงึรบัเงนิ ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์ กบัทาสทาสแีละรถม้า เดินทางมุง่ไปสูพ่ระนครราชคฤห์ 

ถึงพระนครราชคฤห์โดยล�าดับ เข้าเฝ้าเจ้าชายอภัย แล้วได้กราบทูลว่า เงิน ๑๖,๐๐๐ 

กษาปณ์ กับทาสทาสีและรถม้านี้ เป็นการกระท�าครั้งแรกของเกล้ากระหม่อม ขอได้

ทรงพระกรุณาโปรดรับค่าเลี้ยงดูเกล้ากระหม่อมเถิด พระราชกุมารรับสั่งว่า อย่าเลย

พ่อชีวก ทรัพย์นี้จงเป็นของเจ้าคนเดียวเถิด เจ้าจงสร้างบ้านอยู่ในวังของเราเถิด  

ชวีกโกมารภจัจ์ทลูรบัพระบญัชาเจ้าชายอภยัว่า เป็นพระกรณุายิง่ แล้วได้สร้างบ้านอยู่

ในวังเจ้าชายอภัย

พระเจ้าพมิพสิารทรงประชวรโรครดิสดีวงงอก

กโ็ดยสมยันัน้แล พระเจ้าพมิพสิารจอมเสนามาคธราช ทรงประชวรโรครดิสีดวง

งอก พระภูษาเป้ือนพระโลหติ พวกพระสนมเห็นแล้วพากนัเย้ยหย้นว่า บดันีพ้ระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีระดู ต่อมพระโลหิตบังเกิดแก่พระองค์แล้ว ไม่นานเท่าไรนักพระองค์จักประสูติ 

พระราชาทรงเก้อถงึค�าเย้ยหยันของพระสนมนัน้ ต่อมาท้าวเธอได้ตรสัความของเธอแก่

เจ้าชายอภัยว่า พ่อป่วยเป็นโรคเช่นน้ันถึงกับภูษาเปื้อนโลหิต พวกพระสนมเห็นแล้ว

พากันเย้ยหยันว่า บัดน้ีพระเจ้าอยู่หัวทรงมีระดู ต่อมพระโลหิตบังเกิดแก่พระองค์  

ไม่นานเท่าไรนักพระองค์จักประสูติ พ่ออภัย เจ้าช่วยหาหมอชนิดที่พอจะรักษาพ่อได้

ให้ทีเถิด เจ้าชายอภัยจึงได้กราบทูลว่า นายชีวกผู้นี้เป็นหมอประจ�าข้าพระพุทธเจ้า  

ยังหนุ่ม ทรงคุณวุฒิ เธอจักรักษาพยาบาลพระองค์ได้ พระราชารับสั่งว่า ถ้าเช่นนั้น

เธอจงสั่งหมอชีวก เขาจักได้รักษาพ่อ
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ครัง้นัน้ เจ้าชายอภยัสัง่ชีวกโกมารภจัจ์ว่า พ่อชวีก ท่านจงไปรกัษาพระเจ้าอยูห่วั 

ชวีกโกมารภจัจ์รบัสนองพระบญัชาว่า อย่างนัน้พระเจ้าข้า แล้วเอาเลบ็ตกัยาเดินเข้าไป

ในพระราชส�านัก ครั้นถึงแล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แล้วได้

กราบทลูค�านีแ้ก่พระเจ้าพมิพสิารจอมเสนามาคธราชว่า พระพทุธเจ้าข้า ข้าพระพทุธเจ้า

จักตรวจโรคของพระองค์ แล้วรักษาโรคริดสีดวงงอกของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา

มาคธราชให้หายขาดด้วยทายาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา

มาคธราชหายประชวร จึงรับสั่งให้สตรี ๕๐๐ นาง ตกแต่งเคร่ืองประดับทั้งปวง  

แล้วให้เปลื้องออกท�าเป็นห่อ แล้วได้มีพระราชโองการแก่ชีวกโกมารภัจจ์ว่า พ่อชีวก 

เคร่ืองประดบัทัง้ปวงของสตร ี๕๐๐ นางนีจ้งเป็นของเจ้า หมอชวีกโกมารภจัจ์กราบทูลว่า 

อย่าเลย ขอพระองค์ได้ทรงระลกึว่า เป็นหน้าทีข่องข้าพระพทุธเจ้าเถิด พระราชารบัส่ัง

ว่า ถ้าอย่างนั้นท่านจงบ�ารุงเรากับพวกฝ่ายใน และพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประมขุ ชีวกโกมารภจัจ์ทูลรบัสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นอย่างนัน้พระพทุธเจ้าข้า

เศรษฐพีระนครราชคฤห์

กโ็ดยสมัยน้ัน เศรษฐชีาวราชคฤห์ป่วยเป็นโรคปวดศรีษะอยู ่๗ ปี นายแพทย์

ทิศาปาโมกข์ใหญ่ ๆ หลายคนมารักษา ก็ไม่สามารถรักษาให้หาย ขนเงินไปเป็น 

อนัมาก อนึง่ เศรษฐนีัน้ถกูนายแพทย์บอกคนื นายแพทย์บางพวกได้ท�านายไว้ดัง่นีว่้า 

เศรษฐีคหบดจีกัถงึอนิจกรรมในวนัท่ี ๕ บางพวกได้ท�านายไว้อย่างน้ีว่า จกัถึงอนจิกรรม

ในวันที่ ๗

ครั้งนั้น พวกคนร�่ารวยในพระนครราชคฤห์ได้มีความวิตกว่า เศรษฐีคหบดีผู้

นี้แลมีอุปการะมากแก่พระเจ้าอยู่หัวและชาวนิคม แต่ท่านถูกนายแพทย์บอกคืนแล้ว 

นายแพทย์บางพวกท�านายไว้อย่างนี้ว่า เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บาง

พวกท�านายไว้อย่างน้ีว่า เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ ก็ชีวกผู้นี้เป็น 

นายแพทย์หลวงที่หนุ่ม ทรงคุณวุฒิ ถ้าเช่นนั้นพวกเราพึงทูลขอนายแพทย์ชีวก 

ต่อพระเจ้าอยูหั่ว เพือ่รกัษาเศรษฐีคหบด ีแล้วจงึพากนัเข้าไปในราชส�านกั ครัน้ถึงแล้ว

ได้เข้าเฝ้ากราบบงัคมทูลแก่พระเจ้าพมิพสิารจอมเสนามคธ ขอพระราชทานชีวกไปรกัษา
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ครัง้นัน้ พระเจ้าพมิพสิารจอมเสนามาคธราช มีพระราชด�ารสัส่ังชวีกโกมารภจัจ์ 

ว่า พ่อชีวก เจ้าจงไปรักษาเศรษฐีคหบดี ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับสนองพระราชโองการ 

แล้วไปหาเศรษฐีคหบดี สังเกตอาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีคหบดีแล้ว ได้ถามเศรษฐี

คหบดีว่า ท่านคหบดี ถ้าฉันรักษาให้หายโรคจะพึงมีรางวัลอะไรแก่ฉันบ้าง เศรษฐี

คหบดีตอบว่า ท่านอาจารย์ ทรัพย์สมบัติทั้งปวง จงเป็นของท่าน และตัวข้าพเจ้าก็จัก

เป็นทาสของท่าน ชีวกได้ถามว่า ท่านคหบดี ท่านอาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือน

ได้ไหม เศรษฐีตอบว่า ข้าพเจ้าอาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกถามว่า  

ท่านอาจนอนข้างที่ ๒ ตลอด ๗ เดือนได้ไหม เศรษฐีตอบว่า ข้าพเจ้าอาจนอนข้างที่ 

๒ ตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกถามว่า ท่านอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้ไหม เศรษฐี

ตอบว่า ข้าพเจ้าอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้

คร้ังนัน้ ชวีกโกมารภจัจ์ให้เศรษฐคีหบดนีอนบนเตยีง มดัไว้กับเตยีงถลกหนงั

ศีรษะ เปิดรอยประสานกระโหลกศีรษะ น�าสัตว์มีชีวิตออกมา ๒ ตัว แล้วแสดงแก่

ประชาชนว่า ท่านทั้งหลายจงดูสัตว์ ๒ ตัวนี้ เล็กตัวหนึ่ง ใหญ่ตัวหนึ่ง พระอาจารย์

ท�านายไว้อย่างน้ีว่า ท่านเศรษฐีจะถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ เพราะท่านได้เห็นสัตว์ตัว

ใหญ่นี้ มันจักเจาะกินมันสมองของเศรษฐีคหบดี ในวันที่ ๕ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะ

กินมันสมองหมด ก็จักถึงอนิจกรรม สัตว์ตัวใหญ่นี้ชื่อว่าอันอาจารย์พวกนั้นเห็น 

ถูกต้องแล้ว ส่วนอาจารย์ท่ีท�านายไว้อย่างนีว่้า เศรษฐคีหบดจีกัถงึอนจิกรรมในวนัท่ี ๗ 

เพราะท่านได้เห็นสัตว์ตัวเล็กนี้ มันจักเจาะกินมันสมองของเศรษฐีคหบดี ในวันที่ ๗ 

เศรษฐีคหบดีจักถูกมันเจาะกินมันสมองหมดก็จักถึงอนิจกรรม สัตว์ตัวเล็กนี้ชื่อว่า 

อันอาจารย์พวกนั้นเห็นถูกต้องแล้ว ดั่งนี้ แล้วปิดแนวประสานกระโหลกศีรษะ  

เย็บหนังศีรษะ แล้วให้ทายาสมานแผล

คร้ันล่วงสปัดาห์หนึง่ เศรษฐคีหบดีได้กล่าวค�านีต่้อชวีกโกมารภจัจ์ว่า ข้าพเจ้า

ไม่อาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกจึงได้กล่าวว่า ท่านรับค�าฉันว่า อาจนอน

ข้างเดยีวตลอด ๗ เดอืนได้ ดัง่นี ้ไม่ใช่หรอื เศรษฐตีอบว่า รบัค�าท่านจรงิ แต่ข้าพเจ้า

จักตายแน่ ข้าพเจ้าไม่อาจนอนข้างเดียวตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกบอกว่า ถ้าเช่นนั้น 

ท่านจงนอนข้างที่ ๒ ตลอด ๗ เดือนเถิด
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ครัน้ล่วงสปัดาห์หนึง่ เศรษฐคีหบดีได้กล่าวค�านีต่้อชวีกโกมารภจัจ์ว่า ข้าพเจ้า

ไม่อาจนอนข้างที่ ๒ ตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกจึงได้กล่าวว่า ท่านรับค�าฉันว่า อาจนอน

ข้างที่ ๒ ตลอด ๗ เดือนได้ ดังนี้ ไม่ใช่หรือ เศรษฐีตอบว่า ข้าพเจ้ารับค�าท่านจริง 

แต่ข้าพเจ้าจักตายแน่ ข้าพเจ้าไม่อาจนอนข้างที่ ๒ ตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกจึงพูดว่า 

ถ้าเช่นนั้น จงนอนหงายตลอด ๗ เดือนเถิด

ครั้นล่วงสัปดาห์หนึ่ง เศรษฐีคหบดีได้กล่าวค�านี้ต่อชีวกโกมารภัจจ์ว่า ท่าน

อาจารย์ ข้าพเจ้าไม่อาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกจึงพูดว่า ท่านรับค�าฉันว่า 

ข้าพเจ้าอาจนอนหงายตลอด ๗ เดอืนได้ ดัง่นี ้ไม่ใช่หรอื เศรษฐตีอบว่า ข้าพเจ้ารบัค�า

ท่านจริง แต่ข้าพเจ้าจักตายแน่ ข้าพเจ้าไม่อาจนอนหงาย ตลอด ๗ เดือนได้ ชีวกจึง

พดูว่า ถ้าฉนัไม่บอกท่านไว้ ท่านกน็อนถงึเช่นนัน้ไม่ได้ แต่ฉนัทราบอยูก่่อนแล้ว เศรษฐี

คหบดีจักหายโรคใน ๓ สัปดาห์ ลุกขึ้นเถิด ท่านหายป่วยแล้ว ท่านจงรู้ จะให้รางวัล

อะไรแก่ฉนั เศรษฐตีอบว่า กท็รพัย์สมบติัทัง้ปวงจงเป็นของท่าน ตวัข้าพเจ้ากย็อมเป็น

ทาสของท่าน ชวีกจงึพดูว่า อย่าเลยท่านคหบด ีท่านอย่าให้ทรพัย์สมบตัทิัง้หมดแก่ฉนัเลย 

และท่านกไ็ม่ต้องเป็นทาสแก่ฉนั จงทลูเกล้าถวายทรพัย์แก่พระเจ้าอยูห่วัแสนกษาปณ์ 

และให้ฉันแสนกษาปณ์ก็พอแล้ว ครั้นคหบดีหายป่วยแล้ว ได้ทูลเกล้าถวายทรัพย์

พระเจ้าอยู่หัวแสนกษาปณ์ ได้ให้แก่ชีวกแสนกษาปณ์

บุตรเศรษฐปี่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ล�าไส้

ก็โดยสมัยน้ันแล เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีผู้เล่นกีฬาหกคะเมน  

ได้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ล�าไส้ ข้าวยาคูท่ีเธอดื่มเข้าไปก็ดี ข้าวสวยที่เธอรับประทาน

เข้าไปก็ดี ไม่ย่อย อุจจาระและปัสสาวะออกไม่สะดวก เพราะโรคนั้นเธอจึงซูบผอม 

เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น ครั้งนั้น เศรษฐีชาว

พระนครพาราณส ีได้มคีวามวติกดัง่น้ีว่า บตุรของเราได้เจบ็ป่วยเช่นนัน้ ข้าวยาคทูีเ่ธอ

ดื่มก็ดี ข้าวสวยที่เธอรับประทานก็ดี ไม่ย่อย อุจจาระและปัสสาวะออกไม่สะดวก  

บุตรของเรานั้นซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งด้วย

เอ็นเพราะโรคน้ัน ถ้ากระไรเราพึงไปพระนครราชคฤห์ และทูลขอนายแพทย์ชีวกต่อ
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พระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะได้รักษาบุตรของเรา ต่อแต่นั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไป

พระนครราชคฤห์ แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าพมิพิสารจอมเสนามาคธราช แล้วได้กราบทลูว่า 

ขอเดชะ บุตรของข้าพระพุทธเจ้า ได้เจ็บป่วยเช่นนั้น ข้าวยาคูที่เธอดื่มก็ดี ข้าวสวยที่

เธอรับประทานก็ดี ไม่ย่อย อุจจาระและปัสสาวะออกไม่สะดวก เธอจึงซูบผอม  

เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็นเพราะโรคนั้น ๆ  

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชโองการสั่ง 

นายแพทย์ชีวก เพื่อจะได้รักษาบุตรของข้าพระพุทธเจ้า

ล�าดับนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชได้มีพระราชด�ารัสส่ังชีวก- 

โกมารภัจจ์ว่า เจ้าจงไปพระนครพาราณสี แล้วรักษาบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี

ชีวกโกมารภัจจ์ทูลรับสนองพระราชโองการแล้วไปพระนครพาราณสี เข้าไป

หาเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี เชิญประชาชนให้ออกไปเสีย ขึงม่านมัดเศรษฐี

บตุรไว้กบัเสา ให้ภรรยาอยู่ข้างหน้า ผ่าหนงัท้องน�าเนือ้งอกทีล่�าไล้ออกแสดงแก่ภรรยา

ว่า เธอจงดูความเจ็บป่วยของสามีเธอ ข้าวยาคูที่สามีเธอดื่มก็ดี ข้าวสวยที่สามีเธอรับ

ประทานก็ดี ไม่ย่อย อุจจาระและปัสสาวะออกไม่สะดวก เพราะโรคนี้ สามีเธอจึงซูบ

ผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น ดั่งนี้ แล้วตัด

เน้ีองอกในล�าไล้ออก ใส่ล�าไส้กลบัดงัเดมิ แล้วเยบ็หนงัท้อง ทายาสมานแผล ต่อมาไม่

นานเท่าไรนัก เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีได้หายโรคนั้น แล้วครั้งนั้น เศรษฐี

ชาวพระนครพาราณสีคิดว่า บุตรของเราหายโรคพ้นอันตรายแล้ว จึงให้รางวัลแก่ 

ชวีกโกมารภจัจ์เป็นเงนิ ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์ ชวีกโกมารภจัจ์รบัเงนิ ๑๖,๐๐๐ กษาปณ์

นั้น เดินทางกลับมาสู่พระนครราชคฤหตามเดิม

พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลอืง

ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าจัณฑปัชโชต ราชาในกรุงอุชเชนี ทรงประชวร  

โรคผอมเหลือง นายแพทย์ที่ใหญ่ๆมีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนมารักษา ก็ไม่อาจท�าให้

โรคหาย ได้ขนเงินไปเป็นอันมาก พระเจ้าจัณฑปัชโชตได้ส่งราชทูตถือพระราชสาสน์
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เข้าไปในพระราชส�านักพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีใจความว่า หม่อมฉัน

เจ็บป่วยเป็นอย่างนั้น ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสโปรดส่ังหมอชีวก เขาจัก

รักษาหม่อมฉัน พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชจึงได้ด�ารัส สั่งชีวกโกมารภัจจ์ 

ว่า เจ้าจงไปเมืองอุชเชนี รักษาพระเจ้าจัณฑปัชโชต

ชวีกโกมารภัจจ์ทูลรบัสนองพระราชโองการ แล้วเดนิทางไปเมอืงอุชเชน ีเข้าไป

ในพระราชส�านัก แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าจัณฑปัชโชต ได้ตรวจอาการที่ผิดแปลกของ 

พระเจ้าจัณฑปัชโชต และได้กราบทูลแก่ท้าวเธอว่า ข้าพระพทุธเจ้าจกัหุงเนยใส พระองค์

จักเสวยเนยใสนั้น พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงห้ามว่า อย่าเลยนายชีวก ท่านเว้นเนยใส

เสยี อาจรักษาเราให้หายโรคได้ด้วยวธิใีด ท่านจงท�าวธินีัน้เถดิ เนยใสเป็นของน่าเกลยีด

น่าสะอิดสะเอียนส�าหรับฉัน

ขณะนั้นชีวกโกมารภัจจ์ได้มีความปริวิตกว่า พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้แลทรง

ประชวรเช่นนี ้เราเว้นเนยใสเสยี ไม่อาจรกัษาพระองค์ให้หายโรคได้ เราควรหงุเนยใส

ให้มีสีกลิ่นรสเหมือนน�้าฝาด ดั่งนี้ แล้วได้หุงเนยใสด้วยเภสัชนานาชนิดให้มีสีกลิ่นรส

เหมอืนน�า้ฝาด คร้ันแล้วฉกุคิดได้ว่า เนยใสทีพ่ระองค์เสวยแล้ว เมือ่ย่อย จกัท�าให้เรอ 

คราวน้ีจักทรงเกรีย้วกราด จกัรบัสัง่ให้พฆิาตเราเสียกไ็ด้ ถ้ากระไรเราพงึทลูลาไว้ก่อน 

วันต่อมาจึงไปพระราชส�านัก เข้าเฝ้าพระเจ้าจัณฑปัชโชต แล้วได้กราบทูลว่า  

ข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นนายแพทย์ จักถอนรากไม้มาผสมยาชั่วเวลาครู่หนึ่งเช่นที่

ประสงค์นัน้ ขอประทานจงทรงมพีระราชโองการตรสัสัง่เจ้าพนกังานในโรงราชพาหนะ

และประตทูัง้หลายว่า หมอชวีกต้องการไปด้วยพาหนะใด จงไปด้วยพาหนะนัน้ ปรารถนา

ไปทางประตูใด จงไปทางประตูนั้น ต้องการจะไปเวลาใด จงเข้าไปเวลานั้น ปรารถนา

จะเข้ามาเวลาใด จงมาเวลานัน้ พระเจ้าจณัฑปัชโชตจงึมีพระราชด�ารสัส่ังเจ้าพนกังาน

ในโรงราชพาหนะและประตูท้ังหลายตามที่หมอชีวกกราบทูลขอพระราชานุญาตไว ้

ทุกประการ

ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าจัณฑปัชโชตมีช้างพังช่ือภัททวดี เดินทางได้วันละ 

๕๐ โยชน์ หมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้ทูลถวายเนยใสนั้นแก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต  

ได้กราบทูลว่า ขอจงทรงเสวยน�้าฝาด ครั้นให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสวยเนยใสแล้ว  
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กไ็ปโรงช้างหนอีอกจากพระนครไปด้วยช้างพงัภทัทวด ีขณะเดยีวกนั เนยใสทีพ่ระเจ้า

จัณฑปัชโชตเสวยนัน้ย่อย ได้ท�าให้ทรงเรอขึน้ พระเจ้าจณัฑปัชโชตจงึได้รบัส่ังแก่พวก

มหาดเลก็ว่า พนายทัง้หลาย เราถกูหมอชวีกชาตชิัว่ลวงให้ด่ืมเนยใส พวกเจ้าจงค้นจบั

หมอชวีกมาเรว็ไว พวกมหาดเลก็กราบทูลว่า หมอชวีกหนอีอกจากพระนครไปด้วยช้าง

พังภัททวดี

ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าจัณฑปัชโชตมีมหาดเล็กชื่อกากะ ซึ่งอาศัยเกิดกับ

อมนุษย์ เดินทางได้วันละ ๖๐ โยชน์ พระเจ้าจัณฑปัชโชตจึงมีด�ารัสสั่งกับกากะ

มหาดเล็กว่า เจ้าจงไปเชิญหมอชีวกกลับมา ด้วยอ้างว่า ท่านอาจารย์พระราชารับสั่ง

ให้เชิญท่านกลับไป ข้ึนชื่อว่าหมอเหล่านี้ แกมีมารยามาก เจ้าอย่ารับวัตถุใด ๆ  

ของเขา ครัง้นัน้กากะมหาดเลก็ได้เดินทางไปทันหมอชวีกโกมารภจัจ์ ผูก้�าลงัรบัประทาน

อาหารม้ือเช้าในระหว่างทางเขตพระนครโกสัมพี จึงได้เรียนแก่ชีวกโกมารภัจจ์ว่า  

ท่านอาจารย์ พระราชามีรับสั่งให้เชิญท่านกลับไป ชีวกได้กล่าวว่า ท่านจงรออยู่เพียง

ชัว่เวลาทีเ่รารบัประทานอาหาร เชญิท่านรบัประทาน อาหารด้วยกนัเถดิ กากะมหาดเลก็

กล่าวว่า ช่างเถิดท่านอาจารย์ พระราชารับส่ังข้าพเจ้าไว้ว่า ขึ้นช่ือว่าหมอเหล่านี้ม ี

มารยามาก อย่ารับวัตถุใด ๆ ของเขา ทันใดนั้นชีวกโกมารภัจจ์ได้แทรกยาทางเล็บ 

พลางเค้ียวมะขามป้อม แล้วดื่มน�้ารับประทาน และได้ร้องเชิญกากะมหาดเล็กว่า  

เชิญนายกากะมาเคี้ยวมะขามป้อม แล้วดื่มน�้ารับประทานด้วยกัน กากะมหาดเล็กจึง

คดิว่า หมอคนน้ีแลก�าลังเค้ียวมะขามป้อมและดืม่น�า้รบัประทาน คงไม่มอีะไรจะให้โทษ 

แล้วเค้ียวมะขามป้อมครึ่งผลและดื่มน�้ารับประทาน มะขามป้อมครึ่งผลท่ีเขาเค้ียวนั้น 

ได้ระบายอุจจาระออกมาในทีน่ัน้เอง ครัง้นัน้กากะมหาดเลก็จงึได้เรยีนถามชวีกโกมารภจัจ์

ว่า ท่านอาจารย์ ชีวิตของข้าพเจ้าจะรอดไปได้หรือ ชีวกโกมารภัจจ์กล่าวว่า อย่ากลัว

เลย ท่านจกัไม่มอัีนตราย แต่พระเจ้าอยูห่วัทรงเกรีย้วกราด จะพึงรบัส่ังให้พิฆาตเราเสีย

กไ็ด้ เพราะเหตนุัน้เราไม่กลบัละ แล้วมอบช้างพงัภทัทวดใีห้แก่นายกากะ แล้วเดนิทาง

ไปพระนครราชคฤห์ รอนแรมไปโดยล�าดับ ถงึพระนครราชคฤห์แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าพมิพสิาร 

จอมเสนามาคธราช กราบทลูเรือ่งราวให้ทรงทราบทกุประการ พระเจ้าพมิพสิารรบัส่ัง

ว่า เจ้าไม่กลับไปนั้นชื่อว่าได้ท�าถูกแล้ว เพราะพระราชาองค์นั้นเหี้ยมโหด จะพึงสั่งให้

ส�าเร็จโทษเจ้าเสียก็ได้
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คร้ันพระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงหายประชวรแล้ว ทรงส่งราชทูตไปที่ส�านัก 

ชีวกโกมารภัจจ์ว่า เชิญหมอชีวกมา เราจักให้พร ชีวกกราบทูลว่า ไม่ต้องไปก็ได้  

ขอพระองค์จงทรงอนุสรณ์ถึงความดีของข้าพระพุทธเจ้า

พระเจ้าจัณฑปัชโชตพระราชทานผ้าสไิวยกะ

ก็โดยสมัยนั้นแล ผ้าสิไวยกะคู่หนึ่งบังเกิดขึ้นแก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต เป็นผ้า

เนือ้ดเีลศิประเสริฐ มช่ืีอ เด่นอุดม และเป็นเยีย่มกว่าผ้าทัง้หลายเป็นอันมาก ต้ังหลายคู ่

ตั้งหลายร้อยคู่ หลายพันคู่ หลายแสนคู่ ครั้งนั้นพระเจ้าจัณฑปัชโชตได้ส่งผ้าสิไวยกะ

คู่น้ันพระราชทานแก่ชีวกโกมารภัจจ์ ชีวกโกมารภัจจ์จึงได้มีด�าริว่า ผ้าสิไวยกะนี้ 

พระเจ้าจัณฑปัชโชตส่งมาพระราชทาน เป็นผ้าเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ มีชื่อ เด่นอุดม 

และเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอันมาก ตั้งหลายคู่ ตั้งหลายร้อยคู่ หลายพันคู่  

หลายแสนคู ่นอกจากพระผูม้พีระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้า หรอืพระเจ้าพมิพิสาร 

จอมเสนามาคธราชแล้ว ใครอื่นไม่ควรอย่างยิ่ง จะใช้ผ้าสิไวยกะคู่นี้

พระผู้มพีระภาคเจ้าเสวยพระโอสถถ่าย

กโ็ดยสมัยน้ัน พระกายของพระพทุธเจ้าหมกัหมมด้วยส่ิงอนัเป็นโทษ พระผูม้ี

พระภาคเจ้าจงึรับสัง่กบัท่านพระอานนท์ว่า กายของตถาคตหมักหมมด้วยส่ิงอนัเป็นโทษ 

ตถาคตต้องการจะฉันยาถ่าย ครั้งน้ันท่านพระอานนท์เดินทางไปหาชีวกโกมารภัจจ์ 

ครัน้ถงึแล้วได้กล่าวว่า ท่านชวีก พระกายของพระตถาคต หมกัหมมด้วยส่ิงอนัเป็นโทษ 

พระตถาคตต้องการจะเสวยพระโอสถถ่าย ชีวกโกมารภัจจ์กล่าวว่า พระคุณเจ้า  

ถ้าอย่างนั้น ขอท่านโปรดท�าพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชุ่มชื่นสัก ๒-๓ วัน

คร้ังน้ัน ท่านพระอานนท์ได้ท�าพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชุ่มชื่นสัก 

๒-๓ วนัแล้ว เดินทางไปหาชีวกโกมารภจัจ์ ครัน้ถงึแล้วได้กล่าวว่า ท่านชวีก พระกาย

ของพระตถาคตชุ่มชื่นแล้ว บัดนี้ท่านรู้กาลอันควรเถิด ครั้งนั้นชีวกโกมารภัจจ์ได้มี 
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ความปริวิตกว่า การท่ีเราจะพึงทูลถวายพระโอสถถ่ายที่หยาบแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า

นั้น ไม่สมควรเลย ถ้ากระไรเราพึงอบก้านอุบล ๓ ก้านด้วยยาต่าง ๆ แล้วทูลถวาย 

พระตถาคต ครั้นแล้วได้อบก้านอุบล ๓ ก้านด้วยยาต่าง ๆ แล้วเข้าเฝ้าพระผู้ม ี

พระภาคเจ้า ครั้นแล้วได้ทูลถวายก้านอุบลก้านที่ ๑ แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูล

ว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสูดก้านอุบลก้านท่ี ๑ นี้ การทรงสูดก้านอุบลนี้ยัง 

พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถ่ายถึง ๑๐ ครั้ง แล้วได้ทูลถวายก้านอุบลก้านที่ ๒ แด ่

พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสูดก้านอุบลก้านที่  

๒ นี้ การทรงสูดก้านอุบลนี้จักยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ ถ่ายถึง ๑๐ ครั้ง แล้วได้ทูล

ถวายก้านอุบลก้านที่ ๓ แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า

จงทรงสูดก้านอุบลก้านที่ ๓ นี้ การทรงสูดก้านอุบลนี้จักยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให ้

ถ่ายถึง ๑๐ คร้ัง ด้วยวิธีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงถ่ายถึง ๓๐ ครั้ง

ครั้นชีวกโกมารภัจจ์ทูลถวายพระโอสถถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ่ายครบ 

๓๐ ครั้งแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ท�าประทักษิณกลับไป ขณะเมื่อ 

ชวีกโกมารภัจจ์เดินออกไปนอกซุ้มประตูแล้ว ได้มีความปริวิตกดั่งน้ีว่า เราทูลถวาย 

พระโอสถถ่ายเพือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าถ่ายครบ ๓๐ ครัง้ พระกายของพระผูม้พีระภาคเจ้า

หมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ จักไม่ยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง  

จักให้ถ่ายเพียง ๒๙ ครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้ว จักทรงสรงพระกาย 

ครั้นทรงสรงพระกายแล้ว จักถ่ายอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจักถ่ายครบ 

๓๐ ครั้ง

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงทราบความปรวิติกแห่งจติของชีวกโกมารภจัจ์  

ด้วยพระทยัแล้ว รบัสัง่กับท่านพระอานนท์ว่า ชวีกโกมารภจัจ์ก�าลงัเดินทางออกไปนอก

ซุม้ประตวูหิารนี ้ ได้มคีวามปรวิติกดัง่นีว่้า เราถวายพระโอสถถ่ายเพือ่พระผูมี้พระภาคเจ้า

ถ่ายครบ ๓๐ ครั้งแล้ว พระกายของพระตถาคต หมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ  

จักไม่ยังพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง จักให้ถ่ายเพียง ๒๙ คร้ัง แต ่

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้ว จักทรงสรงพระกาย ครั้นทรงสรงพระกายแล้ว  

จักถ่ายอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจักถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง ถ้าอย่างนั้นเธอ

จงจัดเตรียมน�้าร้อนไว้ พระอานนท์รับพระพุทธพจน์แล้ว จัดเตรียมน�้าร้อนไว้ถวาย
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ต่อมาชีวกโกมารภัจจ์ไปในพทุธส�านกั ครัน้ถงึแล้วถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคเจ้า 

นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระผู้ม ี

พระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้วหรอื พระผูม้พีระภาคเจ้าร้บสัง่ว่า เราถ่ายแล้วชวีกโกมารภจัจ์ 

กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าก�าลังเดินทางออกไปนอกซุ้มประตูวิหารนี้ ได้มีความ 

ปรวิติกดงันีว่้า เราถวายพระโอสถถ่ายแก่พระผูมี้พระภาคเจ้าเพ่ือถ่ายครบ ๓๐ ครัง้แล้ว 

พระกายของพระผูม้พีระภาคเจ้าหมกัหมมด้วยส่ิงอนัเป็นโทษ จกัไม่ยงัพระผูม้พีระภาคเจ้า

ให้ถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง จักให้ถ่ายเพียง ๒๙ ครั้ง แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายแล้ว

จักทรงสรงพระกาย ครั้นทรงสรงพระกายแล้ว จักถ่ายอีกคร้ังหนึ่ง ดั่งนี้พระผู้มี 

พระภาคเจ้าจกัทรงถ่ายครบ ๓๐ ครัง้ ขอพระผูม้พีระภาคเจ้าจงโปรดทรงสรงพระกาย

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงสรงน�า้อุน่ ครัน้ทรงสรงแล้ว ทรงถ่ายอกีครัง้หนึง่ 

อย่างนี้เป็นอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายครบ ๓๐ ครั้ง ล�าดับนั้นชีวกโกมารภัจจ์

ได้กราบทลูค�านีว่้า พระผูม้พีระภาคเจ้าไม่ควรเสวยพระกระยาหารทีป่รงุด้วยน�า้ต้มผกั

ต่าง ๆ จนกว่าจะมพีระกายเป็นปกต ิต่อมาไม่นานนกั พระกายของพระผูมี้พระภาคเจ้า

ได้เป็นปกติ

กราบทูลขอพร

ครัง้นัน้ ชวีกโกมารภจัจ์ถอืผ้าสไิวยกะคูน่ัน้ไปยงัพทุธส�านกั ครัน้ถงึแล้วถวาย

บังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจ์นั่งเรียบร้อย

แล้วได้กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสักอย่าง

หน่ึง พระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสว่า พระตถาคตทัง้หลายเลกิให้พรเสยีแล้ว ชวีกโกมารภจัจ์ 

กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรสัว่า จงว่ามาเถดิ ชวีกกราบทลูว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ทรงถือผ้าบงัสกุลุ

เป็นปกตอิยู ่ผ้าสไิวยกะของข้าพระพทุธเจ้าคูน่ี ้พระเจ้าจณัฑปัชโชตทรงส่งมาพระราชทาน 

เป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐ มีชื่อเสียง เด่นอุดม และเป็นเยี่ยมกว่าผ้าทั้งหลายเป็นอัน

มาก ตั้งหลายคู่ ตั้งหลายร้อยคู่ หลายพันคู่ หลายแสนคู่ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจง

ทรงพระกรุณาโปรดรบัผ้าคูส่ไิวยกะของข้าพระพทุธเจ้า และขอจงทรงพระพทุธานญุาต
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คหบดีจีวรแก่พระสงฆ์ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผ้าคู่สิไวยกะแล้ว ครั้นแล้ว

ทรงชี้แจงให้ ชีวกโกมารภัจจ์เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้น 

ชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ  

ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ท�าประทักษิณ

กลับไป

พระพุทธานุญาตคหบดจีวีร

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 

ในเพราะเหตุแรกเกดินัน้ แล้วรบัสัง่กบัภกิษทุัง้หลายว่า ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาต

คหบดีจีวร รูปใดปรารถนา จงถือผ้าบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร  

แต่เราสรรเสริญการยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้

ประชาชนในพระนครราชคฤห์ได้ทราบข่าวว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงอนญุาต

คหบดีจีวรแก่ภิกษุท้ังหลาย ต่างพากันยินดีร่าเริงว่า บัดนี้แลพวกเราจักถวายทาน  

จักบ�าเพ็ญบุญ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตคหบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลาย  

เพยีงวนัเดยีวเท่าน้ันจวีรหลายพันผนืได้เกิดขึน้ในพระนครราชคฤห์ เกดิขึน้แม้ในชนบท

พระพุทธานุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์

ก็โดยสมัยนั้นแล ผ้าปาวารเกิดขึ้นแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่

พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตว่า ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาตผ้าปาวาร

ผ้าปาวารแกมไหมเกิดขึ้นแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเร่ืองนั้นแก่ 

พระผู ้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้า  

ปาวารแกมไหม

ผ้าโกเชาว์เกดิขึน้แก่สงฆ์ ภกิษทุัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า 

พระองค์ทรงอนุญาตว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าโกเชาว์
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พระพุทธานุญาตผ้ากัมพล๕ 

ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้ากาสีทรงพระกรุณาส่งผ้ากัมพลมีราคาครึ่งกาสี คือ

ควรราคากึ่งกาสี มาพระราชทานแก่ชีวกโกมารภัจจ์ ครั้งนั้นชีวกโกมารภัจจ์  

รับพระราชทานผ้ากัมพลราคากึ่งกาสีนั้นแล้ว เข้าไปในพุทธส�านัก ครั้นถึงแล้ว ถวาย

บงัคมพระผูม้พีระภาคเจ้า นัง่อยู ่ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ ชวีกโกมารภจัจ์นัง่เฝ้าเรยีบร้อย

แล้ว ได้กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ผ้ากัมพลของข้าพระพุทธเจ้าผืนนี้

ราคาคร่ึงกาสีคือควรราคากึ่งกาสี พระเจ้ากาสีทรงพระกรุณา ส่งมาพระราชทาน  

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาโปรดรับผ้ากัมพลของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อ

ประโยชน์และความสขุของข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานด้วยเถิด พระผูม้พีระภาคเจ้า

ทรงรับผ้ากัมพล ครั้นแล้วทรงชี้แจงให้ชีวกโกมารภัจจ์ เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 

ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นชีวกโกมารภัจจ์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้ง 

สมาทาน อาจหาญ ร่าเรงิด้วยธรรมีกถาแล้ว ลุกจากท่ีนัง่ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคเจ้า 

ท�าประทักษิณกลับไป

ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลน้ัน  

ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า เราอนุญาตผ้ากัมพล

พระพุทธานุญาตคหบดจีวีร ๖ ชนดิ

ก็โดยสมัยน้ันแล จีวรท้ังเน้ือดีและเลวเกิดขึ้นแก่สงฆ์ ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลาย 

ได้มีความปริวิตกดั่งนี้ว่า จีวรชนิดไรหนอ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต ชนิดไรไม่

ทรงอนุญาต แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า  

ดูก่อนภิกษทุัง้หลาย เราอนญุาตจวีร ๖ ชนดิ คอืจวีรท�าด้วยเปลอืกไม้ ๑ ท�าด้วยฝ้าย 

๑ ท�าด้วยไหม ๑ ท�าด้วยขนสัตว์ ๑ ท�าด้วยป่าน ๑ ท�าด้วยของเจือกัน ๑

๕ วิ. มหา. ๕/๑๓๘/๑๙๒. 
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สมยัต่อมา ภกิษทุัง้หลายทีย่นิดคีหบดจีวีรนัน้พากนัรงัเกยีจ ไม่ยนิดผ้ีาบงัสุกลุ

ด้วยคิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตจีวรอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ ๒ อย่าง  

จงึกราบทูลเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนญุาตว่า เราอนญุาตให้ภกิษุ

ผู้ยินดีคหบดีจีวร ยินดีผ้าบังสุกุลได้ แต่เราสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรทั้ง ๒ นั้น

เรื่องขอส่วนแบ่ง

ก็โดยสมยันัน้แล ภกิษหุลายรปูด้วยกนัเดนิทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวก

แวะเข้าสุสานเพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกไม่รอคอย บรรดาภิกษุผู้แวะเข้าสุสาน

เพ่ือแสวงหาผ้าบงัสกุลุนัน้ต่างกไ็ด้ผ้าบงัสกุลุ พวกทีไ่ม่รอคอยนัน้พดูอย่างนีว่้า ขอท่าน

จงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภกิษุพวกนัน้พดูอย่างนีว่้า เราไม่ให้ส่วนแบ่งแก่ท่าน 

เพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่รอคอยเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระองค์ตรัสว่า เราอนญุาตให้ภกิษท้ัุงหลายผูไ้ม่ปรารถนา ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภกิษุ

พวกที่ไม่รอคอย

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกันเดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะ

เข้าสสุานเพ่ือแสวงหาผ้าบงัสกุลุ บางพวกรอคอยอยู่ พวกทีแ่วะเข้าสุสาน เพ่ือแสวงหา

ผ้าบงัสกุุลนัน้ต่างกไ็ด้ผ้าบงัสกุลุ พวกภกิษผุูท้ีร่อคอยอยูน่ัน้พดูอย่างนีว่้า ขอพวกท่าน

จงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภกิษพุวกนัน้พดูอย่างนีว่้า พวกข้าพเจ้าจกัไม่ให้ส่วน

แบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่แวะเข้าไปเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่

พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษ ุ

ทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนา ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่รอคอย

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกันเดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะ

เข้าสสุานก่อนเพือ่แสวงหาผ้าบังสกุลุ บางพวกแวะเข้าทหีลงั ภกิษทุีแ่วะเข้าสสุานก่อน

เพื่อแสวงหาผ้าบังุกุลนั้น ต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล ภิกษุพวกที่แวะเข้าทีหลังไม่ได้ ต่างก็พูด

อย่างนี้ว่า ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่ข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า  

พวกข้าพเจ้าจกัไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตไุรพวกท่านจงึแวะเข้าไปทหีลงัเล่า 
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แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้

ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนา ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่แวะเข้าไปทีหลัง

สมยัต่อมา ภกิษหุลายรปูด้วยกันเดนิทางไกลไปในโกศลชนบท ภกิษุเหล่านัน้

แวะเข้าสุสานเพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลพร้อมกัน บางพวกได้ผ้าบังสุกุล บางพวกไม่ได้ 

พวกที่ไม่ได้พูดอย่างนี้ว่า ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุเหล่านั้น

ตอบว่า พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน ท�าไมพวกท่านหาไม่ได้เล่า แล้ว 

กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้ภิกษุ

ทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนา ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุทั้งหลายที่แวะเข้าไปพร้อมกัน

สมยัต่อมา ภกิษหุลายรปูด้วยกันเดนิทางไกลไปในโกศลชนบท ภกิษุเหล่านัน้

นัดแนะกันแล้วแวะเข้าสสุานเพือ่แสวงหาผ้าบงัสุกลุ บางพวกได้ผ้าบงัสุกลุ บางพวกไม่ได้ 

พวกที่ไม่ได้พูดอย่างนี้ว่า ขอท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุเหล่านั้น 

พูดอย่างนี้ว่า พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน ท�าไมพวกท่านจึงหาไม่ได้เล่า 

แล้วกราบทลูเรือ่งนีแ้ก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตให้ภกิษุ

ทั้งหลายผู้ไม่ปรารถนา ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่นัดแนะกันไว้แล้วแวะเข้าไป

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจวีร

กโ็ดยสมยันัน้แล ประชาชนถือจวีรมาสูอ่าราม พวกเขาหาภกิษเุจ้าหน้าทีผู่ร้บั

ไม่ได้จงึถอืกลบัไป จวีรเกดิขึน้น้อย ภกิษทุัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า 

พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตให้สมมตภิกิษผุูป้ระกอบด้วยองค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่

รับจีวร คือ

๑.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ 

๒.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย 

๔.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว และ 

๕.  รู้จักจีวรจ�านวนที่รับไว้และที่ยังไม่ได้รับ
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ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างน้ี สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด  

ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้

“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว  

สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร นี้เป็นญัตติ

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที ่ 

รับจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง

เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้″

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้เก็บจวีร

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายผู้มีหน้าที่รับจีวร รับจีวรแล้วทิ้งไว้ในที่นั้น  

แล้วหลกีไป จวีรเสยีหาย ภิกษุท้ังหลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์

ตรัสอนุญาตว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 

เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร คือ 

๑.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ 

๒.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย 

๔.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว และ 

๕.  รู้จักจ�านวนจีวรที่เก็บแล้วและยังไม่ได้เก็บ
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ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย กแ็ลสงฆ์พงึสมมตอิย่างนี ้สงฆ์พงึขอร้องภกิษุก่อน ครัน้

แล้วภิกษผุูฉ้ลาด ผูส้ามารถ พงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตทิตุยิกรรมวาจาว่าดังนี้

“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว  

สงฆ์พึงสมมติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร นี้เป็นญัตติ

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ 

เกบ็จวีร การสมมตภิกิษมุชีือ่นีใ้ห้เป็นเจ้าหน้าทีเ่กบ็จวีร ชอบแก่ท่านผูใ้ด ท่านผูน้ัน้พงึ

เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีเก็บจีวร ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้″

พระพุทธานุญาตเรอืนคลัง

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้มีหน้าที่เก็บจีวร ได้เก็บจีวรไว้ในมณฑปบ้าง ที่โคน

ไม้บ้าง ทีช่ายคาบ้าง ทีก่ลางแจ้งบ้าง จวีรถูกหนกูดับ้าง ถูกปลวกกนิบ้าง ภกิษทุัง้หลาย

จงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ทรงอนญุาตว่า เราอนญุาตให้สมมติ

วิหาร เพิง เรือนชั้น เรือนโล้น หรือถ�้า ที่สงฆ์จ�าหมายให้เป็นเรือนคลัง

วธิสีมมติ

ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ 

ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้

“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว  

สงฆ์พึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง นี้เป็นญัตติ
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง  

การสมมตวิหิารมชีือ่นีใ้ห้เป็นเรอืนคลงั ชอบแก่ท่านผูใ้ด ท่านผูน้ัน้พึงเป็นผูน้ิง่ ไม่ชอบ

แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด

สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลังแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง  

ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้″

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรอืนคลัง

กโ็ดยสมยันัน้แล จวีรในเรอืนคลงัของสงฆ์ไม่มคีนเฝ้า ภกิษทุัง้หลายกราบทลู

เรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้ สมมติภิกษุผู้

ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง คือ 

๑.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ 

๒.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย 

๔.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว และ 

๕.  รู้จักจ�านวนจีวรที่รักษาและที่ยังไม่รักษา

วธิสีมมติ

ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างน้ี สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด  

ผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้

"ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว  

สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง นี้เป็นญัตติ
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมตภิกิษมุชีือ่นีใ้ห้เป็นเจ้าหน้าทีร่กัษา

เรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่อน้ีให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ชอบแก่ท่านผู้ใด  

ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้ว ชอบแก่สงฆ์  

เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้″

พระพุทธบัญญัตหิ้ามย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรอืนคลัง

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง ภิกษุทั้งหลาย

กราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัห้ามว่า ภกิษไุม่พงึย้าย เจ้าหน้าที่

ผู้รักษาเรือนคลัง รูปใดย้าย ต้องอาบัติทุกกฏ

องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจวีร

ก็โดยสมยันัน้แล จวีรในเรอืนคลงัของสงฆ์มีมาก ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเรือ่งนัน้

แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตให้สงฆ์ผูอ้ยูพ่ร้อมหน้าแจก

สมยัต่อมา สงฆ์ทัง้ปวงผูแ้จกจวีรได้ส่งเสียงอือ้องึ ภกิษุทัง้หลายกราบทูลเรือ่งนัน้

แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตให้สมมตภิกิษ ุผูป้ระกอบ

ด้วยองค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร คือ 

๑.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ 

๒.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง

๓.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย 

๔.  ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว และ 

๕.  รู้จักจ�านวนจีวรที่แจกแล้วและยังมิได้แจก
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ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างน้ี สงฆ์พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด  

ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้

“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว  

สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร นี้เป็นญัตติ

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจก

จีวร การสมมตภิกิษมุชีือ่นีใ้ห้เป็นเจ้าหน้าทีแ่จกจวีร ชอบแก่ท่านผูใ้ด ท่านผูน้ัน้พงึเป็น

ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้พูด

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น  

จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้″

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหน้าท่ีแจกจีวร ได้มีความปริวิตกอย่างนี้  

ว่า ควรแจกจีวรอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค ์

ตรัสแนะวิธีแจกว่า เราอนุญาตให้คัดเลือกผ้าก่อน แล้วตีราคาคิดถัวกัน นับภิกษ ุ 

ผกูผ้าเป็นมดั ๆ แล้วตั้งส่วนจีวรไว้

ครัง้นัน้ ภกิษทุัง้หลายผูเ้ป็นเจ้าหน้าทีแ่จกจวีร ได้มคีวามปรวิติกว่า พงึให้ส่วน

จีวรแก่สามเณรอย่างไรหนอ จงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์ตรสั

อนุญาตว่า เราอนุญาตให้มอบส่วนกึ่งหนึ่งให้แก่พวกสามเณร

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับส่วนของตน ภิกษุ 

ทัง้หลายจงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาต

ให้มอบส่วนของตนแก่ภิกษุผู้รีบเดินทางไป

สมยัต่อมา ภกิษรุปูหนึง่ปรารถนาจะรบีเดนิทางไปกบัส่วนพิเศษ ภกิษุท้ังหลาย

กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้มอบ

ส่วนพิเศษในเมื่อให้สิ่งของทดแทนสมกัน
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คร้ังน้ัน เจ้าหน้าท่ีแจกจีวรคิดว่า พึงให้ส่วนจีวรอย่างไรหนอ พึงให้ส่วนจีวร

ตามล�าดับแก่ภิกษุผู้มา หรือพึงให้ตามล�าดับแก่ภิกษุผู้แก่พรรษา จึงกราบทูลเรื่องนั้น

แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตว่า เราอนุญาตให้สมยอมส่วนที่บกพร่อง 

แล้วท�าการจับสลาก

พระพุทธานุญาตน�้าย้อมเป็นต้น

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายย้อมจีวรด้วยโคมัยบ้าง ด้วยดินแดงบ้าง จีวร

มสีคีล�า้ ภิกษทุัง้หลายจงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า 

เราอนญุาตน�า้ย้อม ๖ อย่าง คือน�า้ย้อมเกดิแต่รากหรอืเง่า ๑ น�า้ย้อมเกดิแต่ต้นไม้ ๑ 

น�้าย้อมเกิดแต่เปลือกไม้ ๑ น�้าย้อมเกิดแต่ใบไม้ ๑ น�้าย้อมเกิดแต่ดอกไม้ ๑ น�้าย้อม

เกิดแต่ผลไม้ ๑

สมัยต่อมา ภกิษุท้ังหลายย้อมจวีรด้วยน�า้ย้อมทีเ่ยน็ จีวรมกีลิน่สาบภกิษเุหล่า

นั้นกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตหม้อ

ย้อมขนาดเล็กเพื่อต้มน�้าย้อม

น�า้ย้อมล้นหม้อ ภกิษทุัง้หลายกราบทูลเรือ่งนัน้แก่พระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์

ทรงอนุญาตว่า เราอนุญาตให้ผูกตะกร้อกันล้น

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่าน�้าย้อมต้มสุกแล้วหรือยังไม่สุก จึงกราบทูล

เรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตให้หยดหยาดน�า้ลง

ในน�้าหรือหลังเล็บ

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายยกหม้อน�้าย้อมล้มลง หม้อกล้ิงไป หม้อแตก  

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า  

เราอนุญาตกระบวยตักน�้าย้อม อันเป็นภาชนะมีด้าม

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายไม่มีภาชนะส�าหรับย้อม จึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่ 

พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตอ่างส�าหรบัย้อม หม้อส�าหรบัย้อม
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สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายขย�าจีวรในบาตรบ้าง ในถาดบ้าง จีวรขาด ภิกษุ 
ทัง้หลายจงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาต
รางส�าหรับย้อม

สมัยต่อมา ภิกษุท้ังหลายตากจีวรบนพื้นดิน จีวรเปื้อนฝุ่น ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาต 
เครื่องรองท�าด้วยหญ้า

เคร่ืองรองท�าด้วยหญ้าถูกปลวกกัด ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่ 
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง

ภิกษุทั้งหลายตากจีวรตอนกลาง น�้าย้อมหยดออกทั้ง ๒ ชาย ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า เราอนญุาตให้ผกูมมุ
จีวรไว้

มมุจวีรช�ารดุ ภกิษุท้ังหลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์
ทรงอนุญาตว่า เราอนุญาตด้ายผูกมุมจีวร

น�า้ย้อมหยดออกชายเดียว ภกิษทุัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า 
พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้ย้อมจีวรพลิกกลับไปกลับมา แต่เมื่อน�้ายังหยด
ไม่ขาดสาย อย่าหลีกไป

สมัยต่อมา จีวรเป็นผ้าเน้ือแข็ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้ม ี
พระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้จุ่มลงในน�้า

สมัยต่อมา จีวรเป็นผ้ากระด้าง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้ม ี
พระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้ทุบด้วยฝ่ามือ

พระพุทธบัญญัตหิ้ามใช้จวีรที่ไม่ตัด

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ใช้จีวรที่ไม่ได้ตัด ใช้จีวรที่ย้อมน�้าฝาดมีสี
เหมอืนงาช้าง ประชาชนจงึพากนัตเิตยีนเพ่งโทษโพนทะนา ภกิษทุัง้หลายกราบทลูเรือ่ง
นั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสห้ามว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้จีวรท่ี 

มิได้ตัด รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ
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พระพุทธบัญชาให้แต่งจวีร

ครัง้นัน้ พระผูมี้พระภาคเจ้าประทบัอยูใ่นพระนครราชคฤห์ตามพระพทุธาภริมย์ 
แล้วเสดจ็พระพทุธด�าเนนิไปทางทกัขณิาคริชินบท พระองค์ทอดพระเนตร เหน็นาของ
ชาวมคธ ซึง่เขาพนูดนิขึน้เป็นคนันาสีเ่หลีย่ม พนูคนันายาวทัง้ด้านยาว และด้านกว้าง 
พูนคันนาคั่นในระหว่าง ๆ ด้วยคันนาสั้น ๆ พูนคันนาเช่ือมกันดังทาง ๔ แพร่ง  
ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกัน ครั้งนั้นรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่า อานนท์  
เธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม พูนคันนายาวทั้งด้านยาว
และด้านกว้าง พูนคันนาคั่นในระหว่าง ๆ ด้วยคันนาสั้น ๆ พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง 
๔ แพร่ง ตามทีซ่ึง่คนันากบัคนันาผ่านตดักันหรอืไม่ พระอานนท์กราบทลูว่า เห็นตาม 
พระพุทธด�ารัส พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทั้งหลาย
ให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่ พระอานนท์ กราบทูลว่า สามารถ

คร้ังนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ทักขิณาคิริชนบทตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้วเสดจ็กลบัมายงัพระนครราชคฤห์อีก ครัง้นัน้ท่านพระอานนท์แต่งจวีรส�าหรบัภกิษุ
หลายรปู ครัน้แล้วเข้าไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้า ได้กราบทลูว่า ขอพระผูม้พีระภาคเจ้า
จงทอดพระเนตรจีวรที่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งแล้ว

ตรัสสรรเสรญิท่านพระอานนท์

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานนท์
เป็นผู้ฉลาด อานนท์เป็นผู้เจ้าปัญญา อานนท์ได้ทราบซึ้งถึงเนื้อความแห่งถ้อยค�าที่เรา
กล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง อานนท์ท�าผ้าชื่อกุสิก็ได้ ท�าผ้าชื่อ อัฑฒกุสิก็ได้ ท�าผ้า 
ชือ่มณฑลกไ็ด้ ท�าผ้าชือ่อฑัฒมณฑลกไ็ด้ ท�าผ้าชือ่ววิฏัฏะกไ็ด้ ท�าผ้าชือ่อนวิุวฏัฏะกไ็ด้ 
ท�าผ้าช่ือคีเวยยกะก็ได้ ท�าผ้าชื่อชังเฆยยกะก็ได้ และท�าผ้าชื่อพาหันตะก็ได้ จีวรจัก
เป็นผ้าที่ตัดแล้ว เศร้าหมองด้วยศัสตรา สมด้วยสมณะ และพวกศัตรูไม่ต้องการ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าสังฆาฏิตัด ผ้าอุตตราสงค์ตัด ผ้าอันตร- 
วาสกตัด



244 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

เสด็จพระพุทธด�าเนนิทางไกล๖ 

คร้ังหนึง่ พระผู้มพีระภาคเจ้าประทบัอยู่ ณ พระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธา-

ภิรมย์ แล้วเสดจ็พระพทุธด�าเนนิไปทางนครเวสาลี พระองค์เสดจ็พระพทุธด�าเนนิทาง

ไกลระหว่างพระนครราชคฤห์และระหว่างพระนครเวสาลต่ีอกนั ได้ทอดพระเนตรเห็น

ภกิษหุลายรปูหอบผ้าพะรุงพะรงั บ้างกท็นูห่อผ้าทีพ่บัดงัฟกูขึน้บนศรีษะ บ้างก็แบกขึน้

บ่า บ้างก็กระเดียดไว้ที่สะเอว เดินมาอยู่ ครั้นแล้วได้ทรงด�าริว่า โมฆบุรุษ (แปลว่า 

บุรุษเปล่า) เหล่าน้ี เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนัก เราพึงกั้นเขต ตั้งกฎใน

เรื่องผ้าแก่ภิกษุท้ังหลาย คร้ังน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธด�าเนินผ่านระยะ

ทางโดยล�าดับ ถึงพระนครเวลาลี ทราบว่า๗ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ  

โคตมกเจดีย์ เขตพระนครเวสาลีนั้น

กโ็ดยสมยันัน้แล พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงผ้าจวีรผนืเดียว ประทบันัง่อยู่กลาง

แจ้งตอนกลางคืน ขณะน�า้ค้างตก ในราตรีเหมันตฤลกู�าลงัหนาว ตัง้อยูใ่นระหว่างเดอืน 

๓ กับเดือน ๔ ต่อกัน ความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อปฐมยามผ่าน 

ไปแล้ว ความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรงห่มจีวรผืนที่ ๒  

ความหนาวไม่ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวจึง

ได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรงห่มจีวรผืนที่ ๓ ความหนาวไม่ได้มีแก่ 

พระผูม้พีระภาคเจ้า เมือ่ปัจฉมิยามผ่านไปแล้ว ขณะรุง่อรณุแห่งราตรอีนัเป็นเบือ้งต้น

แห่งความสดชื่น ความหนาวจึงได้มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์จึงทรงห่มจีวรผืน

ที ่๔ ความหนาวไม่ได้มแีก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ได้ทรงพระด�ารว่ิา กลุบตุรใน

พระธรรมวนิยันี ้ท่ีเป็นคนขีห้นาวกลัวต่อความหนาว อาจด�ารงชวิีตอยูไ่ด้ด้วยผ้า ๓ ผนื 

ไฉนหนอเราจึงพึงกั้นเขต ตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราพึงอนุญาตผ้า ๓ ผืน

๖ วิ. มหา. ๕/๑๕๐/๒๐๓.
๗ เล่ากันว่า 
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พระพุทธานุญาตไตรจวีร

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเดิน

ทางไกลในระหว่างพระนครราชคฤห์และระหว่างพระนครเวสาลีต่อกัน ได้เห็นภิกษุ

หลายรูปในธรรมวินัยนี้หอบผ้าพะรุงพะรัง บ้างก็ทูนห่อผ้าท่ีพับดังฟูกขึ้นบนศีรษะ  

บ้างกแ็บกขึน้บ่า บ้างกก็ระเดยีดไว้ทีส่ะเอว เดนิมาอยู่ ครัน้แล้วเราได้ด�าริว่า โมฆบรุษุ 

(แปลว่า บุรุษเปล่า) เหล่านี้ เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนัก ไฉนหนอเราจัก

พึงกั้นเขต ตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราครองผ้าผืนเดียว นั่งอยู่กลางแจ้ง ณ ต�าบลนี้  

ตอนกลางคืน ขณะน�้าค้างตก ในราตรีเหมันตฤดูก�าลังหนาว ตั้งอยู่ระหว่างเดือน ๓ 

กับเดือน ๔ ต่อกัน ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวจึง

ได้มีแก่เรา เราจึงห่มจีวรผืนที่ ๒ ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว 

ความหนาวจงึได้มีแก่เรา เราจงึห่มจวีรผนืที ่๓ ความหนาวมิได้มแีก่เรา เมือ่ปัจฉิมยาม

ผ่านไปแล้ว ขณะรุง่อรณุแห่งราตรอัีนเป็นเบือ้งต้นแห่งความสดชืน่ ความหนาวจงึได้มี

แก่เรา เราจึงห่มจีวรผืนท่ี ๔ ความหนาวมิได้มีแก่เรา เราน้ันได้ด�าริว่า กุลบุตรใน 

พระธรรมวินัยน้ีท่ีเป็นคนขี้หนาว กลัวต่อความหนาว ก็อาจด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้า  

๓ ผนื ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงอนุญาต

ไตรจีวร ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาตไตรจีวร คอืผ้าสังฆาฏ ิ๒ ช้ัน ผ้าอตุตราสงค์

ชั้นเดียว ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว

พระพุทธบัญญัตอิดเิรกจวีร

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต 

ไตรจีวร จึงใช้จวีรส�ารบัหนึง่ส�าหรบัเข้าบ้าน ส�ารบัหนึง่ส�าหรบัอยู่ในอาราม ส�ารบัหนึง่

ส�าหรับลงสรงน�้า บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า  

ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงทรงอดิเรกจีวรเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า
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ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุไม่พึงทรงอดิเรกจีวร  

รูปใดทรง พึงปรับอาบัติตามธรรม

สมยัต่อมา อดเิรกจวีรบงัเกดิขึน้แก่ท่านพระอานนท์ และท่านประสงค์จะถวาย

จีวรนั้นแก่ท่านพระสารีบุตร แต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ถึงเมืองสาเกต ท่านพระอานนท์

จงึได้มคีวามปรวิติกว่า พระผูมี้พระภาคเจ้าทรงบญัญตัไิว้ว่า ภกิษไุม่พึงทรงอดเิรกจวีร 

ก็อดิเรกจีวรนี้บังเกิดแก่เรา และเราก็ใคร่จะถวายจีวรแก่ท่านพระสารีบุตร แต่ท่านอยู่

ถงึเมอืงสาเกต เราจกัพงึปฏบิตัอิย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรือ่งนัน้แก่พระผูมี้พระภาคเจ้า 

พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัถามว่า ยงัอกีนานเท่าไร สารีบตุรจกักลบัมา ท่านพระอานนท์

กราบทูลว่า ยังอีก ๙ วันหรือ ๑๐ วัน

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตแุรกเกดินัน้ แล้วรบัสัง่แก่ภกิษุทัง้หลายว่า ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาต

ให้ทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง

พระพุทธานุญาตให้วกิัปอดเิรกจวีร

สมัยต่อมา อดิเรกจีวรบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้นภิกษุทั้งหลายได้มี

ความปริวิตกว่า พวกเราจักพึงปฏิบัติในอดิเรกจีวรอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้น

แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร

พระพุทธานุญาตผ้าปะเป็นต้น

ครัง้นัน้ พระผูมี้พระภาคเจ้าประทบัอยูใ่นพระนครเวสาลตีามพระพทุธาภริมย์ 

แล้วเสดจ็พระพทุธด�าเนนิไปทางพระนครพาราณส ีเสดจ็พระพทุธด�าเนนิผ่านระยะทาง

โดยล�าดับ ถึงพระนครพาราณสี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ อิสิปตน-

มฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสีนั้น สมัยนั้นผ้าอันตรวาสกของพระภิกษุรูปหนึ่ง 
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ขาดทะล ุและท่านได้มีความปรวิติกว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงอนญุาตผ้า ๓ ผนื คอื

ผ้าสงัฆาฏ ิ๒ ชัน้ ผ้าอุตตราสงค์ชัน้เดยีว ผ้าอนัตรวาสกชัน้เดยีว กผ้็าอนัตรวาสกของ

เราน้ีขาดทะลุ ไฉนหนอเราพึงดามผ้าปะโดยรอบจักเป็น ๒ ชั้น ตรงกลางจักเป็น 

ชั้นเดียว ดั่งนี้แล้วจึงได้ดามผ้าปะ พระพุทธเจ้าเสด็จด�าเนินไปตามเสนาสนะ ได้ทอด

พระเนตรเห็นภิกษุก�าลังดามผ้าปะ ครั้นแล้วเสด็จเข้าไปใกล้ภิกษุนั้น ได้ตรัสถามว่า 

เธอก�าลังท�าอะไรอยู่ ภิกษุนั้นกราบทูลว่า ก�าลังปะผ้า พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เป็นการ

ชอบแท้ที่เธอดามผ้าปะ

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตแุรกเกดินัน้ แล้วรบัสัง่แก่ภกิษุทัง้หลายว่า ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาต

ผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผ้าอุตตราสงค์ชั้นเดียว ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียวส�าหรับผ้าใหม่มี 

กัปปะใหม่ ผ้าสังฆาฏิ ๔ ชั้น ผ้าอุตตราสงค์ ๒ ชั้น ผ้าอันตรวาสก ๒ ชั้นส�าหรับผ้า

ทีเ่กบ็ไว้ล่วงฤด ูพงึท�าอตุสาหะในผ้าบงัสกุลุจนพอต้องการ หรอืท�าอตุสาหะในผ้าทีต่ก

จากร้านตลาด เราอนุญาตผ้าปะ การชุน รังดุม ลูกดุม การท�าให้มั่น

เรื่องนางวสิาขามคิารมาตา๘ 

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระนครพาราณสีตามพระพุทธา-

ภิรมย์ แล้วเสด็จพระพุทธด�าเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธด�าเนินผ่าน

ระยะทางโดยล�าดับ ถึงพระนครสาวัตถี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใน 

พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิคหบด ีเขตพระนครสาวัตถีนัน้ ครัง้นัน้ นางวิสาขา

มิคารมาตาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วนั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นางผู้นั่งเรียบร้อยแล้วเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 

ร่าเริงด้วยธรรมีกถา นางอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชีแ้จงให้เหน็แจ้ง สมาทาน อาจหาญ 

ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว จึงได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ขอพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหม่อมฉัน  

๘ วิ. มหาวิ. ๑/๑๕๓/๒๐๗. 
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เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับ

อาราธนาด้วยดุษณีภาพ ครั้นนางทราบการรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว 

ลุกจากที่น่ัง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ท�าประทักษิณกลับไป ครั้นผ่านราตร ี

นั้นไป ฝนตั้งเค้าขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ตกลงมาห่าใหญ่

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ฝนตกในเชตวันฉันใด 

ตกในทวีปทั้ง ๔ ก็ฉันนั้น พวกเธอจงสรงสนานกายกันเถิด เพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่

ฝนห่าใหญ่ตั้งเค้าขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธบัญชา แล้วพากันเปลื้อง

ผ้าสรงสนานกายอยู่

ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตาสั่งให้ตกแต่งของเค้ียวของบริโภคอันประณีต 

แล้วสั่งทาสีว่า ไปเถิดแม่ เจ้าจงไปอาราม แล้วแจ้งภัตกาลว่า ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหาร

เสร็จแล้ว ทาสีทั้งหลายรับค�าแล้วไปวัด ได้เห็นภิกษุเปลื้องผ้าสรงสนานกาย ครั้นแล้ว

เข้าใจผิดคิดว่า ในอารามไม่มีภิกษุ มีแต่พวกอาชีวกสรงสนานอยู่ จึงกลับไปบ้าน  

แจ้งความแก่นางวิสาขามิคารมาตาว่า ภิกษุไม่มีในอาราม มีแต่พวกอาชีวกสรงสนาน

กายอยู่ นางวิสาขามิคารมาตาเป็นสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา รู้ได้ทันทีว่า 

พระคณุเจ้าทัง้หลายคงพากนัเปลือ้งผ้าสรงสนานกายเป็นแน่ นางคนนีเ้ขลาจงึส�าคญัว่า 

ไม่มีภิกษุในอาราม มีแต่พวกอาชีวกสรงสนานกายอยู่ จึงสั่งสาวใช้ว่า จงไปอาราม  

แล้วแจ้งภัตกาลว่า ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว

ครัน้เวลาต่อมา ภกิษุเหล่านัน้ท�าตวัให้เย็น มกีายงาม ต่างถอืจวีรเข้าไปสูท่ีอ่ยู่

ตามเดิม ทาสีนั้นไปถึงวัดไม่เห็นภิกษุทั้งหลาย จึงเข้าใจผิดคิดว่า ไม่มีภิกษุในอาราม 

อารามว่างเปล่า จึงกลบัไปบ้าน แล้วแจ้งความนัน้แก่นางวสิาขามคิารมาตาว่า ไม่มีภกิษุ

ในอาราม อารามว่างเปล่า นางวสิาขามิคารมาตา เป็นสตรฉีลาด เฉียบแหลม มปัีญญา 

รู้ได้ทันทีว่า พระคุณเจ้าทั้งหลายคงท�าตัวให้เย็น มีกายงาม ต่างถือจีวรเข้าไปสู่ท่ีอยู่

ตามเดิมเป็นแน่ นางคนนี้เขลา จึงส�าคัญว่า ไม่มีภิกษุในอาราม อารามว่างเปล่า  

แล้วสัง่สาวใช้อกีว่า เจ้าจงไป อาราม แล้วแจ้งภตักาลว่า ถึงเวลาแล้ว ภตัตาหารเสรจ็แล้ว

ครัง้นัน้ พระผูมี้พระภาคเจ้ารบัสัง่แก่ภิกษทุัง้หลายว่า พวกเธอจงเตรยีมบาตร

จีวร ถึงเวลาภัตตาหารแล้ว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชา
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ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เสด็จ
หายไปในพระเชตวัน มาปรากฏที่ซุ้มประตูบ้านนางวิสาขามิคารมาตา ดุจบุรุษมีก�าลัง
เหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น พระองค์ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขา
ปลูาดถวาย พร้อมด้วยพระสงฆ์ ขณะนัน้นางวิสาขามิคารมาตา กล่าวว่า ชาวเราผูเ้จรญิ 
น่าอัศจรรย์จริงหนอ ชาวเราผู้เจริญ ประหลาดจริงหนอ พระตถาคตชื่อว่ามีฤทธิ์มาก 
มีอานุภาพมาก เพราะเมื่อห้วยน�้าไหลนองไปเพียงเข่าบ้าง เพียงสะเอวบ้าง เท้าหรือ
จีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งก็ไม่ได้เปียกน�้า ดั่งนี้แล้ว ร่าเริงเบิกบานใจ อังคาสภิกษุสงฆ ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ด้วยมือของตน  
ยงัพระผูม้พีระภาคเจ้าผู้เสวย เสรจ็แล้ว จนทรงน�าพระหตัถ์ออกจากบาตร ให้ห้ามภตั
แล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หม่อมฉันทูล 
ขอพร ๘ ประการต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ตถาคตเลิกให้
พรเสียแล้ว นางวิสาขากราบทูลว่า หม่อมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ 
ตรสัว่า จงบอกมาเถดิวสิาขา นางวสิาขากราบทลูว่า พระพทุธเจ้าข้า ส�าหรบัพระสงฆ์ 
หม่อมฉนัตัง้ใจจะถวายผ้าวสัสกิสาฎกคือผ้าอาบน�า้ฝน จกัถวายภตัเพือ่พระอาคนัตกุะ 
จักถวายภัตเพื่อพระที่เตรียมจะไป จักถวายภัตเพื่อพระอาพาธ จักถวายภัตเพื่อพระที่
พยาบาลพระอาพาธ จกัถวายเภสชัส�าหรับพระอาพาธ จกัถวายยาคปูระจ�า และส�าหรบั
ภิกษุณีสงฆ์ หม่อมฉันปรารถนาจักถวายอุทกสาฎก จนตลอดชีพ 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า กเ็ธอเหน็ประโยชน์อะไรจงึขอพร ๘ ประการต่อตถาคต 
นางวิสาขากราบทูลว่า วันนี้หม่อมฉันสั่งทาสีว่า ไปเถิดแม่ทาสี เจ้าจงไปอารามแล้ว
บอกภตักาลว่าภตัตาหารเสรจ็แล้ว และนางทาสกีไ็ปวดั ได้เหน็ภกิษทุัง้หลายเปลือ้งผ้า
สรงสนานกายอยู่ เข้าใจผดิคดิว่าไม่มีภกิษุในอาราม มแีต่พวกอาชวีกสรงสนานกายอยู่ 
จึงกลับมาบ้าน แล้วรายงานแก่หม่อมฉันว่า ไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกอาชีวกสรง
สนานกายอยู ่ความเปลอืยกายไม่งาม น่าเกลียดน่าชงั หม่อมฉันเห็นอ�านาจประโยชน์นี้ 
จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสสิกสาฎกคือ ผ้าอาบน�้าฝน แก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ

อนึง่ ข้ออืน่ยงัมอีกี พระอาคนัตกุะไม่ช�านาญหนทาง ไม่รูจ้กัทีโ่คจรย่อมเทีย่ว
บิณฑบาตล�าบาก ท่านฉันอาคันตุกภัตของหม่อมฉัน พอช�านาญหนทาง รู้จักที่โคจร 
จกัเท่ียวบณิฑบาตได้ไม่ล�าบาก หม่อมฉนัเหน็อ�านาจประโยชน์นี ้จงึปรารถนาจะถวาย

อาคันตุกภัตแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ
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อน่ึง ข้ออ่ืนยังมีอีก พระผู้เตรียมตัวจะไป มัวแสวงหาภัตตาหารเพื่อตนอยู่  

จักพลาดจากหมู่เกวียน หรือจักถึงสถานที่ ๆ ตนต้องการจะไปอยู่เมื่อพลบค�่า จึงเดิน

ทางล�าบาก ท่านฉันคมิกภัตหรือภัตเพื่อภิกษุผู้ด�าเนินทางไปของหม่อมฉันแล้ว จักไม่

พลาดจากหมู่เกวียน หรือถึงสถานที่ ๆ ตนต้องการจะไปอยู่ไม่พลบค�่า จักเดินทางไม่

ล�าบาก หม่อมฉันเห็นอ�านาจประโยชน์น้ี จึงปรารถนาจะถวายคมิกภัตคือภัตส�าหรับ 

ผู้เตรียมตัวไป แก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ

อนึง่ ข้ออืน่ยงัมอีกี เมือ่พระผูอ้าพาธไม่มีโภชนาหารอนัเป็นสัปปายะ อาพาธ

ก�าเริบ หรือท่านจักถึงมรณภาพ เมื่อท่านฉันคิลานภัตของหม่อมฉัน อาพาธจักทุเลา 

ท่านจกัไม่ถงึมรณภาพ หม่อมฉันเหน็อ�านาจประโยชน์นี ้ จงึปรารถนาจะถวายคลิานภตั 

คือภัตส�าหรับพระอาพาธ แก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ

อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระผู้พยาบาลพระอาพาธ มักแสวงหาภัตตาหารเพื่อตน 

จักน�าภัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสาย ตนเองจะอดอาหาร ท่านได้ฉันคิลานุปัฏ-

ฐากภัตคือภัตส�าหรับภิกษุผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้ ของหม่อมฉันแล้ว จักน�าภัตตาหารไป

ถวายพระอาพาธตามเวลา ตนเองก็จักไม่อดอาหาร หม่อมฉันเห็นอ�านาจประโยชน์นี้ 

จึงปรารถนาจะถวายคลิานปัุฏฐากภตัคอืภตัส�าหรบัภกิษผุูอ้ปัุฏฐากพระไข้ แก่พระสงฆ์

จนตลอดชีพ

อนึ่ง ข้ออ่ืนยังมีอีก เม่ือพระอาพาธไม่ได้เภสัชอันเป็นสัปปายะ อาพาธจัก

ก�าเริบ หรือจักถึงมรณภาพ เม่ือท่านฉันคิลานเภสัชคือยาแก้ไข้ ของหม่อมฉันแล้ว 

อาพาธจักทุเลา ท่านจักไม่มรณภาพ หม่อมฉันเห็นอ�านาจประโยชน์นี้ จึงปรารถนา 

จะถวายคิลานเภสัชคือยาแก้ไข้ แก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ

อนึ่ง ข้ออื่นยังมีอีก พระองค์ทรงเห็นอานิสงส์ ๑๐ ประการ ได้ทรงอนุญาต

ยาคไูว้แล้ว ท่ีเมืองอันธกวนิทะ หม่อมฉันเหน็อานสิงส์ตามท่ีพระองค์ตรสัไว้ จงึปรารถนา

จะถวายยาคูแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพ

ภิกษุณีท้ังหลายเปลือยกายอาบน�้าร่วมท่ากับหญิงแพศยา ณ แม่น�้าอจิรวดี 

หญิงแพศยาเหล่านัน้ได้พากันเย้ยหยนัภกิษณีุว่า พวกท่านก�าลงัสาว ประพฤตพิรหมจรรย์

ได้ประโยชน์อะไร ควรบริโภคกามไม่ใช่หรือ ประพฤติพรหมจรรย์ต่อเมื่อแก่เฒ่า  



251พรรษาที่ ๑๑

ดั่งนี้จักเป็นอันพวกท่านยึดส่วนทั้ง ๒ ไว้ได้ ภิกษุณีเหล่านั้นถูกหญิงแพศยาเหล่านั้น

เย้ยหยนัอยู ่ได้เป็นผูเ้ก้อ ความเปลอืยกายของมาตุคามไม่งาม น่าเกลยีด น่าชงั หม่อมฉนั

เหน็อ�านาจประโยชน์นี ้จงึปรารถนาจะถวายผ้าอทุกสาฎก แก่ภกิษณุสีงฆ์จนตลอดชพี

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็เธอเห็นอานิสงส์อะไร จึงขอพร ๘ ประการต่อตถาคต 

นางวิสาขากราบทูลว่า ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ จ�าพรรษาในทิศท้ังหลายแล้ว  

จกัมาพระนครสาวตัถีเพื่อเฝา้พระองค์ แล้วจกัทลูถามว่า ภกิษมุชีือ่นีถ้งึมรณภาพแล้ว 

ท่านมคีตอิย่างไร มภีพหน้าอย่างไร พระองค์จะทรงพยากรณ์ภกิษนุัน้ในโสดาปัตตผิล 

สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลหม่อมฉันจักเข้าไปหาภิกษุพวกนั้น  

แล้วเรียนถามว่า พระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจ้าข้า ถ้าท่านเหล่านั้น

จะตอบแก่หม่อมฉันว่า ภิกษุนั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หม่อมฉันจักถึงความตกลงใจ

ในการมาของพระคณุเจ้ารปูนัน้ว่า พระคณุเจ้ารปูนัน้คงใช้สอยผ้าวสัสกิสาฎกคอืผ้าอาบ

น�้าฝน คงฉันอาคันตุกภัต คือภัตส�าหรับพระที่เป็นอาคันตุกะจรมา คมิกภัตคือภัต

ส�าหรับผูท้ีเ่ตรยีมจะเดนิทางไป คลิานภตัคอืภัตส�าหรบัภกิษไุข้ คลิานปัุฏฐากภตัคอืภตั

ส�าหรบัผูเ้ป็นอปัุฏฐากพระไข้ คลิานเภสชั ยาแก้ไข้ หรอืยาคปูระจ�าเป็นแน่ เมือ่หม่อม

ฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ ความปลื้มใจจักบังเกิด เมื่อหม่อมฉันปลื้มใจแล้ว ความอิ่มใจ

จักบังเกิด เมื่อมีใจอิ่มเอิบแล้ว กายจักสงบ เม่ือมีกายสงบแล้ว จักเสวยสุข เม่ือมี 

ความสุข จิตจักตั้งมั่น เป็นอันหม่อมฉันได้อบรมอินทรีย์ อบรมพละ อบรมโพชฌงค์

นั้น หม่อมฉันเห็นอานิสงส์นี้ จึงขอประทานพร ๘ ประการต่อพระองค์ พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า ดีละ ๆ วิสาขา ดีแท้ วิสาขา เธอเห็นอานิสงส์นี้ จึงขอพร ๘ ประการ  

ต่อตถาคต เราอนุญาตพร ๘ ประการต่อเธอ

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตาด้วย คาถา

เหล่านี้ ว่าดังนี้

สตรีใดให้ข้าวและน�้า มีใจเบิกบานแล้ว สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นสาวิกาของ 

พระสุคต ครอบง�าความตระหนี่แล้ว บริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ เป็นเครื่อง

บรรเทาความโศก น�ามาซ่ึงความสุข สตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลี ไม่มี

กิเลสเคร่ืองย่ัวใจ ย่อมได้ก�าลังและอายุเป็นทิพย์ สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุข 

สมบูรณ์ด้วยอนามัย ย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนาน
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พระพุทธานุญาตผ้าวัสสกิสาฎกเป็นต้น

ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตาด้วยพระคาถา

เหล่าน้ีแล้ว เสด็จลุกจากท่ีประทับกลับไป ครั้นแล้วทรงท�าธรรมีกถา ในเพราะเหตุ 

เป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แล้วรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เราอนุญาต 

ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าอาบน�้าฝน อาคันตุกภัต คือภัตตาหารส�าหรับพระที่เป็น 

อาคันตุกะจรมา คมิกภัต คือภัตตาหารส�าหรับพระที่เตรียมจะไป คิลานภัต คือ 

ภัตส�าหรับภกิษุไข้ คลิานปัุฏฐากภตั คอืภตัส�าหรบัพระอปัุฏฐากภกิษไุข้ คลิานเภสัช คอื

ยาส�าหรับแก้ไข้ ยาคูประจ�า อนุญาตผ้าอุทกสาฎก คือผ้าอาบน�้าส�าหรับภิกษุณีสงฆ์

ผ้าป่า

ในพระพทุธศาสนาตัง้แต่ครัง้พทุธกาล เมือ่บวชแล้วกด็�ารงชวีติอยูด้่วย นสิสยั 

๔ อันได้แก่

ปิณฑิฺยาโลปโภชน� ค�าข้าวคอืภตัตาหารทีไ่ด้มาด้วยก�าลงัของปลีแข้งอนั    

 ได้แก่การเที่ยวบิณฑบาต

ปํสุกูลจีวร� นุง่ห่มผ้าบงัสุกลุคอืผ้าเก่าทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้าเป็นต้น

รุกฺขมูลเสนาสน�  มีเสนาสนะนั่งนอนอยู่ตามโคนไม้

ปูติมุตฺตเภสชฺช� ยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า

น้ีเป็น นิสสยั เครือ่งอาศยัของผูเ้ข้ามาขอบวช เช่นเมือ่บวชเสร็จ พระอปัุชฌาย์

ก็จะบอกให้รู้จักนิสสัย เครื่องอาศัยของบรรพชิต ๔ ประการนี้ พร้อมทั้งอกรณียกิจ 

คือกิจที่ไม่ควรกระท�า ๔ ประการ ซึ่งเมื่อล่วงละเมิดเข้า ก็จะท�าให้ขาดจากความเป็น

ภิกษุ รวมเป็นอนุสาสน์ ๘ ข้อที่พระอุปัชฌาย์ได้บอกตั้งแต่เมื่อบวชเสร็จ

ผ้าป่า นี้ก็คือผ้าบังสุกุลนี้เอง ค�าว่า บังสุกุล นั้นแปลว่า เปื้อนฝุ่น คือ เปื้อน

ธุลีละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยเป็นผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า โดยตรงคือ เป็นผ้าห่อ

ศพ ทีเ่มือ่เผาศพกเ็ปล้ืองผ้าทีห่่อออกบ้าง เผาไปบ้าง แม้จะเปลือ้งผ้าทีห่่อศพออกแล้ว 
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ก็คงทิ้งไว้ในป่าช้านั้น ไม่มีใครต้องการ หรือว่าผ้าเก่าที่เขาทิ้งไว้ในกองขยะหรือในร้าน

ตลาด แม้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นผ้าเก่า ผ้าคลุกฝุ่นเปื้อนฝุ่น และท้ังหมดนี้เรียกว่า  

ผ้าบังสุกุล และโดยเฉพาะผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เคยเป็นผ้าห่อศพเป็นต้น หรือแม้ว่า

เขาทิ้งไว้ในป่าทั่วไป ก็เรียกว่า ผ้าป่า มีที่มาของค�าว่า ผ้าป่า ดั่งนี้

ผ้าป่าคือผ้าบังสุกุลดังกล่าวนี้ ภิกษุพร้อมทั้งสามเณรในพระพุทธศาสนา  

จะกล่าวว่าพร้อมทัง้นางภกิษณุ ีนางสกิขมานา สามเณรด้ีวยกไ็ด้ ได้เกบ็เอามาซกั ตดั 

เย็บเป็นจีวร เป็นผ้านุ่งผ้าห่ม ผ้าส้งฆาฏิตลอดมา มีกล่าวไว้ว่า หมอชีวกโกมารภัจจ์

ได้เป็นผูก้ราบทลูพระพทุธเจ้าขอประทานพร พระพทุธเจ้าตรสัว่า พระตถาคตทรงล่วง

พรแล้ว หมอชีวกโกมารภัจจ์จึงกราบทูลว่า จะขอประทานพรที่สมควร ขอให้ทรงฟัง 

พระพทุธเจ้ากป็ระทานอนญุาตให้หมอชวีกโกมารภจัจ์ กราบทูลขอ หมอชวีกโกมารภัจจ์ 

ก็กราบทูลขออนุญาตให้พระสงฆ์รับ คหบดีจีวร คือผ้าที่คฤหบดีถวาย พระองค์ก็ตรัส

อนุญาต เพราะฉะนั้น ตั้งแต่นั้นมาพระจึงรับผ้าที่ทายกทายิกาถวายได้ เป็นผ้าใหม่ที่

เป็นผ้าผนื ๆ ก็ตาม หรอืเยบ็ย้อมมาแล้วก็ตาม ท่านพระอาจารย์ผู้เรียบเรยีงค�าอธบิาย

ได้กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงอนุญาตให้รับผ้าที่เขาถวายได้ นับแต่ตรัสรู ้มาก็เป็น 

เวลา ๒๐ ปี ก็หมายความว่าตั้งแต่เมื่อตรัสรู้มา ๒๐ ปี พระภิกษุสงฆ์ก็ใช้ผ้าบังสุกุล

ดังกล่าว หรือผ้าป่าดังกล่าวเรื่อยมา จึงมาเริ่มรับผ้าที่เขาถวายเป็นผ้าใหม่ เมื่อตรัสรู้

แล้วได้ ๒๐ ปี

ตามที่เล่ามานี้ เป็นที่มาของค�าว่า ผ้าป่า โดยแท้จริง แต่ก็มีกล่าวกันว่า  

แม้ในสมยัหลังต่อมา กยั็งมีพระท่ีถอืธดุงควตัรใช้ผ้าบงัสกุลุ คอืเก็บผ้าทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่า

ดังกล่าว มาท�าเป็นผ้านุ่งห่ม อันจัดเป็นธุดงควัตรข้อหนึ่ง ในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีผู้มีจิต

ศรัทธาต้องการที่จะถวายผ้าแก่พระ แต่พระที่ถือผ้าบังสุกุลเป็นธุดงควัตรไม่รับ จึงได้

น�าผ้าไปวางทิ้งไว้ในป่า กะว่าเป็นทางที่ท่านจะได้เดินผ่าน ในขณะเดินออกบิณฑบาต

เป็นต้น เมือ่พระท่ีถอืธดุงควตัรข้อถอืผ้าบังสกุลุเป็นวตัรนี ้ไปพบผ้าทีเ่ขาทิง้ไว้ดังกล่าว 

กน็�าเอามาท�าเป็นผ้านุง่ห่ม กอ็าจจะทิง้ไว้ไนป่านัน้เป็นผ้าผนื ๆ เช่นเป็นผ้าเก่าผนื ๆ บ้าง 

เป็นจวีรส�าเรจ็ เช่นเป็นไตรจวีรบ้าง ดงันีก้เ็ป็นผ้าป่าได้ และเมือ่เอาไปวางทิง้ไว้ กย่็อม

จะต้องเป้ือนฝุน่ เป้ือนธลีุละอองบ้าง ไม่มากกน้็อย กถื็อเป็นผ้าบงัสกุลุได้ แม้ในระยะ

เวลา ๒๐ ปีในครั้งพุทธกาล ก่อนที่จะทรงอนุญาตให้รับผ้าที่เขาถวาย ก็อาจจะมีเรื่อง
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ดังกล่าวนี้บ้างก็ได้ คือมีผู้มีศรัทธาน�าผ้าไปทิ้งไว้ในทางที่พระผ่าน เพื่อที่ท่านจะได้เก็บ

เอามาท�าเป็นผ้านุ่งห่ม ในบัดนี้ก็ยังใช้ค�าว่า บังสุกุล เกี่ยวกับศพแล้วนิมนต์พระไป

บังสุกุล โดยโยงสายสิญจน์จากโลงศพ มายังผ้าภูษาโยง แล้วก็ทอดผ้า วางผ้าลงบน

ผ้าภูษาโยง ให้พระชักบังสุกุล แม้ในโอกาสเผา ก็น�าผ้าไปทอดไว้บนเมรุ ในที่ใกล้กับ

โลงศพ หรอืบนโลงศพ แล้วนิมนต์พระบงัสุกลุ กเ็รยีกว่า “ชกัมหาบงัสุกลุ″ เป็นบังสุกุล 

ใหญ่ เพราะว่าใกล้กบัศพมาก เช่นทอดไว้บนโลงศพหรอืใกล้โลงศพทีส่ดุ ก็เป็นธรรมเนยีม

ที่ติดมาจากนิสสัยข้อนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรดังกล่าวมาข้างต้น

ในบดันี ้กเ็พยีงแต่น�าเอาค�าว่า ผ้าป่า มาใช้ในการบรจิาคทาน และในวธิถีวาย

ทาน ก็มีค�าถวายสงฆ์ เพราะฉะนั้น จึงเป็นผ้าที่ถวายสงฆ์ นับเป็นผ้าที่มีผู้ถวายหรือ

นับเป็นผ้าที่เป็นคหบดีจีวรนั้นเอง และเมื่อถวายสงฆ์ก็เป็นของสงฆ์ ซึ่งสงฆ์ก็จะได้น�า

ไปแจกกันตามพระวินัย และเม่ือเป็นผ้าป่าจริง ๆ หรือว่าเป็นผ้าป่าท่ีมีผู้มีศรัทธาน�า

เอาไปทิง้ไว้ในป่า หรอืแม้ว่าไปวางไว้ตามโคนไม้ทีพ่ระจะผ่าน ไม่มีการถวาย พระทีไ่ป

พบเข้าก็ชกัเอามาเอง จึงได้มคี�าชักผ้าปา่ที่ผกูเอาไวว้า่ อิม� จีวร� จีวรนี้ อสสฺามิก� ไม่มี

เจ้าของ มยฺห� ปาปุณาตุ จงถึงแก่เราดั่งนี้ หรือว่าจงถึงแก่ข้าพเจ้า จงถึงแก่อาตมา  

กช็กัคอืเกบ็เอาไป แม้การชกัผ้าบงัสกุลุหรอืมหาบงัสกุลุอนัเนือ่งกบัศพ กไ็ม่มคี�าถวาย 

พระก็ชักผ้าเหล่านี้ แต่ว่ามีค�าสวดต่างออกไปว่า

อนิจฺจา วต สงฺขารา  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ 

อุปฺปาทวยธมฺมิโน มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 

เตส� วปูสโม สโุข  ความสงบระงบัแห่งสงัขารเหล่านัน้เป็นเหตใุห้เกิดสขุ  

    ดัง่นี้

แต่ว่าธรรมเนียมทอดผ้าป่าการกุศลสามัคคี ก็เป็นอีกธรรมเนียมหนึ่ง ซึ่งมี

การถวาย ก็ถือเป็นคหบดีจีวร เมื่อถวายเป็นของสงฆ์ก็ตกเป็นของสงฆ์ ก็เป็นเรื่องที่

ภิกษุจะน�าไปเป็นของสงฆ์ แจกกันต่อไป แต่ท้ังหมดนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบริจาคทานอัน

เป็นบุญข้อหนึ่ง และในพิธีการบ�าเพ็ญกุศลก็จะมีการสมาทานศีล มีการขอสรณะและ

ขอศลี พระกใ็ห้สรณคมน์และให้ศีล กท็�าให้ได้บญุอนัส�าเรจ็จากศลีอีกข้อหนึง่ และเมือ่
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มีการอบรม จะเป็นเทศน์ก็ตาม เป็นการกล่าวอบรมก็ตามด้วยธรรม ก็ท�าให้เกิดบุญ

อกีประการหนึง่ เป็นภาวนามยับญุ บญุส�าเรจ็ด้วยภาวนา คือความอบรมจติใจให้สงบ

เป็นสมาธิ และอบรมปัญญา เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าเป็นการมาท�าบุญ และส�าเร็จด้วย

ทานบ้าง ส�าเร็จด้วยศีลบ้าง ส�าเร็จด้วยภาวนาบ้าง ย่อมให้เกิดอานิสงสผลเป็น 

ความสุข ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย  ความสร้างสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุข ดังนี้

พระนอนหลับลมืสติ๙ 

ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุท้ังหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแล้ว นอนหลับลืม

สติไม่รู้สึกตัว เมื่อภิกษุเหล่านั้นนอนหลับลืมสติไม่รู้สึกตัว น�้าอสุจิเคลื่อนเพราะความ

ฝัน เสนาสนะเปรอะเปื้อนน�้าอสุจิ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีท่านพระอานนท์เป็น

ปัจฉาสมณะ เสดจ็พทุธด�าเนนิไปตามเสนาสนะ ได้ทอดพระเนตรเหน็เสนาสนะเปรอะ

เปื้อนน�้าอสุจิ ครั้นแล้วรับสั่งถามท่านพระอานนท์ว่า เสนาสนะนั้นเปรอะเปื้อนอะไร 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแล้ว  

นอนหลับลมืสติไม่รูส้กึตวั เม่ือภกิษุเหล่านัน้นอนหลบัลมืสตไิม่รูส้กึตวั น�า้อสจุเิคลือ่น

เพราะความฝัน เสนาสนะนี้นั้นจึงเปรอะเปื้อน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ข้อที่กล่าว

มานีย่้อมเป็นอย่างนัน้ ความจรงิเมือ่ภกิษ ุเหล่านัน้นอนหลบัลมืสตไิม่รูส้กึตวั น�า้อสจุิ

จึงเคลื่อนเพราะความฝัน ภิกษุเหล่าใด นอนหลับมีสติตั้งมั่นรู้สึกตัว น�้าอสุจิของภิกษุ

เหล่านั้นไม่เคลื่อน อนึ่ง น�้าอสุจิของภิกษุปุถุชนผู้ปราศจากความก�าหนัดในกามก ็

ไม่เคลื่อน ข้อที่น�้าอสุจิของพระอรหันต์จะพึงเคลื่อนนั้น ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วันนี้เรา

มีอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เท่ียวเดินไปตามเสนาสนะ ได้เห็นเสนาสนะเปรอะเปื้อน

๙ วิ. มหา. ๕/๑๕๖/๒๑๔. 
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ด้วยน�้าอสุจิ จึงถามอานนท์ว่า เสนาสนะนั้นเปรอะเปื้อนอะไร อานนท์ชี้แจงว่า  

เด๋ียวน้ีภิกษทุัง้หลายฉนัโภชนาหารอนัประณตีแล้ว นอนหลบัลมืสตไิม่รูส้กึตวั เมือ่ภกิษุ

เหล่าน้ันนอนหลับลืมสติไม่รู้สึกตัว น�้าอสุจิเคล่ือนเพราะความฝัน เสนาสนะนี้นั้นจึง

เปรอะเปื้อน เราได้กล่าวรับรองว่า ข้อท่ีกล่าวมานั้นย่อมเป็นอย่างนั้น ความจริงเมื่อ

ภิกษุเหล่าน้ันนอนหลับลืมสติไม่รู้สึกตัว น�้าอสุจิเคลื่อนเพราะความฝัน ภิกษุเหล่าใด

นอนหลบัมสีติตัง้มัน่รูส้กึตวั น�า้อสจุขิองภกิษเุหล่านัน้ไม่เคลือ่น อนึง่ น�า้อสุจขิองภกิษุ

ปุถุชนผู้ปราศจากความก�าหนัดในกามก็ไม่เคลื่อน ข้อที่น�้าอสุจิของพระอรหันต์จะพึง

เคลื่อนนั้น ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับลืมสติไม่รู้สึกตัว มีโทษ ๕ ประการ นี้ 

คอืหลบัเป็นทุกข์ ๑ ตืน่เป็นทกุข์ ๑ เหน็ความฝันอนัลามก ๑ เทพดาไม่รกัษา ๑ อสจุิ

เคลื่อน ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับลืมสติไม่รู้สึกตัว มีโทษ ๕ ประการ

นี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับมีสติตั้งมั่นรู้สึกตัว มีคุณ ๕ ประการนี้ 

คือหลับเป็นสุข ๑ ตื่นเป็นสุข ๑ ไม่เห็นความฝันอันลามก ๑ เทพดารักษา ๑ อสุจิ

ไม่เคลือ่น ๑ ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีนอนหลบัมสีตติัง้มัน่รูสึ้กตัว มคีณุ ๕ ประการ

นี้แล

พระพุทธานุญาตผ้านสิทีนะ

ดกู่อนภิกษทุัง้หลาย เราอนญุาตผ้านสีิทนะคือผ้าปูนัง่ เพือ่รกัษากาย รกัษาจวีร 

รักษาเสนาสนะ

พระพุทธานุญาตผ้าปัจจัตถรณะ

สมัยต่อมา ผ้านิสีทนะเล็กเกินไป ป้องกันเสนาสนะได้ไม่หมด ภิกษุทั้งหลาย

จงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย 

ภิกษุต้องการผ้าปูนอนใหญ่เพียงใด เราอนุญาตให้ท�าผ้าปูนอนใหญ่เพียงนั้น
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พระพุทธานุญาตผ้าปิดฝี

ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเวลัฏฐสีสะ พระอุปัชฌายะของท่านพระอานนท์ 

อาพาธเป็นโรคฝีดาษหรืออีสุกอีใส ผ้านุ่งผ้าห่มกรังอยู่ที่ตัวเพราะน�้าหนองของโรคนั้น 

ภิกษุทั้งหลายเอาน�้าชุบ ๆ ผ้าเหล่านั้น แล้วค่อย ๆ ดึงออกมา ขณะนั้น พระผู้มี 

พระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธด�าเนินไปตามเสนาสนะ ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้น

ก�าลงัเอาน�า้ชบุ ๆ ผ้าเหล่านัน้ แล้วค่อย ๆ ดงึออกมา ครัน้แล้วจงึเสดจ็พระพทุธด�าเนนิ

เข้าไปทางภิกษุเหล่านัน้ ได้ตรสัว่า ภกิษุรปูนีอ้าพาธเป็นโรคอะไร ภกิษทุัง้หลายกราบทลู

ว่า ท่านรปูนีอ้าพาธเป็นโรคฝีดาษหรอือีสุกอใีส ผ้ากรงัอยูท่ีตั่วเพราะน�า้หนอง พวกข้า

พระพุทธเจ้าเอาน�้าชุบ ๆ ผ้าเหล่านั้น แล้วค่อย ๆ ดึงออกไป

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า เราอนุญาตผ้าปิดฝีแก่ภิกษุที่

อาพาธเป็นฝีก็ดี เป็นพุพองก็ดี เป็นสิวก็ดี เป็นโรคฝีดาษหรืออีสุกอีใสก็ดี

พระพุทธานุญาตผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปาก

ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตาถือผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากเข้าไปในพุทธส�านัก 

ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลค�านี้แก ่

พระผูม้พีระภาคเจ้าว่า ขอพระผูม้พีระภาคเจ้าจงทรงพระกรณุาโปรดรบัผ้าเชด็หน้า ผ้าเชด็ปาก 

ของหม่อมฉัน ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หม่อมฉัน ตลอดกาลนานด้วยเถิด

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ครั้นแล้วได้ทรงชี้แจง  

ให้นางวิสาขามิคารมาตาเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว  

ครัน้นางวสิาขามคิารมาตาอันพระผูม้พีระภาคเจ้าทรงชีแ้จงให้เหน็แจ้ง สมาทาน อาจหาญ 

ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ท�าประทักษิณ

กลับไป

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตแุรกเกดิน้ัน แล้วรบัสัง่กะภิกษทุัง้หลายว่า เราอนญุาตผ้าเชด็หน้า ผ้าเชด็ปาก
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องค์ของการถอืวสิาสะ ๕ ประการ

ก็โดยสมัยนั้นแล เจ้าโรชะ มัลลกษัตริย์ เป็นพระสหายของท่านพระอานนท์ 

ได้ฝากผ้าโขมพัสตร์ผืนเก่า ๆ ไว้กับท่านพระอานนท์ และท่านพระอานนท์ก็ม ี

ความต้องการด้วยผ้าโขมพสัตร์ผนืเก่า ๆ ภกิษทุัง้หลายจงึกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้ี

พระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า ให้ถือวิสาสะแก่บุคคลผู้ประกอบด้วย องค์ ๕ 

คือเคยเห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาตกันไว้ ๑ เขายังมีชีวิตอยู่ ๑  

รู้ว่าเมื่อเราถือเอาแล้ว เขาจักพอใจ ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะ

แก่บุคคลที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้

พระพุทธานุญาตผ้าบรขิาร

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีไตรจีวรบริบูรณ์ แต่ยังต้องการผ้ากรองน�้า

บ้าง ถุงบ้าง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าบริขาร

พระพุทธานุญาตผ้าที่ต้องอธษิฐานและวกิัป

ครั้งนั้น ภิกษุท้ังหลายได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต 

ไตรจวีรบ้าง ผ้าอาบน�า้ฝนบ้าง ผ้าปนูัง่บ้าง ผ้าปูนอนบ้าง ผ้าปิดฝีบ้าง ผ้าเชด็หน้าบ้าง 

ผ้าเช็ดปากบ้าง ผ้าบริขารบ้าง ผ้าทั้งหมดนั้นต้องอธิษฐานหรือวิกัปหนอ จึงกราบทูล

เร่ืองนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า ผ้าไตรจีวรเราอนุญาตให้

อธษิฐาน ไม่ใช่ให้วกิปั ผ้าวสัสกิสาฎกให้อธษิฐานตลอด ๔ เดอืน แห่งฤดฝูน พ้นจาก

นั้นให้วิกัป ผ้านิสีทนะให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป ผ้าปัจจัตถรณะให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้

วกิปั ผ้าปิดฝีให้อธษิฐานตลอดเวลาท่ีอาพาธ พ้นจากนัน้ให้วิกปั ผ้าเชด็หน้าผ้าเชด็ปาก

ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป ผ้าบริขารให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป
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ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่า ผ้าขนาดเล็กเพียงเท่าไรหนอต้อง

วกิปั จึงกราบทูลเร่ืองนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนญุาตว่า ผ้าขนาดเลก็ 

ยาว ๘ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว โดยนิ้วพระสุคต เราอนุญาตให้วิกัป

สมัยต่อมา ผ้าอุตตราสงค์ที่ท�าด้วยผ้าบังสุกุลของท่านพระมหากัสสปะเป็น

ของหนัก ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัอนญุาตว่า 

เราอนุญาตให้ท�าการเย็บด้วยด้าย

มมุสงัฆาฏไิม่เสมอกัน ภกิษทุัง้หลายจงึกราบทูลเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า 

พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้เจียนมุมที่ไม่เสมอออกเสีย

ด้ายลุ่ยออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์

ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้ติดผ้าอนุวาต ผ้าหุ้มขอบ

แผ่นผ้าสงัฆาฏิลุ่ยออก ภกิษุท้ังหลายกราบทลูเร่ืองนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า 

พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้เย็บตะเข็บดังตาหมากรุก

พระพุทธานุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด

ก็โดยสมัยนั้นแล เม่ือสงฆ์ก�าลังท�าจีวรให้ภิกษุรูปหนึ่ง ผ้าตัดทั้งหมดไม่พอ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู ้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า  

เราอนุญาตผ้าที่ต้องตัด ๒ ผืน ไม่ต้องตัด ๑ ผืน

ผ้าต้องตัด ๒ ผืน ไม่ต้องตัดผืนหนึ่ง ผ้าก็ยังไม่พอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล

เรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนญุาตว่า เราอนญุาตผ้า ๒ ผนื ไม่ต้อง

ตัด ผืนหนึ่งต้องตัด

ผ้า ๒ ผืนไม่ต้องตัด ผืนหนึ่งต้องตัด ผ้าก็ยังไม่พอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล

เร่ืองน้ันแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้เพิ่มผ้า  

เพลาะ แต่ผ้าทุกผืนที่ไม่ได้ตัด ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ



260 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

พระให้ผ้าแก่โยมมารดาบดิาได้

ก็โดยสมัยนั้นแล ผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งหลายผืน และท่านปรารถนา  

จะให้ผ้านั้นแก่โยมมารดาบิดา ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระองค์ตรัสอนญุาตว่า เมือ่ภกิษใุห้ด้วยรูว่้ามารดาบดิา เราจะพงึว่าอะไร เราอนญุาต

ให้สละแก่มารดาบิดา แต่ภิกษุไม่พึงท�าศรัทธาไทย๑๐ ให้ตกไป รูปใดท�าให้ตกไป  

ต้องอาบัติทุกกฏ

พระพุทธบัญญัตหิ้ามครองผ้า ๒ ผนืเข้าบ้าน

ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงเก็บสังฆาฏิไว้ในวิหารอันธวัน แล้วครองผ้า 

อุตตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกเข้าบ้านบิณฑบาต คนร้ายขโมยผ้าสังฆาฏินั้นไป ภิกษุ 

จึงใช้ผ้าเก่าครองจีวรคร�่าคร่า ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างน้ีว่า เพราะเหตุไร จึงใช้ผ้าเก่า

ครองจวีรคร�า่คร่าเล่า ภกิษนุัน้ตอบว่า ผมเกบ็ผ้าสังฆาฏไิว้ในวิหารอนัธวันนี ้แล้วครอง 

อุตตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต คนร้ายขโมยผ้าสังฆาฏินั้นไป 

เพราะเหตุนั้นผมจึงใช้ผ้าเก่า ครองจีวรคร�่าคร่า ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก ่

พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัห้ามว่า ภกิษมีุแต่ผ้าอตุตราสงค์กับผ้าอนัตรวาสกไม่

พึงเข้าบ้าน รูปใดเข้าไป ต้องอาบัติทุกกฏ

สมัยต่อมา ท่านพระอานนท์ลืมสติ ครองแต่ผ้าอุตตราสงค์กับผ้าอันตรวาสก 

เข้าบ้านเพ่ือบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวค�านี้แก่ท่านพระอานนท์ว่า พระผู้มี 

พระภาคเจ้าทรงบญัญติัห้ามไว้แล้วมใิช่หรอืว่า ภกิษมุแีต่ผ้าอตุตราสงค์กบัผ้าอนัตรวาสก

ไม่พึงเข้าบ้าน ดั่งนี้ ไฉนพระคุณเจ้าจึงมีแต่ผ้าอุตตราสงค์ กับผ้าอันตรวาสก 

เข้าบ้านเล่า พระอานนท์ตอบว่า จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ ห้ามไว้แล้วว่า 

ภิกษุมีแต่ผ้าอุตตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกไม่พึงเข้าบ้าน ก็แต่ว่าผมเข้าบ้านด้วยลืมสติ  

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า

๑๐ สิ่งของที่ถวายแก่ภิกษุด้วยศรัทธา 
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ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น  

ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า เหตุที่เก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้  

ม ี๕ อย่างนี ้คอืเจบ็ไข้ ๑ สังเกตเหน็ว่าฝนจะตก ๑ ไปสูฝ่ั่งแม่น�า้ ๑ ทีอ่ยูคุ่ม้ได้ด้วย

ดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑ เหตุที่เก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอุตตราสงค์ไว้ได้มี ๕ อย่างนี้ คือเจ็บไข้ ๑ 

สังเกตเห็นว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝั่งแม่น�้า ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอุตตราสงค์ไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอันตรวาสกไว้ได้มี ๕ อย่างนี้ คือเจ็บไข้ ๑ 

สังเกตเห็นว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝั่งแม่น�้า ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอันตรวาสกไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอาบน�้าฝนไว้ได้มี ๕ อย่างนี้ คือเจ็บไข้ ๑ 

ไปนอกสมีา ๑ ไปสูฝ่ั่งแม่น�า้ ๑ ท่ีอยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑ ผ้าอาบน�า้ฝนทีย่งัไม่ได้ท�าหรอื

ท�าค้างไว้ ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอาบน�้าฝนไว้ได้มี ๕ อย่าง นี้แล

ถวายจวีรเป็นของสงฆ์

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจ�าพรรษาอยู่แต่ผู้เดียว คนท้ังหลายในถ่ินนั้น

ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงฆ์ ภิกษุรูปนั้นจึงได้ม ี

ความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่า 

สงฆ์ แต่เรารปูเดยีว และคนเหล่านีไ้ด้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าทัง้หลายถวาย

แก่สงฆ์ ดั่งนี้ ถ้าไฉนเราจักพึงน�าจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถี ครั้นแล้วได้

น�าจีวรเหล่านัน้ไปพระนครสาวตัถ ีกราบทลูเรือ่งนัน้ แก่พระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์

ตรสัว่า จวีรเหล่านัน้เป็นของเธอผูเ้ดยีว จนถงึเวลาเดาะกฐนิ กใ็นข้อนี ้ภกิษจุ�าพรรษา

รูปเดียว ประชาชนในถิ่นน้ันถวายจีวร ด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์  

เราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียว จนถึงเวลาเดาะกฐิน
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สมยัต่อมา ภกิษุรูปหน่ึงอยูร่ปูเดยีวตลอดฤดกูาล ประชาชนในถ่ินนัน้ได้ถวาย

จีวรเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ ภิกษุรูปนั้นจึงได้ด�าริดังนี้ว่า พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่า สงฆ์ แต่เราอยู่ผู้เดียว  

และคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ ถ้าไฉนเราจัก

พึงน�าจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถี คร้ันแล้วได้น�าจีวรเหล่านั้นไปพระนคร 

สาวัตถี แจ้งความนั้นแก่ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแก่พระผู้มี- 

พระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้สงฆ์ผู้อยู่พร้อมหน้ากันแจก

ก็ในข้อนี้ ภิกษุอยู่ผู้เดียวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถิ่นนั้นได้ถวายจีวร ด้วย

เปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ เราอนุญาตให้ภิกษุรูปนั้น อธิษฐานจีวร 

เหล่านั้นว่า จีวรเหล่านี้ของเรา ถ้าเมื่อภิกษุรูปนั้นยังไม่ได้อธิษฐานจีวรนั้น มีภิกษุรูป

อืน่มา พงึให้ส่วนแบ่งเท่า ๆ กนั ถ้าเมือ่ภกิษุ ๒ รปูก�าลังแบ่งจวีรนัน้ แต่ยังมิได้จบัสลาก 

มีภิกษุรูปอื่นมา พึงให้ส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน ถ้าเมื่อภิกษุ ๓ รูป ก�าลังแบ่งจีวรนั้น และ

จับสลากเสร็จแล้วมีภิกษุรูปอื่นมา พวกเธอไม่ปรารถนา ก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง

สมยัต่อมา มพีระเถระ ๒ พีน้่อง คอืท่านพระอสิทิาสะ ๑ ท่านพระอิสภิตัตะ 

๑ จ�าพรรษาอยูใ่นพระนครสาวตัถ ีได้ไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึง่ คนทัง้หลายกล่าวกนั

ว่า นาน ๆ พระเถระท้ัง ๒ จะได้มา จึงได้ถวายภัตตาหารพร้อมท้ังจีวร พวกภิกษุ

ประจ�าถ่ินถามพระเถระทัง้ ๒ ว่า จวีรของสงฆ์เหล่านีเ้กดิขึน้ เพราะอาศัยพระคณุเจ้า

ทั้ง ๒ พระคุณเจ้าทั้ง ๒ จักยินดีรับส่วนแบ่งไหม พระเถระทั้ง ๒ ตอบว่า ผมรู้ทั่วถึง

ธรรมท่ีพระผูมี้พระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว โดยประการทีจ่วีรเหล่านัน้เป็นของพวกท่าน

เท่านั้น จนถึงเวลาเดาะกฐิน

สมัยต่อมา ภิกษุ ๓ รูปจ�าพรรษาอยู่ในพระนครราชคฤห์ ประชาชนในเมือง

นั้นถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ด�าริดังนี้

ว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงบญัญตัไิว้ว่า ภกิษ ุ๔ รปูเป็นอย่างน้อยชือ่ว่า สงฆ์ แต่เรา

มี ๓ รูปด้วยกัน และคนเหล่านี้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ 

พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ สมัยนั้นพระเถระหลายรูป คือท่านพระนีลวาสี  

ท่านพระสาณวาสี ท่านพระโคปกะ ท่านพระภคุ และท่านพระผลิกสันทานะ อยู่ ณ  

วัดกุกกุฏาราม เขตนครปาตลีบุตร ภิกษุเหล่านั้น จึงเดินทางไปนครปาตลีบุตร แล้ว
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เรียนถามพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลาย กล่าวอย่างนี้ว่า พวกเรารู้ทั่วถึงธรรม

ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว โดยประการท่ีจวีรเหล่านัน้เป็นของพวกท่านเท่านัน้ 

จนถึงเวลาเดาะกฐิน

พุทธบัญญัตหิ้ามรับจวีรในวัดที่ไม่ได้จ�าพรรษา

กโ็ดยสมัยน้ันแล ท่านพระอุปนนัทศากยบตุร จ�าพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถี 

ได้ไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหน่ึง ภิกษุท้ังหลายในวัดน้ันปรารถนาจะแบ่งจวีร จงึประชมุกนั 

ภิกษุเหล่านั้นพูดอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์ เหล่านี้แล ท่านจักยินดี

ส่วนแบ่งไหม ท่านพระอุปนันท์ตอบว่า ผมยินดี รับส่วนแบ่งจีวรแต่อาวาสนั้นแล้วไป

วัดอื่น แม้ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชุมกัน และพูดอย่างนี้

ว่า ภิกษุทั้งหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ท่านพระ 

อุปนันท์ตอบว่า ผมยินดี รับส่วนแบ่งจีวรแต่อาวาสนั้นแล้วไปวัดอื่น แม้ภิกษุทั้งหลาย

ในวดันัน้กป็รารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชมุกนั และกพ็ดูอย่างนีว่้า ภกิษทุัง้หลายจกัแบ่ง

จีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ท่านพระอุปนันท์ตอบว่า ผมยินดี 

รับส่วนแบ่งจีวรแต่อาวาสแม้น้ันแล้ว ถือจีวรห่อใหญ่กลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม 

ภิกษุทั้งหลายชมเชยอย่างนี้ว่า พระคุณเจ้าอุปนันท์ ท่านเป็นผู้มีบุญมาก จีวรจึงเกิด

ขึ้นแก่ท่านมากมาย ท่านพระอุปนันท์กล่าวว่า บุญของผมที่ไหน ผมจ�าพรรษาอยู่ใน

พระนครสาวัตถีนี้ ได้ไปอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่ง พวกภิกษุในวัดนั้นปรารถนาจะแบ่ง

จวีร จงึประชมุกนั พวกเธอกล่าวกบัผมว่า ภกิษทุัง้หลายจกัแบ่งจวีรของสงฆ์ เหล่านีแ้ล 

ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ผมตอบว่า ผมยินดี ได้รับส่วนแบ่งจีวรแต่อาวาสนั้นแล้วไป

วดัอืน่ แม้ภกิษุในวดันัน้กป็รารถนาจะแบ่งจวีร จงึประชมุกนัและพวกเธอกไ็ด้กล่าวกบั

ผมอย่างนี้ว่า ภิกษุท้ังหลายจักแบ่งจีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม 

ผมตอบว่า ผมยินดี ได้รับส่วนแบ่งจีวรแต่อาวาสนั้นแล้วไปวัดอื่น แม้ภิกษุในวัดนั้น 

ก็ปรารถนาจะแบ่งจีวร จึงประชุมกัน และกล่าวกับผมอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายจักแบ่ง

จีวรของสงฆ์เหล่านี้แล ท่านจักยินดีส่วนแบ่งไหม ผมตอบว่า ผมยินดี แล้วได้รับเอา

ส่วนแบ่งจวีรแต่อาวาสแม้น้ัน เพราะอย่างนี ้จวีรจงึเกิดข้ึนแก่ผมมากมาย ภกิษทุัง้หลาย

ถามว่า พระคุณเจ้าอุปนันท์ ท่านจ�าพรรษาในวัดหนึ่ง แล้วยังยินดีส่วนแบ่งจีวรในอีก
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วัดหนึ่งหรือ ท่านพระอุปนันท์ตอบว่า เป็นอย่างนั้น บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย ต่าง

ก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตรจ�าพรรษาในวัดหนึ่ง

แล้ว จงึยินดส่ีวนแบ่งจวีรในอกีวดัหนึง่เล่า แล้วกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามท่านพระอุปนันท์ว่า ข่าวว่าเธอจ�าพรรษาใน

วัดหนึ่งแล้ว ยินดีส่วนแบ่งจีวรในอีกวัดหนึ่ง ท่านพระอุปนันท์กราบทูลรับว่าจริง  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนโมฆบุรุษ เธอจ�าพรรษาในวัดหนึ่งแล้ว  

ไฉนจึงยินดีส่วนแบ่งจีวรในอีกวัดหนึ่งเล่า การกระท�าของเธอนั้นไม่เป็นไป เพื่อความ

เลือ่มใสของชมุชนทีย่งัไม่เลือ่มใส ครัน้แล้วทรงท�าธรรมีกถา รบัส่ังกะภิกษทุัง้หลายว่า 

ภิกษุจ�าพรรษาในวัดหนึ่งแล้ว ไม่พึงยินดีส่วนแบ่งจีวรในวัดอื่น รูปใดยินดี ต้องอาบัต ิ

ทุกกฏ

สมยัต่อมา ท่านพระอุปนนัทศากยบุตร รปูเดยีวจ�าพรรษาอยู ่๒ วดั ด้วยคดิว่า 

โดยวิธีอย่างน้ี จีวรจักเกิดข้ึนแก่เรามาก ครั้งนั้นภิกษุท้ังหลายได้มีความสงสัยว่า  

พวกเราจักให้ส่วนแบ่งจีวรแก่ท่านพระอุปนันทศากยบุตรอย่างไรหนอ แล้วกราบทูล

เร่ืองน้ันแก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัแนะว่า พวกเธอจงให้ส่วนแบ่งแก่โมฆบรุษุ

ส่วนเดียว ก็ในข้อนี้ ภิกษุรูปเดียวจ�าพรรษาอยู่ ๒ วัด ด้วยคิดว่า โดยวิธีอย่างนี้  

จวีรจักเกดิขึน้แก่เรามาก ถ้าภกิษจุ�าพรรษาในวดัโน้นกึง่หนึง่ วดัโน้นกึง่หนึง่ พึงให้ส่วน

แบ่งจีวรในวัดโน้นกึ่งหน่ึง วัดโน้นกึ่งหน่ึง หรือจ�าพรรษาในวัดใดมากกว่า พึงให้ส่วน

แบ่งจีวรในวัดนั้น

พระอาพาธ๑๑ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคท้องร่วง นอนจมกองมูตร  

กองคูถของตนอยู่ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ามีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ 

เสดจ็พระพทุธด�าเนนิไปตามเสนาสนะ ได้เสดจ็เข้าไปทางทีอ่ยูข่องภกิษรุปูนัน้ ได้ทอด

๑๑ วิ. มหา. ๕/๑๖๖/๒๒๖. 
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พระเนตรเห็นภิกษุรูปน้ันนอนจมกองมูตรกองคูถของตนอยู่ คร้ันแล้วเสด็จเข้าไปใกล้

ภิกษุรูปน้ัน แล้วตรัสถามว่า เธออาพาธเป็นโรคอะไร ภิกษุ ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่า  

ข้าพระพทุธเจ้าอาพาธเป็นโรคท้องร่วง พระองค์ตรสัถามว่า มผีูพ้ยาบาลไหมเล่า ภกิษุ

รูปนั้นกราบทูลว่า ไม่มี พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า เพราะเหตุไรภิกษุท้ังหลายจึงไม่

พยาบาลเธอ ภกิษุรปูนัน้กราบทลูว่า เพราะข้าพระพทุธเจ้ามไิด้ท�าอปุการะแก่ภกิษท้ัุงหลาย 

ฉะนัน้ ภกิษุท้ังหลายจงึไม่พยาบาลข้าพระพทุธเจ้า พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึรบัส่ังกบัท่าน

พระอานนท์ว่า เธอจงไปตักน�้ามา เราจักสรงน�้าภิกษุรูปนั้น ท่านพระอานนท์ทูลรับ

สนองพระพทุธบัญชา แล้วตกัน�า้มาถวาย พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงรดน�า้ ท่านพระอานนท์

ขัดสี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกศีรษะ ท่านพระอานนท์ยกเท้าแล้ววางบนเตียง

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้ารบัสัง่ให้ประชมุภกิษุสงฆ์ในเพราะเหตเุป็นเค้ามลู

นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ในวิหารหลังโน้น  

มีภิกษุอาพาธหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า มี ทรงถามว่า ภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็น

โรคอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นโรคท้องร่วง พระพุทธเจ้า

ตรสัถามว่า มผีูพ้ยาบาลไหม ภกิษทุัง้หลายกราบทูลว่า ไม่ม ีพระพทุธเจ้าตรสัถามว่า 

เพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลเธอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เพราะท่านรูป

นั้นมิได้ท�าอุปการะแก่ภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลท่านรูปนั้น 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ  

ถ้าพวกเธอจะไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ผู้ใดจักพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึง

พยาบาลภกิษุอาพาธ ถ้ามีอุปัชฌายะ อุปัชฌายะพงึพยาบาลจนตลอดชวิีต หรอืจนกว่า

จะหาย ถ้ามีอาจารย์ อาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้าม ี

สทัธวิหิารกิ สทัธวิหิารกิพงึพยาบาลจนตลอดชวีติ หรอืจนกว่าจะหาย ถ้ามอีนัเตวาสกิ 

อันเตวาสิกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ 

ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วม

อาจารย์ ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้าไม่มี

อุปัชฌายะ อาจารย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ หรือภิกษุผู้ร่วม

อาจารย์ สงฆ์ต้องพยาบาล ถ้าไม่พยาบาล ต้องอาบัติทุกกฏ
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องค์ของภกิษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก ๕ อย่าง

ภกิษุอาพาธท่ีประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผูพ้ยาบาลได้ยาก คือไม่ท�าความสบาย 

๑ ไม่รูป้ระมาณในความสบาย ๑ ไม่ฉันยา ๑ ไม่บอกอาการไข้ตามจริง แก่ผูพ้ยาบาล

ที่มุ่งประโยชน์ คือไม่บอกอาการไข้ที่ก�าเริบว่าก�าเริบ อาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลา อาการ

ไข้ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่ ๑ มีนิสัยเป็นคนไม่อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดปรากฏในร่างกาย 

อันกล้าแข็ง รุนแรง ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่พอใจ อันจะพร่าชีวิตเสีย ๑ ภิกษุอาพาธ

ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้พยาบาลได้ยาก

องค์ของภกิษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย ๕ อย่าง

ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้พยาบาลได้ง่าย คือท�าความสบาย 

๑ รูป้ระมาณในความสบาย ๑ ฉนัยา ๑ บอกอาการป่วยไข้ตามจรงิแก่ผูพ้ยาบาลทีมุ่ง่

ประโยชน์ คือบอกอาการไข้ท่ีก�าเรบิว่าก�าเรบิ อาการไข้ทีท่เุลาว่าทเุลา อาการไข้ทีท่รง

อยู่ว่าทรงอยู่ ๑ มีนิสัยเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนาอันกล้าแข็ง รุนแรง ไม่เป็นที่ยินดี 

ไม่เป็นที่พอใจ อันจะพร่าชีวิตเสีย ๑ ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เป็นผู้

พยาบาลได้ง่าย

องค์ของภกิษุผู้ไม่เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง

ภกิษุผูพ้ยาบาลไข้ท่ีประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควรพยาบาลไข้ คอืเป็นผูไ้ม่สามารถ

เพื่อประกอบยา ๑ ไม่รู้จักของแสลงและไม่แสลง คือน�าของแสลงเข้าไปให้ กันของไม่

แสลงออกเสีย ๑ พยาบาลไข้เห็นแก่อามิส ไม่มีจิตเมตตา ๑ เป็นผู้เกลียดที่จะน�า

อุจจาระ ปัสสาวะ เขฬะ หรือของท่ีอาเจียนออกไป ๑ เป็นผู้ไม่สามารถจะช้ีแจงให้

คนไข้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเรงิด้วยธรรมกีถาในกาลทกุเมือ่ ๑ ภกิษผุูพ้ยาบาล

ไข้ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรพยาบาลไข้
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องค์ของภกิษุผู้เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง

ภิกษุผู้พยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ ควรพยาบาลไข้ คือเป็นผู้สามารถ 

ประกอบยา ๑ รูจ้กัของแสลงและไม่แสลง คอืกนัของแสลงออก น�าของไม่แสลงเข้าไป

ให้ ๑ มีจิตเมตตาพยาบาลไข้ ไม่เห็นแก่อามิส ๑ เป็นผู้ไม่เกลียดที่จะน�าอุจจาระ 

ปัสสาวะ เขฬะ หรอืของท่ีอาเจยีนออกไปเสยี ๑ เป็นผูส้ามารถทีจ่ะชีแ้จงให้คนไข้เหน็

แจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาในกาลทุกเม่ือ ๑ ภิกษุพยาบาลไข้ท่ี

ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรพยาบาลไข้

เรื่องให้บาตรจวีรของผู้ถงึมรณภาพแก่คลิานุปัฏฐาก

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบท ได้เข้าไปอยู่ใน

อาวาสแห่งหนึง่ บรรดาภกิษ ุ๒ รปูนัน้ รปูหนึง่อาพาธ ภกิษเุหล่านัน้จงึได้ปรกึษาตกลง

กันดังน้ีว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ เพราะฉะนั้น  

พวกเราจงพยาบาลภกิษุรปูนีเ้ถดิ แล้วพากนัพยาบาลภกิษอุาพาธนัน้ เธออันภกิษเุหล่านัน้

พยาบาลอยู่ได้ถึงมรณภาพ ภิกษุเหล่านั้นจึงถือบาตรจีวรของเธอไปพระนครสาวัตถี 

แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสว่า เม่ือภิกษุถึงมรณภาพ 

สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรจวีร แต่ภกิษุผู้พยาบาลไข้มอีปุการะมาก เราอนญุาตให้สงฆ์มอบ

ไตรจีวรและบาตรแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้

ก็แลสงฆ์พึงให้ไตรจีวรและบาตรอย่างนี้ คือภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น พึงเข้าไป 

หาสงฆ์ แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า ภิกษุมช่ืีอน้ีถึงมรณภาพ นีจ้วีรและบาตรของท่าน ภกิษผุูฉ้ลาด 

ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้

“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้ไตรจีวร และ

บาตรของเธอ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ไตรจีวรและบาตรนี้แก่

ภิกษุผู้พยาบาลไข้ นี้เป็นญัตติ
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภกิษมุชีือ่นีถ้งึมรณภาพ นีไ้ตรจวีรและบาตร

ของเธอ สงฆ์ให้ไตรจวีรและบาตรนีแ้ก่ภกิษุผูพ้ยาบาลไข้ การให้ไตรจวีรและบาตรนีแ้ก่

ภิกษุผู้พยาบาลไข้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้

นั้นพึงพูด

สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้″

สามเณรถงึมรณภาพ

สมัยต่อมา สามเณรรูปหน่ึงมรณภาพ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่  

พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัว่า เมือ่สามเณรถึงมรณภาพ สงฆ์เป็นเจ้าของบาตร

จีวร แต่ภิกษุผู้พยาบาลไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์มอบจีวรและบาตรให้แก่

ภิกษุผู้พยาบาลไข้

กแ็ลสงฆ์พงึให้จวีรและบาตรอย่างน้ี คอืภกิษุผูพ้ยาบาลไข้นัน้ พงึเข้าไปหาสงฆ์ 

แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของเธอ 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

"ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สามเณรมีช่ือนีถ้งึมรณภาพ นีจ้วีรและบาตร

ของเธอ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้

พยาบาลไข้ นี้เป็นญัตติ

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สามเณรมชีือ่นีถ้งึมรณภาพ นีจ้วีรและบาตร

ของเธอ สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ การให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้

พยาบาลไข้ ชอบแก่ท่านผูใ้ด ท่านผู้น้ันพงึเป็นผูน้ิง่ ไม่ชอบแก่ท่านผูใ้ด ท่านผูน้ัน้พงึพูด

สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 

ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้"
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ภกิษุและสามเณรช่วยกันพยาบาลไข้

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณรรูปหนึ่ง ช่วยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ  

เธออันภิกษุและสามเณรนั้นพยาบาลอยู่ ได้ถึงมรณภาพ ภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น จึงได้

มคีวามปรวิติกว่า เราพงึให้ส่วนจวีรแก่สามเณรผูพ้ยาบาลไข้อย่างไรหนอ ภกิษทุัง้หลาย

กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตรัสอนุญาตว่า เราอนุญาตให้มอบ

ส่วนแก่สามเณรผู้พยาบาลไข้เท่า ๆ กัน

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหน่ึงมีของใช้มาก มีบริขารมาก ได้ถึงมรณภาพ ภิกษุ 

ทัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ตรัสว่า เมือ่ภกิษถุงึมรณภาพ 

สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรจวีร แต่ภกิษุผู้พยาบาลไข้มอีปุการะมาก เราอนญุาตให้สงฆ์มอบ

ไตรจีวรและบาตรให้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ บรรดาสิ่งของเหล่านั้น สิ่งใดเป็นลหุภัณฑ์

ลหุบรขิาร สิง่นัน้เราอนญุาตให้สงฆ์พร้อมเพรยีงกนัแบ่ง บรรดาส่ิงของเหล่านัน้ ส่ิงใด

เป็นครุภัณฑ์ครุบริขาร สิ่งน้ันเป็นของสงฆ์ผู้อยู่ในจตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา  

ไม่ควรแบ่ง ไม่ควรแจก

เรื่องสมาทานตติถยิวัตรมเีปลอืยกายเป็นต้น๑๒ 

ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงเปลือยกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว

ได้กราบทูลค�านี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

พรรณนาคุณแห่งความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความก�าจัด อาการที่น่า

เล่ือมใส การไม่สะสม การปรารภความเพยีร โดยอเนกปรยิาย การเปลอืยกายนีย่้อม

เป็นไปเพ่ือความมักน้อย ความสนัโดษ ความขัดเกลา ความก�าจดั อาการทีน่่าเลือ่มใส 

การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้าขอประทาน 

พระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตการเปลือยกายแก่

ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า

๑๒ วิ. มหา. ๕/๑๖๘/๒๓๒. 
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พระผูม้พีระภาคพทุธเจ้าทรงติเตยีนว่า ดกู่อนโมฆบรุษุคอืบรุษุเปล่า การกระท�า

ของเธอนั้นไม่สมควร ไฉนเธอจึงได้สมาทานการเปลือยกาย ที่พวกเดียรถีย์สมาทาน

เล่า การกระท�าของเธอนั้นไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใส  

ครัน้แล้วทรงท�าธรรมกีถา รบัสัง่กะภกิษทุัง้หลายว่า ภกิษไุม่พงึสมาทานการเปลอืยกาย

ที่พวกเดียรถีย์สมาทาน รูปใดสมาทาน ต้องอาบัติถุลลัจจัย

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าคากรอง ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าเปลือกไม้กรอง  

ภิกษุรูปหน่ึงนุ่งผ้าผลไม้กรอง ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้ากัมพลท�าด้วยผมคน ภิกษุรูปหนึ่ง 

นุ่งผ้ากัมพลท�าด้วยขนสัตว์ ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าท�าด้วยปีกนกเค้า ภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้า 

หนังเสือ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้กราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพรรณนาคุณแห่งความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา 

ความก�าจดั อาการท่ีน่าเล่ือมใส การไม่สะสม การปรารภความเพยีร โดยอเนกปรยิาย 

หนังเสือนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความก�าจัด  

อาการทีน่่าเล่ือมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปรยิาย ขอพระผู้มี-

พระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตหนังเสือเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด

พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงตเิตยีนว่า ดกู่อนโมฆบุรุษ การกระท�าของเธอนัน้ไม่สมควร 

ไฉนเธอจึงได้ทรงผ้าคากรองเป็นต้นตลอดจนถึงผ้าหนังเสืออันเป็นธงชัยของเดียรถีย์

เล่า การกระท�าของเธอนัน้ไม่เป็นไปเพือ่ความเลือ่มใสของชมุชนทีย่งัไม่เลือ่มใส เป็นต้น 

คร้ันแล้วทรงท�าธรรมกีถา รบัสัง่กะภกิษทุัง้หลายว่า ภกิษุไม่พงึทรงผ้าคากรองเป็นต้น

ตลอดจนถึงหนังเสืออันเป็นธงชัยของเดียรถีย์ รูปใดทรงต้องอาบัติถุลลัจจัย

สมยัต่อมา ภกิษรุปูหนึง่นุง่ผ้าท�าด้วยก้านดอกรกั รปูหนึง่นุง่ผ้าท�าด้วยเปลอืกปอ 

เข้าไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้า แล้วได้กราบทลูค�านีแ้ก่พระผูม้พีระภาคเจ้าว่า พระผูม้-ี 

พระภาคเจ้าทรงพรรณนาคณุแห่งความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความก�าจดั 

อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ผ้าท�าด้วย

ก้านดอกรัก ผ้าท�าด้วยเปลือกปอนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อย ความสันโดษ  

ความขัดเกลา ความก�าจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร 

โดยอเนกปริยาย ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตผ้าท�าด้วย 

ก้านดอกรัก ผ้าท�าด้วยเปลือกปอ แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเถิด
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พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า การกระท�าของเธอนั้นไม่สมควร ไฉนเธอ

จึงได้นุ่งผ้าท�าด้วยก้านดอกรัก นุ่งผ้าท�าด้วยเปลือกปอเล่า การกระท�าของเธอนั้น  

ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ครั้นแล้วทรงท�าธรรมีกถารับสั่ง

กะภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าท�าด้วยก้านดอกรัก ไม่พึงนุ่งผ้าท�าด้วยเปลือกปอ 

รูปใดนุ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ

พระฉัพพัคคยี์ทรงจวีรสคีรามล้วนเป็นต้น

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วน ทรงจีวรสีเหลืองล้วน  

ทรงจีวรสีแดงล้วน ทรงจีวรสีบานเย็นล้วน ทรงจีวรสีด�าล้วน ทรงจีวรสีแสดล้วน ทรง

จีวรสีชมพูล้วน ทรงจีวรที่ไม่ตัดชาย ทรงจีวรมีชายยาว ทรงจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้  

ทรงจีวรมีชายเป็นแผ่น สวมเสื้อ สวมหมวก ทรงผ้าโพก ประชาชนพากันเพ่งโทษ  

ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง

นั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า

พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัห้ามว่า ภกิษไุม่พงึทรงจวีรสคีรามล้วน ไม่พงึทรงจวีร

สเีหลอืงล้วน ไม่พงึทรงจวีรสแีดงล้วน ไม่พงึทรงจวีรสบีานเยน็ล้วน ไม่พงึทรงจวีรสดี�าล้วน 

ไม่พึงทรงจวีรสีแสดล้วน ไม่พงึทรงจวีรสชีมพลู้วน ไม่พงึทรงจวีรทีไ่ม่ตดัชาย ไม่พงึทรง

จวีรมชีายยาว ไม่พงึทรงจวีรมชีายเป็นลายดอกไม้ ไม่พงึทรงจวีรมชีายเป็นแผ่น ไม่พงึ

สวมเสื้อ ไม่พึงสวมหมวก ไม่พึงทรงผ้าโพก รูปใดทรง ต้องอาบัติทุกกฏ

เรื่องจวีรยังไม่เกดิแก่ผู้จ�าพรรษา

กโ็ดยสมยันัน้แล ภกิษทุัง้หลายทีจ่�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรยงัไม่เกดิขึน้ หลกีไป

เสียบ้าง สึกเสียบ้าง ถึงมรณภาพบ้าง ปฏิญญาเป็นสามเณรบ้าง ปฏิญญาเป็นผู้บอก

ลาสิกขาบ้าง ปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุบ้าง ปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริตบ้าง ปฏิญญา

เป็นผูม้จิีตฟุ้งซ่านบ้าง ปฏญิญาเป็นผูก้ระสบักระส่ายเพราะเวทนาบ้าง ปฏญิญาเป็นผูถ้กู

สงฆ์ยกเสยีฐานไม่เหน็อาบตับ้ิาง ปฏญิญาเป็นผูถู้กสงฆ์ยกเสยี ฐานไม่ท�าคนือาบตับ้ิาง 
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ปฏญิญาเป็นผูถ้กูสงฆ์ยกเสยีฐานไม่สละคนืทฏิฐอัินลามกบ้าง ปฏญิญาเป็นบณัเฑาะก์บ้าง 

ปฏญิญาเป็นคนลกัเพศบ้าง ปฏิญญาเป็นผู้เข้ารตีเดยีรถย์ีบ้าง ปฏญิญาเป็นสตัว์ดิรัจฉานบ้าง 

ปฏญิญาเป็นผูฆ่้ามารดาบ้าง ปฏญิญาเป็นผูฆ่้าบดิาบ้าง ปฏญิญาเป็นผูฆ่้าพระอรหนัต์บ้าง 

ปฏิญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีบ้าง ปฏิญญาเป็นผู้ท�าลายสงฆ์บ้าง ปฏิญญาเป็น 

ผู้ท�าร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิตบ้าง ปฏิญญาเป็นอุภโตพยัญชนกบ้าง ภิกษุ 

ทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแนะน�าดังต่อไปนี้ว่า ก็ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�าพรรษาแล้ว 

เมื่อจีวรยังไม่เกิดขึ้น หลีกไปเสีย เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้

อนึง่ ในข้อนี ้ภกิษุท่ีจ�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรยงัไม่เกดิขึน้ สกึเสยี ถงึมรณภาพ 

ปฏิญญาเป็นสามเณร ปฏิญญาเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ  

สงฆ์เป็นเจ้าของ

อน่ึง ในข้อน้ี ภิกษุท่ีจ�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรยงัไม่เกดิขึน้ ปฏญิญาเป็นผูว้กิลจรติ 

ปฏิญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ปฏิญญาเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญญาเป็น

ผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ท�าคืนอาบัติ 

ปฏญิญาเป็นผูถ้กูสงฆ์ยกเสยีฐานไม่สละคนืทฏิฐอินัลามก เม่ือผูร้บัแทนทีส่มควรมีอยู่ 

สงฆ์พึงให้

อน่ึง ในข้อนี้ ภิกษุท่ีจ�าพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่เกิดข้ึน ปฏิญญาเป็น 

บัณเฑาะก์เป็นต้น จนถึงปฏิญญาเป็นอุภโตพยัญชนก สงฆ์เป็นเจ้าของ

อนึง่ ในข้อนี ้ภกิษท่ีุจ�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรเกดิขึน้แล้ว แต่ยงัไม่ทนัได้แบ่งกนั 

หลีกไปเสีย เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้

อนึง่ ในข้อนี ้ ภิกษุท่ีจ�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรเกดิขึน้แล้ว แต่ยงัไม่ทนัได้แบ่งกนั 

สกึเสยี ถงึมรณภาพ ปฏญิญาเป็นสามเณร ปฏญิญาเป็นผูบ้อกลาสกิขา ปฏญิญาเป็น

ผู้ต้องอันติมวัตถุ สงฆ์เป็นเจ้าของ

อนึง่ ในข้อนี ้ภกิษท่ีุจ�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรเกดิขึน้แล้ว แต่ยงัไม่ทนัได้แบ่งกนั 

ปฏญิญาเป็นผูว้กิลจรติ ปฏญิญาเป็นผูม้จีติฟุ้งซ่าน ปฏิญญาเป็นผูก้ระสบักระส่ายเพราะ
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เวทนา ปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสีย

ฐานไม่ท�าคนือาบตั ิปฏิญญาเป็นผู้ถกูสงฆ์ยกเสยีฐานไม่สละคนืทฏิฐิอนัลามก เมือ่ผูรั้บ

แทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้

อนึง่ ในข้อนี ้ภกิษท่ีุจ�าพรรษาแล้ว เมือ่จวีรเกดิขึน้แล้ว แต่ยงัไม่ทนัได้แบ่งกนั 

ปฏิญญาเป็นบัณเฑาะก์เป็นต้น จนถึงปฏิญญาเป็นอุภโตพยัญชนก สงฆ์เป็นเจ้าของ

อน่ึง ในข้อน้ี เม่ือจวีรยงัไม่เกิดขึน้แก่ภกิษทุัง้หลายทีจ่�าพรรษาแล้ว สงฆ์แตกกนั 

คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยเปล่งวาจาว่า 

ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ นั่นเป็นของสงฆ์เท่านั้น

อน่ึง ในข้อน้ี เม่ือจวีรยงัไม่เกิดขึน้แก่ภกิษทุัง้หลายทีจ่�าพรรษาแล้ว สงฆ์แตกกนั 

คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน ด้วยเปล่ง

วาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์ นั่นเป็นของสงฆ์เท่านั้น

อน่ึง ในข้อน้ี เม่ือจวีรยงัไม่เกิดขึน้แก่ภกิษทุัง้หลายทีจ่�าพรรษาแล้ว สงฆ์แตกกนั 

คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยเปล่งวาจาว่า 

ข้าพเจ้าถวายฝ่ายหนึ่ง นั้นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง

อน่ึง ในข้อน้ี เม่ือจวีรยงัไม่เกิดขึน้แก่ภกิษทุัง้หลายทีจ่�าพรรษาแล้ว สงฆ์แตกกนั 

คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้าในฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน ด้วยเปล่ง

วาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่ฝ่ายหนึ่ง นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง

อนึง่ ในข้อนี ้เมือ่จวีรเกดิขึน้แล้วแก่ภกิษุท้ังหลายท่ีจ�าพรรษา แต่ยังมิทันได้แบ่ง 

สงฆ์แตกกัน พึงแบ่งส่วนให้ภิกษุทุกรูปเท่า ๆ กัน

เรื่องพระเรวตเถระฝากจวีร

ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเรวตะฝากจีวรแก่ภิกษุรูปหนึ่งไปถวายท่าน 

พระสารีบุตร ด้วยสั่งว่า จงถวายจีวรผืนน้ีแก่พระเถระ ในระหว่างทางภิกษุรูปนั้นได้ 

ถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะต่อท่านพระเรวตะ
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กาลต่อมา ท่านพระเรวตะมาพบท่านพระสารีบุตร จึงเรียนถามว่า ผมฝาก
จีวรมาถวายพระเถระ ท่านได้รับจีวรนั้นแล้วหรือ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ผมยังไม่
เหน็จวีรนัน้เลย ท่านพระเรวตะจงึได้ถามภกิษุรปูนัน้ว่า ผมฝากจวีรมาแก่ท่านให้ถวาย
พระเถระ ไหนจีวรนั้น ภิกษุนั้นตอบว่า ผมได้ถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะต่อท่าน 
ภกิษทุัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แก่พระผูม้พีระภาคเจ้า พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัแนะน�า 
ดังต่อไปนี้

อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ 
ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง  
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง

อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า จงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ 
ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง  
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า จงให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษ ุมชีือ่นี ้
ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็น
จีวรมรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องแล้ว ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ  
ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า จงให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษ ุมชีือ่นี ้
ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้รับถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็น
จีวรมรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่า
ถือเอาถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า จงให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษ ุมชีือ่นี ้
ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ทั้ง ๒ รูปถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐาน
เป็นมรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง อธิษฐานเป็นจีวรของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐาน
ไม่ถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า ฉันให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษุ มชีือ่นี้ 
ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง 

ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง
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อน่ึง ในข้อน้ี ภิกษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า ฉันให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษ ุมชีือ่น้ี 

ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสียในระหว่างทางเพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง  

ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า ฉันให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษุ มชีือ่นี้ 

ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็น

จวีรมรดกของผูฝ้าก ชือ่ว่าอธษิฐานไม่ถกูต้อง ถือเอาเสยีเพราะ วสิาสะต่อผูร้บั ชือ่ว่า

ถือเอาถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า ฉันให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษุ มชีือ่นี้ 

ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ผู้รับถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็น

จีวรมรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือ

เอาไม่ถูกต้อง

อนึง่ ในข้อน้ี ภกิษุฝากจวีรแก่ภิกษไุปด้วยส่ังว่า ฉันให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษุ มชีือ่นี้ 

ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทางว่า ทั้ง ๒ รูปถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐาน

เป็นจีวรมรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้อง อธิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้รับ  

ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง

จวีรที่เกดิขึ้นม ี๘ มาตกิา๑๓ 

๑.  ถวายแก่สีมา 

๒.  ถวายตามกติกา 

๓.  ถวายในสถานที่จัดภิกษา 

๔.  ถวายแก่สงฆ์ 

๑๓ วิ. มหา. ๕/๑๗๒/๒๓๙. 
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๕.  ถวายแก่อุภโตสงฆ์ คือสงฆ์ ๒ ฝ่าย 

๖.  ถวายแก่สงฆ์ผู้จ�าพรรษาแล้ว 

๗.  ถวายเจาะจง 

๘.  ถวายแก่บุคคล

ที่ชื่อว่าถวายแก่สีมา คือภิกษุมีจ�านวนเท่าใดอยู่ภายในสีมา ภิกษุเหล่านั้นพึง

แบ่งกัน

ที่ชื่อว่าถวายตามกติกา คือวัดมีหลายแห่ง ยอมให้มีลาภเสมอกัน เมื่อทายก

ถวายในวัดหนึ่ง ชื่อว่าเป็นอันถวายทุกวัด

ที่ชื่อว่าถวายในสถานที่จัดภิกษา คือถวายในสถานที่ ๆ ทายกท�าสักการะ

ประจ�าแก่สงฆ์

ที่ชื่อว่าถวายแก่สงฆ์ คือสงฆ์อยู่พร้อมหน้ากันแบ่ง 

ทีช่ือ่ว่าถวายแก่อภุโตสงฆ์คอืสงฆ์ ๒ ฝ่าย คอืแม้มภีกิษุมาก มภีกิษณุรีปูเดยีว 

ก็พึงให้ฝ่ายละครึ่ง แม้มีภิกษุณีมาก มีภิกษุรูปเดียว ก็พึงให้ฝ่ายละครึ่ง

ที่ชื่อว่าถวายแก่สงฆ์ผู้จ�าพรรษาแล้ว คือภิกษุมีจ�านวนเท่าใดจ�าพรรษาอยู่ใน

อาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นพึงแบ่งกัน

ที่ช่ือว่าถวายเจาะจง คือถวายเฉพาะยาคู ภัตตาหาร ของควรเคี้ยว จีวร 

เสนาสนะ หรือเภสัช

ที่ชื่อว่าถวายแก่บุคคล คือถวายด้วยวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุ

มีชื่อนี้

ต่อไปนี้จะได้แสดงอธิบายในจีวรขันธกะ เฉพาะบางเรื่องท่ีมีในอรรถกถา  

อยู่ในถ้อยค�าอธิบายความของจีวรขันธกะ ที่พระอรรถกถาจารย์ได้เรียบเรียงไว้
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อดตีของหมอชวีกโกมารภัจจ์

นับแต่กัลป์นี้ไปแสนกัลป์ ชีวกได้เห็นแพทย์ผู ้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระ ซึ่งมีคุณแผ่ไปในภายในบริษัทท้ัง ๔ ว่า  

หมอน้ีเป็นพุทธอุปัฏฐาก จึงคิดว่าท�าอย่างไรหนอเราจะพึงถึงฐานันดรเช่นนี้บ้าง  

แล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด ๗ วัน ถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้กระท�าความปรารถนาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  

ในอนาคตกาล ข้าพระองค์พึงเป็นพุทธอุปัฏฐากบ้าง เหมือนอย่างหมอคนโน้น  

เป็นอุปัฏฐากของพระองค์เถิด ชีวกนั้นผู้แม้อันความปรารถนาเดิมนั้นเตือนใจอยู่  

จึงหมายเอาเฉพาะศิลปะทางแพทย์คิดว่า เราพึงเรียนศิลปะเถิด

ก็ในสมัยนั้น พวกพ่อค้าชาวเมืองตักกสิลา ได้ไปเพื่อเฝ้าอภัยราชกุมาร  

ชีวกจึงถามพวกพ่อค้าเหล่านั้นว่า พวกท่านมาจากไหน เขาได้ตอบว่า มาจากเมือง 

ตักกสิลา จึงถามว่า ในเมืองนั้นมีอาจารย์ผู ้สอนศิลปะทางแพทย์ไหม ได้ฟังว่า  

แพทย์ผู ้เป็นทิศาปาโมกข์มีอาศัยอยู่ในเมืองตักกสิลา จึงสั่งว่า เวลาที่ท่านจะไป  

ขอให้บอกเราด้วย

พ่อค้าเหล่าน้ันได้กระท�าตามสั่ง เขาไม่ทูลลาพระบิดา ได้ไปเมืองตักกสิลา  

กับพ่อค้าเหล่านั้น ด้วยเหตุน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์คือพระอาจารย์ผู้ร้อยกรอง 

พระไตรปิฎกจึงกล่าวว่า ไม่ทูลลาอภัยราชกุมาร ครั้นไปถึงเมืองตักกสิลา จึงเข้าไปหา

อาจารย์แพทย์เมืองตักกสิลาผู้มีชื่อเสียง

อาจารย์ได้ถามว่า พ่อเป็นใครกัน

กต็อบว่า เป็นนดัดาของพระเจ้าพมิพสิารมหาราช เป็นบตุรของอภยัราชกมุาร

แพทย์ถามว่า ก็เหตุไรเล่าจึงมาที่นี่

เขาตอบว่า เพื่อศึกษาศิลปะในส�านักของท่าน แล้วกล่าวว่า ท่านอาจารย์  

ผมอยากศึกษาศิลปะในส�านักอาจารย์นั้น
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ศิษย์เหล่าอ่ืนมีขัตติยราชกุมารเป็นต้น ได้ให้ทรัพย์แก่อาจารย์แล้วไม่กระท�า

การงานอะไร ศึกษาแต่ศิลปะเท่านั้นฉันใด ชีวกหาได้กระท�าฉันนั้นไม่ เขาไม่ได้ให้

ทรพัย์อะไร ๆ เป็นอย่างธมัมันเตวาสกิ กระท�าการงานของอปัุชฌาย์ในเวลาหนึง่ ศกึษา

ในเวลาหนึง่เท่านัน้ แม้เมือ่เป็นอย่างนัน้ กลุบตุรผูส้มบรูณ์ด้วยอภินหิาร เพราะตนเป็น

ผู้มีปัญญา ย่อมเรียนได้มาก เรียนได้เร็ว ย่อมจ�าทรงไว้ดี ทั้งศิลปะที่เขาเรียนแล้ว  

ย่อมไม่หลงลมื ได้ยนิว่าเพยีง ๗ ปี ชวีกนีเ้รยีนแพทย์ศิลปะจบเท่าทีอ่าจารย์รูท้ัง้หมด  

ซึ่งศิษย์เหล่าอื่นเรียนถึง ๑๖ ปี

ฝ่ายพระสักกเทวราชได้มีพระร�าพึงอย่างนี้ว่า ชีวกนี้จักเป็นอุปัฏฐากผู้มี 

ความคุ้นเคยอย่างยอดของพระพุทธเจ้า เอาเถิด เราจะให้เขาศึกษาการประกอบยา  

จึงเข้าสิงในสรีระของอาจารย์ให้ชีวกนั้นศึกษาการประกอบยา โดยวิธีที่แพทย์สามารถ

รักษาโรคไม่มีส่วนเหลือ ยกเว้นวิบากของกรรมเสีย ให้หายด้วยการประกอบยาขนาน

เดียวเท่านั้น

ส่วนเขาส�าคญัว่า เราเรยีนในส�านกัอาจารย์ เพราะฉะนัน้ พอท้าวสกักะปล่อย

ด้วยทรงด�าริว่า บัดนี้ชีวกสามารถเพื่อเยียวยาได้ เขาจึงคิดอย่างนั้น แล้วถามอาจารย์

ส่วนอาจารย์ทราบดว่ีา ชวีกน้ีไม่ได้เรยีนศลิปะด้วยอานภุาพของเรา เรยีนด้วย

อานุภาพของเทวดา จึงได้กล่าวว่า ให้เที่ยวไปในที่ ๑ โยชน์โดยรอบแล้วก็หาดูว่า  

ยงัมต้ีนไม้สกัต้นหนึง่ทีไ่ม่ใช่ยาอยู่หรอืไม่ ถ้ามใีห้น�ามา ดัง่นี ้และเวลาทีจ่ะกลบักไ็ด้ให้

เสบียงไปมีประมาณน้อย เพราะเหตุว่าแพทยาจารย์นั้นได้มีความวิตกอย่างนี้ว่า ชีวก

นี้เป็นบุตรของมหาสกุล พอไปถึงเท่าน้ันจักได้สักการะใหญ่จากส�านักบิดาและปู่  

เหตน้ัุน เขาจกัไม่รูค้ณุของเราหรอืของศิลปะ แต่เขาสิน้เสบยีงในกลางทางแล้ว จกัต้อง

ใช้ศลิปะ จกัรูคุ้ณของเราและของศิลปะเป็นแน่แท้ เพราะเหตนุัน้ จงึให้เสบยีงแต่เพยีง

เล็กน้อยเท่านั้น

อนึ่ง ยังมีข้อเบ็ดเตล็ดท่ีอ่ืนท่ีควรทราบในค�าอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ 

นั้น เรื่องผ้าสิไวยกะ ได้ยินว่า ผ้าสิไวยกะที่ชีวกโกมารภัจจ์ถวายพระพุทธเจ้านั้น คือ

ผ้าอวมงคลที่เขาท้ิงที่ป่าช้าในอุตตรกุรุทวีป มนุษย์ในทวีปนั้นเอาผ้านั้น ห่อหุ้มศพ 
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คนตายแล้วทิง้เสยี นกหสัดลีงิค์ก�าหนดห่อนัน้ว่าเป็นชิน้เนือ้ เฉ่ียวเอาไปวางทีย่อดเขา

หิมพานต์ เปลือ้งผ้าออกแล้วกนิ พวกพรานไพรพบผ้าเข้า น�ามาถวายพระเจ้าจณัฑปัชโชต 

พระเจ้าจัณฑปัชโชตพระราชทานหมอชีวก อาจารย์บางพวกกล่าวว่า หญิงผู้ฉลาด 

ในแค้วนสิวี ฟั่นด้ายด้วยขนสัตว์ ๓ เส้น ผ้าสิไวยกะนั้นทอด้วยด้ายนั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท�าภัตกิจแล้ว หมอชีวกนั้นซึ่งได้รับพระราชทาน  

ผ้าสิไวยกะจากพระเจ้าจัณฑปัชโชต ได้ถือคู่ผ้าสิไวยกะนั้นเข้าเฝ้าถวายพระพุทธเจ้า 

ขอประทานพรถวายคหบดจีวีรแก่สงฆ์ ในระหว่างนีคื้อตัง้แต่พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัรู้ 

จนถึงเรื่องถวายคหบดีจีวรที่เกิดขึ้น เป็นเวลา ๒๐ ปี ซึ่งหมายความว่า ในช่วงเวลา 

๒๐ ปีตั้งแต่ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทรงผ้าบังสุกุลจีวรกันอย่างเดียว  

แต่มาเร่ิมทรงผ้าคหบดีจีวรตั้งแต่เมื่อชีวกโกมารภัจจ์ได้ขอประทานพรถวายผ้าคหบดี

จีวรแก่สงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต และชีวกโกมารภัจจ์เอง ก็ได้ถวายคู่ผ้าสิไวยกะ

นั้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นประเดิม

ที่เรียกว่า กาสี ๑ นั้น เป็นมาตราเงิน คือ ๑,๐๐๐ เรียกว่า กาสี ๑

ผ้าโกเชาว์ หรือผ้าโกชวะ เป็นผ้าท�าด้วยขนสัตว์ คล้ายกับผ้าปาวาร

ธนัญชานสิูตร๑๔ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน สวนที่ใช้เลี้ยง

กระแต เขตพระนครราชคฤห์ สมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักขิณา-

คิริชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหนึ่งจ�าพรรษาอยู่ในพระนคร

ราชคฤห์ ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงทักขิณาคิริชนบท ได้ปราศรัยกับท่าน 

พระสารบีตุร คร้ันผ่านการปราศรยัพอให้ระลกึถงึกนัไปแล้วนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่

๑๔ ม. ม. ๑๓/๖๗๒-๗๐๓/๖๒๓-๖๔๐. 
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ท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุนั้นว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระประชวร 

และยังทรงพระก�าลังอยู่หรือ ภิกษุนั้นกราบเรียนว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรง 

พระประชวร ยังทรงพระก�าลังอยู่ ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ก็ภิกษุสงฆ์ไม่ป่วยไข้ 

และยงัมกี�าลงัอยู่หรือ ภกิษนุั้นกลา่วตอบวา่ แม้ภกิษสุงฆ์กไ็ม่ปว่ยไขแ้ละยงัมีก�าลงัอยู่ 

ท่านพระสารีบุตรถามว่า ธนัญชานิพราหมณ์อยู่ที่ใกล้ประตูตัณฑุลปาละ ในพระนคร

ราชคฤห์นั้น เขาไม่ป่วยไข้และยังมีก�าลังอยู่หรือ ภิกษุนั้นกล่าวตอบว่า แม้ธนัญชานิ-

พราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีก�าลังอยู่ ท่านพระสารีบุตรถามว่า ธนัญชานิพราหมณ์

นั้นยังเป็นผู้ไม่ประมาทหรือ ภิกษุน้ันได้กราบเรียนท่านว่า ที่ไหนธนัญชานิพราหมณ์

ของเราจะไม่ประมาท เขาอาศยัพระราชา เทีย่วปล้นพวกพราหมณ์และคฤหบด ีอาศยั

พวกพราหมณ์และคฤหบดีปล้นพระราชา ภรรยาของเขาผู้มีศรัทธา ซึ่งน�ามาจากสกุล

ทีม่ศีรัทธา ท�ากาละเสยีแล้ว เขาได้หญงิอืน่มาเป็นภรยิาผูห้าศรัทธามไิด้ เขาน�ามาจาก

สกุลที่ไม่มีศรัทธา ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า เราได้ฟังว่า ธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้

ประมาท เป็นอันได้ฟังชั่วหนอ ท�าไฉน เราจะพึงได้พบกับธนัญชานิพราหมณ์บางครั้ง

บางคราว ท�าไฉน จะพึงได้เจรจาปราศรัยกันสักเล็กน้อย

ครัง้นัน้ ท่านพระสารบุีตรอยูใ่นทกัขณิาคริชินบทพอสมควรแล้ว จงึหลกีจารกิ

ไปทางพระนครราชคฤห์ เที่ยวจาริกไปโดยล�าดับ ได้ถึงพระนครราชคฤห์แล้ว ได้ยิน

ว่า สมยันัน้ท่านพระสารบุีตรอยู่ ณ พระวหิารเวฬวุนั สวนทีใ่ช้เลีย้งกระแต ใกล้พระนคร

ราชคฤห์ ครัง้นัน้เวลาเช้า ท่านพระสารบีตุรนุง่แล้ว ถอืบาตรและจวีรเข้าไปยงัพระนคร

ราชคฤห์ สมัยนั้น ธนัญชานิพราหมณ์ใช้คนให้รีดนมโคอยู่ที่คอกโคภายนอกพระนคร 

ท่านพระสารบุีตรเทีย่วบณิฑบาตในพระนครราชคฤห์ ภายหลงัภตั กลบัจากบณิฑบาต

แล้ว เข้าไปหาธนญัชานพิราหมณ์ถงึทีอ่ยู ่ธนญัชานพิราหมณ์ได้เห็นท่านพระสารบีตุร

ก�าลังมาแต่ไกล จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวว่า นิมนต์ดื่มน�้านมสดทาง

นี้เถิด ท่านพระสารีบุตร ท่านยังมีเวลาฉันอาหาร ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า อย่าเลย

พราหมณ์ วนันีฉ้นัท�าภตักจิเสร็จแล้ว ฉนัจักพกักลางวันทีโ่คนต้นไม้โน้น ท่านพงึมาใน

ที่นั้น ธนัญชานิพราหมณ์รับค�าท่านพระสารีบุตรแล้ว ครั้งนั้น ธนัญชานิพราหมณ์

บริโภคอาหารเวลาเช้าเสร็จแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร ได้ปราศรัยกับท่าน 

พระสารีบตุร ครัน้ผ่านการปราศรยัพอให้ระลกึถงึกนัไปแล้ว จงึนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่
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ท่านพระสารีบตุรได้ถามว่า ธนัญชาน ิ ท่านเป็นผูไ้ม่ประมาทหรอื ธนญัชาน-ิ

พราหมณ์ได้ตอบว่า ที่ไหนข้าพเจ้าจะไม่ประมาท เพราะข้าพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาบิดา 

ต้องเลี้ยงบุตรภริยา ต้องเล้ียงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ ต้องท�ากิจส�าหรับมิตร

และอ�ามาตย์ แก่มิตรและอ�ามาตย์ ต้องท�ากิจส�าหรับญาติสาโลหิต ต้องท�ากิจส�าหรับ

แขกแก่แขก ต้องท�าบุญที่ควรท�าแก่ปุพพเปตชน ส่งไปให้ปุพพเปตชน ต้องท�าการ

บวงสรวงแก่พวกเทวดา ต้องท�าราชการให้แก่หลวง แม้กายนี้ก็ต้องให้อิ่มหน�า ต้องให้

เจรญิ ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บุคคลบางคนใน

โลกนี้ เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งบิดามารดา  

นายนริยบาลจะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยงันรก เพราะเหตแุห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม

และประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือว่า เราเป็นผู้ประพฤติ 

ไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งบิดามารดา ขอนายนิรยบาลอย่าพึง

ฉดุคร่าเราไปนรกเลย หรือมารดาบิดาของผูน้ัน้จะพงึได้ตามความปรารถนาว่า ผูน้ีเ้ป็น

ผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งเราทัง้หลาย ขอนายนริยบาล

อย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์ได้กล่าวตอบท่านว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ท่านสารีบุตร ที่แท้ถึง 

ผู้นั้นจะคร�่าครวญมากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี้ เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งบุตรและภริยา 

นายนิรยบาลจะพึงฉุดคร่าผู้นั้นไปนรก เพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรม 

ประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่า เราประพฤติไม่ชอบ

ธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตุแห่งบตุรและภริยา ขอนายนริยบาลอย่าพงึฉดุคร่า

เราไปนรกเลย หรอืว่าบตุรภรยิาของผูน้ัน้ จะพงึได้ตามความปรารถนาว่า ผูน้ีป้ระพฤติ

ไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึง

ฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ที่แท้ถึงท่านผู้นั้นจะคร�่าครวญ

มากมาย นายนิรยบาลก็จะพึงโยนเขาลงในนรกจนได้
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ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งทาสกรรมกร และคน

รับใช้ นายนิรยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปนรก เพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบ

ธรรม ประพฤตผิดิธรรม เขาจะพงึได้ตามความปรารถนาหรอืหนอว่า เราเป็นผูป้ระพฤติ

ไม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งทาสกรรมกรและคนรบัใช้ ขอนายนริยบาล

อย่าพงึฉดุคร่าเราไปนรกเลย หรอืว่าพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ของเขาจะพงึได้ตาม

ความปรารถนาว่า ผูน้ี้ประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งเราทัง้หลาย 

ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร�่าครวญมากมาย 

นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งมิตรและอ�ามาตย์  

นายนริยบาลจะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยงันรก เพราะเหตแุห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม 

ประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่า เราเป็นผู้ประพฤติ 

ไม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งมติรและอ�ามาตย์ ขอนายนริยบาลอย่า

พงึฉดุคร่าเราไปนรกเลย หรอืว่ามติรและอ�ามาตย์ของเขาพงึได้ตามความปรารถนาว่า  

ผูน้ีป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งเราท้ังหลาย ขอนายนริยบาล

อย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนญัชานพิราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนัน้ ท่านพระสารบีตุร ทีแ่ท้ถงึผูน้ัน้

จะคร�่าครวญมากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลบางคน 

ในโลกน้ี ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต  

นายนริยบาลจะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยงันรก เพราะเหตแุห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม 

ประพฤตผิดิธรรม เขาจะได้ตามความปรารถนาหรอืหนอว่า เราประพฤติไม่ชอบธรรม 

ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไป

นรกเลย หรือว่าญาติสาโลหิตของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่า ผู้นี้ประพฤติไม่
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ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึง 

ฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนญัชานพิราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนัน้ ท่านพระสารบีตุร ทีแ่ท้ถงึผูน้ัน้

จะคร�่าครวญมากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี้ ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งแขก นายนิรยบาลจะ

พึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรก เพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิด

ธรรม เขาจะพงึได้ตามความปรารถนาหรอืหนอว่า เราประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤติ

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งแขก ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลย หรือว่า

แขกของเราจะพึงได้ตามความปรารถนาว่า ผูน้ีป้ระพฤตไิม่ชอบธรรมประพฤตผิิดธรรม 

เพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ท่านพระสารีบุตร ที่แท้ถึงผู้นั้น  

จะคร�่าครวญมากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี ้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตุแห่งปุพพเปตชน นายนริยบาล 

จะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยังนรก เพราะเหตแุห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิ

ธรรม เขาจะพงึได้ตามความปรารถนาหรอืหนอว่า เราประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤติ

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งปุพพเปตชน ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลย 

หรือว่าปุพพเปตชนของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่า ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรม 

ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไป

นรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ที่แท้ถึงผู้น้ันจะคร�่าครวญ

มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี้ ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเทวดา นายนิรยบาล
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จะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยังนรก เพราะเหตแุห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิ

ธรรม เขาจะพงึได้ตามความปรารถนาหรอืหนอว่า เราประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤติ

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเทวดา ขอนายนิรยบาล อย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลย หรือ

ว่าเทวดาของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่า ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ที่แท้ถึงผู้น้ันจะคร�่าครวญ

มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี ้ประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งพระราชา นายนริยบาล 

จะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยังนรก เพราะเหตแุห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิ

ธรรม เขาจะพงึได้ตามความปรารถนาหรอืหนอว่า เราประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤติ

ผดิธรรม เพราะเหตแุห่งพระราชา ขอนายนริยบาลอย่าพงึฉุดคร่าเราไปนรกเลย หรือ

ว่าพระราชาของเขาผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่า ผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรม 

ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไป

นรกเลย

ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ที่แท้ถึงผู้น้ันจะคร�่าครวญ 

มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบุีตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลบางคนใน

โลกนี้ ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกาย  

เพราะเหตแุห่งการท�านบุ�ารงุกาย นายนริยบาลจะพงึฉดุคร่าเขาผูน้ัน้ไปยังนรก เพราะ

เหตุแห่งการประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เขาจะพงึได้ตามความปรารถนา

หรือหนอว่า เราประพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม เพราะเหตแุห่งการเลีย้งกาย 

เพราะเหตแุห่งการท�านบุ�ารงุกาย ขอนายนริยบาล อย่าพงึฉุดคร่าเราไปนรกเลย หรอื

ว่าชนเหล่าอืน่ของเขาจะพงึได้ตามความปรารถนาว่า ผูน้ีป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤติ

ผดิธรรม เพราะเหตแุห่งการเลีย้งกาย เพราะเหตแุห่งการท�านบุ�ารงุกาย ขอนายนริยบาล 

อย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย
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ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้น ที่แท้ถึงผู้น้ันจะคร�่าครวญ

มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้

ท่านพระสารบีตุรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บคุคลผู้ประพฤติ

ไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา กับบุคคลผู้ประพฤติ 

ชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานพิราหมณ์กล่าวตอบว่า ผูท้ีป่ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 

เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ไม่ประเสริฐ ส่วนผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 

เพราะเหตแุห่งมารดาบดิา ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤตชิอบธรรม และการประพฤติ

ถูกธรรม ประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  

เป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก และให้ปฏิบัติ

ปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ 

ผดิธรรม เพราะเหตแุห่งบตุรและภรยิา กบับคุคลผูป้ระพฤตชิอบธรรม ประพฤตถูิกธรรม 

เพราะเหตุแห่งบุตรและภริยา ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า บุคคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 

เพราะเหตแุห่งบตุรและภรยิา ไม่ประเสรฐิ ส่วนบคุคลผูป้ระพฤตชิอบธรรม ประพฤติ

ถูกธรรม เพราะเหตุแห่งบุตรและภริยา ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและ

การประพฤติถกูธรรม ประเสรฐิกว่าการประพฤตไิม่ชอบธรรมและการประพฤตผิดิธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  

เป็นเครือ่งให้บคุคลอาจเลีย้งบตุรและภรยิาได้ ไม่ต้องท�ากรรมอนัลามก และให้ปฏบิตัิ

ปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บุคคลผูป้ระพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผดิธรรม 

เพราะเหตแุห่งพวกทาสกรรมกรและคนรบัใช้ กับบคุคลผูป้ระพฤติชอบธรรม ประพฤติ

ถกูธรรม เพราะเหตแุห่งพวกทาสกรรมกรและคนรบัใช้ ไหนจะประเสรฐิกว่ากนั
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ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิด

ธรรม เพราะเหตแุห่งพวกทาสกรรมกรและคนรบัใช้ ไม่ประเสรฐิ ส่วนบคุคลผูป้ระพฤติ

ชอบธรรม ประพฤตถิกูธรรม เพราะเหตแุห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ ประเสรฐิ 

ด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกว่าการประพฤติ

ไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  

เป็นเคร่ืองให้บุคคลอาจเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ได้ ไม่ต้องกระท�ากรรม  

อันลามก และให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ 

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งมิตรและอ�ามาตย์ กับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติ 

ถูกธรรม เพราะเหตุแห่งมิตรและอ�ามาตย์ ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิด 

ธรรม เพราะเหตุแห่งมิตรและอ�ามาตย์ ไม่ประเสริฐ ส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม 

ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแห่งมิตรและอ�ามาตย์ ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤติ 

ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและ  

การประพฤติผิดธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  

เป็นเครื่องให้บุคคลอาจท�ากรณียกิจแก่มิตรและอ�ามาตย์ได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก 

และให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ 

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต กับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤต ิ

ถูกธรรม เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า บุคคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 

เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต ไม่ประเสริฐ ส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติ

ถูกธรรม เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและ

การประพฤติถกูธรรม ประเสรฐิกว่าการประพฤตไิม่ชอบธรรมและการประพฤตผิดิธรรม
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ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  
เป็นเครื่องให้บุคคลอาจท�ากรณียกิจแก่ญาติสาโลหิตได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก  
และให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บุคคลผูป้ระพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผดิธรรม 
เพราะเหตแุห่งแขก กบับคุคลผูป้ระพฤตชิอบธรรม ประพฤตถิกูธรรม เพราะเหตแุห่ง
แขก ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานพิราหมณ์ตอบว่า บคุคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 
เพราะเหตุแห่งแขก ไม่ประเสริฐ ส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 
ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤตชิอบธรรมและการประพฤตถูิกธรรม ประเสรฐิกว่าการ
ประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  
เป็นเคร่ืองให้บคุคลอาจท�ากรณยีกจิแก่แขกได้ ไม่ต้องท�ากรรมอนัลามก และให้ปฏบิตัิ
ปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ 
ผดิธรรม เพราะเหตแุห่งปุพพเปตชน กบับคุคลผู้ประพฤตชิอบธรรม ประพฤตถิกูธรรม 
เพราะเหตุแห่งปุพพเปตชน ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานพิราหมณ์ตอบว่า บคุคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 
เพราะเหตุแห่งปุพพเปตชน ไม่ประเสริฐ ส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติ
ถูกธรรม เพราะเหตุแห่งปุพพเปตชน ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤติชอบธรรม และ
การประพฤติถกูธรรม ประเสรฐิกว่าการประพฤตไิม่ชอบธรรมและการประพฤตผิดิธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  
เป็นเครื่องให้บุคคลอาจท�ากรณียกิจแก่ปุพพเปตชนได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก และ
ให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ 
ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งเทวดา กับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 
เพราะเหตุแห่งเทวดา ไหนจะประเสริฐกว่ากัน
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ธนญัชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า บุคคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 

เพราะเหตแุห่งเทวดา ไม่ประเสรฐิ ส่วนบคุคลผูป้ระพฤตชิอบธรรม ประพฤตถูิกธรรม 

เพราะเหตแุห่งเทวดา ประเสรฐิ ด้วยว่าการประพฤตชิอบธรรม และการประพฤติถกูธรรม 

ประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นที่มีเหตุ ประกอบด้วยธรรม เป็น

เครื่องให้บุคคลอาจท�ากรณียกิจแก่เทวดาได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก และให้ปฏิบัติ

ปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน บุคคลผูป้ระพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผดิธรรม 

เพราะเหตแุห่งพระราชา กบับคุคลผูป้ระพฤตชิอบธรรม ประพฤตถิกูธรรม เพราะเหตุ

แห่งพระราชา ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานิพราหมณ์กล่าวตอบว่า บุคคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 

เพราะเหตแุห่งพระราชา ไม่ประเสรฐิ ส่วนบคุคลผูป้ระพฤตชิอบธรรม ประพฤตถิกูธรรม 

เพราะเหตุแห่งพระราชา ประเสริฐ ด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติ

ถูกธรรม ประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  

เป็นเครื่องให้บุคคลอาจท�ากรณียกิจแก่พระราชาได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก และให้

ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ 

ผิดธรรม เพราะเหตุแห่งการเล้ียงกาย เพราะเหตุแห่งการท�านุบ�ารุงกาย กับบุคคล 

ผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกาย เพราะเหตุแห่ง

การท�านุบ�ารุงกาย ไหนจะประเสริฐกว่ากัน

ธนญัชานพิราหมณ์ตอบว่า บคุคลผูป้ระพฤตไิม่ชอบธรรม ประพฤตผิดิธรรม 

เพราะเหตแุห่งการเลีย้งกาย เพราะเหตุแห่งการท�านบุ�ารงุกาย ไม่ประเสรฐิ ส่วนบคุคล

ผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกาย เพราะเหตุแห่ง

การท�านบุ�ารงุกาย ประเสรฐิ ด้วยว่าการประพฤตชิอบธรรมและการประพฤตถูิกธรรม 

ประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม
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ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า การงานอย่างอื่นท่ีมีเหตุ ประกอบด้วยธรรม  

เป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงกาย ท�านุบ�ารุงกายได้ ไม่ต้องท�ากรรมอันลามก และให้

ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้ มีอยู่

ครั้งนั้นแล ธนัญชานิพราหมณ์ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตร 

ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว

คร้ันสมัยต่อมา ธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก  

จึงเรียกบรุุษคนหนึง่มาว่า บรุษุผูเ้จรญิ มานีเ่ถดิท่าน ท่านจงไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า

ถึงที่ประทับ จงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเศียรเกล้าตามค�า 

ของเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธนัญชานิพราหมณ์อาพาธได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก  

เขาขอถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า และจงไปหาท่าน

พระสารีบุตรถึงที่อยู่ แล้วจงไหว้เท้าท่านพระสารีบุตรตามค�าของเราว่า ข้าแต่ท่าน 

ผูเ้จรญิ ธนญัชานพิราหมณ์อาพาธ ได้รบัทกุข์ เป็นไข้หนกั เขาไหว้เท้าท่านพระสารบุีตร

ด้วยเศียรเกล้า แล้วจงเรียนท่านอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอโอกาส  

ขอท่านพระสารบุีตรจงอาศยัความอนเุคราะห์เข้าไปยงันเิวศน์ของธนัญชานพิราหมณ์เถดิ

บุรุษนั้นรับค�าธนัญชานิพราหมณ์แล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ 

ประทบั ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว นัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ แล้วได้กราบทลู

ว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ธนญัชานพิราหมณ์อาพาธ ได้รบัทกุข์ เป็นไข้หนกั เขาถวาย

บงัคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศยีรเกล้า แล้วได้เข้าไปหาท่านพระสารีบตุร 

ถึงที่อยู่ ไหว้ท่านพระสารีบุตรแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้เรียนท่าน 

พระสารบีตุรว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ธนัญชานิพราหมณ์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก  

เขาไหว้เท้าของท่านพระสารบีตุรด้วยเศยีรเกล้า และสัง่มาอย่างนีว่้า ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ 

ข้าพเจ้าขอโอกาส ขอท่านพระสารีบุตร จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศน์ของ

ธนัญชานิพราหมณ์เถิด ท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีภาพ

ล�าดับนั้น ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปยังนิเวศน์  

ของธนญัชานิพราหมณ์ แล้วนั่งบนอาสนะทีเ่ขาจดัถวาย ได้ถามธนญัชานพิราหมณ์ว่า  

ดูก่อนธนัญชานิ ท่านยังพอทนได้หรือ พอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาค่อย

ถอยลงไม่เจริญขึ้นหรือ อาการปรากฏค่อยคลายไม่ทวีขึ้นหรือ
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ธนัญชานิพราหมณ์กราบเรียนว่า ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ข้าพเจ้าทนไม่ไหว 

จะยงัชวีติให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านกั เจรญิขึน้ ไม่ถอยเลย ปรากฏ

อาการทวียิ่งขึ้น ไม่ลดถอย ข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญ เปรียบเหมือนบุรุษมีก�าลัง 

เอาเหล็กแหลมคมกดศีรษะฉันใด ข้าพเจ้าก็ฉันนั้นแล ลมเสียดแทงศีรษะกล้านัก  

ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ข้าพเจ้าทนไม่ไหว จะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของ

ข้าพเจ้ากล้านัก เจรญิขึน้ ไม่ถอยเลย ปรากฏอาการทวียิง่ขึน้ ไม่ลดถอย เปรยีบเหมอืน

บุรุษมีก�าลัง เอาเส้นเชือกที่เขม็งมัดรัดศีรษะฉันใด เวทนาในศีรษะของข้าพเจ้าก็เหลือ

ทนฉนันัน้ ข้าพเจ้าทนไม่ไหว จะยงัชวีติให้เป็นไปไม่ได้ ทกุขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านกั 

เจริญขึ้น ไม่ถอยเลย ปรากฏอาการทวียิ่งขึ้น ไม่ลดถอย ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร  

เปรียบเหมือนนายโคฆาตคือคนฆ่าโคหรือลูกมือนายโคฆาตผู้ช�านาญ เอามีดส�าหรับ

เชือดเนื้อโคอันคมมาเชือดท้องฉันใด ข้าพเจ้าก็ฉันนั้น ลมเสียดท้องกล้านัก ข้าพเจ้า

ทนไม่ไหว จะยงัชวีติให้เป็นไปไม่ได้ ทกุขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านกั เจริญขึน้ ไม่ถอยเลย 

ปรากฏอาการทวยีิง่ขึน้ ไม่ลดถอย ข้าแต่ท่านพระสารบีตุร เปรยีบเหมือนบรุษุมีก�าลงั 

๒ คน ช่วยกันจับบุรุษมีก�าลังน้อยกว่าคนละแขน รมย่างไว้ที่หลุมถ่านเพลิงฉันใด  

ในกายของข้าพเจ้าก็ร้อนเหลือทนฉันนั้น ข้าพเจ้าทนไม่ไหว จะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ 

ทกุขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านกั เจรญิขึน้ ไม่ถอยเลยปรากฏอาการทวยีิง่ขึน้ ไม่ลดถอย

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ธนัญชานิ ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน นรก

กับก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานดีกว่านรก 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน ก�าเนิดสัตว์ 

ดิรัจฉานกับปิตติวิสัย ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า ปิตติวิสัยดีกว่าก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน ปิตติวิสัย กับ

มนุษย์ ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า มนุษย์ดีกว่าปิตติวิสัย 
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ท่านพระสารบีตุรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน มนษุย์กบัเทวดา

ชั้นจาตุมมหาราช ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เทวดาชั้นจาตุมมหาราชดีกว่ามนุษย์ 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน เทวดาชั้น 

จาตุมมหาราชกับเทวดาชั้นดาวดึงส์ ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เทวดาชั้นดาวดึงส์ดีกว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราช 

ท่านพระสารบีตุรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน เทวดาชัน้ดาวดงึส์

กับเทวดาชั้นยามา ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เทวดาชั้นยามาดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน เทวดาชั้นยามา

กับเทวดาชั้นดุสิต ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เทวดาชั้นดุสิตดีกว่าเทวดาชั้นยามา 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน เทวดาชั้นดุสิต

กับเทวดาชั้นนิมมานรดี ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ตอบว่า เทวดาชั้นนิมมานรดีดีกว่าเทวดาชั้นดุสิต 

ท่านพระสารีบตุรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนัน้เป็นไฉน เทวดาช้ันนมิมานรดี

กับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ไหนจะดีกว่ากัน

ธนญัชานพิราหมณ์ตอบว่า เทวดาชัน้ปรนมิมิตวสวัตดีดกีว่าเทวดาชัน้นมิมานรดี

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉน เทวดาชั้น 

ปรนิมมิตวสวัตดีกับพรหมโลก ไหนจะดีกว่ากัน

ธนัญชานิพราหมณ์ถามว่า ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า พรหมโลกหรือ ท่าน

พระสารีบุตรกล่าวว่า พรหมโลกหรือ
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ครัง้นัน้ ท่านพระสารบีตุรมคีวามด�ารว่ิา พราหมณ์เหล่านีน้้อมใจไปในพรหมโลก 

ถ้ากระไร เราพงึแสดงทางเพือ่ความเป็นสหายกบัพรหมแก่ธนญัชานพิราหมณ์เถดิ ดงันี้ 

แล้วจึงกล่าวว่า ธนัญชานิ เราจักแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหม ท่านจงฟัง  

จงตั้งใจให้ดี เราจักกล่าว ธนัญชานิพราหมณ์รับค�าท่านพระสารีบุตรแล้ว

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า ก็ทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมเป็นไฉน  

ดูก่อนธนัญชานิ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู ่ 

ทศิที ่ ๒ ทศิท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ กเ็หมือนกนั ตามนยันี ้ ทัง้เบือ้งบน เบือ้งล่าง เบือ้งขวาง  

แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้า ในที่ทุกสถาน ด้วยใจ

อันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหัคคตะ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มี 

ความเบียดเบียนอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหม อีกประการหนึ่ง 

ภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณา มีใจประกอบด้วยมุทิตา มีใจประกอบด้วยอุเบกขา  

แผ่ไปสู่ทิศหน่ึงอยู่ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกันตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน  

เบือ้งล่าง เบือ้งขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้า 

ในที่ทุกสถาน ด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณา มทิุตา อเุบกขาอนัไพบลูย์ เป็นมหคัคตะ 

หาประมาณมไิด้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ นี้แลเป็นทางเพื่อความเป็นสหาย

กับพรหม

ธนัญชานิพราหมณ์กล่าวว่า ถ้าเช่นนั้น ขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า ตามค�าของข้าพเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

ธนัญชานิพราหมณ์ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มี-

พระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า

คร้ังน้ันแล ท่านพระสารบุีตรได้ประดษิฐานธนญัชานพิราหมณ์ไว้ในพรหมโลก

ชั้นต�่า ในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงท�าให้ยิ่งข้ึนได้ แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป เมื่อท่าน 

พระสารีบุตรหลีกไปไม่นาน ธนัญชานิพราหมณ์ท�ากาละแล้วไปบังเกิดยังพรหมโลก

คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ภิกษุทั้งหลาย  

สารีบุตรนี้ได้ประดิษฐานธนัญชานิพราหมณ์ไว้ในพรหมโลกชั้นต�่า ในเมื่อยังมีกิจ 

ที่จะพึงท�าให้ยิ่งขึ้นได้ แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป
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คร้ังนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวาย

บังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ธนัญชานิพราหมณ์ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก เขาถวายบังคม

พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า

พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัว่า สารบีตุร ท�าไมเธอจงึประดษิฐานธนญัชานพิราหมณ์

ไว้ในพรหมโลกชัน้ต�า่ ในเมือ่ยงัมกีจิอนัพงึท�าให้ยิง่ขึน้ไปได้ แล้วลกุจากอาสนะหลกีไปเล่า

ท่านพระสารบุีตรกราบทลูว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระองค์มคีวามคดิเห็น

อย่างน้ีว่า พราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปพรหมโลก ถ้ากระไร เราพึงแสดงทางเพื่อ 

ความเป็นสหายกับพรหมแก่ธนัญชานิพราหมณ์เถิด ดั่งนี้ พระเจ้าข้า

พระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสว่า สารบีตุร ธนญัชานิพราหมณ์ท�ากาละไปบังเกดิใน

พรหมโลกแล้ว

ในพระสูตรนี้ ได้แสดงถึงเรื่องท่านพระสารีบุตรเท่ียวจาริกไปในทักขิณาคิริ-

ชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ท่านพระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายว่า ภูเขาชื่อคิริ 

ค�าน้ีเป็นช่ือของชนบทในด้านทศิทกัษณิแห่งภเูขาทีต่ัง้ล้อมกรงุราชคฤห์ และในพระสตูร

ที่กล่าวว่า ธนัญชานิพราหมณ์อยู่ท่ีใกล้ประตูตัณฑุลปาละ ในพระนครราชคฤห์นั้น  

ท่านอธิบายว่า กรุงราชคฤห์มีประตูใหญ่ ๓๒ ประตู ประตูเล็ก ๖๔ ประตู บรรดา

ประตเูหล่านัน้ ประตหูนึง่ช่ือว่า ประตูตณัฑลุปาละ ท่านพระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าว

หมายเอาประตูตัณฑุลปาละน้ัน และข้อที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนแจ้งแก่ท่าน 

พระสารีบุตร คือท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุทั้งหลายว่า ธนัญชานิพราหมณ์นั้นยัง

เป็นผู้ไม่ประมาทหรือ ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลว่า ที่ไหนได้ ธนัญชานิพราหมณ์ของ

เราจะไม่ประมาท เขาอาศยัพระราชาเทีย่วปล้นพวกพราหมณ์และคฤหบดี อาศัยพวก

พราหมณ์และคฤหบดีปล้นพระราชา ท่านอธิบายว่า ธนัญชานิพราหมณ์อันพระราชา

ทรงส่งไปว่า จงไปเกบ็ส่วนแบ่งข้าวกล้าโดยไม่เบยีดเบยีนประชาชน เขาไปเก็บข้าวกล้า

มาหมดเลย และเป็นผู้อันประชาชนพูดว่า อย่าท�าพวกข้าพเจ้าให้ฉิบหาย กลับกล่าว

ว่า ข้าวกล้าท่ีหว่านไว้ในราชสกุลมีน้อย พระราชาทรงส่ังเราอย่างนี้ในเวลาที่จะมา 

ทีเดียว พวกท่านอย่าได้คร�่าครวญไปเลย ธนัญชานิพราหมณ์อาศัยพระราชาอย่างนี้ 
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ชื่อว่าย่อมปล้นพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ข้าวเข้าบ้านตนโดยส่วนมาก ส่งเข้า

ราชสกุลมีประมาณน้อยแล และถูกพระราชาตรัสถามว่า ท่านไม่ได้ ท�าการบีบบังคับ

พราหมณ์และคฤหบดท้ัีงหลายหรอื กก็ราบทลูว่า พระเจ้าข้า ในวาระนีน้ามข้ีาวกล้าน้อย 

เพราะฉะนัน้ เม่ือข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้บีบบังคบัเกบ็เอา จงึไม่มากแล ธนญัชานพิราหมณ์

อาศัยพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายอย่างนี้ ปล้นพระราชา

มาตาสูตร๑๕ 

สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะ จาริกไปใน 

ทักขิณาคิริชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ก็สมัยนั้น นันทมารดาอุบาสิกา  

ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ ่ง สวดปารายนสูตรท�านองสรภัญญะ  

สมัยนั้น ท้าวเวสสวัณมหาราชมีกรณียกิจบางอย่าง เสด็จจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณ 

ได้ทรงสดับนันทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตรท�านองสรภัญญะ ประทับรอฟัง 

จนจบ ขณะนั้นนันทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตรท�านองสรภัญญะ จบแล้วนิ่งอยู่ 

ท้าวเวสสวณัมหาราชทรงทราบว่ากถาของนนัทมารดาอุบาสิกาจบแล้ว จงึทรงอนโุมทนา

ว่า สาธ ุพีห่ญงิ สาธ ุพีห่ญงิ นนัทมารดาอุบาสกิาถามว่า ดกู่อนท่านผูม้พีกัตร์อนัเจรญิ 

ท่านนี้คือใครเล่า

ท้าวเวสสวัณมหาราชตอบว่า เราคือท้าวเวสสวัณมหาราช พี่ชายของเธอ 

นันทมารดาอุบาสิกากล่าวว่า ดีละ ถ้าเช่นนั้น ขอธรรมบรรยายท่ีดิฉันสวด

แล้วนี้ จงเป็นเครื่องต้อนรับแด่ท่าน

ท้าวเวสสวัณมหาราชกล่าวว่า ดีแล้ว นั่นจงเป็นเครื่องต้อนรับแก่ฉัน พรุ่งนี้

ภิกษสุงฆ์มท่ีานพระสารบุีตรและท่านพระมหาโมคคลัลานะเป็นประมขุ ยงัไม่ได้ฉนัเช้า 

จักมาถึงเวฬุกัณฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆ์หมู่นั้น แล้วพึงอุทิศทักษิณาทานให ้

ฉันด้วย ก็การท�าอย่างนี้จักเป็นเครื่องต้อนรับฉัน

๑๕ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๐/๖๔. 
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ล�าดับนั้น ครั้นล่วงราตรีนั้นไป นันทมารดาอุบาสิกาสั่งบุรุษผู้หนึ่ง ให้จัดแจง

ขาทนยีโภชนยีาหารอนัประณตีไว้ในนเิวศน์ของตน คร้ังนัน้ ภกิษุสงฆ์มีท่านพระสารบีตุร 

และท่านพระมหาโมคคลัลานะเป็นประมขุ ยังไม่ได้ฉันเช้า เดนิทางมาถึงเวฬุกณัฏกนคร 

นันทมารดาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษผู้หน่ึงมาสั่งว่า มาเถิด ท่านจงไปยังอารามบอก 

ภัตตกาลแด่ภิกษุสงฆ์ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กาลนี้เป็นภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศน์

ของแม่เจ้านนัทมารดาส�าเรจ็แล้ว บรุษุนัน้รับค�านนัทมารดาอบุาสิกาแล้ว ไปยังอาราม

บอกภัตตกาลแด่ภิกษุสงฆ์อย่างน้ัน ครั้งนั้น เวลาเช้า ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตร 

และท่านพระโมคคัลลานะเป็นประมุข นุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศน์ของ

นนัทมารดาอบุาสกิา นัง่เหนอือาสนะทีเ่ขาจดัไว้ ล�าดบันัน้ นนัทมารดาอุบาสกิาองัคาส

ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตร และท่านพระโมคคัลลานะเป็นประมุขให้อิ่มหน�าส�าราญ  

ด้วยขาทนียโภชนียาหาร อันประณีต ด้วยมือของตน ครั้นทราบว่าท่านพระสารีบุตร

ฉนัเสร็จ ลดมอืลงจากบาตรแล้ว จงึนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ ครัง้นัน้ ท่านพระสารบีตุร

ได้ถามว่า ใครบอกการมาถงึของภกิษสุงฆ์แก่ท่านเล่า นนัทมารดาอบุาสกิากราบเรยีนว่า 

ดิฉันลุกข้ึนในเวลาใกล้รุ่ง สวดปารายนสูตรท�านองสรภัญญะจบแล้วนั่งอยู่ ล�าดับนั้น 

ท้าวเวสสวัณมหาราชทรงทราบถึงการจบคาถาของดิฉันแล้ว ทรงอนุโมทนาว่า สาธุ  

พี่หญิง สาธุ พ่ีหญิง ดิฉันถามว่า ท่านนี้คือใครเล่า ท้าวเวสสวัณตอบว่า เราคือ 

ท้าวเวสสวัณมหาราช พี่ชายของเธอ ดิฉันกล่าวว่า ดีละ ถ้าเช่นนั้น ขอธรรมบรรยาย

ทีด่ฉินัสวดแล้วนี ้จงเป็นเครือ่งต้อนรบัแด่ท่าน ท้าวเวสสวณั กล่าวว่าดแีล้ว นัน่จงเป็น

เครื่องต้อนรับฉันด้วย พรุ่งนี้ ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะ

เป็นประมุข ยังไม่ได้ฉันเช้า จักมาถึงเวฬุกัณฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆ์หมู่นั้น 

แล้วพึงอุทิศทักษิณาทานให้ฉันด้วย ก็การท�าอย่างนี้จงเป็นไปเพี่อความสุขแด่ท่าน 

ท้าวเวสสวัณมหาราชเถิด

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว ที่ท่านเจรจากัน  

ต่อหน้าได้กับท้าวเวสสวัณมหาราช ซึ่งเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มีศักดิ์มากอย่างนี้

นันทมารดาอุบาสิกากล่าวว่า ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว  

มิใช่เพียงเท่านี้ ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว แม้ข้ออื่นยังมีอีก ดิฉันมี

บุตรน้อยอยู่คนหนึ่งชื่อนันทะ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ พระราชาได้ข่มขี่ปลงเธอเสีย 



296 ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่ม ๒

จากชีวิตในเพราะเหตุเพียงนิดเดียว เมื่อบุตรของดิฉันนั้น ถูกจับแล้วก็ดี ก�าลังถูกจับ

ก็ดี ถูกฆ่าแล้วก็ดี ก�าลังจะถูกฆ่าก็ดี ถูกประหารแล้วก็ดี ก�าลังจะถูกประหารก็ดี  

ดิฉันไม่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตเลย

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว ที่ท่านช�าระแม้เพียง

จิตตุปบาทให้บริสุทธิ์

นันทมารดาอุบาสิกากล่าวว่า ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว  

แม้ข้ออื่นยังมีอีก สามีของดิฉันกระท�ากาละแล้วเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งอรรถกถา

แสดงว่าเป็นภุมมเทวดา มาแสดงตนแก่ดิฉันด้วยรูปร่างอย่างคร้ังก่อนทีเดียว ดิฉัน 

ไม่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเลย

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว ที่ท่านช�าระแม้เพียง

จิตตุปบาทให้บริสุทธิ์

นันทมารดาอุบาสิกากล่าวว่า ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว  

มิใช่เพียงเท่านี้ ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว แม้ข้ออื่นยังมีอีก ดิฉันยัง

สาวถูกส่งตัวให้แก่สามีหนุ่ม ไม่เคยคิดที่จะนอกใจเลย ไฉนจะประพฤตินอกใจด้วย 

กายเล่า

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว ที่ท่านช�าระแม้เพียง

จิตตุปบาทให้บริสุทธิ์

นันทมารดาอุบาสิกากล่าวว่า ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว  

มใิช่เพยีงเท่านี ้ธรรมของดิฉนัน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมมีาแล้ว แม้ข้ออืน่ยงัมอีกี เม่ือดฉัิน

แสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้ว ไม่รู้สึกว่าได้จงใจล่วงสิกขาบทอะไร ๆ เลย

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว ที่ท่านช�าระแม้เพียง

จิตตุปบาทให้บริสุทธิ์

นนัทมารดาอบุาสกิากล่าวว่า ธรรมของดฉินัน่าอศัจรรย์ ไม่เคยมมีาแล้ว มใิช่

เพียงเท่านี้ ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว แม้ข้ออื่นยังมีอีก ดิฉันหวังอยู่
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เพียงใด ดิฉันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปีติและ

สุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เข้าทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น 

ไม่มวีติก ไม่มีวจิาร เพราะวติกวจิารสงบไป มปีีตแิละสขุ เกดิจากสมาธิอยู ่มอีเุบกขา 

มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌานที่พระอริยเจ้า

ทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เข้าจตุตถฌาน  

ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขา

เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ เพียงนั้น

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ดูก่อนนันทมารดา ไม่เคยมีมาแล้ว

นันทมารดาอุบาสิกากล่าวว่า ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว  

มิใช่เพียงเท่านี้ ธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว แม้ข้ออื่นยังมีอีก ดิฉันไม่

พิจารณาเห็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว ข้อใด 

ข้อหนึ่ง ที่ยังละไม่ได้ในตน

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า น่าอัศจรรย์ ดูก่อนนันทมารดา ไม่เคยมีมาแล้ว

ล�าดบันัน้แล ท่านพระสารีบตุรได้ชีแ้จงให้นนัทมารดาอบุาสิกาเห็นแจ้ง สมาทาน 

อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป

ในอรรถกถาของมาตาสตูรนี ้ได้แสดงไว้ว่า ได้ยินว่า พระศาสดาทรงจ�าพรรษา

ปวารณาแล้ว ทรงละพระอัครสาวกทั้ง ๒ ไว้ เสด็จออกไปด้วยหมายจะเสด็จจาริกใน

ทกัขณิาคิริชนบท พระเจ้าปเสนทโิกศล ท่านอนาถปิณฑกิคฤหบดี วสิาขามหาอบุาสกิา 

และชนอื่นเป็นอันมาก ไม่สามารถจะให้พระศาสดาเสด็จกลับได้ ท่านอนาถปิณฑิก-

คฤหบดีน่ังครุ่นคิดในที่ลับว่า เราไม่สามารถจะให้พระศาสดาเสด็จกลับได้ ล�าดับนั้น 

นางทาสีช่ือปุณณาเห็นเข้าแล้วจึงถามว่า นายท่านมีอินทรีย์ไม่ผ่องใสเหมือนแต่ก่อน 

เป็นเพราะเหตไุร ท่านคฤหบดตีอบว่า พระศาสดาเสดจ็ออกไปสูท่ีจ่ารกิแล้ว ข้าไม่อาจ

ท�าให้พระองค์เสด็จกลับได้ ทั้งไม่ทราบว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเร็วหรือไม่ เพราะ

เหตุนั้น ข้าจึงนั่งครุ่นคิดอยู่ นางทาสีถามว่า ถ้าดิฉันให้พระทศพลเสด็จกลับได้เล่า  

ท่านเศรษฐจีะท�าอย่างไรแก่ดฉินั ท่านคฤหบดตีอบว่า ข้าจะท�าให้เจ้าเป็นไทส ินางทาสี

ไปถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลว่า ขอพระองค์ได้โปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าข้า  
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พระศาสดาตรัสว่า เพราะเหตุท่ีเรากลับ เจ้าจักกระท�าอะไรเล่า นางทาสีทูลว่า  

ขอพระองค์ได้โปรดทรงทราบว่า หม่อมฉันเป็นคนอาศัยผู้อื่นเขา หม่อมฉันไม่อาจท�า

อะไรอืน่ได้ แต่หม่อมฉนัจกัตัง้อยูใ่นสรณะ รกัษาศลี ๕ พระศาสดาตรสัว่า ดีละ ดลีะ 

ปณุณา แล้วเสดจ็กลบัในเพราะค�า ๆ เดยีวเท่านัน้ เพราะความเคารพในธรรม สมจรงิ

ดังพระด�ารัสท่ีตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเคารพในธรรม มีธรรมเป็นที่

เคารพ ดัง่นีพ้ระศาสดาเสดจ็กลับเข้าไปยังพระเชตวนัมหาวหิาร มหาชนได้ให้สาธกุาร

พันหน่ึงแก่นางปุณณา พระศาสดาทรงแสดงธรรมในสมาคมนั้น สัตว์ ๘๔,๐๐๐  

ดื่มน�้าอมฤตแล้ว ฝ่ายนางปุณณาอันเศรษฐีอนุญาตแล้ว ได้ไปสู่ส�านักของภิกษุณีแล้ว

บรรพชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ

มาแล้วตรัสว่า เราออกจาริกไป ณ ทิศใด เราจะไม่ไปในทิศนั้น พวกเธอพร้อมบริษัท

ของเธอจงจาริกไป ณ ทิศนั้น ดั่งนี้ แล้วจึงส่งไป

ค�าว่า เวฬุกัณฏกี นั้น ได้แก่ ผู้อาศัยอยู่ในเมืองเวฬุกัณฏกะ ได้ยินว่า  

ชาวเมืองนั้นพากันปลูกต้นไผ่รอบก�าแพง เพื่อจะรักษาก�าแพงเมืองนั้น เพราะเหตุนั้น 

เมืองนั้นจึงมีชื่อว่า เวฬุกัณฏกะนั่นแล

ค�าว่า ปารายน� ความว่า ธรรมอนัได้โวหารว่า ปารายนะ เพราะเป็นทีด่�าเนนิ

ไปถึงฝั่งคือพระนิพพาน

นนัทมารดาอรยิสาวกิา นัง่ในท่ีมีอารกัขาอนัเขาจดัแจงไว้ดแีล้ว บนพืน้ชัน้บน

แห่งปราสาท ๗ ชัน้ ให้ครึง่ราตรผ่ีานล่วงไปด้วยก�าลังแห่งสมาบติั ครัน้ออกจากสมาบัติ

แล้วคิดว่า เราจักให้ราตรีที่เหลือเพียงเท่านี้ ผ่านล่วงไปด้วยความยินดีอย่างไหน แล้ว 

กระท�าความตกลงว่า จะให้ผ่านล่วงไปด้วยความยินดีในธรรม ดั่งนี้แล้ว นั่งบรรลุผล 

๓ แล้วจึงกล่าวปารายนสูตรประมาณ ๒๕๐ คาถา โดยท�านองสรภัญญะอันไพเราะ

ท้าวเวสสวัณมหาราชทรงตรวจดูวิมานอันตั้งอยู่ในอากาศแล้ว ขึ้นสู่ยาน 

นาริวาหนะ เสด็จออกไปโดยทางอันผ่านส่วนเบื้องบนปราสาทนั้น ได้ยินเสียง 

ปารายนสูตร ครั้นแล้วตรัสถามว่า พนาย นั่นเสียงอะไร เมื่อยักขบริษัททูลว่า นั่นคือ

เสียงสวดโดยท�านองสรภัญญะของนันทมารดาอุบาสิกา ดั่งนี้แล้ว เสด็จลงรอคอยการ

จบเทศนานี้
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บทที่ว่า สาธุ พี่หญิง สาธุ พี่หญิง ก็คือท้าวเวสสวัณมหาราชตรัสว่า  

ธรรมเทศนาท่านรับมาดีแล้ว กล่าวดีแล้ว เราไม่เห็นอะไรที่จะต่างกัน ระหว่างวันที่ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ปาสาณกเจดีย์ ตรัสแก่ปารายนิกพราหมณ์ ๑๖ คน 

และที่น่ีท่านกล่าวในวันนี้ ค�าที่นี่ท่านกล่าวแล้วเป็นเสมือนกับพระด�ารัสท่ีพระศาสดา 

ตรสัแล้วนัน่แล เหมือนกับทองค�าที่ขาดตรงกลาง เมื่อจะให้สาธุการจึงตรัสอย่างนั้น

เพราะเสียงที่ดังถึงเพียงนี้ ก้องไปในท่ีที่มีอารักขาไว้ดังนี้ นันทมารดา  

อริยสาวิกาผู้บรรลุผล ๓ แล้ว ปราศจากความเกรงกลัว กล่าวว่า ท่านนี้เป็นใคร  

เป็นนาค เป็นครฑุ เป็นเทวดา เป็นมาร หรอืเป็นพรหม ดัง่นีแ้ล้ว เมือ่จะกล่าวกบัท้าว

เวสสวัณจึงกล่าวอย่างนี้

ท้าวเวสสวัณทรงส�าคัญพระอริยสาวิกาผู้เป็นพระอนาคามีว่าเป็นพี่ เพราะ

พระองค์เองเป็นพระโสดาบัน จึงตรัสว่า พี่หญิง แล้วจึงส�าคัญพระอริยสาวิกาผู้เป็น

พระอนาคามนีัน้ว่าเป็นน้องของพระองค์อกี เพราะนางยงัอยูใ่นปฐมวยั แต่พระองค์แก่

กว่า เพราะพระองค์มพีระชนมายถุงึ ๙ ล้านปีแล้ว จงึตรสัเรยีกพระองค์เองว่า พีช่าย

อุปกาชวีกพบพระพุทธเจ้า

จะแสดงเรื่อง อาชีวกชื่ออุปกะที่ได้พบพระพุทธเจ้าในสมัยต้นพุทธกาล ขณะ

เมือ่พระองค์ได้ตรัสรูแ้ล้วท่ีพุทธคยา และได้เสดจ็นัง่เสวยวิมตุตสุิขแล้ว ได้ทรงพจิารณา

ผู้ที่สมควรจะได้รับปฐมเทศนาของพระองค์

ทีแรก ได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้ง ๒ ก่อน คือท่านอาฬารดาบสและ 

อุททกดาบส ได้ทรงทราบว่าท่านทั้ง ๒ นั้นได้มรณภาพเสียแล้ว จึงทรงระลึกถึงฤษี 

ทั้ง ๕ ที่เรียกชื่อว่า ปัญจวัคคีย์ ทรงเห็นว่าสมควรจะรับปฐมเทศนาได้ จึงเสด็จ 

พระพุทธด�าเนินจากพุทธคยาเพื่อไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี อันเป็น

ที่ ๆ ท่านทั้ง ๕ นั้นได้อาศัยอยู่ ในขณะที่ทรงด�าเนินถึงที่ระหว่างต�าบลคยา และต้น 

มหาโพธิ ์ได้ทรงพบอาชวีกชือ่อปุกะ กไ็ด้ตรัสเล่าไว้ ตามพระบาลีใน ปาสราสสูิตร๑๖ ว่า

๑๖ ม. มู. ๑๒/๓๑๒-๓๒๘/๓๑๒-๓๓๕. 
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาชีวกชื่ออุปกะ ได้พบเราผู้ก�าลังเดินทางไกลที่ระหว่าง

ต�าบลคยาและต้นมหาโพธิ ์จงึถามเราว่า ผู้มอีาย ุอนิทรย์ีของท่านผ่องใสนกั ฉววีรรณ

ของท่านบรสุิทธิผ์ดุผ่อง ท่านบวชเฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจ

ธรรมของใคร เมือ่อปุกาชวีกถามอย่างนี ้เราจงึได้กล่าวตอบว่า เราเป็นผูค้รอบง�าธรรม

ทัง้ปวง รูธ้รรมทัง้ปวง ไม่ตดิข้องในธรรมทัง้ปวง ละเว้นธรรมทัง้ปวง ไปในธรรมเป็นที่

สิ้นตัณหา เพราะรู้ย่ิงด้วยตนเอง เราจะพึงแสดงใครเล่าว่าเป็นอาจารย์ อาจารย์ของ

เราไม่ม ีผูท้ีเ่หมอืนเราไม่ม ีผูท้ีเ่ทยีบเสมอเราไม่ม ีในโลกทัง้เทวโลก ความจริงเราเป็น

พระอรหันต์ เป็นศาสดาผูย้อดเยีย่มเป็นเอก เป็นสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นผูเ้ยน็ ดบักเิลส

แล้ว เราจะไปราชธานีของชาวกาสีเพื่อประกาศธรรมจักร โดยหมายจะย�่าอมฤตเภรี 

กลองธรรม ในโลกท่ีมืดมน อุปกาชวีกถามเราว่า เหตใุดท่านจงึปฏญิญาว่าเป็น อรหนัต

อนนัตชนิะ เราจงึกล่าวตอบว่า ผูท่ี้ถงึอาสวกัขัยคือส้ินอาสวะเช่นเรา ย่อมเป็นผูมี้นามว่า 

ชินะ เพราะเราชนะบาปธรรมทั้งหลายแล้ว ฉะนั้น เราจึงมีนามว่า ชินะ

เมือ่เรากล่าวตอบอย่างนี ้อปุกาชวีกนัน้ได้กล่าวว่า เป็นเช่นนัน้หรอืท่าน แล้ว

สั่นศีรษะแยกทางไป

อาชีวกชื่ออุปกะนี้ ได้มีเล่าไว้ในอรรถกถา ปาสราสิสูตรว่า เขาแยกทางไปสู่

วงักหารชนบท ในชนบทนัน้ อุปกาชวีกคืออาชวีกชือ่อปุกะ อาศยัหมูบ้่านพรานล่าเนือ้

อยู่ หัวหน้าพรานบ�ารุงเขาไว้ ในชนบทนั้น มีชาวประมงดุร้ายให้เขาอยู่ด้วยภาชนะใบ

เดียว (ฉบับพม่าว่า : มีแมลงดูดเลือด ชาวบ้านจึงให้เขาอยู่ในโอ่งน�้าใบหนึ่ง) พราน

ล่าเนื้อจะไปล่าเน้ือในท่ีไกล จึงสั่งธิดาชื่อนาวา (หรือ ฉาวา) ว่า อย่าประมาทใน 

พระอรหันต์ของเรา แล้วไปกบัเหล่าบุตรผูเ้ป็นพี ่ๆ กธ็ดิาของพรานนัน้มีรปูโฉมน่าชม 

สมบรูณ์ด้วยส่วนสดั วนัรุง่ขึน้อุปกะอาชวีกมาเรอืน พบหญงิรุน่นัน้เข้ามาเลีย้งดทู�าการ

ปรนนิบัติทุกอย่าง เกิดรักอย่างแรง ไม่อาจแม้แต่จะกิน ถือภาชนะอาหารไปที่อยู่  

วางอาหารไว้ข้างหนึ่ง คิดว่า ถ้าเราได้แม่นาวาจึงจะมีชีวิต ถ้าไม่ได้ก็จะตายเสีย แล้ว

นอนอดอาหาร วนัท่ี ๗ นายพรานกลับมา ถามเร่ืองอปุกะอาชวีกกบัธดิา ธดิาบอกว่า 

เขามาวันเดียวเท่านั้น แล้วไม่เคยมาอีก โดยชุดที่มาจากป่านั่นแหละ นายพรานบอก

ธิดาว่า พ่อจะเข้าไปถามเขาเอง แล้วไปทันที จับเท้าถามว่า ไม่สบายเป็นอะไรไป  

อุปกะอาชีวกถอนใจ กลิ้งเกลือกไปมา นายพรานกล่าวว่า บอกสิ ข้าอาจท�าได้ก็จัก 
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ท�าทกุอย่าง อปุกะอาชวีกจงึบอกว่า ถ้าเราได้แม่นาวา กจ็ะมีชวิีตอยู่ ถ้าไม่ได้กจ็ะตาย

ในทีน่ีแ่หละประเสรฐิกว่า นายพรานถามว่า ท่านรู้ศลิปะอะไรบ้าง อปุกะอาชวีกตอบว่า 

เราไม่รู้เลย นายพรานกล่าวว่า เมื่อไม่รู ้ศิลปะอะไร ๆ จะอยู่ครองเรือนได้หรือ  

อปุกะอาชวีกนัน้จงึกล่าวว่า ถงึเราไม่รู้ศิลปะ แต่เราจกัเป็นคนแบกเนือ้ของท่านมาขาย

ได้นะ นายพรานคิดว่า เขาชอบกิจการนี่ของเรา จึงให้ผ้านุ่งผืนหนึ่ง น�าไปเรือนมอบ

ธิดาให้ อาศัยการสมสู่ของคนทั้ง ๒ นั้น ก็เกิดบุตรขึ้นมาคนหนึ่ง ทั้ง ๒ สามีภรรยา

จึงตั้งชื่อบุตรว่า สุภัททะ เวลาบุตรร้องนางจะพูดว่า เจ้าลูกคนแบกเนื้อ เจ้าลูกพราน

เนื้อ อย่าร้อง ดังนี้เป็นต้น เย้ยหยันอุปกะด้วยเพลงกล่อมลูก อุปกะกล่าวว่า แม่นาง 

เจ้าเข้าใจว่าข้าไม่มีที่พึ่งหรือ ข้ามีสหายคนหนึ่งชื่ออนันตชินะ ข้าจะไปยังส�านักเขา  

นางนาวารู้ว่าสามีอึดอัดใจด้วยอาการอย่างนี้ จึงกล่าวบ่อย ๆ วันหนึ่ง อุปกะนั้นไม ่

บอกกล่าว ก็มุ่งหน้าไปยังมัชฌิมประเทศ

กส็มัยน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู ่ณ พระเชตวนัมหาวหิาร กรงุสาวตัถ ี

ทรงสั่งภิกษุท้ังหลายไว้ว่า ผู้ใดมาถามหาอนันตชินะ พวกท่านจงแสดงเราแก่เขา  

แม้อุปกาชีวกก็ถามเรื่อย ๆ ไปว่า อนันตชินะอยู่ไหน มาถึงกรุงสาวัตถีตามล�าดับ  

ยนือยูก่ลางพระวหิารถามว่า อนนัตชนิะอยู่ไหน ภกิษทุัง้หลายกพ็าเขาไปยงัส�านกัของ

พระผูม้พีระภาคเจ้า อปุกะนัน้เหน็พระผู้มพีระภาคเจ้า ทลูถามว่า พระผูม้พีระภาคเจ้า

จ�าข้าได้ไหม ตรัสว่า เออ จ�าได้สิ ก็ท่านอยู่ไหนล่ะ ทูลว่า วังกหารชนบท ตรัสว่า  

อปุกะท่านแก่แล้วนะ บวชได้หรอื ทลูว่า พอจะบวชได้ พระผูม้พีระภาคเจ้าให้การบวช 

ประทานกรรมฐานแก่เขา อุปกะน้ัน กระท�ากิจในกรรมฐาน ตั้งอยู่ในอนาคามิผล 

กระท�ากาละแล้ว ปังเกิดในสุทธาวาสชั้นอวิหา แล้วบรรลุพระอรหัตในขณะที่เกิด 

นัน่เอง จรงิอยู่ ชน ๗ คน พอเกดิในสทุธาวาสชัน้อวหิา กบ็รรลพุระอรหตั ในจ�านวน 

๗ คนนั้น อุปกะก็เป็นคนหนึ่ง สมจริงดังค�าที่กล่าวไว้ดังนี้ว่า

ภิกษุ ๗ รูปพ้นแล้ว สิ้นราคะโทสะแล้ว ข้ามกิเลสที่ซ่านไปในโลก เข้าถึง 

สุทธาวาสพรหมชั้นอวิหา คือ ๓ คน ได้แก่อุปกะ ปลคัณฑะ ปุกกุสาติ ๔ คน คือ

ภัททิยะ ขัณฑเทวะ พาหุทัตติ และปิงคิยะ ทั้ง ๗ คนนั้น ละกายมนุษย์แล้ว เข้าถึง

กายทิพย์
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นางจาปาเถร ี ในจาปาเถรคีาถา

พระจาปาเถรี คือพระเถรีภิกษุณีชื่อว่า จาปา ก็คือนางนาวานั้นเอง ในท่ีนี้

เรียกช่ือท่านว่าจาปา ก็คงจะเป็นอีกชื่อหนึ่งของท่าน ซึ่งเมื่ออุปกะอาชีวกออกบวช  

ไปแล้ว นางนาวาหรือจาปาผู้ภรรยาก็ออกบวชตาม จนบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา 

แล้วได้กล่าวคาถาเรยีกว่า “จาปาเถรีคาถา″ แสดงถึงถ้อยค�าท่ีโต้ตอบ ระหว่างอปุกาชวีก

และพระจาปาเถรีเองเม่ือครั้งยังไม่ได้บวช ตอนที่อุปกะจะออกบวช พระเถรีแม้รูปนี้

บ�าเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ สร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่ง 

พระนิพพานมาในภพนั้น ๆ สะสมกุศลมูลมาโดยล�าดับ สร้างสมสัมภารธรรม  

เครือ่งปรบัปรงุวโิมกข์คอืความหลดุพ้น มาในพทุธปุบาทกาล คอื กาลเป็นทีบั่งเกดิขึน้

ของพระพุทธเจ้าน้ี ก็บังเกิดเป็นลูกสาวของหัวหน้าพรานล่าเนื้อ ในหมู่พรานล่าเนื้อ

ต�าบลหนึ่ง ในวังกหารชนบท นางมีชื่อว่า จาปา ซึ่งที่เล่ามาก็คือนางนาวานั้นเอง

นกับวชอาชวีกชือ่อปุกะ พบพระพุทธศาสดาซึง่เสดจ็ออกจากโพธมิณฑลสถาน 

เจาะจงไปกรุงพาราณสีเพื่อประกาศพระธรรมจักร จึงถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า 

ก็ตรัสตอบ ดังที่ได้เล่ามาแล้ว เขามีจิตเลื่อมใสเกิดขึ้น กล่าวว่า เออ เออ ผู้มีอายุ  

ท่านเป็นพระอรหันต์อนันตชินะหรือ ดั่งนี้ แล้วหลีกทางแยกไปยังวังกหารชนบท  

เข้าอาศยัอยู่หมู่บ้านพรานล่าเน้ือต�าบลหน่ึงในชนบทนัน้ หัวหน้าพรานล่าเนือ้ในหมูบ้่าน

นัน้อปัุฏฐากบ�ารงุเขา วนัหนึง่ หวัหน้าพรานล่าเนือ้จะไปล่าเนือ้ไกล จงึสัง่จาปาลกูสาว

ของตนว่า อย่าลืมพระอรหนัต์ของพ่อนะ แล้วไปพร้อมกับลกูชายคนพีห่ลายคน ลกูสาว

ของพรานนั้นมีรูปงามน่าชม เรื่องต่อไปก็ดังที่ได้เล่ามาแล้ว

คร้ันเม่ืออุปกะอาชีวกเดินทางจากไปแล้ว นางจาปาก็มีใจเบื่อหน่าย จึงมอบ

ลกูให้นายพรานผูเ้ป็นตาไว้ เดนิไปตามทางอุปกะไปก่อนแล้ว ถึงกรงุสาวัตถีแล้ว กบ็วช

ในส�านักภิกษุณีทั้งหลาย กระท�ากิจกรรมในวิปัสสนา ก็ตั้งอยู่ในพระอรหัตตามล�าดับ

มรรค คร้ันพิจารณาทบทวนถึงความเป็นมาของตน ก็กระท�าคาถาท่ีอุปกะกับตนพูด

กนัไว้แต่ก่อน รวมเป็นอุทานคาถาท่ีเรยีกว่า "จาปาเถรีคาถา" คอืได้กล่าวคาถาเหล่านีว่้า

ท่านอุปกะกล่าวว่า แต่ก่อน เราบวชถือไม้เท้า บัดนี้ เรานั้นกลายเป็นพราน

ล่าเน้ือไปเสยีแล้ว ไม่อาจข้ามจากตมคอืตณัหาอนัร้ายกาจ ไปสู่ฝ่ังโน้นคือ พระนพิพานได้ 
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ดูก่อน จาปา เจ้าส�าคัญเราว่าเป็นคนมัวเมา จึงกล่อมลูกเย้ยหยันเสียดสี เราจัก 

ตัดพันธะของจาปาไปบวชอีก

ข้าพเจ้า คือพระจาปาเถรเีม่ือครัง้ยังเป็นนางจาปา กล่าวว่า ข้าแต่ท่านมหาวีระ 

โปรดอย่าโกรธจาปาเลย ข้าแต่ท่านมหามุนี โปรดอย่าโกรธจาปาเลย เพราะว่าผู้ถูก

ความโกรธครอบง�าแล้ว ไม่มีความบริสุทธิ์ดอก แล้วตบะจะมีมาแต่ไหนเล่า

ท่านอุปกะกล่าวว่า เราจักหลีกออกไปจากบ้านนาลา ใครจักอยู่ในบ้านนาลา

นี้ได้ เจ้าผูกเหล่าสมณะผู้เลี้ยงชีพโดยธรรมด้วยมายาสตรี

ข้าพเจ้ากล่าวว่า ข้าแต่ท่านกาฬะ (ทีแ่ปลว่า ท่านด�า เพราะท่านอปุกะ มผีวิด�า 

จึงเป็นอีกช่ือหนึ่งของท่านอุปกะ) มาสิ กลับมาเถิด จงบริโภคกามเหมือนแต่ก่อน  

จาปาและเหล่าญาติของจาปา ยอมอยู่ใต้อ�านาจของท่าน

ท่านอปุกะกล่าวว่า ดกู่อนจาปา เจ้าจกักล่าวค�ารกัเช่นไรเป็น ๔ เท่าของค�านี้

แก่เรา ค�ารกัเช่นน้ันจะพงึโอฬาร คือใหญ่โต ส�าหรับบรุษุผูร่้านรกัในเจ้า เท่านัน้ดอกนะ

ข้าพเจ้ากล่าวว่า ข้าแต่ท่านกาฬะ เพราะเหตุไรท่านถึงละทิ้งจาปาซึ่ง สะสวย 

มีเรือนร่างงาม ดั่งต้นคนทาซึ่งออกดอกบานสะพรั่งบนยอดเขา ดั่งเครือทับทิมที่ดอก

บานแล้ว ดัง่ต้นแคฝอยบนเกาะ ผูมี้ร่างไล้ด้วยจนัทน์แดง นุง่ห่มผ้าชัน้เยีย่มของแคว้น

กาสีไปเสียเล่า

ท่านอุปกะกล่าวว่า เจ้าจักตามเบียดเบียนเราด้วยรูปท่ีตกแต่ง เหมือนอย่าง

พรานนกประสงค์จะตามเบียดเบียนนก ไม่ได้ดอกนะ

ข้าพเจ้ากล่าวว่า ข้าแต่ท่านกาฬะ ผลคือลูกของเรานี้ท่านก็ท�าให้เกิดมาแล้ว 

เพราะเหตุไรท่านจึงจะละทิ้งจาปาซึ่งมีลูกไปเสียเล่า

ท่านอุปกะกล่าวว่า เหล่าท่านผูมี้ปัญญา มคีวามเพยีรมาก ย่อมละพวกลกู ๆ 

ต่อนัน้กพ็วกญาต ิต่อนัน้กท็รัพย์ พากนัออกบวช เหมอืนพญาช้างตดัเชอืกทีผ่กูฉะนัน้

ข้าพเจ้ากล่าวว่า บัดนี้ ข้าจะเอาไม้หรือมีดฟาดลูกคนนี้ของท่านให้ล้มลง  

เหนือพื้นดิน เพราะความเศร้าโศกถึงลูก ท่านจะไปไม่ได้แน่
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ท่านอุปกะกล่าวว่า ดูก่อนหญิงเลว ถึงเจ้าจักโยนลูกให้ฝูงสุนัขจิ้งจอก เจ้าก็

จักท�าให้เราหวนกลับมา เพราะลูกเป็นต้นเหตุไม่ได้ดอก

ข้าพเจ้ากล่าวว่า ข้าแต่ท่านกาฬะ เอาเถิด เดีย๋วนี ้ท่านจะไปทีไ่หน คาม นคิม 

นครราชธานีไหน

ท่านอุปกะกล่าวว่า แต่ก่อนได้มีพวกคณาจารย์ไม่เป็นสมณะ ก็ถือตัวว่าเป็น

สมณะ จาริกกันไปตามคาม นิคม ชนบท ราชธานี ความจริงท่านผู้หนึ่งนั้น คือ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตรัสรู้ ณ ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์

เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เราจะไปเฝ้าพระองค์ พระองค์จะเป็นศาสดาของเรา

ข้าพเจ้ากล่าวว่า บัดนี้ ขอท่านจงกราบทูลพระโลกนาถผู้ยอดเยี่ยม ถึงการ

ถวายบงัคมของจาปา และพงึท�าประทกัษณิเวยีนขวา แล้วอทิุศกศุลทักษณิาแก่จาปาด้วย

ท่านอุปกะกล่าวว่า ข้อที่เจ้าพูดแก่เรา เราท�าได้ บัดนี้ เราจักกราบทูล  

พระโลกนาถผูย้อดเยีย่ม ถึงการถวายบังคมของเจ้า แล้วเราจกัท�าประทกัษณิ เวียนขวา 

แล้วอุทิศกุศลทักษิณาแก่เจ้าแน่

ต่อแต่นั้น ท่านกาฬะก็เดินทางไปใกล้ฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา ได้พบพระพุทธเจ้า 

ได้พบพระสัมพุทธเจ้าก�าลังแสดงอมตบท คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความล่วงทุกข์  

และอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีเข้าไประงับทุกข์ ท่านกาฬะถวายบังคมพระยุคลบาท  

ของพระพุทธเจ้าพระองค์นัน้แล้ว กระท�าประทกัษณิพระองค์แล้ว อุทศิส่วนกศุลแก่จาปา 

บวชเป็นอนาคารกิะ ไม่มีเรือน วชิชา ๓ ข้าพเจ้ากบ็รรลุแล้ว ค�าสอนของพระพทุธเจ้า

ก็กระท�าเสร็จแล้ว

ในคาถาตอนท้ายนี้ก็ประกาศว่า พระจาปาเถรีเองเมื่ออกบวชเป็นภิกษุณี  

ปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุวิชชา ๓ และได้กระท�าเสร็จกิจค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์

กบัจะแสดงอีกพระสตูรหนึง่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกนั เรยีกว่า ฆฏกิารสตูร ว่าด้วยภกิษุ 

๗ รูปตัดเครื่องผูก
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ฆฏกิารสูตร๑๗ 

ฆฏิการพรหมกราบทูลว่า ภิกษุ ๗ รูปผู้เข้าถึงพรหมโลกชื่อว่า อวิหา เป็นผู้

หลุดพ้นแล้ว มีราคะโทสะสิ้นแล้ว ข้ามเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้แล้ว

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า ก็ภิกษุเหล่านั้นคือผู้ใดบ้าง ผู้ข้ามเครื่องข้อง 

คือบ่วงของมาร ที่ข้ามได้แสนยาก ละกายของมนุษย์แล้ว ก้าวล่วงซึ่งทิพยโยคะ คือ

เครื่องประกอบอันเป็นทิพย์

ฆฏกิารพรหมกราบทูลว่า คอื ท่านอุปกะ ๑ ท่านปลคณัฑะ ๑ ท่านปุกกุสาต ิ๑  

รวมเป็น ๓ ท่าน ท่านภัททิยะ ๑ ท่านขัณฑเทวะ ๑ ท่านพาหทุตัติ ๑ ท่านปิงคยิะ ๑ 

ท่านเหล่านั้นล้วนแต่ละกายของมนุษย์ ก้าวล่วงทิพยโยคะแล้ว

พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัถามว่า ท่านเป็นผูม้คีวามฉลาด กล่าวสรรเสรญิภกิษุ

เหล่าน้ันผู้ละบ่วงมารได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นเธอรู้ธรรมของใครเล่า จึงตัดเคร่ืองผูกคือ

ภพเสียได้

ฆฏิการพรหมกราบทูลว่า ท่านเหล่านั้นตรัสรู้ธรรมของผู้ใด จึงตัดเครื่องผูก 

คือภพเสียได้ ผู้นั้นไม่มีอื่นไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้า และธรรมนั้นไม่มีอื่นไปจาก 

ค�าสั่งสอนของพระองค์ นามและรูปดับไม่เหลือในธรรมใด ท่านเหล่านั้นได้รู้ธรรมนั้น 

ในพระศาสนานี้ จึงตัดเครื่องผูกคือภพเสียได้

พระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัถามว่า ท่านกล่าววาจาลึก รูไ้ด้ยาก เข้าใจให้ดไีด้ยาก 

ท่านรู้ธรรมของใคร จึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้

ฆฏิการพรหมกราบทูลว่า เม่ือก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อ ท�าหม้ออยู่ใน 

เวภฬิงคชนบท ผูเ้ลีย้งมารดาและบดิา ได้เป็นอุบาสกของพระกสัสปพทุธเจ้า เป็นผูเ้ว้น

จากเมถุนธรรม เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่เกี่ยวด้วยอามิส ด้วยเคยเป็นคนร่วม

บ้านกบัพระองค์ ทัง้ได้เคยเป็นสหายของพระองค์ในกาลปางก่อน ข้าพระองค์รูจ้กัภกิษุ  

๗ รูปเหล่านี้ ผู้หลุดพ้นแล้ว มีราคะและโทสะสิ้นแล้ว ผู้ข้ามเครื่องข้องในโลกได้แล้ว

๑๗ ส�. ส. ๑๕/๒๘๗-๒๙๒/๘๕-๘๖. 
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แน่ะ นายช่างหม้อ ท่านกล่าวเรื่องอย่างใด  

เรื่องนั้นได้เป็นจริงแล้วเช่นน้ันในกาลนั้น เมื่อก่อนท่านเคยเป็นช่างหม้อ ท�าหม้ออยู่

ในเวภฬิงคชนบท เป็นผูเ้ลีย้งมารดาบิดา เป็นอบุาสกของพระกสัสปพทุธเจ้า เป็นผูเ้ว้น

จากเมถนุธรรม เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์ ไม่เกีย่วด้วยอามสิ ได้เป็นคนเคยร่วมบ้าน

กันกับเรา ทั้งได้เคยเป็นสหายของเราในปางก่อน

พระสังคีติกาจารย์กล่าวว่า สหายเก่าทั้ง ๒ ผู้มีตนอันอบรมแล้ว ทรงไว้  

ซึ่งสรีระมีในที่สุด ได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้

จวีรสูตร๑๘ 

ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ว่าด้วยภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอานนท์  

๓๐ รูปลาสิกขา

สมัยนั้น ท่านพระมหากัสสปะอยู ่ ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  

กรงุราชคฤห์ ก็สมยันัน้ ท่านพระอานนท์เทีย่วจารกิไปในทกัขณิาคริชินบท พร้อมด้วย

ภกิษสุงฆ์หมูใ่หญ่ กโ็ดยสมยันัน้แล ภกิษผุูเ้ป็นสทัธวิหิารกิของท่านประมาณ ๓๐ รปู 

โดยมากยังเป็นเด็กหนุ่ม พากันลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเป็นคฤหัสถ์

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปตามชอบใจในทักขิณาคิริชนบท แล้ว 

กลับสู่พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห์ เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะ

หรอืท่านพระมหากสัสปถงึทีอ่ยู ่ครัน้เข้าไปหาแล้ว ไหว้พระมหากสัสปะ นัง่ ณ ทีค่วร

ส่วนข้างหนึ่ง เม่ือท่านพระอานนท์น่ังเรียบร้อยแล้ว ท่านพระมหากัสสปะได้กล่าว

ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงอาศยั อ�านาจประโยชน์เท่าไรหนอ 

จึงทรงบัญญัติติกโภชนะคือการขบฉันหมวด ๓ ในตระกูลเข้าไว้

๑๘ ส�. นิ. ๑๖/๕๑๘-๕๒๗/๒๕๗-๒๖๑. 
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ท่านพระอานนท์กล่าวว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงอาศยัอ�านาจประโยชน์ ๓ ข้อ 

จึงได้ทรงบัญญัติการขบฉันหมวด ๓ ในตระกูลเข้าไว้ คือเพื่อข่มคนหน้าด้าน เพื่อให้

ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นสุข และเพื่ออนุเคราะห์ตระกูล โดยเหตุที่พวกมีความ

ปรารถนาลามก อาศัยสมัครพรรคพวกแล้วจะพึงท�าสงฆ์ให้แตกกันไม่ได้ พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าทรงอาศัยอ�านาจประโยชน์ ๓ ข้อนี้แล จึงทรงบัญญัติติกโภชนะคือ 

การขบฉันหมวด ๓ ในตระกูลเข้าไว้

ท่านพระมหากัสสปะกล่าวว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านี้  

ผูไ้ม่คุม้ครองทวารในอนิทรย์ีทัง้หลาย ไม่รูจ้กัประมาณในโภชนะ ไม่ประกอบความเพียร 

เพือ่ประโยชน์อะไรเล่า เธอมัวแต่จาริกไปเหยยีบย�า่ข้าวกล้า มวัแต่จารกิไปเบยีดเบยีน

ตระกูล บริษัทของเธอย่อมลุ่ยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่  

ย่อมแตกกระจายไป เธอนี้ยังเป็นเด็ก ไม่รู้จักประมาณ

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า บนศรีษะของกระผม ผมหงอกแล้วมใิช่หรอื ถงึอย่าง

นั้นพวกกระผมก็ยังไม่พ้นจากท่านพระมหากัสสปะว่าเป็นเด็ก

ท่านพระมหากสัสปะกล่าวว่า กเ็ป็นจรงิอย่างนัน้ เธอยงัเทีย่วไปกบัภกิษใุหม่ ๆ 

เหล่านี้ ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ไม่ประกอบ

ความเพียร เธอมัวแต่จาริกไปเหยียบย�่าข้าวกล้า มัวแต่จาริกไปเบียดเบียนตระกูล 

บริษัทของเธอย่อมลุ่ยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่ ย่อมแตก

กระจายไป เธอนี้ยังเป็นเด็ก ไม่รู้จักประมาณ

ภิกษุณีถุลลนันทาได้ยินแล้วคิดว่า ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์ผู้เป็นมุนี 

เปรื่องปราชญ์ถูกพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปะรุกรานด้วยวาทะว่าเป็นเด็ก ไม่พอใจ  

จึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่า อะไรเล่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปะ ผู้เคยเป็น 

อญัญเดยีรถย์ี จงึส�าคญัพระคณุเจ้าอานนท์ผูเ้ป็นมุนเีปรือ่งปราชญ์ว่า ตนควรรกุรานด้วย

วาทะว่าเป็นเดก็ ท่านพระมหากัสสปะได้ยินภิกษุณีถุลลนันทากล่าววาจานี้แล้ว

คร้ังนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะจึงกล่าวกับท่านพระอานนท์ว่า ภิกษุณ ี

ถลุลนนัทายงัไม่ทันพจิารณากก็ล่าววาจาพล่อย ๆ เพราะเราเองปลงผมและหนวดนุง่ห่ม

ผ้ากาสาวพสัตร์ ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไม่นกึเลยว่า เราบวชอทุศิศาสดาอืน่ 
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นอกจากพระผูม้พีระภาคเจ้าผูเ้ป็นพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้าพระองค์นัน้ ครัง้ก่อน 

เมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์เคยคิดว่า ฆราวาสช่างคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชา 

ปลอดโปร่ง ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว

ประดจุสงัข์ขดั ไม่ใช่ท�าได้ง่ายนกั ทางทีด่เีราควรปลงผมและหนวด นุง่ห่มผ้ากาสาวพสัตร์ 

ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เราท�าผ้าสังฆาฏิแห่งผ้าที่เก่า ปลงผม 

และหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต อุทิศเฉพาะท่านผู้

เป็นพระอรหนัต์ในโลก เมือ่บวชแล้วยงัเดนิไปสิน้ระยะทางไกล ได้พบพระผูม้พีระภาคเจ้า

ระหว่างเมืองราชคฤห์กับบ้านนาลันทคาม ก�าลังประทับอยู่ ณ พหุปุตตเจดีย์ พอเรา

พบเข้าก็ร�าพึงอยู่ว่า เราพบพระศาสดา ก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย เราพบ 

พระสคุต กเ็ป็นอนัพบพระผูม้พีระภาคเจ้าด้วย เราพบพระสัมมาสัมพทุธเจ้า กเ็ป็นอนั

พบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย เรานั้นจึงซบเศียรเกล้าลงแทบพระบาทของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้า ณ ทีน่ัน้เอง ได้กราบทลูกบัพระผูมี้พระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ 

พระผูม้พีระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก  

ดั่งนี้

เมือ่เรากราบทูลอย่างนีแ้ล้ว พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรสักบัเราว่า ดกู่อนกสัสปะ 

ผูใ้ดเล่ายงัไม่รูถ้งึสาวกผูป้ระมวลมาด้วยจติทัง้หมดอย่างนีแ้ล้ว จะพงึพดูว่ารู ้ยงัไม่เหน็เลย 

จะพึงพูดว่าเห็น ศีรษะของบุคคลนั้นพึงแตก ดูก่อนกัสสปะ แต่เรารู้อยู่ จึงพูดว่ารู้  

เหน็อยู ่จงึพดูว่าเหน็ เพราะเหตนุัน้แหละ กัสสปะ เธอพงึศกึษาอย่างนีว่้า เราจกัเข้าไป

ตัง้หริ ิความละอายใจ โอตตปัปะ ความเกรงกลวั อย่างแรงกล้าในภกิษทุัง้หลายผูเ้ป็น

เถระ ผู้นวกะ ผู้มัชฌิมะ เราจักฟังธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล  

จักกระท�าธรรมนั้นทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ ใส่ใจถึงธรรมนั้นทั้งหมด จักประมวลด้วย

จติทัง้หมด เงีย่โสตสดับพระธรรม เราจกัไม่ละกายคตาสต ิสตไิปในกาย ทีส่หรคตด้วย

ความสุขส�าราญ ดูก่อนกัสสปะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

โอวาทเราด้วยพระโอวาทนี้ เสด็จลุกจากอาสนะแล้ว ทรงหลีกไป เราเป็นหนี้บริโภค

ก้อนข้าวของราษฎรถึง ๑ สัปดาห์ วันที่ ๘ อรหัตตผลจึงปรากฏขึ้น คราวนั้นพระผู้มี

พระภาคเจ้าเสด็จหลีกจากหนทาง ตรงไปยังโคนไม้แห่งหนึ่ง เราจึงเอาผ้าสังฆาฏิ 
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แห่งผ้าทีเ่ก่าปูเป็น ๔ ชัน้ถวาย แล้วกราบทลูพระผูม้พีระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ 

ขอพระผูม้พีระภาคเจ้าประทับนัง่บนผ้าผนืนี ้เพือ่ประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์

ตลอดกาลนาน พระผูม้พีระภาคเจ้ากป็ระทบันัง่บนอาสนะท่ีจัดถวาย ครัน้ประทับนัง่แล้ว 

พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรัสกับเราว่า กสัสปะ ผ้าสงัฆาฏิแห่งผ้าท่ีเก่าของเธอผนืนีอ่้อนนุม่ 

เราก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้โปรดอนุเคราะห์ 

ทรงรับผ้าสังฆาฏิแห่งผ้าที่เก่าของข้าพระองค์เถิด พระองค์ตรัสว่า ดูก่อนกัสสปะ  

เธอจักครองผ้าบังสุกุลที่ท�าด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่หรือ เราก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์

ผู้เจรญิ ข้าพระองค์จกัครองผ้าบงัสกุลุท่ีท�าด้วยผ้าป่านซึง่ยังใหม่ของพระผูม้พีระภาคเจ้า 

ดั่งนี้

เราได้มอบถวายผ้าสังฆาฏิแห่งผ้าที่เก่าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า และได้รับผ้า

บังสุกุลที่ท�าด้วยผ้าป่านซ่ึงยังใหม่ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูก่อนอาวุโส ก็เมื่อบุคคล

จะพดูให้ถกู พงึพดูถงึผูใ้ดว่า บตุรผูเ้กดิแต่อก เกดิแต่พระโอษฐ์ ของพระผูมี้พระภาคเจ้า 

เกิดแต่พระธรรม อันธรรมนิรมิตแล้ว เป็นธรรมทายาท จึงรับผ้าบังสุกุลซึ่งท�าด้วยผ้า

ป่านซึ่งยังใหม่ เม่ือเขาจะพูดให้ถูก พึงพูดถึงผู้นั้นคือเราว่าบุตรผู้เกิดแต่อก เกิดแต่

พระโอษฐ์ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดแต่พระธรรม อันธรรมนิรมิตแล้ว เป็นธรรม

ทายาท รับผ้าบังสุกุลซึ่งท�าด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่

เราหวงัสงัดจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม แล้วเข้าถึงปฐมฌาน มวิีตก มวิีจาร 

มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ตราบเท่าที่เราหวัง ฯลฯ

ท่านพระมหากัสสปะได้กล่าวต่อไปจนจบ อนุปุพพวิหาร ๙ และอภิญญา ๕

เราท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้น 

ไป ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองในทิฏฐธรรม เข้าถึงอยู่ ผู้ใดส�าคัญเราว่า ควรปกปิดด้วย

อภิญญา ๖ ผูน้ัน้กค็วรส�าคญัช้าง ๘ ศอกหรอื ๗ ศอกคร่ึงว่า จะพึงปกปิดด้วยใบตาลได้

ก็แลภิกษุณีถุลลนันทาเคลื่อนจากพรหมจรรย์เสียแล้ว

อรรถกถาแห่งจีวรสูตรนี้ ได้แสดงอธิบายว่า
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บทว่า ในทักขิณาคิริ ความว่า ชนบทภาคทักษิณของภูเขาเป็นเทือกล้อม 

กรุงราชคฤห์ชื่อว่า ทักขิณาคิริ อธิบายว่า เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคิริชนบทนั้น ชื่อว่า

จาริก ม ี๒ อย่าง คือรบีไป ๑ ไม่รบีไป ๑ ในจารกิเหล่านัน้ ภกิษบุางรปูนุง่ผ้ากาสายะ

ผนืหน่ึง ห่มผนืหนึง่ตลอดเวลา คล้องบาตรและจวีรทีบ่่าถือร่ม วันหนึง่เดนิไปได้ ๗-๘ 

โยชน์ มีเหงื่อไหลท่วมตัว ก็หรือว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นสัตว์พึงตรัสรู้ไร ๆ ขณะเดียว

เสด็จไปได้ร้อยโยชน์บ้าง พันโยชน์บ้างอย่างนี้ชื่อว่า รีบไป ก็ทุกวันที่พระพุทธเจ้ารับ

นมินต์เพือ่ฉนัในวนันี ้เสดจ็ไปท�าการสงเคราะห์คนมีประมาณเท่านีใ้นระยะทางคาวุตหนึง่ 

กึ่งโยชน์ สามคาวุต หนึ่งโยชน์ นี้ชื่อว่า ไม่รีบไป ในที่นี้ประสงค์จาริกนี้

พระเถระคือท่านพระอานนทเถระ ได้อยูเ่บือ้งพระปฤษฎางค์พระทศพล ตลอด 

๒๕ ปีดุจเงามิใช่หรือ ท่านไม่ให้โอกาสแก่พระด�ารัสเพื่อตรัสถามว่า อานนท์ไปไหน 

ท่านได้โอกาสเท่ียวจาริกไปกบัภกิษุสงฆ์ในกาลไหน ในปีพระศาสดาปรนิิพพาน ได้ยนิว่า 

เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระนั่งในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ 

ประชมุพร้อมกันในการปรนิิพพานของพระศาสดา เลือกภกิษ ุ๕๐๐ รปูเพือ่ท�าสงัคายนา

พระธรรมวินัย กล่าวว่า ก็ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายจักอยู่จ�าพรรษาใน 

กรุงราชคฤห์ สังคายนาพระธรรมวินัย ท่านทั้งหลายก่อนเข้าพรรษา จงตัดปลิโพธ 

ส่วนตวัเสยี แล้วประชุมพร้อมกันในกรุงราชคฤห์เถิด ก็ไปยังกรุงราชคฤห์ด้วยตนเอง

พระอานนทเถระถือบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าปลอบมหาชน  

ไปยงักรงุสาวัตถี ออกจากกรงุสาวัตถนีัน้ ไปยงักรงุราชคฤห์ เทีย่วจารกิไปในทกัขณิา-

คิริชนบท นี้ท่านกล่าวหมายถึงข้อนั้น

บทที่ว่า เป็นเด็กโดยมาก ความว่า ภิกษุเหล่านั้นใด ชื่อว่าเวียนมาเพื่อความ

เป็นคฤหัสถ์ ภิกษุเหล่านั้นโดยมากเป็นเด็กหนุ่มยังอ่อน คือเป็นภิกษุพรรษาเดียว  

สองพรรษา และเป็นสามเณร ถามว่า ก็เพราะเหตุไร เด็กเหล่านั้นจึงบวช เพราะเหตุ

อะไรจึงเวียนมาเพื่อความเป็นคฤหัสถ์ ตอบว่า ได้ยินว่า มารดาบิดาของเด็กนั้นคิดว่า 

พระอานนทเถระเป็นผู้คุ้นเคยกับพระศาสดา ทูลขอพร ๘ ประการแล้วจึงอุปัฏฐาก 

ทั้งสามารถเพื่อจะพาเอาพระศาสดาไปยังสถานที่ท่ีตนปรารถนาและตนปรารถนาได้ 

เราทั้งหลายจึงให้พวกเด็กของพวกเราบวชในส�านัก ของพระอานนท์นั้น พระอานนท์
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กจ็กัพาพระศาสดามา เมือ่พระศาสดามาแล้ว เราทัง้หลายจกัได้ท�าสกัการะเป็นอันมาก 

ดัง่นี ้พวกญาตขิองเด็กเหล่านัน้จงึให้เด็กเหล่านัน้บวชด้วยเหตุนีก่้อน แต่เม่ือพระศาสดา

ปรินิพพาน ความปรารถนาของคนเหล่านั้นก็หมดไป เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงให้เด็กเหล่านั้น

สึกแล้วในวันเดียวเท่านั้น

บทว่า ตามความชอบใจ ก็ได้แก่ ตามชอบใจคือตามอัธยาศัย

บทว่า บัญญัติโภชนะหมวด ๓ ท่านกล่าวถึงบทนี้ว่า เป็นปาจิตตีย์ในเพราะ 

คณโภชน์ เว้นไว้แต่สมัย ดั่งนี้ ก็ภิกษุ ๓ รูปพอใจแม้รับนิมนต์เป็นอกัปปิยะร่วมกัน  

เป็นอนาบัติในคณโภชน์นั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า โภชนะหมวด ๓

ข้อว่า เพื่อข่มคนหน้าด้าน ได้แก่ เพื่อข่มคนทุศีล

บทว่า เพื่อให้ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นสุข ความว่า อุโบสถและปวารณา

ย่อมเป็นไปเพือ่ภิกษุผูมี้ศีลเป็นท่ีรัก ด้วยการข่มคนหน้าด้านนัน้เอง การอยู่พร้อมเพรียง

กันย่อมม ีนีเ้ป็นผาสวุหิารคอือยู่เป็นสขุ ของเปสลภกิษคุอืภกิษผุูม้ศีลีเป็นทีร่กัเหล่านัน้ 

เพื่อประโยชน์แก่การอยู่เป็นสุขนี้

เทวทตัออกปากขอในตระกลูด้วยตนเอง บรโิภคอยู ่อาศยัพวกภกิษผุูป้รารถนา

ลามก ท�าลายสงฆ์ฉันใด ภิกษุผู้ปรารถนาลามกเหล่าอื่น ออกปากขอในตระกูลโดย

เป็นคณะบริโภคอยู่คือบริโภคเป็นหมู่ ท�าคณะให้ใหญ่ขึ้นแล้ว อาศัยพรรคพวกนั้นพึง

ท�าลายสงฆ์ได้ ฉันนั้น ดังนี้ จึงทรงบัญญัติไว้ด้วยเหตุนี้แล

เมือ่ภกิษสุงฆ์ท�าอุโบสถและปวารณาแล้วอยูพ่ร้อมเพรยีงกนั พวกมนษุย์ถวาย

สลากภัตเป็นต้น ย่อมเป็นผู้มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า อธิบายว่า และทรงบัญญัติไว้เพื่อ

อนุเคราะห์ตระกูล ด้วยประการฉะนี้

เธอเท่ียวไปเหมือนเหยียบย�่าข้าวกล้า เธอเท่ียวไปเหมือนท�าลายเบียดเบียน 

ตระกูล เป็นอธิบายของค�าที่ว่า เที่ยวเหยียบย�่าข้าวกล้า เที่ยวเบียดเบียนตระกูล

ภกิษุเหล่านัน้โดยมากคือส่วนมากของท่านเป็นผูใ้หม่ เป็นหนุม่มพีรรษาเดียว

หรือ ๒ พรรษา และเป็นสามเณรดังกล่าว หลุดหายคือกระจายไป
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พระเถระเมือ่กล่าวขูพ่ระเถระ คอืพระมหากัสสปะเมือ่กล่าวขูพ่ระอานนทเถระ

ว่า เด็กน้ีไม่รูจ้กัประมาณตน ท่านพระอานนท์จงึกล่าวว่า พวกเรายังไม่พ้นวาทะว่าเป็นเดก็ 

ท่านพระมหากัสสปะกล่าวเพื่อแสดงเหตุ เพราะท่านพระอานนทเถระนี้พึงถูกกล่าว

อย่างนี้ ในข้อน้ีมีความประสงค์ดังน้ีว่า เพราะท่านเท่ียวไปกับภิกษุใหม่เหล่านี้  

ผู้ไม่ส�ารวมอินทรีย์ ฉะนั้น ท่านเที่ยวไปกับพวกเด็ก จึงควรถูกเขากล่าวว่าเป็นเด็ก

ข้อทีว่่า นางภกิษุณรีปูนัน้ได้กล่าวกบัท่านพระมหากสัสปะว่า เคยเป็นเดยีรถย์ี

ฝ่ายอื่นมาก่อน ก็เพราะอาจารย์อุปัชฌาย์ของพระเถระไม่ปรากฏในศาสนานี้เลย  

ตนถือเอาผ้ากาสายะแล้วออกบวช ฉะนัน้ ภกิษุณถุีลลนนัทากล่าวบอกถึงพระมหากสัสปะ 

เคยเป็นอัญญเดียรถีย์คือเดียรถีย์ในศาสนาอื่นจากพุทธศาสนามาก่อน เพราะความ 

ไม่พอใจ

ทีก่ล่าวว่า กล่าวโดยไม่คดิ กคื็อแม้ผูป้ระพฤตด้ิวยราคะและโมหะคือ ไม่ทนั 

ตรกึ แต่บทนีท่้านกล่าวด้วยอ�านาจความประพฤตด้ิวยโทสะ คอืทีน่างกลุลนนัทาภกิษณุี

นั้นกล่าวด้วยอ�านาจของโทสะ คือยังไม่ทันพิจารณา

บัดนี้ พระมหากัสสปเถระ เม่ือยังบรรพชาของตนให้บริสุทธิ์ จึงกล่าวค�า 

เป็นต้นว่า จ�าเดิมแต่บวชแล้ว ในบทเหล่านั้น บทว่า เพื่ออุทิศศาสดาอื่น หมายความ

ว่า เราไม่นึกเพื่ออุทิศอย่างนี้ว่า เว้นพระผู้มีพระภาคเจ้า คนอื่นจะเป็นครูของเรา

ในบทเป็นต้นว่า ฆราวาสเป็นที่คับแคบ ความว่า แม้หากว่าสามีและภรรยา

ทัง้ ๒ ย่อมอยูใ่นเรอืนกว้าง ๖๐ ศอก หรอืแม้ในระหว่างร้อยโยชน์ การอยูค่รองเรอืน

ของสามีภรรยาเหล่านั้น ก็ชื่อว่าคับแคบอยู่นั่นเอง เพราะอรรถว่า มีกิเลสเครื่องกังวล 

คือห่วงใย

ประวัตทิ่านพระมหากัสสปะ

ในอรรถกถาจีวรสูตร กัสสปสังยุต สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ได้เล่าประวัติ 

ของท่านพระมหากัสสปเถระตั้งแต่ต้น เม่ือท่านเป็นมาณพชื่อว่า ปิปผลิมาณพ  

ตามอรรถกถานีไ้ด้เล่าไว้ว่า ปิปผลมิาณพนีเ้กดิในท้องของอัครมเหสีของกบลิพราหมณ์  
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ในบ้านพราหมณ์มหาดิตถ์ แคว้นมคธ ส่วนภรรยาคือนางภัททกาปิลานี เกิดในท้อง

ของอคัรมเหสขีองพราหมณ์โกสยิโคตร ในสาคลนคร แคว้นมคธ เม่ือเขาเจริญวัยโดย

ล�าดบั ปิปผลิมาณพอายุ ๒๐ นางภทัทาอาย ุ๑๖ มารดาบดิาแลดบูตุร คาดคัน้เหลอื-

เกินว่า ลูกเอ๋ย ลูกเติบโตแล้ว ควรด�ารงวงศ์ตระกูล มาณพกล่าวว่า คุณพ่อคุณแม่ 

อย่าพูดถ้อยค�าเช่นน้ีให้เข้าหูลูกเลย ลูกจะปรนนิบัติตราบเท่าที่คุณพ่อคุณแม่ด�ารงอยู่ 

ลกูจกัออกบวชภายหลังคุณพ่อคุณแม่สิน้แล้ว ล่วงไปอกีเลก็น้อย มารดาบดิา กพ็ดูอกี 

แม้มาณพก็ปฏิเสธเหมือนอย่างเดิม ตั้งแต่นั้นมามารดาก็ยังพูดอยู่ไม่ขาดเลย มาณพ

คิดว่า เราจักให้มารดายินยอมเรา จึงให้ทองสีแดงพันลิ่ม ให้ช่างทองหล่อรูปหญิง 

คนหนึง่ เมือ่ส�าเรจ็การขัดสรีปูหญงิน้ัน จึงให้นุง่ผ้าแดง ให้ประดบัด้วยดอกไม้ สมบรูณ์

ด้วยสี และด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ แล้วเรียกมารดามาบอกว่า แม่จ๋า ลูกเมื่อได้

อารมณ์เห็นปานนี้ จักด�ารงอยู่ในเรือน เม่ือไม่ได้จักไม่ด�ารงอยู่ พราหมณีเป็นหญิง

ฉลาดคิดว่า ลูกของเรามีบุญ ให้ทาน สร้างสมความดี เมือ่ท�าบุญ มิได้ท�าเพียงผู้เดียว

เท่านั้น จักมีหญิงที่ท�าบุญไว้มาก มีรูปเปรียบรูปทองเช่นรูปหญิงนี้แน่นอน จึงเรียก

พราหมณ์ ๘ คนมา ให้อิ่มหน�าส�าราญด้วยความใคร่ทุกชนิด ให้ยกรูปทองขึ้นใส่รถ

แล้วสั่งว่าไปเถิด พวกท่านจงค้นหาทาริกาเห็นปานนี้ในตระกูลที่เสมอด้วยชาติโคตร

และโภคะของเรา พวกท่านจงให้รูปทองนี้เป็นของหมั้นหมาย พราหมณ์เหล่านั้นออก

ไปด้วยคิดว่า น้ีเป็นงานของพวกเรา แล้วคิดต่อไปว่า เราจักไปท่ีไหน รู้ว่าแหล่งเกิด

ของหญิงงามมีอยู ่ในมัททรัฐ เราจักไปมัททรัฐ จึงพากันไปสาคลนครในมัททรัฐ  

พวกพราหมณ์ตั้งรูปทองนั้นไว้ที่ท่าน�้า แล้วพากันไปนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

ครั้งนั้น พี่เลี้ยงของนางภัททา ให้นางภัททาอาบน�้าแต่งตัวแล้ว ให้นั่งในห้อง

อนัเป็นสริ ิแล้วมาอาบน�า้ ครัน้เหน็รปูนัน้ จงึคกุคามด้วยส�าคญัว่า ลกูสาวนายของเรา

มาอยูใ่นทีน่ี ้กล่าวว่า คนหัวดือ้ เจ้ามาทีน่ีท้�าไม เง้ือหอกคอืฝ่ามอื ตบนางภทัทาทีส่ข้ีาง 

กล่าวว่า จงรีบไปเสีย มือสะท้านเหมือนกระทบที่หิน พี่เลี้ยงหลีกไปแล้วกล่าวว่า  

รูปนี้กระด้างอย่างนี้ เราเห็นแล้วนึกว่า ลูกสาวนายของเรา ท่ีแท้รูปนี้แม้จะเป็นผู้ถือ 

ผ้านุ่งให้ลูกสาวนายของเราก็ยังไม่คู่ควร

ล�าดบันัน้ พวกคนล้อมพีเ่ลีย้งนัน้แล้วพากนัถามว่า ลกูสาวนายของท่าน มรีปู

อย่างนีห้รอื นางกล่าวว่า อะไรกนั แม่หญงิของเรามรีปูงามกว่าหญงินีต้ัง้ร้อยเท่าพนัเท่า 
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เมื่อนางนั่งอยู่ในห้องประมาณ ๑๒ ศอก ไม่ต้องตามประทีป เพียงความสว่าง 

ของร่างกายเท่านั้นก็ก�าจัดความมืดได้ พวกมนุษย์กล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจงมา  

พาหญิงค่อมน้ันไป ให้ยกรูปทองไว้ในรถ ตั้งไว้ที่ประตูเรือนของพราหมณ์โกสิยโคตร 

ประกาศให้รู้ว่ามา พราหมณ์ท�าปฏิสันถารแล้วถามว่าพวกท่านมาแต่ไหน พวกมนุษย์

กล่าวว่า พวกเรามาแต่เรือนของกบิลพราหมณ์ ณ บ้านมหาดิตถ์ ในแคว้นมคธ  

ด้วยเหตุช่ือนี้ พราหมณ์กล่าวว่า ดีแล้วพ่อคุณพราหมณ์ของพวกเรามีชาติโคตรและ

สมบัติเสมอกัน เราจักให้นางทาริกา แล้วรับบรรณาการไว้ พราหมณ์เหล่านั้นส่งข่าว

ให้กบิลพราหมณ์ทราบว่า ได้นางทาริกาแล้ว โปรดท�าสิ่งที่ควรท�าเถิด มารดาบิดาฟัง

ข่าวนัน้แล้วจงึบอกแก่ปิปผลมิาณพว่า ข่าวว่าได้นางทารกิาแล้ว มาณพคดิว่า เราคดิว่า

เราจักไม่ได้ กม็ารดาบดิากล่าวว่าได้แล้ว เราไม่ต้องการ จกัส่งหนงัสือไป จงึไปในทีล่บั 

เขียนหนังสือว่าแม่ภัททา จงครองเรือนตามสมควรแก่ชาติโคตรและโภคะของตนเถิด 

เราจกัออกบวช ท่านอย่าได้มคีวามร้อนใจในภายหลังเลย แม้นางภทัทากส็ดบัว่า มารดา

บดิาประสงค์จะยกเราให้แก่ผูโ้น้น จงึไปในทีล่บั เขยีนหนงัสือว่า บุตรผูเ้จรญิ จงครอง

เรือนตามสมควรแก่ชาติโคตรและโภคะของตนเถิด เราจักบวช ท่านอย่าได้เดือดร้อน

ในภายหลงัเลย หนงัสอืแม้ท้ัง ๒ ได้มาถงึพร้อมกนัในระหว่างทาง ชนทัง้หลายถามว่า  

นี้หนังสือของใคร ตอบว่า ปิปผลิมาณพส่งให้นางภัททา ถามว่า นี้หนังสือของใคร  

ตอบว่า นางภัททาส่งให้ปิปผลิมาณพ ทั้ง ๒ ฝ่ายก็ได้พูดขึ้นว่า พวกท่านจงดูการ 

กระท�าของพวกทารกเถดิ จงึเปิดดูแล้วท้ิงเสยีในป่า เขยีนหนงัสอืมีความเหมอืนกนัส่งไป

ทัง้ข้างนีแ้ละข้างโน้น เมือ่คนทัง้ ๒ ไม่ปรารถนาเหมอืนกนันัน่แหละ กไ็ด้มกีารอยูร่่วมกนั

ก็ในวนันัน้เอง มาณพกใ็ห้ร้อยพวงดอกไม้พวงหนึง่ แม้นางภทัทากใ็ห้ร้อยพวงหนึง่ 

แม้คนทั้ง ๒ บริโภคอาหารในเวลาเย็นแล้ว จึงวางพวงดอกไม้เหล่านั้นไว้กลางที่นอน 

คดิว่าเราทัง้ ๒ จกัเข้านอน มาณพนอนข้างขวา นางภทัทานอนข้างซ้าย คนทัง้ ๒ นัน้

เพราะกลัวการถูกต้องร่างกายกันและกัน จึงนอนไม่หลับจนล่วงไปตลอด ๓ ยาม  

แม้เพียงหัวเราะกันในเวลากลางวันก็ไม่มี คนทั้ง ๒ มิได้ร่วมกันด้วยโลกามิส เขาทั้ง 

๒ มไิด้สนใจสมบัตติลอดเวลาท่ีมารดาบดิายงัมชีวิีตอยู ่เมือ่มารดาบดิาถึงแก่กรรมแล้ว

จึงสนใจ มาณพมีสมบัติมาก ในวันหนึ่ง ควรได้ผงทองค�าที่ขัดสีร่างกายแล้วทิ้งไว้
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ประมาณ ๑๒ ทะนานโดยทะนานของชาวมคธ มีสระใหญ่ติดเครื่องยนต์ ๖๐ แห่ง  

มพีืน้ท่ีท�าการงาน ๑๒ โยชน์ มีบ้านทาส ๑๔ แห่งเท่าอนุราธบรีุ มช้ีางสกึ ๑๔ เชอืก  

รถ ๑๔ คัน วันหนึ่งมาณพขี่ม้าที่ตกแต่งแล้ว มีมหาชนแวดล้อมไปยังพื้นท่ีการงาน 

ยืนในที่สุดเขต เห็นนกมีกาเป็นต้นจิกสัตว์มีไส้เดือนเป็นต้นกินจากที่ถูกไถพลิกขึ้น  

จึงถามว่า นกเหล่าน้ีกินอะไร ตอบว่า กินไส้เดือนจ้ะนาย ถามว่า บาปที่นกเหล่านี ้

ท�าจะมแีก่ใคร ตอบว่า แก่พวกท่านจ้ะนาย มาณพคิดว่า บาปทีน่กเหล่านีท้�าจะมีแก่เรา 

ทรพัย์ ๘๗ โกฏิจะท�าอะไรเราได้ พ้ืนท่ีการงานประมาณ ๑๒ โยชน์จกัท�าอะไรได้ สระ 

ติดเครื่องยนต์ ๖๐ สระหมู่บ้าน ๑๔ หมู่ จักท�าอะไรได้ เราจักมอบสมบัติทั้งหมดให้ 

แก่นางภัททา แล้วออกบวช

ในขณะนั้น แม้นางภัททกาปิลานี ก็ให้เทหม้องา ๓ หม้อลงในระหว่างพื้นที่ 

พวกพี่เลี้ยงนั่งล้อม เห็นกากินสัตว์ท่ีกินงา จึงถามว่า กาเหล่าน้ีกินอะไรแม่ ตอบว่า 

กนิสตัว์จ้ะแม่นาย ถามว่า อกุศลจะมีแก่ใคร ตอบว่า จะมแีก่ท่านจ้ะแม่นาย นางคดิว่า 

เราควรได้ผ้าประมาณ ๔ ศอก และข้าวสุกประมาณทะนานหนึ่ง ก็ผิว่าอกุศลท่ีชน

ประมาณเท่าน้ีท�าจะมีแก่เรา แต่เราไม่สามารถจะยกศีรษะขึ้นได้จากวัฏฏะตั้งพันภพ 

พอเมื่ออัยยบุตร (มาณพ) มาถึง เราจักมอบสมบัติทั้งหมดแก่เขา แล้วออกบวช

มาณพมาอาบน�้าแล้ว ขึ้นสู่ปราสาท นั่ง ณ บัลลังก์มีค่ามาก ล�าดับนั้น  

ชนทัง้หลายจดัโภชนะอนัสมควรแก่จกัรพรรดใิห้แก่เขา ทัง้ ๒ บรโิภคแล้ว เมือ่บรวิารชน

ออกไปแล้ว จงึไปนัง่ในทีพ่ดูเรือ่งลบักนัได้สะดวก แต่นัน้มาณพกล่าวกบันางภทัทาว่า  

ดกู่อนแม่ภัททา ท่านมาสูเ่รอืนนีน้�าทรพัย์มาเท่าไหร่ นางตอบว่า ๕๕,๐๐๐ เกวยีนจ้ะ

นาย มาณพกล่าวว่า ทรัพย์ ๘๗ โกฏิและสมบัติมีสระติดเครื่องยนต์ ๖๐ สระ มีอยู่

ในเรือนน้ี ทัง้หมดเรามอบให้แก่ท่านผูเ้ดยีว นางถามว่า กท่็านเล่านาย ตอบว่า เราจกับวช 

นางกล่าวว่า แม้ฉันนั่งมองดูการมาของท่าน ฉันก็จักบวชจ้ะนาย ภพทั้ง ๓ เหมือน

บรรณกฎีุทีถ่กูไฟไหม้ ท้ัง ๒ คนกล่าวว่า เราจักบวชละ จงึให้น�าผ้าเหลอืงย้อมด้วยน�า้

ฝาดและบาตรดินเหนียวมาจากภายในตลาด ปลงผมให้กันและกัน บวชด้วยตั้งใจว่า 

บรรพชาของพวกเราอุทิศพระอรหนัต์ในโลก เอาบาตรใส่ถลกคล้องบ่า ลงจากปราสาท 

บรรดาทาสและกรรมกรในเรือนไม่มีใครรู้เลย
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คร้ังน้ัน ชาวบ้านทาสจ�าเขาซ่ึงออกจากบ้านพราหมณไปทางประตูบ้าน  

ทาสได้ ด้วยสามารถอากปัปกริิยา ชาวบ้านทาสต่างร้องไห้ หมอบลงแทบเท้า กล่าวว่า 

นายจ๋า นายจะท�าให้ข้าพเจ้าไร้ที่พึ่งหรือ ทั้ง ๒ ตอบว่า เราท้ัง ๒ บวชด้วยคิดว่า  

ภพทั้ง ๓ นั้นเป็นเหมือนบรรณศาลาที่ถูกไฟไหม้เผาผลาญ หากเราทั้ง ๒ จะท�าใน

พวกท่านคนหนึง่ๆให้เป็นไท แม้ร้อยปีกย็งัไม่หมด พวกท่านจงช�าระศรีษะของพวกท่าน

แล้วจงเป็นไทเถิด เมื่อชนเหล่านั้นร้องไห้อยู่ ก็พากันหลีกไป

พระเถระเดินไปข้างหน้า เหลียวมองดูคิดว่า หญิงผู้มีค่าในสกลชมพูทวีป  

ชื่อภัททกาปิลานีนี้ เดินมาข้างหลังเรา ข้อที่ใคร ๆ พึงคิดอย่างนี้ว่า เราทั้ง ๒ นี้ แม้

บวชแล้วก็ไม่สามารถจะพรากจากกันได้ ย่อมกระท�ากรรมอนัไม่สมควร นีเ้ป็นฐานะทีจ่ะ

มไีด้ อีกอย่างหนึ่ง ใคร ๆ พึงมีใจประทุษร้ายแล้วจะไปตกคลักในอบาย พระเถระจึง

เกิดคิดขึ้นว่า เราควรละหญิงนี้ไป พระเถระไปข้างหน้าเห็นทาง ๒ แพร่ง จึงได้หยุด

ยืนในที่สุดทาง ๒ แพร่งนั้น แม้นางภัททาก็ได้มายืนไหว้ พระเถระกล่าวกับนางว่า  

แม่มหาจ�าเริญ มหาชนเห็นหญิงเช่นท่านเดินมาข้างหลังเรา แล้วคิดว่า ท่านทั้ง ๒ นี้

แม้บวชแล้วก็ไม่อาจจะพรากจากกันได้ จะพึงมีจิตคิดร้ายในพวกเรา จะไปตกคลักอยู่

ในอบาย เธอจงถือเอาทางหนึ่งในทาง ๒ แพร่งนี้ ฉันจักไปผู้เดียว นางภัททากล่าวว่า 

ถูกแล้วจ้ะ พระผู้เป็นเจ้า ชื่อว่ามาตุคาม เป็นมลทินของพวกบรรพชิต ชนท้ังหลาย 

จะชี้โทษของเราว่า ท่านท้ัง ๒ แม้บวชแล้วก็ยังไม่พรากกัน ขอเชิญท่านถือเอา 

ทางหนึง่ เราท้ัง ๒ จกัแยกกนั นางกระท�าประทกัษณิ ๓ ครัง้ ไหว้ด้วยเบญจางคประดษิฐ์

ในฐานะ ๔ ประคองอัญชลี อันรุ่งเรืองด้วยทสนขสโมธานคือความประชุมกันของนิ้ว

ทัง้สบิ มติรสนัถวะท่ีท�ามานานประมาณแสนกลัป์ย่อมขาดลงในวนันี ้พระผูเ้ป็นเจ้าชือ่

ว่าเป็นทักษิณา ทางเบื้องขวาย่อมควรแก่พระผู้เป็นเจ้า ดิฉันชื่อว่าเป็นมาตุคามเป็น 

ฝ่ายซ้าย ทางเบื้องซ้ายย่อมควรแก่ดิฉัน ดั่งนี้ ไหว้แล้วเดินไปสู่ทาง ในเวลาที่คน 

ทั้ง ๒ แยกจากกันนี้ มหาปฐพีนี้ครืนครั่นสั่นสะเทือนดุจกล่าวว่า เราแม้สามารถจะ

ทรงภูเขาในจักรวาลและเขาสิเนรุไว้ได้ ก็ไม่สามารถจะทรงคุณของท่านทั้ง ๒ นี้ไว้ได้ 

ย่อมเป็นไปดุจเสียงสายฟ้าบนอากาศ ภูเขาจักรวาลบันลือลั่น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับน่ัง ณ พระคันธกุฎีใกล้มหาวิหารเวฬุวัน  

ทรงสดับเสียงแผ่นดินไหว ทรงพระร�าพึงว่า แผ่นดินไหวเพื่อใครหนอ ทรงทราบว่า  

ปิปผลิมาณพและนางภัททกาปิลานีสละสมบัติมากมายบวชอุทิศเรา การไหวของแผ่น
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ดินนีเ้กดิด้วยก�าลงัคณุของคนทัง้ ๒ ในที ่ๆ เขาจากกนั แม้เราก็ควรท�าการสงเคราะห์

แก่เขาทั้ง ๒ จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรงถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เอง  

ไม่ทรงเรียกใคร ๆ ในบรรดามหาเถระ ๘๐ ทรงกระท�าการต้อนรับห่างไปประมาณ  

๓ คาวุต ประทับนัง่ขัดสมาธ ิณ โคนต้นพหปุตุตกนิโครธ ในระหว่างกรงุราชคฤห์และ

กรงุนาลนัทา กเ็ม่ือประทับนัง่ มิได้ประทับนัง่เหมอืนภกิษผุูถ้อืผ้าบงัสกุลุเป็นวตัรรปูใด

รปูหนึง่ ทรงถอืเพศแห่งพระพทุธเจ้า ประทบันัง่เปล่งพระพทุธรศัมเีป็นล�าสู่ทีป่ระมาณ 

๘๐ ศอก ในขณะนั้นพระพุทธรัศมี ประมาณเท่าใบไม้ ร่ม ล้อเกวียน และเรือนยอด

เป็นต้น แผ่ซ่านส่ายไปข้างโน้นข้างนี้ ปรากฏดุจเวลาพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้น 

พันดวง ได้กระท�าบริเวณป่าใหญ่ให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน ด้วยประการฉะนี้

ประวัติต่อจากนี้ พระมหากัสสปเถระเม่ือครั้งเป็นปิปผลิมาณพออกบวชนั้น 

ก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับพระโอวาท ๓ ข้อ พระโอวาท ๓ ข้อนั้นได้  

แสดงไว้แล้วในจีวรสูตร มีอธิบายบางประการว่า

บทว่า เพราะเหตุนั้นแหละกัสสปะ ความว่า เพราะเราเม่ือรู้ เราก็กล่าวว่า 

เรารู้ และเม่ือเห็น เราก็กล่าวว่าเราเห็น ฉะนั้น ดูก่อนกัสสป เธอพึงศึกษาอย่างนี้  

บทว่า อย่างแรงกล้า แปลว่าหนา คือใหญ่ บทว่า หริิโอตตปัปะ ได้แก่ หริแิละโอตตปัปะ 

บทว่า จกัเข้าไปตัง้ ได้แก่จักเข้าไปตัง้ไว้ก่อน อธิบายว่า จรงิอยู่ ผูใ้ดยังหิรแิละโอตตัปปะ

ให้เข้าไปตั้งไว้ในพระเถระเป็นต้นแล้วเข้าไปหา แม้พระเถระเป็นต้นก็เป็นผู้มีหิริ 

และโอตตัปปะเข้าไปหาผู้นั้น นี้เป็นอานิสงส์ในข้อนี้ บทว่า ซึ่งประกอบด้วยกุศล คือ

อาศัยธรรมเป็นกุศล บทว่า จักกระท�าธรรมนั้นทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ ความว่า  

ท�าตนให้เป็นประโยชน์ด้วยธรรมนัน้ หรอืว่าท�าธรรมนัน้ให้เป็นประโยชน์ ว่านีป้ระโยชน์

ของเรา ดั่งนี้ บทว่า ใส่ใจ คือ ตั้งไว้ในใจ บทว่า ประมวลด้วยจิตทั้งหมด ความว่า  

ไม่ให้จติไปภายนอกได้แม้แต่น้อย รวบรวมไว้ด้วยประมวลมาทัง้หมด บทว่า เงีย่โสตสดบั 

แปลว่า เงีย่ห ูอธบิายว่า เธอพงึศึกษาอย่างนีว่้า เราจกัตัง้ญาณโสตและปสาทโสตแล้ว 

ฟังธรรมทีเ่ราแสดงแล้วโดยเคารพ ตัง้หคูอืญาณ ความหยัง่รูเ้รยีกโสต ตัง้หคูอื ประสาท 

ได้แก่โสตประสาทหรือปสาทโสต ค�าว่า กายคตาสติท่ีสหรคตด้วยความสุขส�าราญ  

ได้แก่กายคตาสติสัมปยุตด้วยสุข ด้วยสามารถปฐมฌานในอสุภกรรมฐานและใน 

อานาปานกรรมฐาน
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ก็โอวาทน้ีมี ๓ อย่างดังท่ีได้แสดงมาแล้วในจีวรสูตรข้างต้น บรรพชาและ

อุปสมบทนี้ได้มีแก่พระเถระ

จริงอยู่ การบรโิภคมี ๔ อย่างคอื ๑. เถยยบรโิภค ๒. อณิบรโิภค ๓. ทายชั-

ชบริโภค และ ๔. สามิบริโภค ในบริโภคเหล่านั้น ภิกษุเป็นผู้ทุศีล แล้วนั่งบริโภคใน

ท่ามกลางสงฆ์ ชื่อว่า เถยยบริโภค แปลว่า บริโภคโดยความเป็นขโมย เพราะเหตุไร 

เพราะไม่เป็นใหญ่ในปัจจัยสี่ ผู้มีศีล ไม่พิจารณาบริโภค ชื่อว่า อิณบริโภค คือบริโภค

โดยความเป็นหนี้ ส่วนผู้ที่บริโภคเป็นผู้บรรลุถึงคุณธรรมเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป แต่ยังไม่

ถึงทีส่ดุ ก็ชือ่ว่า ทายชัชบรโิภค บรโิภคโดยเป็นทายาท ส่วนผูท่ี้บรโิภคโดยเป็นเจ้าของ

อันเรียกว่า สามิบริโภคน้ัน คือบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้ว ก็เป็นสามิบริโภค 

พระเถระเมื่อท�าการบริโภคในขณะที่ตนเป็นปุถุชนบริโภค ก็เป็นอิณบริโภค แต่เม่ือ 

อรหตัตผลได้เกดิขึน้แล้วในวนัท่ี ๘ กเ็ป็นสามบิรโิภค คอืเป็นผูบ้รโิภคโดยเป็นเจ้าของ

ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าสังฆาฏิของท่านนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผ้าสังฆาฏิ

นีแ้ลของท่านอ่อนนุม่ กแ็ลพระผูมี้พระภาคเจ้า เมือ่ลบูคล�าจวีรนัน้ด้วยปลายพระหตัถ์

มสีดัีงดอกปทุม จงึตรัสพระวาจานี ้ถามว่า พระองค์ตรสัอย่างนี ้ เพราะเหตไุร ตอบว่า 

เพราะทรงประสงค์จะเปลี่ยนจีวรกับพระเถระ ถามว่า พระองค์ทรงประสงค์จะเปลี่ยน

เพราะเหตุไร ตอบว่า เพราะทรงประสงค์จะตั้งพระเถระไว้ในต�าแหน่งของพระองค์  

กเ็มือ่พระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัสรรเสรญิจวีรหรือบาตร เป็นธรรมเนยีมทีจ่ะกราบทลูว่า 

ขอพระองค์จงทรงรับสิ่งนี้เพื่อพระองค์เถิด เพราะฉะนั้น พระเถระจึงกราบทูลว่า  

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคเจ้า จงทรงรบัจวีรของข้าพระองค์เถดิ พระองค์

จึงตรสัว่า กสัสปะ เธอจกัครองผ้าบงัสกุลุท�าด้วยผ้าป่านของเราได้ไหม เธอจกัอาจเพือ่

ห่มได้ไหม ดัง่นี ้กแ็ลพระองค์มไิด้ทรงหมายถึงก�าลงักาย จงึตรัสอย่างนี ้แต่ทรงหมาย

ถึงการปฏิบัติให้บริบูรณ์ จึงตรัสอย่างนี้

ในข้อนี้มีอธิบายดั่งน้ี จีวรนี้เขาห่อศพนางทาสีชื่อปุณณะเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้า

ผดีบิ เราเข้าไปสูป่่าช้านัน้ สบดัตวัสตัว์ประมาณทะนานหนึง่ทีเ่กลือ่นกล่นบนจวีรออก

แล้ว ต้ังอยูใ่นมหาอรยิวงศ์ ถอืเอา ในวนัทีเ่รานัน้ถอืเอาจวีรนี ้มหาปฐพใีนหมืน่จกัรวาล

กส่็งเสียงสัน่สะเทือน อากาศนัน้ส่งเสยีง ตฏะ ตฏะ เทวดาในจกัรวาลได้ให้สาธุการว่า 
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ภิกษผุูถื้อเอาจวีรนีค้วรเป็นผูท้รงผ้าบงัสกุลุตลอดชวีติ เป็นผูอ้ยูป่่าตลอดชวีติ นัง่อาสนะ

เดียว(ฉันมื้อเดียว)ตลอดชีวิต เที่ยวไปตามล�าดับตรอกตลอดชีวิต ท่านจักอาจท�าให้

สมควรแก่จีวรนี้ได้หรือ ดั่งนี้ ท่านได้กราบทูลเม่ือพระพุทธเจ้าจักขอทรงเปล่ียนจีวร

ท่านว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักครอง ดั่งน้ี ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

ท�าการเปลี่ยนจีวรกันอย่างน้ีแล้ว ทรงครองจีวรที่พระเถระครอง พระเถระครองจีวร

ของพระศาสดา

ในบทว่า บุตร ... ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นต้น ความว่า พระเถระอาศัย

พระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดแล้วโดยอริยชาติ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า บุตรของพระผู้ม ี

พระภาคเจ้า ชื่อว่า ผู้เกิดแต่อก เกิดแต่พระโอษฐ์ เพราะอยู่ด้วยใจ ตั้งอยู่ในบรรพชา 

และอุปสมบทด้วยอ�านาจพระโอวาทท่ีออกจากพระโอษฐ์ ชื่อว่า ผู้เกิดแต่พระธรรม  

ผู้อันธรรมนิรมิตแล้ว เพราะเกิดแต่พระธรรมโอวาท และเพราะทรงนิรมิตด้วย  

พระธรรมโอวาท ชื่อว่า ธรรมทายาท เพราะควรซึ่งทายาทด้วยพระธรรมโอวาทหรือ

ควรซึ่งทายาทด้วยโลกุตตรธรรม ๙

ชวีกสูตร๑๙ 

สมัยหน่ึง พระผูมี้พระภาคเจ้าประทับอยู ่ ณ อมัพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ 

เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นแล หมอชีวกโกมารภัจจ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

ถงึทีป่ระทบั ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคเจ้าแล้ว นัง่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่ ได้กราบทูล

พระผูม้พีระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ ข้าพระพทุธเจ้าได้ฟังค�านีม้าว่า ชนทัง้หลาย

ย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบ ข้อนั้นอยู่ ก็ยังเสวย 

เนื้อสัตว์ที่เขาท�าเฉพาะตน อาศัยตนท�า ดั่งนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าใดกล่าว

อย่างนี้ว่า ชนท้ังหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบ 

ข้อน้ันอยู ่ยงัเสวยเนือ้ทีเ่ขาท�าเฉพาะตน อาศยัตนท�าดัง่นี ้ชนเหล่านัน้ชือ่ว่า กล่าวตรง

๑๙ ม. ม. ๑๓/๕๖-๖๑/๔๘-๕๓. 
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กบัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าตรสั ไม่ชือ่ว่ากล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าด้วยค�าอนัไม่เป็นจริง 

ชือ่ว่ายืนยนัธรรมอนัสมควรแก่ธรรม และสหธรรมกิผูก้ล่าวตามวาทะจะไม่ถงึข้อตเิตยีน

หรือ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนชีวก ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่า ชนทั้งหลายย่อม

ฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ ก็ยังเสวยเนื้อสัตว์

ทีเ่ขาท�าเฉพาะตน อาศยัตนท�า ดัง่นี ้ชนเหล่านัน้ชือ่ว่า กล่าวตรงกบัทีเ่รากล่าวหามไิด้ 

ชือ่ว่า กล่าวตูเ่ราด้วยค�าอันไม่เป็นจรงิ ดกู่อนชวีก เรากล่าวว่าเน้ือเป็นของไม่ควรบรโิภค

ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือเนื้อที่ตนเห็น ๑ เนื้อท่ีตนได้ยิน ๑ เนื้อท่ีตนรังเกียจ ๑  

เรากล่าวเน้ือว่าเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการ คือเนื้อที่ตนไม่ได้เห็น ๑  

เนือ้ทีต่นไม่ได้ยนิ ๑ เนือ้ทีต่นไม่ได้รงัเกยีจ ๑ ดกู่อนชวีก เรากล่าวเนือ้ว่าเป็นของควร

บริโภคด้วยเหตุ ๓ ประการนี้แล

การแผ่เมตตา

ดกู่อนชวีก ภกิษุในธรรมวินยันี ้อาศยับ้านหรอืนคิมแห่งใดแห่งหนึง่อยู ่เธอมี

ใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศหน่ึงอยู ่ทิศที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ กเ็หมอืนกนั 

ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบื้องล่าง เบ้ืองขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า  

โดยความมตีนทัว่ไปในทีท่กุสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอนัไพบลูย์ ถึงความเป็นใหญ่ 

หาประมาณมไิด้ ไม่มเีวร ไม่มคีวามเบียดเบียนอยู่ คฤหบดหีรอืบตุรของคฤหบดี เข้าไป

หาเธอ แล้วนิมนต์ด้วยภัตเพือ่ให้ฉนัในวนัรุง่ขึน้ ดกู่อนชวีก เมือ่ภกิษหุวังอยูก่ร็บันมินต์ 

พอล่วงราตรีนั้นไป เวลาเช้า ภิกษุนั้นนุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศน ์

ของคฤหบดหีรอืบตุรของคฤหบด ีแล้วนัง่ลงบนอาสนะทีเ่ขาปูลาดไว้ คฤหบดหีรอืบตุร

ของคฤหบดีน้ันอังคาสเธอ ด้วยบิณฑบาตอันประณีต ความด�าริว่า ดีหนอ คฤหบดี

หรอืบตุรของคฤหบดผีูน้ี ้องัคาสเราอยูด้่วยบิณฑบาตอันประณตี ดัง่นี ้ย่อมไม่มแีก่เธอ 

แม้ความด�าริว่า โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผู้นี้พึงอังคาสเราด้วยบิณฑบาต

อันประณีต เช่นนี้แม้ต่อไป ดั่งนี้ ก็ไม่มีแก่เธอ เธอไม่ก�าหนัด ไม่สยบ ไม่หมกมุ่น
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บิณฑบาตนั้น มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องถอนตน บริโภคอยู่ ดูก่อนชีวก ท่านจะ

ส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉนว่า ในสมัยนั้น ภิกษุนั้นย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนตน เพ่ือ

เบียดเบียนผู้อื่น หรือเพื่อเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ายบ้างหรือ

ชีวกกราบทูลว่า ไม่เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ดกู่อนชวีก สมยันัน้ ภกิษนุัน้ชือ่ว่าฉันอาหารอันไม่มโีทษ 

มิใช่หรือ

ชวีกกราบทูลว่า อย่างนัน้ พระพทุธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระพทุธเจ้า

ได้สดับมาว่า พรหมมีปกติอยู่ในเมตตา ค�านั้นเป็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมา ค�านี้

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์พยานปรากฏแล้ว ด้วยว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีปกติ

อยู่ด้วยเมตตา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนชีวก บุคคลพึงมีความพยาบาท เพราะราคะโทสะ 

โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนั้นตถาคตละแล้ว มีมูลอันขาดแล้ว เป็นดุจตาลยอดด้วน 

ถงึความไม่มี มีอันไม่เกดิต่อไปเป็นธรรมดา ดกู่อนชวีก ถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการ

ละราคะ โทสะ โมหะเป็นต้นนี้ เราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่าน

ชวีกกราบทลูว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระพทุธเจ้าหมายเอาการละ ราคะ 

โทสะ และโมหะเป็นต้นนี้

การแผ่กรุณา มุทติา อุเบกขา

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ดกู่อนชวีก ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้อาศยับ้านหรือนคิม แห่ง

ใดแห่งหน่ึงอยู ่เธอมใีจประกอบด้วยกรณุา ประกอบด้วยมทุติา ประกอบด้วย อเุบกขา 

แผ่ไปตลอดทิศหนึง่อยู่ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทศิที ่๔ กเ็หมอืนกนั ตามนยันี ้ทัง้เบือ้งบน 

เบ้ืองล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า โดยความมีตนทั่วไป ในที ่

ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้  

ไม่มเีวร ไม่มคีวามเบียดเบียนอยู่ คฤหบดหีรอืบตุรของคฤหบดเีข้าไปหาเธอ แล้วนมินต์
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ด้วยภัตเพ่ือให้ฉันในวันรุ่งขึ้น ดูก่อนชีวก เมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์ พอล่วงราตร ี

น้ันไป เวลาเช้า ภกิษุนัน้นุง่แล้ว ถอืบาตรและจวีรเข้าไปยงันเิวศน์ของคฤหบดหีรอืบตุร

ของคฤหบดี แล้วน่ังลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว้ คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้น  

พึงอังคาสเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีต ความด�าริว่า ดีหนอ คฤหบดีหรือบุตรของ

คฤหบดีผู้นี้ อังคาสเราอยู่ด้วยบิณฑบาตอันประณีต ดั่งนี้ ย่อมไม่มีแก่เธอ แม้ความ

ด�าริว่า โอหนอ คฤหบดหีรอืบุตรของคฤหบดผีูน้ี้พงึองัคาสเราด้วยบิณฑบาตอนัประณตี 

เช่นน้ีแม้ต่อไป ดั่งนี้ ก็ไม่มีแก่เธอ เธอไม่ก�าหนัด ไม่สยบ ไม่หมกมุ่นบิณฑบาต  

นัน้ มปีกตเิหน็โทษ มีปัญญาเคร่ืองถอนตน บรโิภคอยู ่ดกู่อนชวีก ท่านจะส�าคญัความ

ข้อนั้นเป็นไฉนว่า ในสมัยนั้น ภิกษุย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น 

หรือเพื่อเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่ายบ้างหรือ

ชีวกกราบทูลว่า ไม่เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ดกู่อนชวีก สมยันัน้ ภกิษนุัน้ชือ่ว่าฉันอาหารอันไม่มโีทษ 

ไม่ใช่หรือ

ชวีกกราบทูลว่า อย่างนัน้ พระพทุธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระพทุธเจ้า

ได้สดบัมาว่า พรหมมปีกตอิยูด้่วยกรณุา มทุติา อเุบกขา ค�านัน้เป็นแต่ข้าพระพทุธเจ้า

สดบัมา ค�านีพ้ระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์พยานปรากฏแล้ว ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงมีปกติอยู่ด้วยกรุณา มุทิตา อุเบกขา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนชีวก บุคคลพึงมีความเบียดเบียน มีความไม่ยินดี 

มคีวามกระทบกระทัง่ เพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนัน้ ตถาคตละแล้ว 

มีมูลอันขาดแล้ว เป็นดุจตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา  

ดูก่อนชีวก ถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการละราคะ โทสะโมหะเป็นต้นนี้ เราอนุญาต

การกล่าวเช่นนั้นแก่ท่าน

ชวีกกราบทลูว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระพุทธเจ้าหมายเอาการละ ราคะ 

โทสะ โมหะเป็นต้นนี้
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ฆ่าสัตว์ท�าบุญ ได้บาปด้วยเหตุ ๕ ประการ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ดูก่อนชวีก ผู้ใดฆ่าสัตว์ เจาะจงตถาคตหรอืสาวกตถาคต 

ผู้นั้นย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุ ๕ ประการ คือ

ผู ้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านท้ังหลาย จงไปน�าสัตว์ชื่อโน้นมา ดั่งน้ีชื่อว่า  

ย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๑ นี้

สัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอน�ามา ได้เสวยทุกข์โทมนัส ชื่อว่า ย่อมประสบบาป

มิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๒ นี้

ผู้นั้นพูดอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้ ชื่อว่า ย่อมประสบบาป มิใช่

บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๓ นี้

สัตว์นั้นเมื่อเขาก�าลังฆ่า ย่อมเสวยทุกข์โทมนัส ชื่อว่า ย่อมประสบบาป มิใช่

บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๔ นี้

ผู้นั้นย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อ เป็นอกัปปิยะ ชื่อว่า 

ย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่ ๕ นี้

ดูก่อนชีวก ผู้ใดฆ่าสัตว์ เจาะจงตถาคตหรือสาวกตถาคตผู้นั้นย่อมประสบ 

บาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้กราบทูล 

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

ไม่เคยมี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันไม่มีโทษหนอ ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของ

พระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลผู้หงายของท่ีคว�่า เปิดของท่ีปิด บอกทาง 

แก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ฉันใด พระผู้มี-

พระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระองค ์

ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็น

สรณะ ขอพระผูมี้พระภาคเจ้าจงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสกผูถึ้งสรณะตลอดชวีติ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดั่งนี้แล
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อรรถกถาของพระสตูรนี ้ได้แสดงว่า ท่ีชือ่ว่า ชวีกะ เพราะยังเป็นอยู่ มีชวิีตอยู่ 

ที่ชื่อว่า โกมารภัจจ์ เพราะพระราชกุมารชุบเลี้ยงไว้ ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า พระกุมาร

หมายถงึพระอภัยราชกมุารถามว่า น่ันอะไร พนาย ฝงูกาจงึเกล่ือนกลาด พวกราชบรุุษ

ทูลว่า ทารก พระเจ้าข้า ตรัสถามว่า ยังเป็นอยู่หรือ พนาย ทูลตอบว่า ยังเป็นอยู่ 

พระเจ้าข้า จงึตรสัสัง่ให้น�าทารกเข้าวงัมอบให้แม่นมเลีย้งดู ชนทัง้หลายจงึตัง้ชือ่ทารก

นัน้ว่า ชีวกะ เพราะยังเป็นอยู่ และตัง้สร้อยชือ่ว่า โกมารภจัจ์ เพราะพระราชกมุารให้

ชุบเลี้ยงไว้

ในพระสูตรนี้ มีความสังเขปดังได้กล่าวมานี้ ส่วนเรื่องโดยพิสดาร มาใน  

ชวีกวตัถใุนขนัธกวนิยั แม้ค�าวนิจิฉยัเรือ่งหมอชวีกโกมารภจัจ์นัน้ ท่านกไ็ด้กล่าวไว้แล้ว

ในอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา

หมอชวีกะหรอืหมอชวีกโกมารภจัจ์ผูน้ี ้ถวายพระโอสถระบายอ่อน ๆ ระบาย

พระกายทีม่ากไปด้วยโทษของพระผูม้พีระภาคเจ้า แล้วตัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล เวลาจบ

อนโุมทนา ถวายผ้าคู่ท่ีได้มาจากแคว้นสพีี ด�ารว่ิา เราต้องไปเฝ้าอปัุฏฐาก พระพทุธองค์

วันละ ๒-๓ คร้ัง พระเวฬุวันแห่งน้ีก็อยู่ไกลเกินไป สวนมะม่วงของเรายังใกล้กว่า  

อย่าเลย เราจะสร้างวหิารถวายพระผูมี้พระภาคเจ้าในสวนมะม่วงของเรานีแ้หละ ดงันัน้ 

จึงให้สร้างที่เร้น กุฎี และมณฑปเป็นต้น ส�าหรับพักกลางคืนและพักกลางวัน  

สร้างพระคนัธกฎุท่ีีเหมาะแก่พระผูมี้พระภาคเจ้าในสวนอมัพวนันัน้ สร้างก�าแพงสแีผ่น

ทองแดง สูง ๑๘ ศอก ล้อมสวนอัมพวันไว้ อังคาสเลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 

เป็นประมุข ด้วยภัตตาหารพร้อมด้วยจีวร และหลั่งทักษิโณทกมอบถวายวิหาร

บรรดาส่วนทั้ง ๓ มีส่วนที่เห็นแล้วเป็นต้น เห็นเขาฆ่าเนื้อและปลา แล้วเอา

มาท�าอาหารถวายภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า ส่วนที่เห็นแล้ว

ได้ยินว่า เขาฆ่าปลาและเนื้อ เอามาถวายภิกษุ ชื่อว่า ส่วนที่ได้ยินแล้ว

ส่วนที่สงสัยมี ๓ อย่าง คือส่วนที่สงสัยว่าได้เห็นมา ส่วนที่สงสัยว่าได้ยินมา 

ส่วนที่สงสัยอันนอกไปจากทั้ง ๒ อย่างนั้น ชื่อว่า ส่วนที่ตนรังเกียจ ในส่วนที่สงสัย 

ทั้ง ๓ นั้น มีวินิจฉัยรวบรัดดั่งนี้
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ภิกษุท้ังหลายในพระศาสนานี้ เห็นคนทั้งหลายถือตาข่ายและแหเป็นต้น  

ก�าลังออกไปจากบ้านหรือก�าลังเท่ียวอยู่ในป่า พอวันรุ่งขึ้น เมื่อภิกษุเหล่านั้น เข้าไป

บิณฑบาตในบ้านหลังนั้น คนเหล่านั้นก็น�าบิณฑบาต (อาหาร) ที่มีปลาเนื้อ เหล่านั้น

ถวาย ภกิษเุหล่านัน้กส็งสยัโดยการเหน็นัน้ว่า ปลาเนือ้เขาท�ามาเพือ่ประโยชน์แก่ภกิษุ

ทัง้หลายหรอืหนอ นีช้ือ่ว่า สงสยัโดยเหน็ รบัอาหารทีส่งสยั โดยเหน็นัน้ไม่ควร อาหาร

ใดภิกษุไม่ได้สงสัยอย่างนั้น รับอาหารนั้นก็ควร ก็ถ้าคนเหล่านั้นถามว่า ท่านเจ้าข้า 

เหตุไรพระคุณเจ้าจึงไม่รับ ฟังค�าตอบของภิกษุ แล้วก็กล่าวว่า อาหารนี้พวกเราไม่ได้

ท�าเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายดอก แต่เราท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง และเพื่อ

ประโยชน์แก่ข้าราชการเป็นต้นต่างหาก รับอาหารนั้นก็ควร

ภกิษทุัง้หลายไม่เหน็อย่างนัน้เลย แต่ได้ยนิมาว่า เขาว่าคนทัง้หลายถอืตาข่าย

และแหเป็นต้น ออกจากบ้านไปหรือเท่ียวไปในป่า รุ่งขึ้น เมื่อภิกษุเหล่านั้นเข้าไป

บิณฑบาตยังบ้านนั้น คนเหล่านั้นก็น�าบิณฑบาตที่มีปลาเนื้อมาถวาย ภิกษุเหล่านั้น 

ก็สงสัยโดยการได้ยินนั้นว่า เขาท�าเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลาย หรือหนอ นี้ชื่อว่า 

สงสัยโดยได้ยนิมา รบัอาหารนัน้ไม่ควร อาหารใดมไิด้สงสัยอย่างนัน้ รบัอาหารนัน้กค็วร 

แต่ถ้าคนทั้งหลายถามว่า ท่านเจ้าข้า เหตุไรพระคุณเจ้าจึงไม่รับ ฟังค�าตอบของภิกษุ

เหล่านั้นแล้วก็กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า อาหารนี้พวกเรามิได้ท�าเพื่อประโยชน์แก่ภิกษ ุ

ทัง้หลายดอก แต่พวกเราท�าเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่พวกข้าราชการ

เป็นต้นต่างหาก รับอาหารนั้นก็ควร

อนึ่ง ภิกษุไม่เห็น ไม่ได้ยินมา เมื่อภิกษุเหล่านั้นเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านนั้น 

คนทั้งหลายรับบาตรเอาไป ตกแต่งบิณฑบาตที่มีปลาเนื้อ น�าไปถวาย ภิกษุเหล่านั้น 

ก็สงสัยว่า เขาท�าเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายหรือหนอ นี้ชื่อว่า สงสัยนอกไปจาก

ทัง้ ๒ อย่างน้ัน รบัอาหารแม้นัน้กไ็ม่ควร อาหารใดมไิด้ สงสยัอย่างนัน้ รบัอาหารนัน้

กค็วร แต่ถ้าคนเหล่านัน้ถามว่า ท่านเจ้าข้า เหตไุรพระคณุเจ้าจงึไม่รบั ฟังค�าตอบของ

พวกภิกษุแล้วก็กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า อาหารพวกนี้เรามิได้ท�าเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุ 

ทัง้หลายดอก เราท�าเพือ่ประโยชน์แก่ตนเอง หรือว่าเพือ่ประโยชน์แก่ข้าราชการเป็นต้น

ต่างหาก หรือว่าพวกเราได้ ปวัตตมังสะคือเนื้อที่เขามีอยู่แล้ว เป็นของกัปปิยะ (ควร) 

ทัง้นัน้ จงึตบแต่งเพือ่ประโยชน์แก่ภกิษทุัง้หลาย รบัอาหารนัน้กค็วร ในอาหารทีเ่ขาท�า
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เพื่อประโยชน์ เป็นเปตกิจคืออุทิศส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว หรือเพื่อประโยชน์แก่งาน

มงคลเป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน

แท้จรงิอาหารใด ๆ ทีเ่ขาไม่ได้กระท�าเพือ่ประโยชน์แก่ภกิษทุัง้หลาย และภกิษุ

ทั้งหลายก็มิได้เคลือบแคลงสงสัยในอาหารอันใด รับอาหารนั้นทุกอย่างก็ควร แต่ถ้า

อาหารเขาท�าเจาะจงภิกษุทั้งหลายในวัดหนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขาท�าเพื่อประโยชน์

แก่ตน ภิกษเุหล่าอ่ืนรู ้ภกิษเุหล่าใดรู ้อาหารนัน้กไ็ม่ควรแก่ภกิษเุหล่านัน้ ควรแก่ภกิษุ

นอกจากนี ้ภกิษเุหล่าอืน่ไม่รู ้ภกิษเุหล่านัน้เท่านัน้รู ้อาหารนัน้กไ็ม่ควรแก่ภกิษุเหล่านัน้ 

ควรแก่ภิกษุเหล่าอ่ืน แม้ภิกษุเหล่าน้ันรู้ว่า เขาท�าเพื่อประโยชน์แก่พวกเรา แม้ภิกษุ

เหล่าอืน่กร็ูว่้า เขาท�าเพือ่ประโยชน์แก่ภกิษเุหล่านัน้ อาหารน้ันกไ็ม่ควรแก่ภกิษท้ัุงหมด 

ภิกษุทั้งหมดไม่รู้ ก็ควรแก่ภิกษุทั้งหมดนั่นแหละ

บรรดาสหธรรมิก ๕ ประเภท อาหารท่ีเขาท�าเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

ย่อมไม่ควรแก่สหธรรมิกหมดทุกรปู แต่ถ้าบางคนเขาฆ่าสตัว์เจาะจงภกิษรุปูหนึง่ แล้ว

บรรจุบาตรเต็มด้วยเนื้อสัตว์นั้นถวาย แม้ภิกษุนั้นก็รู ้อยู่ว่า เขาท�าเพื่อประโยชน์  

แก่ตน ครั้นรับแล้ว ก็ถวายแก่พระภิกษุรูปอื่น ภิกษุนั้นก็ฉันด้วยความเชื่อถือภิกษุนั้น 

ถามว่าใครเป็นอาบัต ิตอบว่า ไม่เป็นอาบตัทิัง้ ๒ รปู เพราะว่าอาหารใดเขาท�าเจาะจง

แก่เธอ เธอก็ไม่เป็นอาบัติ เพราะเธอไม่ฉันอาหารนั้น อีกรูปหนึ่งฉัน ก็ไม่เป็นอาบัติ

เพราะไม่รู้ ในการรับกัปปิยมังสะคือเนื้อที่สมควรแก่สมณะ ไม่เป็นอาบัติ ภิกษุไม่รู้ว่า

เป็นอุทิสสมังสะคือเนื้อที่เขาท�าเจาะจง มารู้ภายหลังที่ฉันแล้ว ก็ไม่มีกิจคือการแสดง

อาบัติ ส่วนภิกษุไม่รู้ว่าเป็นอกัปปิยมังสะคือเนื้อที่ไม่สมควร มารู้ภายหลังฉันแล้ว  

ต้องแสดงอาบัติ ภิกษุรู้ว่าเป็นอุทิสสมังสะ เนื้อที่เจาะจง แล้วฉัน เป็นอาบัติ ถึงแม้

ภกิษไุม่รูว่้าเป็นอกปัปิยมงัสะ มงัสะทีไ่ม่สมควร แล้วฉัน กเ็ป็นอาบตัท้ัิงนัน้ เพราะฉะนัน้ 

ภิกษุผู้กลัวอาบัติ แม้ก�าหนดดูรูปลักษณะอาหารอยู่ ถามแล้วค่อยรับมังสะคือเนื้อ  

หรอืเธอรบัโดยคดิว่า ในเวลาฉนัจกัถามแล้วฉนั ควรถามแล้วค่อยฉัน ถามว่า เพราะอะไร 

เพราะว่าเป็นของท่ีรู้ได้ยาก จริงอยู่ เน้ือหมีก็เหมือนๆกับเนื้อหมู แม้เนื้อเสือเหลือง

เป็นต้นก็คล้ายกับเนื้อมฤค เพราะฉะนั้น พระอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า ถามแล้ว

ค่อยรับจึงควร
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ค�าว่า ไม่เหน็ คอืไม่เหน็เนือ้ทีเ่ขาฆ่า แล้วเอามาเพือ่ประโยชน์แก่ภกิษทุัง้หลาย

ค�าว่า ไม่ได้ยนิ คอืไม่ได้ยนิว่า เขาฆ่าแล้วเอามาเพือ่ประโยชน์แก่ภกิษท้ัุงหลาย

ค�าว่า ไม่สงสัย คือไม่สงสัยด้วยอ�านาจสงสัยว่าเห็นมา เป็นต้น

มังสะที่บริสุทธิ์ด้วยเหตุ ๓ ประการนี้ ชื่อว่า บริสุทธิ์โดยส่วน ๓ จริงอยู่การ

ฉนัมงัสะทีบ่รสิทุธิโ์ดยส่วน ๓ นัน้ กเ็ช่นเดยีวกบัฉนักบัข้าวและผกัดองทีเ่กดิเองในป่า 

ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตา ฉันมังสะเช่นนั้นย่อมไม่มีโทษ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า 

ก็มังสะนั้นควรฉันได้

คนที่ให้ภิกษุฉันเนื้อหมีด้วยให้เช่ือว่าเนื้อหมู ฉันเนื้อเสือเหลืองโดยให้เชื่อว่า

ว่าเนื้อมฤค แล้วพูดเสียดสีว่า ท่านยังชื่อว่า สมณะหรือ ท่านฉันอกัปปิยมังสะ เนื้อที่

ไม่สมควร เชือ่ว่าให้ยินดด้ีวยเนือ้เป็นอกปัปิยะ ส่วนคนเหล่าใดรู้ว่าเนือ้หม ีเหมอืนเนือ้หมู 

เนือ้เสอืเหลืองเหมอืนเนือ้มฤค ในยามหาอาหารยากหรอืใช้เยยีวยา ความเจบ็ไข้ กพ็ดูว่า 

นีเ้นือ้หมู นีเ้นือ้มฤค ให้ภกิษฉุนัด้วยอธัยาศยัเกือ้กลู พระผูม้พีระภาคเจ้ามไิด้ทรงหมายถงึ

คนเหล่านั้น คือค�าตรัสมิได้หมายถึงคนเหล่านั้น คนเหล่านั้นย่อมได้บุญเป็นอันมาก

ส่วนหมอชีวกเป็นอริยสาวกผู้ประสบผล ผู้รู้ค�าส่ังสอน เป็นผู้ถึงสัจจะแล้ว  

แต่หยั่งซึ้งพระธรรมเทศนานี้ เกิดความเลื่อมใส เมื่อจะกระท�าการชมเชย (สดุดี)  

พระธรรมกถา จึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระเจ้าข้า ข้าพระบาทนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทั้งพระธรรม ทั้งพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ

อนึ่ง ตามท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ในค�านั้น  

ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสค�าว่าภิกษุไว้โดยไม่เจาะจงแม้ก็จริง แต่ที่แท้พึงทราบว่า 

ทรงหมายถึงพระองค์นั่นเอง จึงตรัสอย่างนี้ จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึง

พระองค์เองนั่นแหละ ใน ๓ อาคตสถาน คือใน ๓ ที่มา คือใน มหาวัจฉโคตตสูตร 

ใน จังกีสูตร และในสูตรนี้ แล้วทรงแสดงเทศนา



พรรษาที่ ๑๒  
เมอืงเวรัญชา

พระอาจารย์ได้แสดงว่า พรรษาที่ ๑๒ พระพุทธเจ้าเสด็จจ�าพรรษาท่ีเมือง 

เวรัญชา เมืองเวรัญชานี้เข้าใจว่าอยู่ระหว่างเมืองมธุรากับเมืองสาวัตถี เพราะในเส้น-

ทางที่เสด็จไปจ�าพรรษาที่ ๑๒ ณ เวรัญชานั้น เสด็จจากเมืองมธุรา และใน  

มัชฌิมนิกาย เวรัญชกสูตร มีกล่าวถึงชาวเวรัญชาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ เมืองสาวัตถี 

อนัแสดงว่า ๒ เมอืงนีอ้ยูไ่ม่ไกลกนั ใน สมนัตปาสาทกิา อธบิายว่า เส้นทางจากเมอืง

เวรัญชาไปเมืองพาราณสีนั้นเป็นทางตรงหรือทางลัด ณ เมืองเวรัญชานี้ พระพุทธเจ้า

เสด็จจ�าพรรษา ณ โคนไม้สะเดา ซ่ึงมีศาลหรือเทวาลัยของยักษ์ชื่อ นเฬรุ ตั้งอยู่  

จงึเรียกไม้สะเดานีว่้า นเฬรปุจุมินัทะ และสถานทีด่งักล่าวนีเ้ป็นบรเิวณป่าหรือสวนชาน-

เมอืงเวรัญชา ในระหว่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงจ�าพรรษา ณ เมืองเวรญัชานัน้ เป็นเวลาที่

เมืองเวรัญชาก�าลังอยู่ในภาวะทุพภิกขภัย เป็นเหตุให้ภิกษุต้องประสบความล�าบาก  

จะแสดงเรื่องที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชานี้ด้วยพระสูตรต่าง ๆ เป็นต้น

ปฐมสังวาสสูตร๑ 

ว่าด้วยความอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยา ๔

สมัยหน่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธด�าเนินทางไกล อยู่ระหว่างเมือง

มธรุากบัเมอืงเวรญัชา ฝ่ายคฤหบดีและคหปตานีจ�านวนมาก กเ็ดนิทางไกลอยูใ่นระหว่าง

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๓/๗๔. 
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นั้นด้วย คราวน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับที่โคนไม้แห่งหนึ่ง คฤหบดี

และคหปตานเีหล่านัน้ได้เหน็พระองค์ประทบัอยูก่พ็ากนัไปเฝ้าถวายอภวิาทแล้วต่างนัง่ลง 

ณ ทีส่มควรส่วนข้างหนึง่ พระองค์จงึตรสัพระธรรมเทศนานีว่้า คฤหบดีและคหปตานี

ทั้งหลาย สังวาสะหรือสังวาส คือความอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยา มี ๔ ประเภท

สังวาส ๔ ประเภทมีอะไรบ้าง คือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี ชายผีอยู่ร่วมกับ

หญิงเทวดา ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา

ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างไร สามีเป็นคนท�าปาณาติบาต อทินนาทาน 

กาเมสุมิจฉาจาร พูดมุสา ดื่มสุราเมรัย เป็นคนทุศีล มีธรรมลามก มีใจกลุ้มไปด้วย

มลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มักด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฝ่ายภรรยาก็

เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อย่างนี้ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี

ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไร สามีเป็นคนท�าปาณาติบาต เป็นต้น 

มักด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฝ่ายภรรยาเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต เว้นจาก

อทินนาทาน เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นจากมุสาวาท เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย  

เป็นคนมีศีลมีธรรมงาม มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน ไม่ด่าว่า

สมณพราหมณ์ทั้งหลาย อย่างนี้ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา

ก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างไร สามีเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต 

เป็นต้น ไม่ด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฝ่ายภรรยาเป็นผู้ท�าปาณาติบาตเป็นต้น  

ด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย อย่างนี้ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี

กช็ายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไร สามีเป็นผูเ้ว้นจาก ปาณาตบิาต

เป็นต้น ไม่ด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฝ่ายภรรยาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน อย่างนี้

ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา

คฤหบดีและคหปตานีทั้งหลาย นี้แลสังวาส ๔ ประเภท

ทัง้คูเ่ป็นคนทศุลี ตระหนี ่และด่าว่าสมณพราหมณ์ หญิงชายคูน้ั่นเป็นภรรยา

และสามีผีอยู่ร่วมกัน
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สามเีป็นคนทศุลี ตระหนี ่และด่าว่าสมณพราหมณ์ ภรรยาเป็นคนมศีลีใจบญุ 

ไม่ตระหนี่ นางนั้นเป็นหญิงเทวดา อยู่ร่วมกับสามีผี

สามีเป็นคนมีศีล ใจบุญ ไม่ตระหนี่ ภรรยาเป็นคนทุศีล ตระหนี่ และด่าว่า

สมณพราหมณ์ นางนั้นเป็นหญิงผี อยู่ร่วมกับสามีเทวดา

ทัง้คู่เป็นคนมศีรทัธา รูค้วามประสงค์ของผูข้อ ส�ารวมในศลี เลีย้งชีพโดยชอบ 

หญิงชายคู่นั้นเป็นภรรยาสามีพูดค�าอ่อนหวานต่อกัน ย่อมบังเกิดความเจริญมาก  

อยู่ด้วยกันเป็นผู้มีความผาสุก พวกศัตรูของภรรยาสามีที่มีความประพฤติดีสมกัน  

ย่อมเสียใจ กามกามีคือผู้ท่ียังมีความใคร่ในกามทั้งคู ่ ผู ้มีศีลและพรตเสมอกัน  

ครั้นประพฤติชอบในโลกนี้แล้ว ละโลกนี้ไป ย่อมยินดีบันเทิงใจในเทวโลก

เรื่องเวรัญชพราหมณ์๒ 

โดยสมยันัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ โคนสะเดาทีน่เฬรุยกัษ์สงิสถิต 

เขตเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์

ได้ฟังข่าวตระหนกัแน่ว่า ท่านผูเ้จรญิ พระสมณโคดมศากยบตุร ทรงผนวชจากศากย-

ตระกูล ประทับอยู่ ณ บริเวณต้นไม้สะเดาที่นเฬรุยักษ์สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา  

พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ก็แลพระกิตติศัพท์อันงามของท่าน

พระโคดมพระองค์น้ัน ขจรไปอย่างน้ีว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงเป็น 

พระอรหันต์ แม้เพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ แม้เพราะเหตุนี้ ทรงบรรลุวิชชา

และจรณะ แมเ้พราะเหตุนี้ เสดจ็ไปดี แม้เพราะเหตนุี้ ทรงทราบโลก แม้เพราะเหตุนี้  

ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า แม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นศาสดาของ

เทพและมนุษย์ท้ังหลาย แม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นพุทธะ แม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็น 

พระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เพราะเหตุนี้ พระองค์ทรงท�าโลกนี้พร้อมท้ังเทวโลกมารโลก

๒ วิ. มหาวิ. ๑/๑/๑. 
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พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันย่ิงของพระองค์เอง แล้วทรงสั่งสอนหมู่สัตว์

พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพ และมนุษย์ให้รู้ ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามใน

ท่ามกลาง งามในท่ีสดุ ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้อรรถทัง้พยญัชนะ ครบบรบิรูณ์

บริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นความดี

เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า

หลังจากนั้นเวรัญชพราหมณ์ได้ไปในพระพุทธส�านัก ครั้นถึงแล้ว เวรัญช-

พราหมณ์ได้ทูลปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการทูลปราศรัยพอให้เป็นที่

บันเทิงเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เวรัญชพราหมณ์นั่ง ณ 

ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลค�านี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านพระโคดม ข้าพเจ้า

ได้ทราบมาว่า พระโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับพวกพราหมณ์ ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ ผู้ล่วงกาล

ผ่านวัยมาโดยล�าดับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ข้อที่ข้าพเจ้าทราบมานี้นั้น เป็นเช่น

นั้นจริง อันการที่ท่านพระโคดมไม่ไหว้ไม่ลุกรับ พวกพราหมณ์ ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่  

ผู้ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยล�าดับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะนี้นั้น ไม่สมควรเลย

พระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัว่า ดกู่อนพราหมณ์ ในโลก ทัง้เทวโลกมารโลกพรหมโลก 

ในหมูส่ตัว์พร้อมทัง้สมณพราหมณ์ เทพ และมนษุย์ เราไม่เลง็เหน็บคุคลทีเ่ราควรไหว้  

ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะ เพราะว่าตถาคตพึงไหว้ พึงลุกรับ หรือพึง 

เชื้อเชิญบุคคลใดด้วยอาสนะ แม้ศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป

เวรัญชพราหมณ์กล่าวกราบทูลว่า ท่านพระโคดม มีปกติไม่ใยดี

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า 

พระสมณโคดมมีปกตไิม่ใยดดีัง่นี ้ชือ่ว่ากล่าวถูก เพราะความใยดใีนรูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐพัพะเหล่านัน้ ตถาคตละได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท�าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน 

ท�าให้ไม่มีในภายหลัง ไม่มีเกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมมีปกติไม่ใยดี ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมไม่มีสมบัติ
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมไม่มีสมบัติ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะสมบัติคือรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะเหล่านัน้ ตถาคตละได้แล้ว ตดัรากขาดแล้ว ท�าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน 

ท�าให้ไม่มีในภายหลัง ไม่มีเกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา นี้แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมไม่มีสมบัติ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมกล่าวการไม่ท�า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า 

พระสมณโคดมกล่าวการไม่ท�า ดัง่นี ้ชือ่ว่ากล่าวถกู เพราะเรากล่าวการไม่ท�ากายทจุรติ 

วจีทุจริต มโนทุจริต เรากล่าวการไม่ท�าสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง นี้แลเหตุที่เขา

กล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวการไม่ท�า ดัง่นี ้ชือ่ว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตทุีท่่าน

มุ่งกล่าว

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมกล่าวการขาดสูญ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมกล่าวความขาดสูญ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเรากล่าวความขาดสูญ

แห่งราคะ โทสะ โมหะ เรากล่าวความขาดสูญแห่งสภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง 

นี้แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมกล่าวความขาดสูญ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก 

แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมช่างรังเกียจ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมช่างรงัเกยีจ ดัง่น้ี ชือ่ว่ากล่าวถูก เพราะเรารงัเกยีจกายทจุรติ วจทีจุริต 

มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพร้อมแห่งสภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง นี้แลเหตุ

ที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างรังเกียจ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่

ท่านมุ่งกล่าว
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เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมช่างก�าจัด

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมช่างก�าจัด ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเราแสดงธรรมเพื่อก�าจัด ราคะ 

โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพื่อก�าจัดสภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขา

กล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างก�าจดั ดัง่นี ้ชือ่ว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตท่ีุท่านมุ่งกล่าว

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมช่างเผาผลาญ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า 

พระสมณโคดมช่างเผาผลาญ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเรากล่าวธรรมท่ีเป็นบาป

อกศุล คอืกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ว่าเป็นธรรมซึง่เป็นบาปอกุศลท่ีควรเผาผลาญ 

อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ท�าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท�าให้ไม่มีในภาย

หลัง ไม่มีเกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนชอบเผาผลาญ พราหมณ์ 

ธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ ตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว 

ท�าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท�าให้ไม่มีในภายหลัง ไม่มีเกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา  

นี้แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมช่างเผาผลาญ ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก  

แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดมไม่ผุดเกิด

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มีอยู่จริง ๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า  

พระสมณโคดมไม่ผดุเกดิ ด่ังนี ้ชือ่ว่ากล่าวถกู เพราะการนอนในครรภ์ต่อไป การเกดิ

ในภพใหม่ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ท�าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท�าให้

ไม่มีในภายหลัง ไม่มีเกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา เรากล่าวผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ผุดเกิด  

การนอนในครรภ์ต่อไป การเกิดในภพใหม่ ตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ท�าให้

เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท�าให้ไม่มีในภายหลัง ไม่มีเกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา  

นี้แลเหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณโคดมไม่ผุดเกิด ดั่งนี้ ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่

เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว
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ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

ดูก่อนพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง 

ฟองไก่เหล่านัน้อันแม่ไก่กกดีแล้ว ฟักดีแล้ว บรรดาลกูไก่เหล่านัน้ ลกูไก่ตวัใด ท�าลาย

กระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปาก ออกมาได้โดยสวัสดีก่อนกว่าเขา 

ลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่ากระไร จะเรียกว่า พี่ หรือน้อง

เวรัญชพราหมณ์ทูลว่า ท่านพระโคดม ควรเรียกว่า พี่ เพราะมันแก่กว่าเขา

ฌาน ๔ และ วชิชา ๓

พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัว่า เรากเ็หมือนอย่างนัน้แลพราหมณ์ เม่ือประชาชน 

ผูต้กอยูใ่นอวชิชา เกดิในฟอง อนักระเปาะฟองหุม้ห่อไว้ ผูเ้ดียวเท่านัน้ในโลก ได้ท�าลาย

กระเปาะฟองคอือวชิชา แล้วได้ตรสัรูพ้ระสมัมาสัมโพธญิาณอันยอดเยีย่ม เรานัน้เป็น

ผูเ้จรญิท่ีสดุประเสรฐิท่ีสดุของโลก เพราะความเพยีรของเราทีป่รารภแล้วแล ไม่ย่อหย่อน 

สติด�ารงมั่นไม่ฟั่นเฟือน กายสงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง

ปฐมฌาน เราน้ันแลสงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุ 

ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่วิเวกอยู่

ทตุยิฌาน เราได้บรรลทุตุยิฌาน มคีวามผ่องใสแห่งจติ ณ ภายใน เป็นธรรม

เอกผดุขึน้ ไม่มีวติก ไม่มีวจิาร เพราะวติกวิจารสงบไป มปีีตแิละสุขซึง่เกิดแต่สมาธอิยู่

ตติยฌาน เรามีอุเบกขาอยู่ มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย 

เพราะปีติส้ินไป ได้บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า เป็นผู้มีอุเบกขา 

มีสติ มีสุขอยู่ ดั่งนี้

จตุตถฌาน เราได้บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์และสุข เพราะละสุขละทุกข์  

และดับโทมนัสโสมนัสก่อน ๆ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่
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บุพเพนิวาสานุสติญาณ เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส 

ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิต

ไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ คือความรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้  

เรานัน้ย่อมระลกึชาตก่ิอนได้เป็นอนัมาก คอืระลกึได้ ๑ ชาตบ้ิาง ๒ ชาตบ้ิาง ๓ ชาติ

บ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง 

๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏ- 

กปัเป็นอันมากบ้าง ตลอดววิฏัฏกปัเป็นอนัมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกปัเป็นอันมาก

บ้าง ว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหาร

อย่างนั้น เสวยสุขทุกข์อย่างนั้น ๆ มีก�าหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว 

ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพโน้นเรากไ็ด้มชีือ่อย่างนัน้ โคตรอย่างนัน้ มผีวิพรรณอย่าง

น้ัน มอีาหารอย่างนัน้ เสวยสขุทกุข์อย่างนัน้ ๆ มีก�าหนดอายเุพยีงเท่านัน้ ครัน้จตุจิาก

ภพโน้นแล้ว ได้มาเกดิในภพนี ้เราย่อมระลกึถึงชาตก่ิอนได้เป็นอนัมาก พร้อมทัง้อเุทศ 

พร้อมทั้งอาการ ด้วยประการฉะนี้

พราหมณ์ วิชชาที่ ๑ นี้แล เราได้บรรลุแล้ว ในปฐมยามแห่งราตรี อวิชชา

เราก�าจดัได้แล้ว วชิชาเกิดแก่เราแล้ว ความมดืเราก�าจดัได้แล้ว แสงสว่างเกดิแก่เราแล้ว 

เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น 

ความช�าแรกออกครั้งที่ ๑ ของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการท�าลายออกจากกระเปาะ

ฟองแห่งลูกไก่ฉะนั้น

จุตปูปาตญาณ เรานัน้ เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผดุผ่อง ไม่มกีเิลสปราศจาก

อปุกเิลส อ่อน ควรแก่การงาน ตัง้มัน่ ไม่หว่ันไหว อย่างนีแ้ล้ว ได้น้อมจติไปเพือ่ญาณ

เครื่องรู้จุติ ความเคลื่อน และอุปบัติ ความเข้าถึง ของสัตว์ทั้งหลาย เรานั้นย่อมเล็ง

เห็นหมู่สัตว์ผู้ก�าลังจุติ เคลื่อน ก�าลังอุปบัติ เข้าถึง เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิว

พรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่ง

หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า หมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต  

วจทีจุริต มโนทุจรติ ติเตยีนพระอรยิเจ้า เป็นมจิฉาทฏิฐ ิยดึถอืการกระท�าด้วยอ�านาจ

มิจฉาทิฏฐิ หมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้น เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไป เข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก หรือว่าหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่าน้ี ประกอบด้วยกายสุจริต  
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วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วย

อ�านาจสัมมาทฏิฐ ิหมูส่ตัว์ผูเ้กดิ เป็นอยูเ่หล่านัน้ เบือ้งหน้าแต่กายแตกตายไป เข้าถงึ

สคุตโิลกสวรรค์ เราย่อมเลง็เหน็หมูส่ตัว์ผูก้�าลังจติุก�าลังอปุบติั เลว ประณีต มีผวิพรรณ

ดี มีผิวพรรณ ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์  

ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรม ด้วยประการดั่งนี้

พราหมณ์ วิชชาที่ ๒ นี้แล เราได้บรรลุแล้ว ในมัชฌิมยามแห่งราตรี อวชิชา

เราก�าจดัได้แล้ว วชิชาเกิดแก่เราแล้ว ความมดืเราก�าจดัได้แล้ว แสงสว่างเกดิแก่เราแล้ว 

เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น 

ความช�าแรกออกครั้งที่ ๒ ของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการท�าลายออกจากกระเปาะ

ฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น

อาสวกัขยญาณ เราน้ัน เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผดุผ่อง ไม่มกีเิลส ปราศจาก

อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ต้ังม่ัน ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปเพื่อ 

อาสวักขยญาณ ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสท่ีดองจิตสันดานท้ังหลาย  

เรานั้นได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดทุกข์ ได้รู้ชัด

ตามเป็นจริงว่า นี้ความดับทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า เหล่านี้อาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้เหตุเกิดอาสวะ ได้รู้ชัด

ตามเป็นจริงว่า น้ีความดับอาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ 

อาสวะ เมื่อเรานั้นรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตได้หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะ  

ได้หลดุพ้นแล้วแม้จากภวาสวะ ได้หลุดพ้นแล้วแม้จากอวิชชาสวะ เมือ่จติได้หลดุพ้นแล้ว 

ได้มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ได้รู้ด้วยปัญญาอันย่ิงว่า ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย ์

อยู่จบแล้ว กิจที่ควรได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี

พราหมณ์ วิชชาที่ ๓ นี้แล เราได้บรรลุแล้ว ในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชา

เราก�าจดัได้แล้ว วชิชาเกิดแก่เราแล้ว ความมดืเราก�าจดัได้แล้ว แสงสว่างเกดิแก่เราแล้ว 

เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น 

ความช�าแรกออกครั้งที่ ๓ ของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการท�าลายออกจากกระเปาะ

ฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น
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เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้ทูลค�านี้แก่  

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐ

ที่สุด ข้าแต่ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะ

นกั พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิายอย่างนี ้เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของ

ที่คว�่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า  

คนมีจักษุจักเห็นรูป ดั่งนี้ ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดม พระธรรม และพระสงฆ์  

ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจ�าข้าพเจ้าว่า เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตลอดชวีติ จ�าเดมิ

แต่วนันีเ้ป็นต้นไป และขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษสุงฆ์ จงทรงรับอาราธนาอยูจ่�าพรรษา

ที่เมืองเวรัญชาของข้าพเจ้าเถิด

พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงรบัอาราธนาด้วยพระอาการดุษณ ีครัน้เวรญัชพราหมณ์

ทราบการรบัอาราธนาของพระผูม้พีระภาคเจ้าแล้ว ได้ลกุจากทีน่ัง่ถวายบงัคมพระผูม้-ี 

พระภาคเจ้า ท�าประทักษิณหลีกไป

เมอืงเวรัญชาเกดิทุพภกิขภัย

ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชามีภักษาหารน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพ  

ฝืดเคอืง มกีระดกูคนตายขาวเกลือ่น ต้องมสีลากซือ้อาหาร ภกิษสุงฆ์จกัยงัอตัภาพให้

เป็นไปจากการแสวงหาก็ท�าไม่ได้ง่าย ครั้งนั้นพวกพ่อค้าม้าชาวอุตตราปถะ มีม้า 

ประมาณ ๕๐๐ ตวั ได้เข้าพกัแรมตลอดฤดฝูนในเมอืงเวรญัชา พวกเขาได้ตกแต่งข้าว

แดงส�าหรับภิกษุรูปละแล่งไว้ท่ีคอกม้า เวลาเช้า ภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสกแล้ว 

ถอืบาตรจวีรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวรญัชา เมือ่ไม่ได้บณิฑบาต จงึเทีย่วไปบณิฑบาต

ทีค่อกม้า รบัข้าวแดงรูปละแล่ง น�าไปสู่อารามแล้วลงครกโขลกฉนั ส่วนท่านพระอานนท์

บดข้าวแดงแล่งหนึ่งที่ศิลา แล้วน้อมเข้าไปถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าเสวยพระกระยาหาร ที่บดพิเศษนั้นอยู่ ได้ทรงสดับเสียงครกแล้ว
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พระพุทธประเพณี

พระตถาคตทัง้หลายทรงทราบอยู ่ย่อมตรสัถามกม็ ีทรงทราบอยู ่ย่อมไม่ตรัส

ถามก็มี ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม่ตรัสถาม พระตถาคตทั้ง

หลายย่อมตรัสถามสิง่ท่ีประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ตรสัถามสิง่ทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

พระตถาคตทั้งหลายทรงก�าจัดสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ด้วยข้อปฏิบัติ พระผู้มี-

พระภาคเจ้าย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ จักทรงแสดง

ธรรมอย่างหน่ึง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง ครั้งนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่า อานนท์ นั่นเสียงครกหรือหนอ ท่าน 

พระอานนท์จึงกราบทูลเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

สรรเสริญว่า ดลีะ ดลีะ อานนท์ พวกเธอเป็นสัตบรุษุชนะวเิศษแล้ว พวกเพือ่นพรหมจารี

ชั้นหลังจักดูหมิ่นข้าวสาลีและข้าวสุก อันระคนด้วยเนื้อ

พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสหีนาท

ครัง้นัน้ ท่านพระมหาโมคคลัลานะได้เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้าถวายบงัคม แล้วนัง่ 

ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ ได้กราบทูลค�านีแ้ก่พระผูม้พีระภาคเจ้าว่า พระพทุธเจ้าข้า บดันี้

เมืองเวรัญชามีภักษาหารน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคือง มีกระดูกคนตายขาว

เกลือ่น ต้องมสีลากซือ้อาหาร ภกิษสุงฆ์จะยังอตัภาพให้เป็นไปด้วยการถอืบาตรแสวงหา

ก็ท�าไม่ได้ง่าย พระพุทธเจ้าข้า พื้นเบื้องล่างแห่งปฐพีอันกว้างใหญ่นี้ สมบูรณ์ มีรสอัน

โอชา เหมือนน�้าผึ้งหว่ีไม่มีตัวอ่อนฉะนั้น ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้า 

จะพึงพลิกแผ่นดิน พระภิกษุทั้งหลายจักได้ฉันง้วนดิน พระพุทธเจ้าข้า

พระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัถามว่า ดกู่อนโมคคลัลานะ กส็ตัว์ท่ีอาศยัแผ่นดินเล่า 

เธอจะท�าอย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้น

พระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่ง  

ให้เป็นดุจแผ่นดินใหญ่ ยังสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเหล่านั้นให้ไปอยู่บนฝ่ามือนั้น จะพลิก

แผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่ง พระพุทธเจ้าข้า



339พรรษาที่ ๑๒

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อย่าเลยโมคคัลลานะ เธออย่าพอใจการพลิก 

แผ่นดินเลย สัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับผลตรงกันข้าม

พระมหาโมคคลัลานะกราบทลูว่า ขอประทานพระวโรกาส ขอภกิษุสงฆ์ท้ังหมด

พึงไปบิณฑบาตในอุตตรกุรุทวีป พระพุทธเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ก็ภิกษุผู้ไม่มีฤทธิ์เล่า เธอจะท�าอย่างไรแก่ภิกษุ

เหล่านั้น

พระโมคคัลลานะกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจักท�าให้ภิกษุเหล่านั้นไปได้ 

พระพุทธเจ้าข้า

พระผู ้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อย่าเลยโมคคัลลานะ เธออย่าพอใจการท่ี 

ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดไปบิณฑบาตในอุตตรกุรุทวีปเลย

เหตุให้พระศาสนาด�ารงอยู่ไม่นานและนาน

ครัง้นัน้ ท่านพระสารบีตุรไปในท่ีสงดัเร้นอยู ่ ได้มคีวามปริวิตกแห่งจิต เกิดขึน้

อย่างนี้ว่า พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหน ไม่ด�ารงอยู่

นาน ของพระองค์ไหนด�ารงอยู่นาน ดั่งนี้ ครั้นเวลาสายัณห์ ท่านออกจากที่เร้นแล้ว 

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบ

บังคมทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ณ ต�าบลนี้  

ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 

ทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ด�ารงอยู่นาน ของพระองค์ไหนด�ารงอยู่นาน ดั่งนี้

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนสารีบุตร พระศาสนาของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าพระนามวิปัสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม่ด�ารงอยู่นาน  

ของพระผูม้พีระภาคเจ้าพระนามกกสุนัธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกสัสปะ

ด�ารงอยู่นาน
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พระสารีบุตรกราบทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้พระศาสนา  
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวิปัสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม่ด�ารงอยู่
นาน พระพุทธเจ้าข้า

พระผู ้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนสารีบุตร พระผู ้มีพระภาคเจ้า  
พระนามวิปัสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม่ทรงขวนขวายเพื่อจะทรงแสดง
ธรรมโดยพสิดารแก่สาวกท้ังหลาย อนึง่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน  
อติวิตุตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ 
นั้นมีน้อย สิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็มิได้ทรงแสดงแก่สาวก เพราะ
อันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้
ตามพระพทุธเจ้าเหล่านัน้ สาวกชัน้หลงัทีต่่างชือ่กนั ต่างโคตรกนั ต่างชาติกัน ออกบวช
จากตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลัน ดูก่อนสารีบุตร 
ดอกไม้ต่างพนัธุท์ีเ่ขากองไว้บนพืน้กระดาน ยงัไม่ได้ร้อยด้วยด้าย ลมย่อมกระจาย ขจดั 
ก�าจดัซึง่ดอกไม้เหล่านัน้ได้ ข้อนัน้ เพราะเหตอุะไร เพราะเขาไม่ได้ร้อยด้วยด้ายฉนัใด 
เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวก 
ผูต้รสัรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน สาวกชัน้หลงัทีต่่างชือ่กัน ต่างโคตรกนั ต่างชาตกินั 
ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลันฉันนั้น 
เหมอืนกนั เพราะพระผูม้พีระภาคพทุธเจ้าเหล่านัน้ ไม่ทรงขวนขวายเพ่ือจะทรงก�าหนด
จติ ของสาวกด้วยพระหฤทัย แล้วทรงส่ังสอนสาวก ดูก่อนสารบุีตร เรือ่งเคยมมีาแล้ว 
พระผู้มพีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระนามเวสสภ ูทรงก�าหนดจติ แห่งภกิษสุงฆ์
ด้วยพระหฤทัยแล้ว ทรงสัง่สอน พร�า่สอนภกิษสุงฆ์ประมาณ ๑,๐๐๐ รปู ในไพรสณฑ์
อันน่าสะพรึงกลัวแห่งหนึ่งว่า พวกเธอจงตรึกอย่างนี้ อย่าได้ตรึกอย่างนั้น จงท�าในใจ
อย่างน้ี อย่าได้ท�าในใจอย่างนัน้ จงละส่วนนี ้จงเข้าถึงส่วนนีอ้ยู่เถิด ดัง่นี ้ล�าดับนัน้แล 
จิตของภิกษุประมาณ ๑,๐๐๐ รูปน้ัน อันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระนามเวสสภูทรงสั่งสอนอยู่อย่างนั้น ทรงพร�่าสอนอยู่อย่างนั้น ได้หลุดพ้นแล้วจาก
อาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือม่ัน ในเพราะความที่ไพรสณฑ์อันน่าสะพรึงกลัวนั้น  
เป็นถ่ินทีน่่าสยดสยอง จงึมคี�านีว่้า ผูใ้ดผูห้นึง่ซึง่ยงัไม่ปราศจากราคะ เข้าไปสูไ่พรสณฑ์
นั้น โดยมากโลมชาติ ย่อมชูชัน ดูก่อนสารีบุตร อันนี้แลเป็นเหตุ อันนี้แลเป็นปัจจัย
ให้พระศาสนาของพระผูมี้พระภาคเจ้าพระนามวิปัสสี พระนามสิข ีและพระนามเวสสภู
ไม่ด�ารงอยู่นาน



341พรรษาที่ ๑๒

พระสารีบุตรกราบทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ให้พระศาสนา

ของพระผูม้พีระภาคเจ้าพระนามกกสุนัธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกสัสปะ 

ด�ารงอยู่นาน พระพุทธเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนสารีบุตร พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาม  

กกสุนัธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกสัสปะ มไิด้ทรงขวนขวายน้อย เพือ่ทีจ่ะ

ทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาดก อัพภตูธรรม เวทัลละ ของพระผูม้พีระภาคเจ้าทัง้ ๓ พระองค์

นัน้มมีาก สกิขาบทกท็รงบญัญตั ิปาตโิมกข์กท็รงแสดงแก่สาวก เพราะอนัตรธานแห่ง

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า

เหล่าน้ัน สาวกช้ันหลงัทีต่่างชือ่กนั ต่างโคตรกนั ต่างชาตกินั ออกบวชจากตระกลูต่างกนั 

จึงด�ารงพระศาสนานัน้ไว้ ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน ดกู่อนสารบีตุร ดอกไม้ต่างพนัธุ์

ทีเ่ขากองไว้บนพืน้กระดาน ร้อยดแีล้วด้วยด้าย ลมย่อมกระจายไม่ได้ ขจดัไม่ได้ ก�าจดั

ไม่ได้ซึ่งดอกไม้เหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยด้าย ฉันใด 

เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวก  

ผูต้รสัรูต้ามพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน สาวกชัน้หลงัทีต่่างชือ่กนั ต่างโคตรกนั ต่างชาตกิัน 

ออกบวชจากตระกลูต่างกนั จงึด�ารงพระศาสนานัน้ไว้ได้ตลอดระยะเวลากาล ยนืนาน 

ฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนสารีบุตร อันน้ีแลเป็นเหตุ อันนี้แลเป็นปัจจัยให้พระศาสนา

ของพระผูม้พีระภาคเจ้าพระนามกกสุนัธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกสัสปะ 

ด�ารงอยู่นาน

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัตสิกิขาบท

ล�าดบันัน้แล ท่านพระสารบีตุรลกุจากอาสนะ ท�าผ้าอตุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึง่ 

ประนมอญัชลีไปทางพระผูมี้พระภาคเจ้าแล้ว กราบทลูว่า ถึงเวลาแล้ว พระพทุธเจ้าข้า 

ข้าแต่พระสคุต ถงึเวลาแล้วทีจ่ะทรงบัญญตัสิกิขาบท ทีจ่ะทรงแสดงปาตโิมกข์แก่สาวก 

อันจะเป็นเหตุให้พระศาสนานี้ยั่งยืน ด�ารงอยู่ได้นาน
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พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัว่า จงรอก่อนสารบีตุร จงยบัยัง้ก่อนสารบีตุร ตถาคต

เท่านั้นจักรู้กาลในกรณีย์นั้น พระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบท ยังไม่แสดงปาติโมกข์

แก่สาวก ตลอดเวลาที่ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ใน

ศาสนานี้ ต่อเมื่อใด อาสวัฏฐานิยธรรม คือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ คือกิเลสที่

ดองสันดานบางอย่างปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้น พระตถาคตจึงจะบัญญัติ

สกิขาบท แสดงปาตโิมกข์แก่สาวก เพือ่ก�าจดัอาสวฏัฐานยิธรรมเหล่านัน้ และอาสวฏั-

ฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความ

เป็นหมูใ่หญ่โดยภกิษผุูบ้วชนาน ต่อเมือ่ใดสงฆ์ถงึความเป็นหมูใ่หญ่โดยภกิษผุูบ้วชนานแล้ว 

และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึง

จะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อก�าจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้น 

และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ตลอดเวลาที่สงฆ์ยัง

ไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลาย ต่อเม่ือใดสงฆ์ถงึความเป็นหมูใ่หญ่โดยแพร่หลายแล้ว 

และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึง

จะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อก�าจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้น 

และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ตลอดเวลาท่ีสงฆ์ยัง 

ไม่ถงึความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาภ ต่อเม่ือใดสงฆ์ถึงความเป็นหมูใ่หญ่เลศิโดยลาภแล้ว 

และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เม่ือนั้น พระศาสดา 

จงึจะบญัญตัสิิกขาบท แสดงปาตโิมกข์แก่สาวก เพือ่ก�าจัดอาสวฏัฐานยิธรรมเหล่านัน้แหละ

ดูก่อนสารีบุตร ก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียด ไม่มีโทษ ปราศจากมัวหมองบริสุทธิ์ 

ผดุผ่อง ตัง้อยู่ในสารคุณ เพราะบรรดาภกิษ ุ๕๐๐ รปูนี ้ภกิษทุีท่รงคณุธรรมอย่างต�า่

ก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง เป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

เสด็จนเิวศน์เวรัญชพราหมณ์

คร้ันปวารณาพรรษาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระอานนท์  

มารบัสัง่ว่า ดกู่อนอานนท์ ตถาคตท้ังหลายยงัมไิด้บอกลาผูท้ีน่มินต์ให้อยูจ่�าพรรษาแล้ว 

จักไม่หลีกไปสู่ท่ีจาริกในชนบท ข้อนี้เป็นประเพณีของตถาคตท้ังหลาย มาไปกันเถิด

อานนท์ เราจะบอกลาเวรัญชพราหมณ์
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ท่านพระอานนท์ทูลสนองพระพุทธด�ารัสว่า เป็นดังรับสั่งพระพุทธเจ้าข้า

ขณะน้ันพระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวร มีท่าน 

พระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธด�าเนินไปสู่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์  

ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ท่ีเขาจัดถวาย ทันใดนั้นเวรัญชพราหมณ์ 

ด�าเนนิเข้าไปสู่ท่ีประทับ ครัน้แล้วถวายบังคมนัง่เฝ้าอยู ่ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ พระองค์

รบัสัง่ว่า ดกู่อนพราหมณ์ เราเป็นผูอ้นัท่านนมินต์ให้อยูจ่�าพรรษาแล้ว เราขอบอกลาท่าน  

เราปรารถนาจะหลีกไปสูท่ี่จาริกในชนบท เวรัญชพราหมณ์ กราบทลูว่า เป็นความจรงิ 

ท่านพระโคดม ข้าพเจ้านิมนต์พระองค์อยู่จ�าพรรษา ก็แต่ว่าไทยธรรมอันใดที่จะพึง

ถวายไทยธรรมอันนัน้ข้าพเจ้ายงัมไิด้ถวาย และไทยธรรมนัน้ไม่ใช่ว่าจะไม่ม ีทัง้ประสงค์

จะไม่ถวายก็หาไม่ ภายในไตรมาสน้ี พระองค์จะพึงได้ไทยธรรมนั้น (ที่พราหมณ์จะ 

พึงถวาย) แต่ท่ีไหนกันเล่า เพราะฆราวาสมีกิจมากมีกรณีย์มาก ขอท่านพระโคดม

พร้อมด้วยพระสงฆ์ จงทรงพระกรุณาโปรดรบัภตัตาหารในวันพรุง่นีเ้พือ่เจรญิบญุกศุล

และปีติปราโมทย์ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาโดย 

ดุษณียภาพ แล้วทรงชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วย

ธรรมีกถาแล้ว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ

หลงัจากน้ัน เวรญัชพราหมณ์สัง่ให้ตกแต่งของเคีย้วของฉนัอนัประณตีในนเิวศน์

ของตน โดยผ่านราตรนีัน้แล้ว ให้เจ้าพนกังานไปกราบทลูภัตกาลแด่พระผูม้พีระภาคเจ้า

ว่า ถึงเวลาแล้ว ท่านพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแล้ว ขณะนั้น เป็นเวลาเช้า พระผู้มี-

พระภาคเจ้าทรงอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธด�าเนินไปสู่นิเวศน์

ของเวรญัชพราหมณ์ ครัน้ถงึแล้วประทบันัง่เหนอืพระพุทธอาสน์ท่ีเขาจดัถวาย พร้อมด้วย

ภกิษสุงฆ์ จงึเวรญัชพราหมณ์องัคาสภกิษสุงฆ์ มพีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ ด้วยขาทนีย-

โภชนยีาหารอันประณตี ด้วยมือของตน จนให้ห้ามภัตแล้ว ได้ถวายไตรจีวรแก่พระผูม้-ี 

พระภาคเจ้าผูเ้สวยเสรจ็ ทรงน�าพระหตัถ์ออกจากบาตรแล้วให้ทรงครอง และถวายผ้า

คู่ให้ภิกษุครองรูปละส�ารับ พระองค์ทรงชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์เห็นแจ้ง สมาทาน 

อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วทรงลุกจากทีป่ระทับ เสดจ็กลบั
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ครั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จพุทธ-

ด�าเนนิไปยังท่าข้ามปยาคะ ไม่ทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมอืงสงักสัสะ เมอืงกณัณกชุชะ 

ทรงข้ามแม่น�า้คงคาท่ีท่าข้ามปยาคะ เสดจ็พุทธด�าเนนิถงึพระนครพาราณส ีครัน้พระองค์

ประทับอยู่ที่พระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอัน

จะไปสู่พระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยล�าดับ ถึงพระนครเวสาลีแล้ว ทราบว่า

พระองค์ประทับอยู่ที่กูฏาคารสาลา ณ ป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น

ปหาราทสูตร๓ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โคนต้นสะเดาที่นเฬรุยักษ์ 

สิงสถิต ใกล้กรุงเวรัญชา ครั้งนั้นท้าวปหาราทจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  

ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  

พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรัสถามท้าวปหาราทะจอมอสูรว่า ดูก่อนปหาราทะ พวกจอม

อสูรย่อมอภิรมย์ในมหาสมุทรบ้างหรือ

ท้าวปหาราทจอมอสูรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ พวกจอมอสูร  

ย่อมอภิรมย์ในมหาสมุทร

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า ดูก่อนปหาราทะ ในมหาสมุทรมีธรรมที่ 

น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว ย่อมอภิรมย์

ท้าวปหาราทะทูลว่า มี ๘ ประการพระเจ้าข้า ๘ ประการเป็นไฉน ข้าแต่ 

พระองค์ผู้เจริญ มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยล�าดับ หาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่  

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้อทีม่หาสมทุรลาดลุม่ลกึลงไปโดยล�าดบั หาได้โกรกชนัเหมอืน

เหวไม่ นี้เป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการหนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูร 

เห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

๓ องฺ. อฏฺกฺ. ๒๓/๑๐๙/๒๐๐. 
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อกีประการหน่ึง มหาสมุทรเต็มเป่ียมอยูเ่สมอ ไม่ล้นฝ่ัง ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ 

ข้อที่มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ ไม่ล้นฝั่ง นี้เป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา

ประการที่ ๒ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่ 

อกีประการหนึง่ มหาสมุทรไม่เกล่ือนด้วยซากศพ ในมหาสมทุร คลืน่ย่อมซดั

เอาซากศพเข้าหาฝั่ง ให้ขึ้นบกทันที ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่มหาสมุทร ไม่เกลื่อน

ด้วยซากศพ และในมหาสมุทร คลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง ให้ขึ้นบกทันที  

นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๓ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว 

เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

อีกประการหนึ่ง แม่น�้าสายใหญ่ ๆ บางสาย คือแม่น�้าคงคา ยมุนา อจิรวดี 

สรภู มหี แม่น�้าเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมหมด  

ถึงความนับว่า มหาสมุทรน่ันเอง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่แม่น�้าสายใหญ่ ๆ  

บางสาย คือแม่น�้าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แม่น�้าเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทร

แล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมหมด ถึงความนับว่า มหาสมุทรนั่นเอง นี้เป็นธรรมที่

น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๔ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว  

จึงอภิรมย์อยู่

อีกประการหนึ่ง แม่น�้าทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมกันยังมหาสมุทร  

และสายฝนจากอากาศตกลงสูม่หาสมทุร มหาสมุทรกม็ิได้ปรากฏวา่จะพรอ่งหรือเตม็

เพราะน�้านั้น ๆ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่แม่น�้าทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมกันยัง

มหาสมุทร และสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ ปรากฏว่าจะ

พร่องหรือเต็มเพราะน�้าน้ัน ๆ นี้เป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๕  

ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่

มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๖  

ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่
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อกีประการหนึง่ มหาสมทุรมรีตันะมากมายหลายชนดิ ในมหาสมุทรมีรตันะ

เหล่าน้ี คอืแก้วมุกดา แก้วมณ ีแก้วไพฑรูย์ สงัข์ ศลิา แก้วประพาฬ เงนิ ทอง ทบัทมิ 

มรกต ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ ข้อทีม่หาสมุทรมรีตันะมากมายหลายชนดิ ในมหาสมทุร

นั้นมีรัตนะ คือแก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง 

ทับทิม มรกต น้ีเป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๗ ในมหาสมุทรที่

พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเป็นที่พ�านักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ สิ่งมี

ชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดั่งนี้ คือปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิลมิงคลา พวกอสูร  

นาค คนธรรพ์ แม้ทีม่ร่ีางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ 

โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ก็มีอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่มหาสมุทร เป็นที่พ�านักอาศัย

ของพวกสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดั่งนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา 

ปลาตมิลิมงิคลา พวกอสรู นาค คนธรรพ์ แม้ท่ีมร่ีางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ 

โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ก็มีอยู่ นี้เป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์อัน 

ไม่เคยมีมาประการที่ ๘ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้แลธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา ๘ ประการใน

มหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ภิกษุ

ทั้งหลายย่อมอภิรมย์ในธรรมวินัยนี้บ้างหรือ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนปหาราทะ ภิกษุท้ังหลายย่อมอภิรมย์ใน

ธรรมวินัยนี้

ท้าวปหาราทะทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ 

อันไม่เคยมีมาสักเท่าไร ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มี ๘ ประการ ปหาราทะ ๘ ประการเป็นไฉน  

ดูก่อนปหาราทะ มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยล�าดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใด  

ในธรรมวนัิยนีก้ฉ็นันัน้เหมอืนกนั มกีารศกึษาไปตามล�าดบั มกีารกระท�าไปตามล�าดบั 

มกีารปฏบิตัไิปตามล�าดบั มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหตัตผลโดยฉับพลนั ดูก่อนปหาราทะ 

ข้อที่ในธรรมวินัยน้ีมีการศึกษาไปตามล�าดับ มีการกระท�าไปตามล�าดับ มีการปฏิบัติ
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ไปตามล�าดบั มิใช่ว่าจะมีการบรรลอุรหตัตผลโดยฉบัพลนั นีเ้ป็นธรรมทีน่่าอัศจรรย์อนั

ไม่เคยมีมาประการที่ ๑ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดูก่อนปหาราทะ มหาสมทุรเตม็เป่ียมอยู่เสมอ ไม่ล้นฝ่ังฉันใด สาวกทัง้หลาย

ของเราก็ฉันน้ันเหมือนกัน ไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต  

ดูก่อนปหาราทะ ข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ แม้เพราะ

เหตุแห่งชีวิต น้ีเป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๒ ใน ธรรมวินัยนี้  

ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดูก่อนปหาราทะ มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพ ในมหาสมุทร คลื่นย่อม

ซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง ให้ขึ้นบกฉันใด ดูก่อนปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล 

ผู้ทุศีล มีบาปธรรม มีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจ ปกปิดความชั่ว มิใช่สมณะ 

แต่ปฏญิญาว่าเป็นสมณะ มิใช่ผูป้ระพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏญิญาว่าประพฤตพิรหมจรรย์ 

เน่าใน ชุ่มด้วยราคะ เป็นเพียงดังหยากเยื่อ สงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้น ประชุม

กนัยกวตัรเธอเสยีทนัท ีแม้เขาจะนัง่อยูใ่นท่ามกลางภกิษสุงฆ์กจ็รงิ ถงึกระนัน้เขากช็ือ่

ว่าห่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขา ดูก่อนปหาราทะ ข้อที่บุคคลผู้ทุศีล  

มีบาปธรรม มีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจ ปกปิดความชั่ว มิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่า

เป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน  

ชุ่มด้วยราคะ เป็นเพียงดังหยากเยื่อ สงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้น ประชุมกันยก-

วตัรเธอเสยีทนัท ีแม้เขาจะนัง่อยูใ่นท่ามกลางภกิษุสงฆ์กจ็รงิ ถงึกระนัน้เขากช็ือ่ว่าห่าง

ไกลจากสงฆ์ และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขา นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา 

ประการที่ ๓ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดกู่อนปหาราทะ แม่น�า้สายใหญ่ๆบางสาย คอืแม่น�า้คงคา ยมนุา อจริวด ีสรภู 

มหี แม่น�้าเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมหมด ถึงความ

นบัว่า มหาสมุทรน่ันเอง ฉนัใด ดูก่อนปหาราทะ ฉันนัน้เหมอืนกนั วรรณะ ๔ เหล่านี้ 

คอืกษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชเป็นบรรพชติในธรรมวินยัทีต่ถาคตประกาศ

แล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความนับว่า ศากยบุตรทั้งนั้น ดูก่อนปหาราทะ 

ข้อทีว่่าวรรณะ ๔ เหล่านี ้คอื กษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศทูร ออกบวชเป็นบรรพชติ

ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความนับว่า  
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ศากยบุตรทั้งนั้น นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๔ ในธรรมวินัยนี้ 

ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดูก่อนปหาราทะ แม่น�้าทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมกันยังมหาสมุทร  

และสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือ  

เตม็เพราะน�า้นัน้ ๆ ฉนัใด ดกู่อนปหาราทะ ฉันนัน้เหมือนกนั ถึงแม้ภิกษเุป็นอนัมาก

จะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือ

เตม็ด้วยการปรนิพิพานนัน้ ดกู่อนปหาราทะ ข้อทีถ่งึแม้ภกิษเุป็นอนัมากจะปรนิพิพาน

ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยการ

ปรินิพพานนั้น นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการท่ี ๕ ในธรรมวินัยนี้  

ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดูก่อนปหาราทะ มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม ฉันใด ดูก่อนปหาราทะ  

ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรส รสคือวิมุตติ ความหลุดพ้น  

ดกู่อนปหาราทะ ข้อทีธ่รรมวนิยัมรีสเดยีวคอืวิมตุติรส นีเ้ป็นธรรมทีน่่าอศัจรรย์ อนัไม่

เคยมีมาประการที่ ๖ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดูก่อนปหาราทะ มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในมหาสมุทร 

นั้นมีดั่งนี้ คือแก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง 

ทบัทมิ มรกต ฉนัใด ดกู่อนปหาราทะ ฉนันัน้เหมอืนกนั ธรรมวนิยันีก้ม็รีตันะมากมาย

หลายชนดิ รตันะในธรรมวนิยันัน้มดีัง่นีค้อืสตปัิฏฐาน ๔ สัมมปัปธาน ๔ อทิธิบาท ๔ 

อนิทรย์ี ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ดกู่อนปหาราทะ ข้อทีธ่รรมวนิยั

น้ีมรัีตนะมากมายหลายชนดิ รตันะในธรรมวินยันัน้มดีัง่นีค้อืสตปัิฏฐาน ๔ สัมมปัปธาน 

๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นธรรมที่

น่าอศัจรรย์อันไม่เคยมีมาประการท่ี ๗ ในธรรมวินยันี ้ทีภ่กิษทุัง้หลายเหน็แล้ว เหน็แล้ว 

จึงอภิรมย์อยู่

ดูก่อนปหาราทะ มหาสมุทรเป็นที่พ�านักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ สิ่งมี

ชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดั่งนี้ คือปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิลมิงคลา พวกอสูร  

นาค คนธรรพ์ แม้ทีม่ร่ีางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ 
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โยชน์ ๕๐๐ โยชน์ มีอยู่ ฉันใด ดูก่อนปหาราทะ ฉันนั้น เหมือนกัน ธรรมวินัยนี ้

ก็เป็นที่พ�านักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ ส่ิงมีชีวิตในธรรมวินัยนั้นมีดั่งนี้ คือ 

พระโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล พระสกทาคามี ท่านผู้

ปฏบิตัเิพือ่กระท�าให้แจ้งซึง่สกทาคามผิล พระอนาคาม ีท่านผูป้ฏบิตัเิพือ่กระท�าให้แจ้ง

ซึ่งอนาคามิผล พระอรหันต์ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ ดูก่อนปหาราทะ  

ข้อท่ีธรรมวินัยน้ีเป็นที่พ�านักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนั้นม ี

ดั่งนี้คือ พระโสดาบัน ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล พระสกทาคามี 

ท่านผูป้ฏิบติัเพือ่กระท�าให้แจ้งซ่ึงสกทาคามผิล พระอนาคาม ีท่านผูป้ฏบิตัเิพ่ือกระท�า

ให้แจ้งซึง่อนาคามิผล พระอรหนัต์ ท่านผูป้ฏบิตัเิพือ่ความเป็นพระอรหนัต์ นีเ้ป็นธรรม

ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว  

เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

ดกู่อนปหาราทะ ในธรรมวนัิยน้ี มีธรรมทีน่่าอศัจรรย์อนัไม่เคยมมีา ๘ ประการ

นี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว เห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่

อรรถกถาแห่งปหาราทสูตรน้ีได้แสดงว่า ปหาราทะเป็นหัวหน้าอสูรท่านหนึ่ง 

จริงอยู่ บรรดาอสูรท้ังหลาย อสูรผู้เป็นหัวหน้ามี ๓ ท่าน คือเวปจิตติ ๑ ราหู ๑  

ปหาราทะ ๑

เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูป๔ 

พระศาสดาได้ประทับท่ีเมืองเวรัญชา อันพราหมณ์ชื่อเวรัญชะทูลนิมนต์แล้ว 

จึงเสด็จจ�าพรรษาพร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์ถูกมารดลใจ มิให้เกิด

สติปรารภถึงพระศาสดาแม้สักวันหนึ่ง แม้เมืองเวรัญชาได้เป็นเมืองข้าวแพงแล้ว  

พวกภกิษเุทีย่วไปบิณฑบาตตลอดเมืองเวรญัชา ทัง้ภายในภายนอก เมือ่ไม่ได้บิณฑบาต 

จึงล�าบากมาก พวกพ่อค้าม้าจัดแจงภักษามีข้าวแดงราวแล่งหนึ่ง ๆ เพื่อภิกษุเหล่านั้น 

๔ ธมฺมปท. ๔/๔๔. 
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พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นภิกษุเหล่านั้นล�าบาก ได้มีความประสงค์จะให้ภิกษุฉัน

ง้วนดิน และประสงค์จะให้พวกภิกษุเข้าไปสู่อุตตรกุรุทวีปเพ่ือบิณฑบาต พระศาสดา

ได้ทรงห้ามท่านเสยี พวกภกิษมุไิด้มคีวามสะดุง้ เพราะปรารภบณิฑบาตแม้สกัวนัหนึง่ 

พวกภิกษุทั้งหลายเว้นความประพฤติด้วยอ�านาจความอยากแล้วด�ารงอยู่ พระศาสดา

ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชานั้นสิ้นไตรมาสแล้ว ทรงอ�าลาเวรัญชพราหมณ์ มีสักการะ

สมัมานะอนัพราหมณ์นัน้กระท�าแล้ว ทรงให้เขาตัง้อยูใ่นสรณะแล้ว เสดจ็ออกจากเมอืง

เวรัญชานั้น เสด็จจาริกไปโดยล�าดับ

วาโลทกชาดก (ชาดกเรื่องน�้าหาง)

สมยัหนึง่ เสดจ็ถงึกรงุสาวตัถ ีประทับอยู่ในพระเชตวนั ชาวกรงุสาวัตถี กระท�า

อาคันตุกภัตแด่พระศาสดาแล้ว ก็ในกาลนั้น พวกกินเดนประมาณ ๕๐๐ คน อาศัย

พวกภิกษุอยู่ภายในพระวิหารนั่นเอง พวกเขากินโภชนะอันประณีตท่ีเหลือจากภิกษุ 

ทัง้หลายฉนัแล้วกห็ลบันอน ลกุขึน้แล้ว ไปสู่ฝ่ังแม่น�า้ แผดเสียง โห่ร้อง กระโดดโลดเต้น 

ซ้อมมวยปล�้า เล่นกันอยู่ ประพฤติแต่อนาจารเท่านั้น ทั้งภายในวิหาร ท้ังภายนอก

วหิาร พวกภกิษุสนทนากนัในโรงธรรมว่า ดูเถดิ ผูม้อีายทุัง้หลาย ในเวลาเกดิทพุภิกขภยั 

พวกกินเดนเหล่านี้มิได้แสดงวิการอะไร ๆ ในเมืองเวรัญชา แต่บัดนี้กินโภชนะอัน

ประณีตเห็นปานนี้แล้ว เที่ยวแสดงอาการแปลก ๆ เป็นอเนกประการ ส่วนพวกภิกษุ

สงบอยู่แม้ในเมืองเวรัญชา ถึงในบัดนี้ก็ยังพากันอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเทียว พระศาสดา

เสดจ็ไปสูโ่รงธรรมแล้ว ตรสัถามว่า ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอพดูอะไรกนั เมือ่พวกภกิษุ

กราบทูลว่า เรือ่งชือ่นี ้ดัง่นีแ้ล้ว ตรสัว่า แม้ในกาลก่อน คนกนิเดนเหล่านีเ้กดิในก�าเนดิ

ลา เป็นลา ๕๐๐ ได้ดื่มน�้ามีรสน้อยอันเลว ซึ่งถึงการนับว่า น�้าหาง เพราะเขาเอาน�้า

ขย�ากาก อนัเป็นเดนซ่ึงเหลือจากน�า้ลูกจนัทน์มรีสชุม่ทีม้่าสนิธพชาตอิาชาไนย ๕๐๐ ด่ืม

แล้ว จึงกรองด้วยผ้าเปลือกปอเก่า ๆ เที่ยวร้องเอ็ดอึงอยู่ เหมือนเมาน�้าหวาน เมื่อจะ

ทรงแสดงกิริยาของลาเหล่าน้ัน อันพระโพธิสัตว์ ผู้อันพระราชาทรงสดับเสียงของลา

เหล่าน้ันตรัสถามแล้ว ได้กราบทูลแด่พระราชา ตรัสวาโลทกชาดกนี้โดยพิสดารว่า 

"ความเมาย่อมเกิดแก่พวกลา เพราะดื่มกินน�้าหางมีรสน้อยอันเลว แต่ความเมาย่อม

ไม่เกิดแก่ม้าสินธพ เพราะดื่มรสที่ประณีตนี้ ข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมนรชน ลานั้น
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เป็นสัตว์มีชาติเลว ดื่มน�้ามีรสน้อย อันรสนั้นถูกต้องแล้วย่อมเมา ส่วนม้าอาชาไนย 

ผู้เอาธุระเป็นปกติ เกิดในตระกูลท่ีดี ดื่มรสที่เลิศแล้วหาเมาไม่" แล้วตรัสว่า ภิกษุ 

ทัง้หลาย สตับุรษุเว้นธรรมคอืความโลภแล้ว ย่อมเป็นผูไ้ม่มวีกิารเลย ทัง้ในเวลาถงึสขุ 

ทั้งในเวลาถึงทุกข์ อย่างนี้ ดั่งนี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ได้ตรัสพระคาถานี้

ว่า สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแล สัตบุรุษทั้งหลายหาใช่ผู้ปรารถนากาม

บ่นเพ้อไม่ บัณฑิตทั้งหลาย อันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง  

ดั่งนี้

เรื่องของพระมหากัจจานะ๕ 

สมัยหนึ่ง ท่านพระมหากัจจานะอยู่ ณ ภูเขาชันข้างหนึ่ง ใกล้กุรรฆรนคร 

แคว้นอวันตี ครั้งนั้นแลคฤหบดีชื่อหลิททิกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ 

อภิวาทแล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่า  

ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัภาษตินีใ้นมาคณัฑยิปัญหา อนัมใีนอฏัฐกวรรค 

ว่า มุนีละที่อยู่แล้ว ไม่มีที่พักเที่ยวไป ไม่ท�าความสนิทสนมในบ้าน เป็นผู้ว่างจากกาม

ทัง้หลาย ไม่มุง่ถงึกาลข้างหน้า ไม่ท�าถ้อยค�าแก่งแย่งกบัชนอืน่ ด่ังนี ้ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ 

เน้ือความแห่งพระพทุธวจันะทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัโดยย่อนี ้จะพงึเหน็ได้โดยพสิดาร

อย่างไร

พระมหากจัจานะได้กล่าวว่า ดกู่อนคฤหบด ีรูปธาตุเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของวญิญาณ 

ก็แหละมุนีใดมีวิญญาณพัวพันด้วยราคะในรูปธาตุ มุนีนั้นท่านกล่าวว่า มีที่อยู่อาศัย

เที่ยวไป ดูก่อนคฤหบดี เวทนาธาตุ.... สัญญาธาตุ.... สังขารธาตุ เป็นที่อยู่อาศัยของ

วิญญาณ ก็แหละมุนีใดมีวิญญาณพัวพันด้วยราคะในสังขารธาตุ มุนีนั้นท่านกล่าวว่า 

มทีีอ่ยูอ่าศยัเท่ียวไป ดกู่อนคฤหบด ีมุนช่ืีอว่า เป็นผูม้ทีีอ่ยูอ่าศยัเทีย่วไป ด้วยประการ

ฉะนี้แล

๕ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑๑-๒๔/๑๒-๑๖. 
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ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไปอย่างไร

ดูก่อนคฤหบดี ความพอใจ ความก�าหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน

อยาก ความเข้าถึง ความยึดมั่น อันเป็นที่ตั้งมั่นถือมั่น และที่อยู่อาศัยแห่งจิตเหล่าใด 

ในรูปธาตุ ความพอใจ เป็นต้น เหล่าน้ันอันพระตถาคตทรงละเสียแล้ว ทรงตัดราก 

ขาดแล้ว ทรงท�าให้เป็นดั่งตาลยอดด้วน ทรงกระท�าให้ไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็น

ธรรมดา เพราะฉะนั้น พระตถาคต บัณฑิตจึงกล่าวว่า เป็นผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยเที่ยวไป 

ดูก่อนคฤหบดี ความพอใจ ความก�าหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก  

ความเข้าถงึ ความยดึมัน่ อนัเป็นทีต่ัง้มัน่ถอืมัน่และทีอ่ยู่อาศยัแห่งจติเหล่าใด ในเวทนาธาตุ 

ในสญัญาธาต ุในสงัขารธาต ุในวญิญาณธาต ุความพอใจเป็นต้นเหล่านัน้อนัพระตถาคต

ทรงละเสยีแล้ว ทรงตดัรากขาดแล้ว ทรงท�าให้เป็นดัง่ตาลยอดด้วน ทรงกระท�าให้ไม่มี 

มอีนัไม่เกดิขึน้ต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้ พระตถาคต บณัฑติจงึกล่าวว่า เป็นผู้

ไม่มท่ีีอยูอ่าศยัเท่ียวไป ดกู่อนคฤหบด ีมุนีชือ่ว่า เป็นผูไ้ม่มท่ีีอยูอ่าศัยเทีย่วไปอย่างนีแ้ล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไปอย่างไร

ดกู่อนคฤหบดี มนีุท่านกล่าวว่า เป็นผูม้ทีีพ่กัเทีย่วไป เพราะซ่านไปและพัวพนั

ในรูปอันเป็นนิมิตและเป็นที่พัก ดูก่อนคฤหบดี มุนีท่านกล่าวว่า เป็นผู้มีที่พักเที่ยวไป 

เพราะซ่านไปและพัวพันในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธัมมารมณ์ อันเป็น

นิมิตและเป็นที่พัก ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้มีที่พักเที่ยวไป อย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไปอย่างไร

ดกู่อนคฤหบด ีกิเลสเป็นเหตซุ่านไปและพวัพนัในรปูอนัเป็นนมิติและเป็นทีพ่กั 

อันพระตถาคตทรงละเสียแล้ว ทรงตัดรากขาดแล้ว ทรงท�าให้เป็นดั่งตาลยอดด้วน  

ทรงกระท�าให้ไม่ม ีมอัีนไม่เกดิข้ึนต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะน้ัน พระตถาคต บณัฑติ

จึงกล่าวว่า เป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไป ดูก่อนคฤหบดี กิเลส เป็นเหตุซ่านไปและพัวพัน

ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธัมมารมณ์ อันเป็นนิมิตและเป็นท่ีพัก  

อันพระตถาคตทรงละเสียแล้ว ทรงตัดรากขาดแล้ว ทรงท�าให้เป็นดั่งตาลยอดด้วน  

ทรงกระท�าให้ไม่ม ีมอัีนไม่เกดิข้ึนต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะน้ัน พระตถาคต บณัฑติ

จึงกล่าวว่า เป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไป ดูก่อนคฤหบดี มุนีชื่อว่า เป็นผู้ไม่มีที่พักเที่ยวไป

อย่างนี้แล
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ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างไร

ดูก่อนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ เป็นผู้คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์อยู่ คือเป็น
ผูพ้ลอยชืน่ชมกบัเขา พลอยโศกกบัเขา เมือ่พวกคฤหสัถ์มสีขุกส็ขุด้วย มทีกุข์กท็กุข์ด้วย 
เมือ่พวกคฤหสัถ์มกีรณยีกิจท่ีควรท�าเกดิขึน้ กข็วนขวายในกรณยีกจิเหล่านัน้ด้วยตนเอง 
ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีไม่เป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างไร 

ดูก่อนคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่เป็นผู้คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์ คือ  
ไม่พลอยชืน่ชมกบัเขา ไม่พลอยโศกกับเขา เม่ือพวกคฤหัสถ์มีสุขกไ็ม่สุขด้วย มีทกุข์ก็
ไม่ทุกข์ด้วย เม่ือพวกคฤหัสถ์มีกรณียกิจที่ควรท�าเกิดขึ้น ก็ไม่ขวนขวายในกรณียกิจ
เหล่านั้นด้วยตนเอง ดูก่อนคฤหบดี มุนีไม่เป็นผู้สนิทสนมในบ้านอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม่ว่างจากกามทั้งหลายอย่างไร 

ดูก่อนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกน้ี ยังเป็นผู ้ไม่ปราศจากความก�าหนัด  
ความพอใจ ความรกั ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาม 
ทั้งหลาย ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้ไม่ว่างจากกามทั้งหลายอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ว่างจากกามทั้งหลายอย่างไร 

ดูก่อนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ ย่อมเป็นผู ้ปราศจากความก�าหนัด  
ความพอใจ ความรกั ความกระหาย ความกระวนกระวาย ความทะยานอยากในกาม
ทั้งหลาย ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้ว่างจากกามทั้งหลายอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้มุ่งถึงกาลข้างหน้าอย่างไร 

ดูก่อนคฤหบด ีมนุบีางคนในโลกนี ้มคีวามปรารถนาอย่างนีว่้า ในกาลข้างหน้า 
ขอเราพึงเป็นผูม้รีปูอย่างนี ้มเีวทนาอย่างนี ้มสีญัญาอย่างนี ้มสีงัขารอย่างนี ้มวีญิญาณ
อย่างนี้ ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้มุ่งถึงกาลข้างหน้าอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ไม่มุ่งถึงกาลข้างหน้าอย่างไร 

ดูก่อนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ ไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ในกาล 
ข้างหน้า ขอเราพึงเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ มีเวทนาอย่างนี้ มีสัญญาอย่างนี้ มีสังขารอย่างนี้  

มีวิญญาณอย่างนี้ ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้ไม่มุ่งถึงกาลข้างหน้า อย่างนี้แล
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ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีเป็นผู้ท�าถ้อยค�าแก่งแย่งกับชนอื่นอย่างไร

ดูก่อนคฤหบดี มุนีบางคนในโลกนี้ ย่อมเป็นผู ้ท�าถ้อยค�าเห็นปานนี้ว ่า  

ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารู้ท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ไฉนท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้ 

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด เราเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ค�าที่ควรกล่าวก่อน ท่านกล่าวทีหลัง  

ค�าที่ควรกล่าวทีหลัง ท่านกล่าวก่อน ค�าของเรามีประโยชน์ ค�าของท่านไม่มีประโยชน์ 

ข้อที่ท่านเคยประพฤติมาผิดเสียแล้ว เรายกวาทะแก่ท่านแล้ว ท่านจงประพฤติเพ่ือ

ปลดเปลื้องวาทะเสีย ท่านเป็นผู้อันเราข่มได้แล้ว หรือจงปลดเปล้ืองเสียเองถ้าท่าน

สามารถ ดูก่อนคฤหบดี มุนีเป็นผู้ท�าถ้อยค�าแก่งแย่งกับชนอื่นอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี ก็มุนีไม่เป็นผู้ท�าถ้อยค�าแก่งแย่งกับชนอื่นอย่างไร

ดกู่อนคฤหบด ีภกิษบุางรูปในธรรมวินยันี ้ย่อมเป็นผูไ้ม่ท�าถ้อยค�าเห็น ปานนี้

ว่า ท่านย่อมไม่รูท้ัว่ถึงธรรมวนิยันี ้เรารูท้ัว่ถงึธรรมวนิยันี ้ไฉนท่านจกัรูท้ัว่ถึงธรรมวนิยั

นี้ได้ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิด เราเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ค�าที่ควรกล่าวก่อน ท่านกล่าวทีหลัง 

ค�าที่ควรกล่าวทีหลัง ท่านกล่าวก่อน ค�าของเรามีประโยชน์ ค�าของท่านไม่มีประโยชน์ 

ข้อที่ท่านเคยประพฤติมาผิดเสียแล้ว เรายกวาทะแก่ท่านแล้ว ท่านจงประพฤติเพ่ือ

ปลดเปลื้องวาทะเสีย ท่านเป็นผู้อันเราข่มได้แล้ว หรือจงปลดเปล้ืองเสียเองถ้าท่าน

สามารถ ดูก่อนคฤหบดี มุนีไม่เป็นผู้ท�าถ้อยค�า แก่งแย่งกับชนอื่นอย่างนี้แล

ดูก่อนคฤหบดี พระพุทธวัจนะใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในมาคัณฑิย-

ปัญหา อนัมใีนอฏัฐกวรรคว่า “มนุลีะทีอ่ยูแ่ล้ว ไม่มท่ีีพกัเทีย่วไป ไม่ท�าความสนทิสนม

ในบ้าน เป็นผู้ว่างจากกามทัง้หลาย ไม่มุง่ถึงกาลข้างหน้า ไม่ท�าถ้อยค�าแก่งแย่งกับชนอืน่″ 

ดัง่นี ้ดกู่อนคฤหบด ีเนือ้ความแห่งพระพทุธวจันะนัน้ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัโดยย่อ 

จะพึงเห็นได้โดยพิสดาร ด้วยประการฉะนี้

ในพรรษากาลน้ี ท่านท้ังหลายได้รับการอบรมมาเป็นอนัมาก และโอวาทส�าหรับ

นวกภิกษุที่อุปัชฌาย์พึงให้ ก็ยุติลงในวันนี้ จึงใคร่ที่จะได้กล่าวสรุปว่า ธรรมปฏิบัติ 

ทั้งหลายที่มีเป็นอันมาก เช่น ในนวโกวาท ก็ตั้งแต่ในทุกะ หมวด ๒ เป็นต้นไป ซึ่งมี
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มากข้อมากประการ แม้จะมมีาก แต่กอ็าจสรปุลงได้ใน ไตรสกิขา คอืในศีล ในสมาธิ  

และในปัญญา เพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้น อันศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตตินี้เป็น  

อริยธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เพราะฉะนั้น จึงอาจย่อ ลงได้เป็น ๓ ดั่งนี้

อกีประการหน่ึง ในเวลาอันใกล้จะเสดจ็ปรนิพิพาน พระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ เป็น

พระปัจฉมิวาจาคอืพระวาจาสุดท้ายว่า วยธมมฺา สงขฺารา สงัขารทัง้หลาย มคีวามเสือ่ม

ไปเป็นธรรมดา อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ ท่านทัง้หลายจงยงัความไม่ประมาทให้ถงึพร้อม

เถดิ อัปปมาทธรรม ธรรมคือความไม่ประมาท ก็ไดแ้ก่การที่เป็นผูไ้ม่ปราศจากสตคิือ

ความระลึกได้ พร้อมทั้งสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว มีสติรักษาตน เป็นสติเนปกะ  

ที่แปลว่า มีสติรักษาตนอยู่เสมอ ผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นผู้ขวนขวายปฏิบัติละส่ิง 

ทีค่วรละ ท�าสิง่ท่ีควรท�า หรอืกล่าวได้ว่า เป็นผูข้วนขวายปฏบิตัอิยูใ่นศลี สมาธ ิปัญญา 

ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ในการปฏิบัติ จับปฏิบัติในวันน้ีทีเดียว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ทีเดียว ชือ่ว่า เป็นผูไ้ม่ประมาท ท่านพระอาจารย์ทัง้หลายได้กล่าวว่า พระพทุธเจ้าได้

ทรงสรปุค�าสัง่สอนของพระองค์ทั้งสิ้นเข้าในอัปปมาทหรือเข้าในอัปปมาทธรรม ธรรม

คอืความไม่ประมาท ซ่ึงมีค�าเปรยีบว่า เหมอืนอย่างรอยเท้าช้าง ย่อมใหญ่กว่ารอยเท้า

ทั้งหมด รอยเท้าของสัตว์ในโลกท้ังหมด ย่อมรวมเข้าได้ในรอยเท้าช้างฉันใด ธรรม 

ทัง้หลายทัง้หมดกส็รปุเข้าได้ในอปัปมาทหรอืในอปัปมาทธรรมนี ้เรือ่งธรรมส�าหรบัเป็น

ที่สรุปธรรมทั้งหลายนี้ ยังได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า กุศลธรรม ทั้งหลายย่อมสรุป

รวมเข้าในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ คือในทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ เหมือนอย่างรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย รอยเท้าสัตว์ 

ทัง้หลายย่อมรวมเข้าได้ในรอยเท้าช้าง กศุลธรรมทัง้หลายกเ็ช่นเดยีวกนั ย่อมสรปุเข้า

ได้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี่ก็เป็นอีกนัยหนึ่ง

วนันีจ้งึสรปุโอวาทท่ีได้แสดงมาเข้าใน ไตรสกิขา พร้อมทัง้วมิตุต ิความหลดุพ้น 

หรือเข้าในอริยธรรม สรุปเข้าได้ในอัปปมาท ความไม่ประมาท หรือในอัปปมาทธรรม 

สรุปเข้าได้ใน อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น เราทั้งหลาย จึงสมควรท�าความเข้าใจ  

ท�าความจ�า ในธรรมอันเป็นที่สรุปนี้ไว้ให้ดี และตั้งใจปฏิบัติต่อไป.
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ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการและ

    เลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลึกและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖






