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  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “อานิสงสใ์นการฟงัธรรมโดยกาลอนัควร ในการ

ใครค่รวญเนืMอความแหง่ธรรมโดยกาลอนัควร ๖ ประการ คอื

  จิตของภิกษุในธรรมวินัยนีU  ยงัไม่หลดุพ้นจากสงัโยชน์อนัเป็นไป

ในส่วนเบืUองตํ&า ๕ 

  ในเวลาใกลต้าย เธอไดเ้หน็ตถาคต ตถาคตยอ่มแสดง

อ านิ ส งส์ ใ น ก า ร ฟั ง ธ ร รม แ ล ะ
ใ ค ร่ ค ร วญ เนื้ อ ค ว าม แห่ ง ธ ร รม

ผัคคุณสูตร

AUDIO 1.1 

 © Bahman Farzad 
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ธรรมอนังามในเบื<องตน้ งามในทา่มกลาง งามในที ?สดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้ม

ทั <งอรรถทั <งพยญัชนะ บรสิทุธิJ บรบิรูณ์สิ<นเชงิแก่เธอ จติของเธอยอ่มหลุดพน้จาก

สงัโยชน์อนัเป็นไปในสว่นเบื<องตํ ?า ๕ เพราะไดฟ้งัธรรมเทศนานั <น นีMเป็น 

อานิสงสข์อ้ทีF ๑ ในการฟงัธรรมโดยกาลอนัควร

       ในเวลาใกลต้าย เธอไมไ่ดเ้หน็ตถาคตเลย แต่ไดเ้หน็สาวกของ 

พระตถาคต สาวกของพระตถาคตยอ่มแสดงธรรมอนังามในเบื<องตน้ งามใน

ทา่มกลาง งามในที ?สดุ ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทั <งอรรถทั <งพยญัชนะ บรสิทุธิJ 

บรบิรูณ์สิ<นเชงิแก่เธอ จติของเธอยอ่มหลุดพน้จากสงัโยชน์อนัเป็นไปในสว่น

เบื<องตํ ?า ๕ เพราะไดฟ้งัธรรมเทศนานั <น นีMเป็นอานิสงสข์อ้ทีF ๒ ในการฟงั 

ธรรมโดยกาลอนัควร 

       ในเวลาใกลต้าย เธอไมไ่ดเ้หน็ตถาคต และไมไ่ดเ้หน็สาวกของตถาคต

เลย แต่เธอยอ่มตรกึตรอง เพง่ดว้ยใจ ซึ ?งธรรมตามที ?ไดฟ้งัมาไดเ้รยีนมา เมื ?อเธอ

ตรกึตรองเพง่ดว้ยใจ ซึ ?งธรรมตามที ?ไดฟ้งัมาไดเ้รยีนมาอยู ่จติของเธอยอ่มหลุด

พน้จากสงัโยชน์อนัเป็นไปในสว่นเบื<องตํ ?า ๕ นีMเป็นอานิสงสข์อ้ทีF ๓ ในการ

ใครค่รวญเนืMอความแหง่ธรรมโดยกาลอนัควร

  จิตของมนุษยใ์นธรรมวินัยนีU  ได้หลดุพ้นจากสงัโยชน์อนัเป็นไปใน

ส่วนเบืUองตํ&า ๕ แต่จิตของเธอยงัไม่น้อมไปในนิพพานอนัเป็นที&สิUนไปแห่ง

อปุธิกิเลส อนัหาธรรมอื&นยิ&งกว่ามิได้  
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  ในเวลาใกลต้าย เธอไดเ้หน็พระตถาคต พระตถาคตยอ่มแสดงธรรม 

อนังามในเบื<องตน้ งามในทา่มกลาง งามในที ?สดุ ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทั <ง

อรรถทั <งพยญัชนะ บรสิทุธิJ บรบิรูณ์สิ<นเชงิแก่เธอ จติของเธอยอ่มน้อมไปใน

นิพพานอนัเป็นที ?สิ<นไปแหง่อปุธิกเิลส อนัหาธรรมอื ?นยิ ?งกวา่มไิด ้เพราะไดฟ้งั

ธรรมเทศนานั <น นีMเป็นอานิสงสข์อ้ทีF ๔ ในการฟงัธรรมโดยกาลอนัควร

  ในเวลาใกลต้าย เธอไมไ่ดเ้หน็พระตถาคต แต่เธอไดเ้หน็สาวกของ พระ

ตถาคต สาวกของพระตถาคตยอ่มแสดงธรรมอนังามในเบื<องตน้ งามใน 

ทา่มกลาง งามในที ?สดุ ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มทั <งอรรถทั <งพยญัชนะ บรสิทุธิJ 

บรบิรูณ์สิ<นเชงิแก่เธอ จติของเธอยอ่มน้อมไปในนิพพานเป็นที ?สิ<นไปแหง่อุปธ ิ

กเิลส อนัหาธรรมอื ?นยิ ?งกวา่มไิด ้เพราะไดฟ้งัธรรมเทศนานั <น นีMเป็นอานิสงส ์ขอ้

ทีF ๕ ในการฟงัธรรมโดยกาลอนัควร

  ในเวลาใกลต้าย เธอไมไ่ดเ้หน็พระตถาคต และไมไ่ดเ้หน็สาวกของ พระ

ตถาคตเลย แต่เธอยอ่มตรกึตรองเพง่ดว้ยใจซึ ?งธรรมตามที ?ไดฟ้งัมา ไดเ้รยีนมา 

เมื ?อเธอตรกึตรองเพง่ดว้ยใจซึ ?งธรรมตามที ?ไดฟ้งัมาไดเ้รยีนมาอยู ่จติของเธอ

ยอ่มน้อมไปในนิพพานอนัเป็นที ?สิ<นไปแหง่อุปธกิเิลสอนัหาธรรมอื ?นยิ ?งกวา่มไิด ้ 

นีMเป็นอานิสงสข์อ้ทีF ๖ ในการใครค่รวญเนืMอความแหง่ธรรมโดยกาลอนัควร” 

kkkkk

10



11

“µ¶Ò¤µ ÊÒÇ¡¢Í§¾ÃÐµ¶Ò¤µ ÂèÍÁáÊ´§¸ÃÃÁÍÑ¹§ÒÁã¹àº×éÍ§µé¹ 
§ÒÁã¹·èÒÁ¡ÅÒ§ §ÒÁã¹·ÕèÊØ´ »ÃÐ¡ÒÈ¾ÃËÁ¨ÃÃÂì ¾ÃéÍÁ·Ñé§ÍÃÃ¶ 

·Ñé§¾ÂÑª¹Ð ºÃÔÊØ· Ô̧ì ºÃÔºÙÃ³ìÊÔé¹àªÔ§á¡èà¸Í  
¨Ôµ¢Í§à¸ÍÂèÍÁ¹éÍÁä»ã¹¹Ô¾¾Ò¹à»ç¹·ÕèÊÔé¹ä»áËè§ÍØ» Ô̧¡ÔàÅÊ 
ÍÑ¹ËÒ¸ÃÃÁÍ×è¹ÂÔè§¡ÇèÒÁÔä é́ à¾ÃÒÐä é́¿Ñ§¸ÃÃÁà·È¹Ò¹Ñé¹”                                          

¾Ø ·¸¾¨¹ì   



  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เราเป็นผูไ้มม่ทีกุข ์ไมม่ทีกุขอ์ยา่งยิ ?ง ไมม่ทีกุขโ์ดย

สว่นเดยีว ไดย้นิวา่ พระชนกรบัสั Fงใหข้ดุสระโบกขรณไีวเ้พืFอเราภายในนิเวศน์  

ใหป้ลกูอุบลไวส้ระหนึFง ปทมุไวส้ระหนึFง ปณุฑรกิไวส้ระหนึFง    

เพืFอประโยชน์แก่เรา เราไมไ่ดใ้ชไ้มจ้นัทน์เมอืงกาสเีทา่นั Mน ผา้โพก 

เสืMอผา้นุ่ง ผา้หม่ของเรา ลว้นเกดิในเมอืงกาส ีมคีนคอยกั Mน    
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เ ป็ น ธ ร รมด า
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เศวตฉตัรใหเ้ราตลอดคนืตลอดวนั ดว้ยหวงัวา่ หนาว รอ้น ธลุ ีหญา้ หรอืนํMาคา้ง 

อยา่เบยีดเบยีนพระองคท์า่นได ้

  เรามปีราสาท ๓ หลงั ปราสาทหนึFงเป็นทีFอยูใ่นฤดหูนาว ปราสาทหนึFง

เป็นทีFอยูใ่นฤดรูอ้น ปราสาทหนึFงเป็นทีFอยูใ่นฤดฝูน เราถกูบาํเรอดว้ยดนตรซีึFง

ไมม่บุีรษุปนตลอด ๔ เดอืนในฤดฝูนบนปราสาทอนัเป็นทีFอยูใ่นฤดฝูน มไิดล้งมา

ขา้งลา่งปราสาทเลย 

  ในนิเวศน์แหง่พระชนกของเรา เขาใหข้า้วสาลรีะคนดว้ยมงัสะแก่ทาส 

กรรมกร บุรษุ ทาํนองเดยีวกบัทีFในนิเวศน์ของเขาอืFน เขาใหข้า้วป่FนอนัมนํีMาสม้

เป็นทีFสอง

  เรานั MนซึFงประกอบดว้ยความสาํเรจ็เหน็ปานนีM เป็นสขุมุาลชาตอิยา่งยิFง 

กย็งัคดิเหน็ดงันีMวา่ 

  ปถุุชนผูย้งัไมไ่ดส้ดบั เมืFอตนเป็นผูม้คีวามแก่เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้

ความแก่ไปได ้เหน็คนอืFนแก่ กล็ว่งตนเองเสยี แลว้อดึอดั ระอา รงัเกยีจไมค่ดิวา่

    แมเ้รากเ็ป็นผูม้คีวามแก่เป็นธรรมดา 

    ไมล่ว่งพน้ความแก่ไปได ้

    กก็ารที ?เราซึ ?งเป็นคนมคีวามแก่เป็นธรรมดา 

    ไมล่ว่งพน้ความแก่ไปได ้

    ไดเ้หน็คนแก่เขา้แลว้ พงึอดึอดั ระอา รงัเกยีจ 

    ขอ้นั <นเป็นการไมส่มควรแก่เราเลย  
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    เมื ?อเราสาํเหนียกอยูด่งักลา่วมา 

    ยอ่มละความเมาในความเป็นหนุ่มเสยีไดโ้ดยประการทั <งปวง 

  ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั เมืFอตนเป็นผูม้คีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 

ความเจบ็ไขไ้ปได ้เหน็คนอืFนเจบ็ไข ้กล็ว่งตนเองเสยี แลว้อดึอดั ระอา รงัเกยีจ 

ไมค่ดิวา่ 

    แมเ้รากเ็ป็นผูม้คีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา 

    ไมล่ว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้

    กก็ารที ?เราซึ ?งเป็นคนมคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา

    ไมล่ว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้

    ไดเ้หน็คนเจบ็ไขเ้ขา้แลว้ พงึอดึอดั ระอา รงัเกยีจ 

    ขอ้นั <นเป็นการไมส่มควรแก่เราเลย 

    เมื ?อเราสาํเหนียกอยูด่งักลา่วมา 

    ยอ่มละความเมาในความไมม่โีรคเสยีไดโ้ดยประการทั <งปวง 

  ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั เมืFอตนเป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้

ความตายไปได ้เหน็คนอืFนทีFตายแลว้ กล็ว่งตนเองเสยี แลว้อดึอดั ระอา รงัเกยีจ 

ไมค่ดิวา่ 

    แมเ้รากเ็ป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

    ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้

    กก็ารที ?เราซึ ?งเป็นคนมคีวามตายเป็นธรรมดา 
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    ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้

    ไดเ้หน็คนอื ?นที ?ตายไปแลว้พงึอดึอดั ระอา รงัเกยีจ 

    ขอ้นั <นไมเ่ป็นการสมควรแก่เราเลย  

    เมื ?อเราสาํเหนียกอยูด่งักลา่วมา 

    ยอ่มละความเมาในชวีติเสยีไดโ้ดยประการทั <งปวง

       ความเมา ๓ ประการนีU  คือ 

    ความเมาในความเป็นหนุ่มสาว ๑   

    ความเมาในความไมม่โีรค ๑   

    ความเมาในชวีติ ๑  

  ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั ผูเ้มาดว้ยความเมาในความเป็นหนุ่มสาว ยอ่ม

ประพฤตทิจุรติทางกาย ทางวาจา ทางใจ เมื ?อกายแตกตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย 

ทคุติ วินิบาต นรก 

  ปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั ผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในความไมม่โีรค ยอ่ม

ประพฤตทิจุรติทางกาย ทางวาจา ทางใจ เมื ?อกายแตกตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย 

ทคุต ิวนิิบาต นรก

  หรอืปถุุชนผูม้ไิดส้ดบั ผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในชวีติ ยอ่มประพฤต ิ

ทจุรติทางกาย ทางวาจา ทางใจ เมื ?อกายแตกตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิ

วนิิบาต นรก

       ภกิษุผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในความเป็นหนุ่มสาว ยอ่มลาสกิขาสกึไป 
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  ภกิษุผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในความไมม่โีรค ยอ่มลาสกิขาสกึไป 

  ภกิษุผูเ้มาแลว้ดว้ยความเมาในชวีติ ยอ่มลาสกิขาสกึไป

  ปถุุชนเป็นผูม้คีวามป่Fวยไข ้ความแก่ และความตายเป็นธรรมดา มอียู่

ตามธรรมดา แต่พากนัรงัเกยีจ 

  กก็ารทีFเราพงึรงัเกยีจความป่Fวยไข ้ความแก่ และความตาย ในหมูส่ตัว์

ซึFงมธีรรมดาอยา่งนีM ขอ้นั Mนไมส่มควรแก่เราผูม้ปีรกตอิยูเ่ชน่นีM  

   เรานัUนเป็นอยู่เช่นนีU  รู้จกัธรรมที&หมดอปุธิ 

   เหน็เนกขมัมะโดยความเป็นธรรมเกษม 

   ย่อมครอบงาํความเมาในความไม่มีโรค 

   ในความเป็นหนุ่มสาว 

   และในชีวิตเสียได้ทั Uงหมด 

   ความอตุสาหะได้เกิดแล้วแก่เรา 

   ผูเ้หน็นิพพานด้วยปัญญาอนัยิ&ง 

   บดันีUเราไม่ควรที&จะกลบัไปเสพกาม 

   เราจกัเป็นผูไ้ม่ถอยหลงั 

   จกัเป็นผูมี้พรหมจรรยเ์ป็นที&ไปในเบืUองหน้า”  

kkkkk
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  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบัย่อมกล่าวภยั ๓ อย่างนีU  ว่าเป็นอมาตา- 

ปตุติกภยั 

  สมยัทีFมกีารเกดิไฟไหมใ้หญ่ เมืFอเกดิไฟไหมใ้หญ่แลว้ แม้

บา้นกถ็กูไฟเผา แมนิ้คมกถ็กูไฟเผา แมน้ครกถ็กูไฟเผา 
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AUDIO 1.3 



  เมื ?อบา้นกด็ ีนิคมกด็ ีนครกด็ ีถกูไฟเผาอยู ่ 

  ในที ?นั <นๆ แมม้ารดากไ็มพ่บบุตร แมบุ้ตรกไ็มพ่บมารดา 

       อกีประการหนึFง สมยัทีFมหาเมฆตั MงขึMน เมืFอมหาเมฆตั MงขึMนแลว้ เกดิหว้ง

นํMาใหญ่ เมืFอเกดิหว้งนํMาใหญ่แลว้ แมบ้า้นกถ็กูนํMาพดัไป แมนิ้คมกถ็กูนํMาพดัไป

  เมื ?อบา้นกด็ ีนิคมกด็ ีนครกด็ ีถกูนํ<าพดัไปอยู ่ 

  ในที ?นั <นๆ แมม้ารดากไ็มพ่บบุตร แมบุ้ตรกไ็มพ่บมารดา 

       อกีประการหนึFง สมยัทีFมภียัคอื โจรป่Fากาํเรบิ พวกชาวชนบทต่างพา

กนัขึMนยานหนีไป 

  เมื ?อชาวชนบทต่างพากนัขึ<นยานหนีไป 

  ในที ?นั <นๆ แมม้ารดากไ็มพ่บบุตร แมบุ้ตรกไ็มพ่บมารดา 

  ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบัย่อมกล่าวสมาตาปตุติกภยั ๓ อย่างนีU ว่า  

เป็นอมาตาปตุติกภยั 

สมาตาปตุติกภยั ๓ อย่าง

  สมยัทีFเกดิไฟไหมใ้หญ่ เมืFอเกดิไฟไหมใ้หญ่แลว้ แมบ้า้นกถ็กูไฟเผา  

แมนิ้คมกถ็กูไฟเผา แมน้ครกถ็กูไฟเผา แมบ้า้นกด็ ีนิคมกด็ ีนครกด็ ีถกูไฟเผา

อยู่

  เมื ?อบา้นกด็ ีนิคมกด็ ีนครกด็ ีถกูไฟเผาอยู ่ 

  สมยัที ?มารดากพ็บบุตร แมบุ้ตรกพ็บมารดา เป็นบางครั <งบางแหง่ มอียู ่

18



       อกีประการหนึFง สมยัทีFมหาเมฆตั MงขึMน เมืFอมหาเมฆตั MงขึMนแลว้ เกดิหว้ง

นํMาใหญ่ เมืFอเกดิหว้งนํMาใหญ่แลว้ แมบ้า้นกถ็กูนํMาพดัไป แมนิ้คมกถ็กูนํMาพดัไป 

แมน้ครกถ็กูนํMาพดัไป 

  เมื ?อบา้นกด็ ีนิคมกด็ ีนครกด็ ีถกูนํ<าพดัไปอยู ่ 

  สมยัที ?มารดากพ็บบุตร แมบุ้ตรกพ็บมารดา เป็นบางครั <งบางแหง่ มอียู่

  อกีประการหนึFง สมยัทีFมภียัคอืโจรป่Fากาํเรบิ พวกชาวชนบทต่างพากนั

ขึMนยานหนีไป 

  เมื ?อชาวชนบทต่างพากนัขึ<นยานหนีไป 

  สมยัที ?มารดากพ็บบุตร แมบุ้ตรกพ็บมารดา เป็นบางครั <งบางแหง่ มอียู ่ 

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบัยอ่มกลา่วสมาตาปตุตกิภยั ๓ อยา่งนีMวา่ เป็นอมาตา 

ปตุตกิภยั

ภยั ๓ อย่างนีU  เป็นอมาตาปตุติกภยั คือ 

    ภยัคือความแก่ ๑  

    ภยัคือความเจบ็ ๑  

    ภยัคือความตาย ๑  

   เมื ?อบุตรแก่ 

   มารดายอ่มไมไ่ดต้ามใจหวงัวา่ 

   เราจงแก่ บุตรของเราอยา่ไดแ้ก่ 
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  กห็รอืวา่ 

   เมื ?อมารดาแก่ 

   บุตรยอ่มไมไ่ดต้ามใจหวงัวา่ 

   เราจงแก่ มารดาของเราอยา่ไดแ้ก่ 

   เมื ?อบุตรเจบ็ไข ้

   มารดายอ่มไมไ่ดต้ามใจหวงัวา่ 

   เราจงเจบ็ไข ้บุตรของเราอยา่เจบ็ไข ้

  กห็รอืวา่ 

   เมื ?อมารดาเจบ็ไข ้

   บุตรยอ่มไมไ่ดต้ามใจหวงัวา่ 

   เราจงเจบ็ไข ้ มารดาของเราอยา่เจบ็ไข ้

   เมื ?อบุตรกาํลงัจะตาย 

   มารดายอ่มไมไ่ดต้ามใจหวงัวา่ 

   เราจงตาย บุตรของเราอยา่ไดต้าย 

  กห็รอืวา่ 

   เมื ?อมารดากาํลงัจะตาย 

   บุตรยอ่มไมไ่ดต้ามใจหวงัวา่ 

   เราจงตาย มารดาของเราอยา่ไดต้าย 

  ภยั ๓ อยา่งนีMแล เป็นอมาตาปตุตกิภยั
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  มรรคาปฏิปทาซึ&งเป็นไปเพื&อละ เพื&อก้าวล่วงสมาตาปตุติกภยั  

๓ อย่าง และอมาตาปตุติกภยั ๓ อย่าง มีอยู่ คือ 

  อริยมรรคมีองค ์๘ นีUแล กล่าวคือ

    สมัมาทิฏฐิ

     สมัมาสงักปัปะ

     สมัมาวาจา

     สมัมากมัมนัตะ

     สมัมาอาชีวะ

     สมัมาวายามะ

     สมัมาสติ

     สมัมาสมาธิ” 

kkkkk
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  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่

  “อบุาสกผูมี้ปัญญา พึงปลอบอบุาสกผูมี้ปัญญา ผูป่้วย ได้รบัทกุข ์

เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นที&ตั Uงแห่งความเบาใจ ๔ ประการว่า 

  ทา่นจงเบาใจเถดิวา่ ทา่นมคีวามเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวใน

พระพทุธเจา้ วา่ แมเ้พราะเหตุนีMๆ พระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน 
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เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ถงึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไป

ดแีลว้ ทรงรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกบุรษุทีFควรฝึก ไมม่ผีูอ้ ืFนยิFงกวา่ เป็นศาสดา

ของเทวดาและมนุษยท์ั Mงหลาย เป็นผูเ้บกิบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม 

  ทา่นมคีวามเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระธรรม วา่ พระธรรมอนัพระผู้

มพีระภาคตรสัดแีลว้ อนัผูไ้ดบ้รรลุจะพงึเหน็เอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีก

ใหม้าด ูควรน้อมเขา้มา อนัวญิrชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  ทา่นมคีวามเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระสงฆ ์วา่ พระสงฆส์าวกของ

พระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิแีลว้ ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิป็นธรรม ปฏบิตัสิมควร 

คอื คูแ่หง่บุรษุ ๔ บุรษุบุคคล ๘ นีFพระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค ผูค้วรของ

คาํนบั ควรของตอ้นรบั ควรของทาํบุญ ควรทาํอญัชล ีเป็นนาบุญของโลก  

ไมม่นีาบุญอืFนยิFงกวา่   

  ทา่นเป็นผูป้ระกอบดว้ยศลี ที ?พระอรยิเจา้ใครแ่ลว้ ไมข่าด ไมท่ะลุ      

ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท วญิrชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐไิมล่บูคลาํแลว้ 

เป็นไปเพืFอสมาธิ
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  กส็มยันั Mน ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดปี่Fวย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั     

ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดเีรยีกบุรษุคนหนึFงมาสั Fงวา่ 

  “ทา่นจงเขา้ไปหาทา่นพระอานนท ์ครั Mนแลว้ จงไหวเ้ทา้ทั Mงสองของทา่น 

พระอานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้ตามคาํของเราวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ 

อนาถบณิฑกิคฤหบดปี่Fวย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั ขอกราบเทา้  

ทั Mงสองของทา่นพระอานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้ และเรยีนอยา่งนีMวา่   
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 พร ะ อ านนท์ เ ยี่ ย ม ไ ข้

ทุสีลยสูตรที ่๒
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ไดโ้ปรดเถดิ ขอทา่นพระอานนทจ์งอาศยัความอนุเคราะหเ์ขา้ไปยงันิเวศน์ของ

ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดเีถดิ” 

           ครั Mงนั Mน เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทนุ่์งแลว้ ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยงั

นิเวศน์ของทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบด ีแลว้นั FงบนอาสนะทีFเขาปลูาดไว ้ครั Mนแลว้ 

ไดถ้ามทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดวีา่

  “คฤหบด ีทา่นพออดทนไดห้รอื พอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื     

ทกุขเวทนาคลายลง ไมก่าํเรบิขึMน ความทเุลาปรากฏ ความกาํเรบิไมป่รากฏ

หรอื”

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ กระผมอดทนไมไ่ด ้ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ด ้ 

ทกุขเวทนาของกระผมกาํเรบิหนกั ไมท่เุลาลงเลย ความกาํเรบิปรากฏ ความ

ทเุลาไมป่รากฏ”

  “ดกูรคฤหบดี ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบั ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 

ย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียว กลวัความตายที&จะมาถึงในภายหน้า 

  ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉน 

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความไมเ่ลื ?อมใสในพระพทุธเจา้ กเ็มืFอ

เขาเหน็ความไมเ่ลืFอมใสในพระพทุธเจา้นั Mนอยูใ่นตน ยอ่มมคีวามสะดุง้

หวาดเสยีว กลวัความตายทีFจะมาถงึในภายหน้า
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  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความไมเ่ลื ?อมใสในพระธรรม กเ็มืFอเขา

เหน็ความไมเ่ลืFอมใสในพระธรรมนั Mนอยูใ่นตน ยอ่มมคีวามสะดุง้หวาดเสยีว   

กลวัความตายทีFจะมาถงึในภายหน้า

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความไมเ่ลื ?อมใสในพระสงฆ ์กเ็มืFอเขา

เหน็ความไมเ่ลืFอมใสในพระสงฆน์ั Mนอยูใ่นตน ยอ่มมคีวามสะดุง้หวาดเสยีว    

กลวัความตายทีFจะมาถงึในภายหน้า

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความเป็นผูท้ศุลี กเ็มืFอเขาเหน็ความ

เป็นผูท้ศุลีนั Mนอยูใ่นตน ยอ่มมคีวามสะดุง้หวาดเสยีว กลวัความตายทีFจะมาถงึใน

ภายหน้า

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีM ยอ่มมคีวามสะดุง้ 

หวาดเสยีว กลวัความตายทีFจะมาถงึในภายหน้า

  ดกูรคฤหบดี อริยสาวกผูไ้ด้สดบั ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 

ย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียว ไม่กลวัความตายที&จะมาถึงในภายหน้า 

  ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉน

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวใน

พระพทุธเจา้ วา่ แมเ้พราะเหตุนีM ๆ พระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน เป็นพระ

อรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ถงึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ ทรงรู้

แจง้โลก เป็นสารถฝึีกบุรษุทีFควรฝึก ไมม่ผีูอ้ ืFนยิFงกวา่ เป็นศาสดาของเทวดาและ

มนุษย ์ทั Mงหลาย เป็นผูเ้บกิบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม 
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  กเ็มื ?อเขาเหน็ความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระพทุธเจา้นั <นอยูใ่นตน 

ยอ่มไมม่คีวามสะดุง้หวาดเสยีว ไมก่ลวัความตายที ?จะมาถงึในภายหน้า

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวใน     

พระธรรม วา่ พระธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัดแีลว้ อนัผูไ้ดบ้รรลุจะพงึเหน็เอง 

ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรน้อมเขา้มา อนัวญิrชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  กเ็มื ?อเขาเหน็ความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระธรรมนั <นอยูใ่นตน  

ยอ่มไมม่คีวามสะดุง้หวาดเสยีว ไมก่ลวัความตายที ?จะมาถงึในภายหน้า

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวใน     

พระสงฆ ์วา่ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิตัดิแีลว้ ปฏบิตัติรง 

ปฏบิตัเิป็นธรรม ปฏบิตัสิมควร คอื คูแ่หง่บุรษุ ๔ บุรษุบุคคล ๘ นีFพระสงฆส์าวก

ของพระผูม้พีระภาค ผูค้วรของคาํนบั ควรของตอ้นรบั ควรของทาํบุญ ควรทาํ

อญัชล ีเป็นนาบุญของโลก ไมม่นีาบุญอืFนยิFงกวา่ 

  กเ็มื ?อเขาเหน็ความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระสงฆน์ั <นอยูใ่นตน  

ยอ่มไมม่คีวามสะดุง้หวาดเสยีว ไมก่ลวัความตายที ?จะมาถงึในภายหน้า

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยศลีที ?พระอรยิเจา้ใครแ่ลว้ ไมข่าด     

ไมท่ะลุ ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท วญิrชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐไิมล่บู 

คลาํแลว้ เป็นไปเพืFอสมาธ ิ
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  กเ็มื ?อเขาเหน็ศลีที ?พระอรยิเจา้ใครแ่ลว้นั <นอยูใ่นตน ยอ่มไมม่คีวามสะดุง้

หวาดเสยีว ไมก่ลวัความตายที ?จะมาถงึในภายหน้า

  ดกูรคฤหบด ีอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีM ยอ่ม

ไมม่คีวามสะดุง้หวาดเสยีว ไมก่ลวัความตายทีFจะมาถงึในภายหน้า”

  ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดกีลา่ววา่

  “ขา้แต่ทา่นอานนทผ์ูเ้จรญิ กระผมไมก่ลวั กระผมจกัพดูแก่ทา่นไดด้ว้ย

วา่ กระผมประกอบดว้ยความเลืFอมใสอนัไมห่วั Fนไหวในพระพทุธเจา้ ประกอบ

ดว้ยความเลืFอมใสอนัไมห่วั Fนไหวในพระธรรม ประกอบดว้ยความเลืFอมใสอนัไม่

หวั Fนไหวในพระสงฆ ์ 

  อนึFง สกิขาบทเหลา่ใดซึFงสมควรแก่คฤหสัถ ์อนัพระผูม้พีระภาคทรง

แสดงแลว้ กระผมยงัไมเ่หน็ความขาดอะไร ๆ ของสกิขาบทเหลา่นั Mนในตนเลย”

  “ดกูรคฤหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ โสดาปัตติผล ทา่น 

พยากรณ์แลว้” 

kkkkk
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  กส็มยันั Mน ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดปี่Fวย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั  

ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดเีรยีกบุรษุคนหนึFงมาสั Fงวา่ 

  “ทา่นจงไปเถดิ จงเขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตร ครั Mนแลว้ จงไหวเ้ทา้ 

ทั Mงสองของทา่นพระสารบุีตรดว้ยเศยีรเกลา้ ตามคาํของเราวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ 

อนาถบณิฑกิคฤหบดปี่Fวย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั เขาขอกราบเทา้

ทั Mงสองของทา่นพระสารบุีตรดว้ยเศยีรเกลา้ และจงเรยีนอยา่งนีMวา่ 
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ขอทา่นพระสารบุีตรจงอาศยัความอนุเคราะห ์เขา้ไปยงันิเวศน์ของทา่นอนาถ-

บณิฑกิคฤหบดเีถดิ” 

  ครั Mงนั Mน เวลาเชา้ ทา่นพระสารบุีตรนุ่งแลว้ ถอืบาตรและจวีร มทีา่น 

พระอานนทเ์ป็นปัจฉาสมณะ เขา้ไปยงันิเวศน์ของทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบด ี

แลว้นั FงบนอาสนะทีFเขาปลูาดไว ้ครั Mนแลว้ ไดถ้ามทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดวีา่ 

  “ดกูรคฤหบด ีทา่นพออดทนได ้พอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื     

ทกุขเวทนาคลายลง ไมก่าํเรบิขึMน ความทเุลาปรากฏ ความกาํเรบิไมป่รากฏ

หรอื” 

  ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดตีอบวา่ 

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ กระผมอดทนไมไ่ด ้ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ด ้  

ทกุขเวทนาของกระผมกาํเรบิหนกั ไมท่เุลาลงเลย ความกาํเรบิปรากฏ ความ

ทเุลาไมป่รากฏ”

  “ดกูรคฤหบด ีปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความไมเ่ลื ?อมใสใน 

พระพทุธเจา้เหน็ปานใด เมื ?อแตกกายตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต 

นรก ความไมเ่ลืFอมใสในพระพทุธเจา้เหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่แีก่ทา่น 

  สว่นทา่นมคีวามเลืFอมใสอนัไมห่วั Fนไหวในพระพทุธเจา้วา่ แมเ้พราะ 

เหตุนีM ๆ พระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ถงึ

พรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ ทรงรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกบุรษุทีF
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ควรฝึก ไมม่ผีูอ้ ืFนยิFงกวา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั Mงหลาย เป็นผูเ้บกิ

บานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็ความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระพทุธเจา้นั <นอยูใ่นตน 

เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความไมเ่ลื ?อมใสในพระธรรมเหน็ปาน

ใด เมื ?อแตกกายตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก ความไมเ่ลืFอมใส

ในพระธรรมเหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่แีก่ทา่น 

  สว่นทา่นมคีวามเลืFอมใสอนัไมห่วั Fนไหวในพระธรรมวา่ ธรรมอนัพระผูม้ ี

พระภาคตรสัดแีลว้ อนัผูไ้ดบ้รรลุจะพงึเหน็เอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกให้

มาด ูควรน้อมเขา้มา อนัวญิrชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็ความเลื ?อมใส อนัไมห่วั ?นไหวในพระธรรมนั <นอยูใ่นตน 

เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความไมเ่ลื ?อมใสในพระสงฆเ์หน็ปาน

ใด เมื ?อแตกกายตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก ความไมเ่ลืFอมใส

ในพระสงฆเ์หน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่แีก่ทา่น 

  สว่นทา่นมคีวามเลืFอมใสในพระสงฆว์า่ พระสงฆส์าวกของพระผูม้ ีพระ

ภาค เป็นผูป้ฏบิตัดิแีลว้ ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิป็นธรรม ปฏบิตัสิมควร คอื คูแ่หง่

บุรษุ ๔ บุรษุบุคคล ๘ นีFพระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค ผูค้วรของคาํนบั 
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ควรของตอ้นรบั ควรของทาํบุญ ควรทาํอญัชล ีเป็นนาบุญของโลก  

ไมม่นีาบุญอืFนยิFงกวา่ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็ความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระสงฆน์ั <นอยูใ่นตน 

เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยความเป็นผูท้ศุลีเหน็ปานใด เมื ?อแตก

กายตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก ความเป็นผูท้ศุลีเหน็ปานนั Mน 

ยอ่มไมม่แีก่ทา่น 

  สว่นทา่นมศีลีทีFพระอรยิเจา้ใครแ่ลว้ ไมข่าด ไมท่ะลุ ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย 

เป็นไท วญิrชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐไิมล่บูคลาํแลว้ เป็นไปเพืFอสมาธ ิ

  กเ็มื ?อทา่นเหน็ศลีที ?พระอรยิเจา้ใครแ่ลว้อยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบั

โดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาทฏิฐเิหน็ปานใด เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก มจิฉาทฏิฐเิหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่ี

แก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาทิฏฐิ  
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   กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาทฏิฐนิั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดย

พลนั        

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาสงักปัปะเหน็ปานใด เมื ?อแตก

กายตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก มจิฉาสงักปัปะเหน็ปานนั Mน 

ยอ่มไมม่แีก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาสงักปัปะ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาสงักปัปะนั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดย

พลนั 

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาวาจาเหน็ปานใด เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉาวาจาเหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่ี

แก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาวาจา  

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาวาจานั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉากมัมนัตะเหน็ปานใด เมื ?อแตก

กายตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉากมัมนัตะเหน็ปานนั Mน 

ยอ่มไมม่แีก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมากมัมนัตะ 
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  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมากมัมนัตะอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาอาชวีะเหน็ปานใด เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุติ วินิบาต นรก มจิฉาอาชวีะเหน็ปานนั Mน  

ยอ่มไมม่แีก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาอาชีวะ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาอาชวีะนั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาวายามะเหน็ปานใด เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉาวายามะเหน็ปานนั Mน  

ยอ่มไมม่แีก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาวายามะ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาวายามะอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาสตเิหน็ปานใด เมื ?อแตกกายตาย

ไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉาสตเิหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่แีก่ทา่น 

สว่นทา่นมสีมัมาสติ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาสตนิั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาสมาธเิหน็ปานใด เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉาสมาธเิหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่ี

แก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาสมาธิ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาสมาธนิั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั        
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  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาญาณะเหน็ปานใด  เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉาญาณะเหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่ี

แก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาญาณะ 

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาญาณะนั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั      

  ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยมจิฉาวิมตุติเหน็ปานใด เมื ?อแตกกาย

ตายไป ยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก มจิฉาวมิตุเิหน็ปานนั Mน ยอ่มไมม่ ี

แก่ทา่น สว่นทา่นมสีมัมาวิมตุติ

  กเ็มื ?อทา่นเหน็สมัมาวมิตุตนิั <นอยูใ่นตน เวทนาจะพงึสงบระงบัโดยพลนั”

  ครั Mงนั Mน เวทนาของทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดสีงบระงบัแลว้โดยพลนั 

  ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดอีงัคาสทา่นพระสารบุีตรและทา่นพระ-

อานนทด์ว้ยอาหารทีFเขาจดัมาเฉพาะตน เมืFอทา่นพระสารบุีตรฉนัเสรจ็ นํามอื

ออกจากบาตรแลว้ ทา่นอนาถบณิฑกิคฤหบดจีงึถอืเอาอาสนะตํFาอนัหนึFง นั Fง ณ 

ทีFควรสว่นขา้งหนึFงแลว้ ทา่นพระสารบุีตรอนุโมทนาดว้ยคาถา เหลา่นีM
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    “ผูใ้ดมีศรทัธาตั Uงมั &น ไม่หวั &นไหวในพระตถาคต 

    มีศีลอนังามที&พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สรรเสริญแล้ว 

    มีความเลื&อมใสในพระสงฆ ์

    และมีความเหน็อนัตรง 

    บณัฑิตทั Uงหลายเรียกผูนั้ Uนว่า เป็นคนไม่ขดัสน 

    ชีวิตของผูนั้ Uนไม่เปล่าประโยชน์ 

    เพราะฉะนัUน บคุคลผูมี้ปัญญา 

    เมื&อระลึกถึงคาํสอนของพระพทุธเจ้าทั Uงหลาย 

    พึงประกอบตามซึ&งศรทัธา ศีล ความเลื&อมใส 

    และความเหน็ธรรม”

  ทา่นพระสารบุีตร ครั Mนอนุโมทนาดว้ยคาถาเหลา่นีMแลว้ จงึลุกจาก

อาสนะหลกีไป

  ลาํดบันั Mน ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั 

ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแลว้ นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ ไดท้ลู 

พระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระสารบุีตรกลา่วสอนอนาถบณิฑกิ- 

คฤหบดดีว้ยโอวาทขอ้นีMๆ” 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ “สารบุีตรเป็นบณัฑติ มปีญัญามาก ไดจ้าํแนก

โสตาปตัตยิงัคะ ๔ ดว้ยอาการ ๑๐ อยา่ง” 
kkkkk
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โ สต าปั ตติ ยั ง ค ะ  ๔

ความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว
ในพระพุทธเจ้า  

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้เองโดยชอบ 

ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดีแล้ว 
ทรงรู้แจ้งโลก 

เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

เป็นผู้เบิกบานแล้ว  
เป็นผู้จำแนกธรรม

ความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว
ในพระธรรม 

ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว 
อันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเอง 
ไม่ประกอบด้วยกาล 
ควรเรียกให้มาดู 
ควรน้อมเข้ามา 

อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

ความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว
ในพระสงฆ์ 

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค 
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 
ปฏิบัติตรง 
ปฏิบัติเป็นธรรม 
ปฏิบัติสมควร 

คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ 
นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค 

ผู้ควรของคำนับ 
ควรของต้อนรับ 
ควรของทำบุญ 
ควรทำอัญชลี 

เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ศีลทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว 

ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นไท 

วิญญูชนสรรเสริญ 
อันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้ว 

เป็นไปเพื่อสมาธิ

องค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดาบัน



อ าก า ร  ๑๐  อย่ า ง

สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ 

สัมมาญาณะ 

สัมมาวิมุตติ 



  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั กลนัทกนิวา-

ปสถาน ใกลพ้ระนครราชคฤห ์กส็มยันั Mน ฑฆีาวอุุบาสกป่Fวย ไดร้บัทกุข ์เป็นไข้

หนกั ไดเ้ชญิคฤหบดชีืFอ โชตยิะ ผูเ้ป็นบดิามาสั Fงวา่ 

  “ขา้แต่คณุพอ่ ขอทา่นจงไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้ถวาย

บงัคมพระบาททั Mงสองของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ แลว้ 

กราบทลูตามคาํของผมวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ฑฆีาวอุุบาสก 
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ป่Fวย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั เขาถวายบงัคมพระบาททั Mงสองของพระผูม้พีระ

ภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และจงกราบทลูอยา่งนีMวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้ ี

พระภาคจงทรงพระกรณุาเสดจ็ไปยงันิเวศน์ของฑฆีาวอุุบาสก” 

  โชตยิคฤหบดรีบัคาํฑฆีาวอุุบาสกแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีF

ประทบั ครั Mนแลว้ ไดเ้รยีนขอพระผูม้พีระภาคใหท้รงพระกรณุาเสดจ็ไปยงันิเวศน์

ของฑฆีาวอุุบาสก 

  พระผูม้พีระภาคทรงรบัดว้ยดษุณีภาพ 

  ครั Mงนั Mน พระผูม้พีระภาคทรงนุ่งแลว้ ทรงถอืบาตรและจวีร เสดจ็เขา้ไป

ยงันิเวศน์ของฑฆีาวอุุบาสก ประทบันั FงบนอาสนะทีFเขาปลูาดไว ้แลว้ไดต้รสัถาม

ฑฆีาวอุุบาสกวา่

  “ดกูรฑฆีาวอุุบาสก ทา่นพอจะอดทนได ้พอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื 

ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่าํเรบิขึMนหรอื ความทเุลาปรากฏ ความกาํเรบิไมป่รากฏ

แลหรอื” 

  ฑฆีาวอุุบาสกกราบทลูวา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคอ์ดทนไมไ่ด ้เยยีวยาอตัภาพใหเ้ป็น

ไปไมไ่ด ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคก์าํเรบิหนกั ไมท่เุลาลงเลย ความกาํเรบิ

ปรากฏ ความทเุลาไมป่รากฏ”

  “ดกูรฑฆีาว ุเพราะเหตุนั Mนแหละ ทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMวา่ 

42



  เราจกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระพทุธเจา้ 

วา่ แมเ้พราะเหตุนีM พระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้อง   

โดยชอบ ถงึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ ทรงรูแ้จง้โลก เป็นสารถี

ฝึกบุรษุทีFควรฝึก ไมม่ผีูอ้ ืFนยิFงกวา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั Mงหลาย 

เป็นผูเ้บกิบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม   

  เราจกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระธรรม วา่ 

พระธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัดแีลว้ อนัผูไ้ดบ้รรลุจะพงึเหน็เอง ไมป่ระกอบ

ดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรน้อมเขา้มา อนัวญิrชูนพงึรูเ้ฉพาะตน  

  เราจกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระสงฆ ์วา่ 

พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค ปฏบิตัดิแีลว้ ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิป็นธรรม 

ปฏบิตัสิมควร คอื คูแ่หง่บุรษุ ๔ บุรษุบุคคล ๘ นีFพระสงฆส์าวกของพระผูม้ ี

พระภาค ผูค้วรของคาํนบั ควรของตอ้นรบั ควรของทาํบุญ ควรทาํอญัชล ี   

เป็นนาบุญของโลก ไมม่นีาบุญอืFนยิFงกวา่ 

  เราจกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีที ?พระอรยิเจา้ใครแ่ลว้ ไมข่าด ไมท่ะลุ  

ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท วญิrชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐไิมล่บูคลาํแลว้ 

เป็นไปเพืFอสมาธ ิ

  ดกูรฑฆีาว ุทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMแหละ”
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  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ องคแ์หง่ธรรมเป็นเครืFองบรรลุโสดา ๔ เหลา่ใด 

ทีFพระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ ธรรมเหลา่นั Mนมอียูใ่นขา้พระองค ์และขา้

พระองคก์เ็หน็ชดัในธรรมเหลา่นั Mน 

  ขา้พระองคป์ระกอบดว้ยความเลืFอมใสอนัไมห่วั Fนไหวในพระพทุธเจา้ 

ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ประกอบดว้ยศลีทีFพระอรยิเจา้ใครแ่ลว้”

  “ดกูรทฆีาว ุเพราะฉะนั Mนแหละ ทา่นตั Mงอยูใ่นองคแ์หง่ธรรมเป็นเครืFอง

บรรลุโสดา ๔ เหลา่นีMแลว้ พงึเจรญิธรรมอนัเป็นไปในสว่นแหง่วชิชา ๖ ประการ 

ใหย้ิFงขึMนไป

   ทา่นจงพจิารณาเหน็ในสงัขารทั <งปวงวา่ เป็นของไมเ่ที ?ยง     

   มคีวามสาํคญัในสิ ?งที ?ไมเ่ที ?ยงวา่ เป็นทกุข ์

   มคีวามสาํคญัในสิ ?งที ?เป็นทกุขว์า่ เป็นอนตัตา     

   มคีวามสาํคญัในการละ  

   มคีวามสาํคญัในความคลายกาํหนดั

   มคีวามสาํคญัในการดบั

  ดกูรฑฆีาว ุทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMแล”

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอนัเป็นไปในสว่นแหง่วชิชา ๖ ประการ

เหลา่ใด ทีFพระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ ธรรมเหลา่นั Mนมอียูใ่นขา้พระองค ์  

และขา้พระองคก์เ็หน็ชดัในธรรมเหลา่นั Mน 
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  ขา้พระองคพ์จิารณาเหน็ในสงัขารทั Mงปวงวา่ เป็นของไมเ่ทีFยง มคีวาม

สาํคญัในสิFงทีFไมเ่ทีFยงวา่ เป็นทกุข ์มคีวามสาํคญัในสิFงทีFเป็นทกุข ์วา่เป็นอนตัตา 

มคีวามสาํคญัในการละ มคีวามสาํคญัในความคลายกาํหนดั มคีวามสาํคญัใน

ความดบั

  อกีอยา่งหนึFง ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีMวา่ โชตยิคฤหบด ีบดิาของ

ขา้พระองคนี์Mอยา่ไดถ้งึความทกุข ์โดยการลว่งไปแหง่ขา้พระองคเ์ลย”                                                                                              

  โชตยิคฤหบดไีดก้ลา่ววา่ 

  “พอ่ทฆีาว ุพอ่อยา่ไดใ้สใ่จถงึเรืFองนีMเลย พอ่ทฆีาวจุงใสใ่จพระพทุธพจน์

ทีFพระผูม้พีระภาคตรสัแก่ทา่นใหด้เีถดิ”

  ครั Mงนั Mน พระผูม้พีระภาคตรสัสอนทฆีาวอุุบาสกดว้ยพระโอวาทนีMแลว้ 

เสดจ็ลุกจากอาสนะแลว้หลกีไป เมืFอพระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปแลว้ไมน่าน ทฆีาว-ุ

อุบาสกไดเ้สยีชวีติ

  ภกิษุมากรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ถวายบงัคม 

พระผูม้พีระภาคแลว้ นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาควา่ 

  “ทฆีาวอุุบาสกทีFพระผูม้พีระภาคตรสัสอนดว้ยพระโอวาทโดยยอ่     

เสยีชวีติแลว้ คติของเขาเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพของเขาเป็นอยา่งไร?” 

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย ทฆีาวอุุบาสกเป็นบณัฑติ มปีกตพิดูจรงิ ปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม และไมย่งัตนใหล้าํบากเพราะมธีรรมเป็นเหตุ ทฆีาว-ุ

45



อุบาสกเป็นอปุปาติกะ จกัปรนิิพพานในภพทีFเกดินั Mน มอีนัไมก่ลบัมาจาก    

โลกนั Mนเป็นธรรมดา เพราะสงัโยชน์เบืMองตํFา ๕ สิMนไป” 

kkkkk
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ภาคที่ ๓

ธ ร ร ม โ อ ส ถ

 © Bahman Farzad



  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ กุฏาคารศาลา ป่Fามหาวนั ใกล้

เมอืงเวสาล ีครั Mงนั Mนแล เป็นเวลาเยน็ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีFหลกีเรน้ 

เสดจ็เขา้ไปยงัศาลาคนไข ้ประทบันั FงบนอาสนะทีFปลูาดไว ้ครั Mนแลว้ ตรสัเรยีก

ภกิษุทั Mงหลายมาตรสัวา่ 

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย ภกิษุพงึเป็นผูม้สีต ิมสีมัปชญัญะ    

รอกาลเวลา นีMเป็นคาํเราสั Fงสอนพวกเธอ 
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AUDIO 3.1 



  กภิ็กษุย่อมเป็นผูมี้สติอย่างไร? 

  ภกิษุในธรรมวนิยันี< ยอ่มเป็นผูม้ปีรกตเิหน็กายในกายอยู ่มคีวามเพยีร 

มสีมัปชญัญะ มสีต ิกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี  

  ยอ่มเป็นผูม้ปีรกตเิหน็เวทนาในเวทนาอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มี

สต ิกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  ยอ่มเป็นผูม้ปีรกตเิหน็จติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ กาํ

จดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  ยอ่มเป็นผูม้ปีรกตเิหน็ธรรมในธรรมอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ     มี

สต ิกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  ภกิษุยอ่มเป็นผูม้สีตอิยา่งนีMแล

  กภิ็กษุย่อมเป็นผูมี้สมัปชญัญะอย่างไร

  ภกิษุในธรรมวนิยันีMยอ่มเป็นผูม้ปีรกตทิาํความรูส้กึตวั

   ในการกา้วไป ในการถอยกลบั

   ในการแล ในการเหลยีว  

   ในการคูเ้ขา้ เหยยีดออก 

   ในการทรงผา้สงัฆาฏ ิบาตร และจวีร  

   ในการกนิ ดื ?ม เคี<ยว ลิ<ม 

   ในการถ่ายอุจจาระ ปสัสาวะ  

   ในการเดนิ ยนื นั ?ง หลบั ตื ?น พดู นิ ?ง 
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  เมื&อภิกษุนัUนมีสติสมัปชญัญะ ไม่ประมาท มีความเพียร  

มีใจเดด็เดี&ยวอยู่อย่างนีU 

   สขุเวทนาบงัเกดิขึ<น  

   เธอยอ่มรูช้ดัอยา่งนี<วา่ สขุเวทนานี<บงัเกดิขึ<นแลว้แก่เรา  

   กแ็ต่วา่สขุเวทนานั <นอาศยัจงึเกดิขึ<น ไมอ่าศยัไมเ่กดิขึ<น 

   อาศยัอะไร 

   อาศยักายนี<เอง 

   กก็ายนี<แลไมเ่ที ?ยง ปจัจยัปรงุแต่ง อาศยักนัเกดิขึ<น 

   กส็ขุเวทนาอาศยักายอนัไมเ่ที ?ยง ปจัจยัปรงุแต่ง 

   อาศยักนัเกดิขึ<น แลว้จงึเกดิขึ<น 

   สขุเวทนาจกัเที ?ยงแต่ที ?ไหน ดงันี<  

  เธอยอ่มพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีFยงความเสืFอมไป ความคลายไป  

ความดบั ความสละคนืในกายและสขุเวทนาอยู ่ 

   เมื&อเธอพิจารณาเหน็ความไม่เที&ยง 

   ความเสื&อมไป ความคลายไป ความดบั 

   ความสละคืนในกาย และสขุเวทนาอยู่  

   ย่อมละราคานุสยัในกาย และในสขุเวทนาเสียได้ 
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  เมื&อภิกษุนัUนมีสติสมัปชญัญะ ไม่ประมาท มีความเพียร   

มีใจเดด็เดี&ยวอยู่อย่างนีU 

   ทกุขเวทนาบงัเกดิขึ<น  

   เธอยอ่มรูช้ดัอยา่งนี<วา่ ทกุขเวทนานี<บงัเกดิขึ<นแลว้แก่เรา  

   กแ็ต่วา่ทกุขเวทนานั <นอาศยัจงึเกดิขึ<น ไมอ่าศยัไมเ่กดิขึ<น 

   อาศยัอะไร

   อาศยักายนี<เอง 

   กก็ายนี<แลไมเ่ที ?ยง ปจัจยัปรงุแต่ง อาศยักนัเกดิขึ<น 

   กท็กุขเวทนาอาศยักายอนัไมเ่ที ?ยง ปจัจยัปรงุแต่ง 

   อาศยักนัเกดิขึ<น แลว้จงึเกดิขึ<น 

   ทกุขเวทนาจกัเที ?ยงแต่ที ?ไหน ดงันี< 

  เธอยอ่มพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีFยง ความเสืFอมไป ความคลายไป 

ความดบั ความสละคนืในกายและในทกุขเวทนาอยู ่ 

   เมื&อเธอพิจารณาเหน็ความไม่เที&ยง 

   ความเสื&อมไป ความคลายไป ความดบั 

   ความสละคืนในกาย และในทกุขเวทนาอยู่ 

   ย่อมละปฏิฆานุสยัในกาย และในทกุขเวทนาเสียได้
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  เมื&อภิกษุนัUนมีสติสมัปชญัญะ ไม่ประมาท มีความเพียร 

มีใจเดด็เดี&ยวอยู่อย่างนีU 

   อทกุขมสขุเวทนาบงัเกดิขึ<น  

   เธอยอ่มรูช้ดัอยา่งนี<วา่ อทกุขมสขุเวทนานี<บงัเกดิขึ<นแลว้แก่เรา  

   กแ็ต่วา่อทกุขมสขุเวทนานั <นอาศยัจงึเกดิขึ<น ไมอ่าศยัไมเ่กดิขึ<น 

   อาศยัอะไร 

   อาศยักายนี<เอง 

   กก็ายนี<แลไมเ่ที ?ยง ปจัจยัปรงุแต่ง อาศยักนัเกดิขึ<น 

   กอ็ทกุขมสขุเวทนาอาศยักายอนัไมเ่ที ?ยง ปจัจยัปรงุแต่ง 

   อาศยักนัเกดิขึ<น แลว้จงึเกดิขึ<น 

   อทกุขมสขุเวทนาจกัเที ?ยงแต่ที ?ไหน ดงันี< 

  เธอยอ่มพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีFยง ความเสืFอมไป ความคลายไป 

ความดบั ความสละคนืในกายและในอทกุขมสขุเวทนาอยู ่ 

   เมื&อเธอพิจารณาเหน็ความไม่เที&ยง 
   ความเสื&อมไป ความคลายไป ความดบั 
   ความสละคืนในกาย และในอทกุขมสขุเวทนาอยู่  
   ย่อมละอวิชชานุสยัในกาย และในอทกุขมสขุเวทนาเสียได้
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  ถา้ภกิษุนั <นเสวยสขุเวทนา 

   กร็ูช้ดัวา่ สขุเวทนานั <นไมเ่ที ?ยง ไมน่่าหมกมุน่ ไมน่่าเพลดิเพลนิ 

  ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา 

   กร็ูช้ดัวา่ ทกุขเวทนานั <นไมเ่ที ?ยง ไมน่่าหมกมุน่ ไมน่่าเพลดิเพลนิ

  ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา 

   กร็ูช้ดัวา่ อทกุขมสขุเวทนานั <นไมเ่ที ?ยง ไมน่่าหมกมุน่ ไมน่่าเพลดิเพลนิ

  ถา้เธอเสวยสขุเวทนา 

   ยอ่มเป็นผูป้ราศจากกเิลสเสวยสขุเวทนานั <น  

  ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา 

   ยอ่มเป็นผูป้ราศจากกเิลสเสวยทกุขเวทนานั <น   

  ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา

    ยอ่มเป็นผูป้ราศจากกเิลสเสวยอทกุขมสขุเวทนานั <น  

  ภกิษุนั <นเมื ?อเสวยเวทนามกีายเป็นที ?สดุ 

   กร็ูช้ดัวา่ เราเสวยเวทนามกีายเป็นที ?สดุ  

  เมื ?อเสวยเวทนามชีวีติเป็นที ?สดุ 

   กร็ูช้ดัวา่ เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นที ?สดุ  

  ยอ่มรูช้ดัวา่ เมื ?อตายไป เวทนาทั <งปวงอนัไมน่่าเพลดิเพลนิ 

   จกัเป็นความเยน็ในโลกนี<ทเีดยีว    

  ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เปรยีบเหมอืนประทปีนํMามนั อาศยันํMามนัและไส ้  

จงึโพลงอยูไ่ด ้เพราะสิMนนํMามนัและไส ้ประทปีนั Mนไมม่เีชืMอพงึดบัไป ฉนัใด  
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  ภกิษุกฉ็นันั Mนเหมอืนกนั ถา้เสวยเวทนามกีายเป็นทีFสดุ ยอ่มรูช้ดัวา่  

เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีFสดุ เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีFสดุ กร็ูช้ดัวา่ เราเสวย

เวทนามชีวีติเป็นทีFสดุ ยอ่มรูช้ดัวา่ เมืFอตายไป เวทนาทั Mงปวงอนัไมน่่า

เพลดิเพลนิ จกัเป็นความเยน็ในโลกนีMทเีดยีว” 

kkkkk
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  สมยัหนึFง ทา่นพระอนุรทุธะอยูใ่นป่Fาอนัธวนั ใกลพ้ระนครสาวตัถ ี

อาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั ครั Mงนั Mน ภกิษุมากรปูเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะ

ถงึทีFอยู ่แลว้ไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะวา่ 

  “ทา่นอนุรทุธะอยูด่ว้ยวหิารธรรมขอ้ไหน ทกุขเวทนาในสรรีกายทีFบงัเกดิ

ขึMน จงึไมค่รอบงาํจติ”
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ที่ เ ว ทน า ไ ม่ ค ร อบง ำ

คิลานสูตร
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  ทา่นพระอนุรทุธะกลา่ววา่

  “ดกูรผูม้อีายทุั Mงหลาย เรามจีติตั <งมั ?นอยูใ่นสตปิฏัฐาน ๔ ทกุขเวทนา   

ในสรรีกายที ?บงัเกดิขึ<น จงึไมค่รอบงาํ 

  สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน 

  เรายอ่มพจิารณาเหน็ กายในกาย อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีได ้ 

  ยอ่มพจิารณาเหน็ เวทนาในเวทนา อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ    มี

สต ิกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้

  ยอ่มพจิารณาเหน็ จติในจติ อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิกาํจดั

อภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้

  ยอ่มพจิารณาเหน็ ธรรมในธรรม อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได ้

  เรามีจิตตั Uงมั &นอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ เหล่านีUแล ทกุขเวทนาใน     

สรีรกายที&บงัเกิดขึUน จึงไม่ครอบงาํจิต” 

kkkkk
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  สมยัหนึFง ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนักลนัทกนิวาปสถาน 

ใกลพ้ระนครราชคฤห ์กส็มยันั Mน สริวิฑัฒคฤหบดอีาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั 

ครั Mงนั Mน สริวิฑัฒคฤหบดเีรยีกบุรษุคนหนึFงมาสั Fงวา่ 

  “มานีFแน่ะบุรษุผูเ้จรญิ ทา่นจงเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีFอยู ่ครั Mน

แลว้ จงกราบเทา้ทั Mงสองของทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ ตามคาํของเราวา่ 

ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ สริวิฑัฒคฤหบดอีาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั 
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 กา ร เ จ ริญสติ ปั ฏ ฐ าน เ มื่ อ ป่ ว ย

สิริวัฑฒสูตร

AUDIO 3.3 
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เขาขอกราบเทา้ทั Mงสองของทา่นพระอานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้ ดงันีM และจงเรยีน

อยา่งนีMวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ไดโ้ปรดเถดิ ขอทา่นพระอานนทจ์งอาศยัความ 

อนุเคราะห ์เขา้ไปยงันิเวศน์ของสริวิฑัฒคฤหบดเีถดิ” 

  บุรษุนั Mนรบัคาํสริวิฑัฒคฤหบดแีลว้ จงึเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีFอยู ่

นมสัการทา่นพระอานนทแ์ลว้ จงึนั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ ไดเ้รยีนขอ

ทา่นพระอานนทอ์าศยัความอนุเคราะห ์เขา้ไปยงันิเวศน์ของสริวิฑัฒคฤหบดี

  ทา่นพระอานนทร์บัคาํดว้ยดษุณีภาพ 

  เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทนุ่์งแลว้ ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยงันิเวศน์ของ

สริวิฑัฒคฤหบด ีแลว้นั FงบนอาสนะทีFเขาปถูวาย ครั Mนแลว้ ไดถ้ามสริวิฑัฒ- 

คฤหบดวีา่

  “ดกูรคฤหบด ีทา่นพอจะอดทนได ้พอจะยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื

ทกุขเวทนาคลายลง ไมก่าํเรบิขึMนหรอื ความทเุลาปรากฏ ความกาํเรบิไมป่รากฏ

หรอื?” 

  สริวิฑัฒคฤหบดตีอบวา่ 

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ กระผมอดทนไมไ่ด ้ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ด ้  

ทกุขเวทนาของกระผมกาํเรบิหนกั ไมเ่สืFอมคลายไปเลย ความกาํเรบิปรากฏอยู ่

ความทเุลาไมป่รากฏ”

  “ดกูรคฤหบด ีเพราะเหตุนั Mนแหละ ทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMวา่ 
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  เราจกัพจิารณาเหน็ กายในกาย อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  เราจกัพจิารณาเหน็ เวทนาในเวทนา อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ  มี

สต ิกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  เราจกัพจิารณาเหน็ จติในจติ อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ   

กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี

  เราจกัพจิารณาเหน็ ธรรมในธรรม อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  ดกูรคฤหบด ีทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMแล”

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมคอืสตปิฏัฐาน ๔ เหลา่ใด ทีFพระผูม้พีระภาค

ทรงแสดงแลว้ ธรรมเหลา่นั Mนมอียูใ่นกระผม และกระผมยอ่มเหน็ชดัในธรรม

เหลา่นั Mน 

  กก็ระผมยอ่มพจิารณาเหน็กายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ  

มสีต ิกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  ยอ่มพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี 
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  ยอ่มพจิารณาเหน็จติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิกาํจดั

อภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี 

  ยอ่มพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ 

กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี

  ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ กส็งัโยชน์อนัเป็นสว่นเบืMองตํFา ๕ เหลา่ใด ทีFพระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไว ้กระผมยงัไมเ่หน็สงัโยชน์ขอ้ใดขอ้หนึFงทีFยงัละไมไ่ดแ้ลว้ใน

ตน”

  “ดกูรคฤหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ อนาคามผิลอนัทา่น 

กระทาํใหแ้จง้แลว้” 

kkkkk
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั กลนัทกนิวา-

ปสถาน ใกลพ้ระนครราชคฤห ์กส็มยันั Mน ทา่นพระมหากสัสปะอาพาธ เป็นไข้

หนกั อยูท่ีFปิปผลคิหูา

  ครั Mงนั Mน พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีFเรน้ในเวลาเยน็ 

เขา้ไปหาทา่นพระมหากสัสปะถงึทีFอยู ่แลว้ประทบันั Fงบนอาสนะ   

ทีFปลูาดไว ้ครั Mนแลว้ ไดต้รสัถามทา่นพระมหากสัสปะวา่ 
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  “ดกูรกสัสปะ เธอพออดทนไดห้รอื พอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื  

ทกุขเวทนาคลายลง ไมก่าํเรบิขึMนหรอื ความทเุลาปรากฏ ความกาํเรบิขึMนไม่

ปรากฏหรอื”

  ทา่นพระมหากสัสปะกราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค์

อดทนไมไ่ด ้ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ด ้ทกุขเวทนาของพระองคก์าํเรบิหนกั    

ยงัไมค่ลายไป ความกาํเรบิขึMนปรากฏ ความทเุลาไมป่รากฏ”

  “ดกูรกสัสปะ โพชฌงค ์๗ เหลา่นีM เรากลา่วไวช้อบแลว้ อนับุคคล  

เจรญิแลว้ กระทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอ

นิพพาน

โพชฌงค ์๗ เป็นไฉน

  ดกูรกสัสปะ สตสิมัโพชฌงค ์ธรรมวจิยสมัโพชฌงค ์วริยิสมัโพชฌงค ์   

ปีตสิมัโพชฌงค ์ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์สมาธสิมัโพชฌงค ์อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ 

เรากลา่วไวช้อบแลว้ อนับุคคลเจรญิแลว้ กระทาํใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพืFอ

ความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน”

  “ขา้แต่พระผูม้พีระภาค โพชฌงคด์นีกั ขา้แต่พระสคุต โพชฌงคด์นีกั” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวยากรณภาษตินีMแลว้ ทา่นพระมหากสัสปะ 

ปลืMมใจ ชืFนชมภาษติของพระผูม้พีระภาค ทา่นพระมหากสัสปะหายจาก  

อาพาธนั Mนแลว้ ดว้ยประการฉะนีM
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สตสิมัโพชฌงค์

ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์

วริยิสมัโพชฌงค์

ปีตสิมัโพชฌงค์

ปสัสทัธสิมัโพชฌงค์

สมาธสิมัโพชฌงค์

อุเบกขาสมัโพชฌงค์
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โ พ ชฌงค์  ๗
อนับคุคลเจรญิแลว้ กระทำใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน



 ในโพชฌงค ์๗ นั Uน สติสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        สตใินธรรมภายใน มอียู ่

   สตใินธรรมภายนอก มอียู ่ 

   สตใินธรรมภายใน แมใ้ด 

   สตใินธรรมภายใน แมน้ั Mน 

   สตใินธรรมภายนอก แมใ้ด 

   สตใินธรรมภายนอก แมน้ั Mน

   กช็ืFอวา่ สตสิมัโพชฌงค ์

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน 

 ธมัมวิจยสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        ความเลอืกสรรในธรรมภายใน มอียู ่

   ความเลอืกสรรในธรรมภายนอก มอียู ่ 

   ความเลอืกสรรในธรรมภายใน แมใ้ด 

   ความเลอืกสรรในธรรมภายใน แมน้ั Mน

   ความเลอืกสรรในธรรมภายนอก แมใ้ด 

   ความเลอืกสรรในธรรมภายนอก แมน้ั Mน

   กช็ืFอวา่ ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรูเ้พืFอนิพพาน
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 วิริยสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        ความเพยีรทางกาย มอียู ่

   ความเพยีรทางใจ มอียู ่ 

   ความเพยีรทางกาย แมใ้ด  

   ความเพยีรทางกาย แมน้ั Mน 

   ความเพยีรทางใจ แมใ้ด 

   ความเพยีรทางใจ แมน้ั Mน

   กช็ืFอวา่ วริยิสมัโพชฌงค ์

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน 

 ปีติสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        ปีตทิีFมวีติก มวีจิาร มอียู ่ 

   ปีตทิีFไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มอียู ่ 

   ปีตทิีFมวีติก มวีจิาร แมใ้ด 

   ปีตทิีFมวีติก มวีจิาร แมน้ั Mน 

   ปีตทิีFไมม่วีติก ไมม่วีจิาร แมใ้ด 

   ปีตทิีFไมม่วีติก ไมม่วีจิาร แมน้ั Mน

   กช็ืFอวา่ ปีตสิมัโพชฌงค ์ 

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน 
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 ปัสสทัธิสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        กายปสัสทัธ ิมอียู ่ 

   จติตปสัสทัธ ิมอียู ่ 

   กายปสัสทัธ ิแมใ้ด 

   กายปสัสทัธ ิแมน้ั Mน  

   จติตปสัสทัธ ิแมใ้ด 

   จติตปสัสทัธ ิแมน้ั Mน

   กช็ืFอวา่ ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์ 

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน 

 สมาธิสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        สมาธทิีFมวีติก มวีจิาร มอียู ่ 

   สมาธทิีFไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มอียู ่ 

   สมาธทิีFมวีติก มวีจิาร แมใ้ด 

   สมาธทิีFมวีติก มวีจิาร แมน้ั Mน 

   สมาธทิีFไมม่วีติก ไมม่วีจิาร แมใ้ด  

   สมาธทิีFไมม่วีติก ไมม่วีจิาร แมน้ั Mน 

   กช็ืFอวา่ สมาธสิมัโพชฌงค ์

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน 
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 อเุบกขาสมัโพชฌงค ์เป็นไฉน

        อุเบกขาในธรรมภายใน มอียู ่ 

   อุเบกขาในธรรมภายนอก มอียู ่ 

   อุเบกขาในธรรมภายใน แมใ้ด 

   อุเบกขาในธรรมภายใน แมน้ั Mน 

   อุเบกขาในธรรมภายนอก แมใ้ด  

   อุเบกขาในธรรมภายนอก แมน้ั Mน

   กช็ืFอวา่ อุเบกขาสมัโพชฌงค ์

   ยอ่มเป็นไปเพืFอความรูย้ ิFง เพืFอความตรสัรู ้เพืFอนิพพาน 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีFกุฏาคารศาลา ป่Fามหาวนั     

ใกลเ้มอืงเวสาล ีครั Mงนั Mน พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีFหลกีเรน้ในเวลาเยน็ 

เสดจ็เขา้ไปทีFศาลาภกิษุไข ้ไดท้รงเหน็ภกิษุรปูหนึFงทีFทรุพล เป็นไข ้แลว้ประทบั

นั FงบนอาสนะทีFเขาตบแต่งไว ้ครั Mนแลว้ ไดต้รสัเรยีกภกิษุทั Mงหลายวา่ 

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย ธรรม ๕ ประการ ยอ่มไมล่ะภกิษุ บาง

รปูทีFทรุพล เป็นไข ้เธอพงึหวงัผลนีM คอื จกัทาํใหแ้จง้ซึFง      เจโตวิ
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วิ ปั ส สน าธ ร รม
ส ำห รั บผู้ ป่ ว ย

คิลานสูตร

AUDIO 3.5 

 © Bahman Farzad



มติุ ปัญญาวิมติุ อนัหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะทั MงหลายสิMนไป  

ดว้ยปญัญาอนัยิFงเอง ในปจัจบุนั เขา้ถงึอยู ่ต่อกาลไมน่านเลย 

ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 

  คอื ภกิษุในธรรมวนิยันีM 

   ยอ่มพจิารณาเหน็วา่ไมง่ามในกาย ๑ 

   มคีวามสาํคญัวา่เป็นของปฏกิลูในอาหาร ๑   

   มคีวามสาํคญัวา่ไมน่่ายนิดใีนโลกทั <งปวง ๑   

   พจิารณาเหน็วา่ไมเ่ที ?ยงในสงัขารทั <งปวง ๑   

   มมีรณสญัญาปรากฏขึ<นดว้ยด ีณ ภายใน ๑ 

  ธรรม ๕ ประการนีU  ย่อมไม่ละภิกษุบางรปูที&ทรุพล เป็นไข้  

เธอนัUนพึงหวงัผลนีU  คือ 

  จกัทาํให้แจ้งซึ&งเจโตวิมติุ ปัญญาวิมตุิ อนัหาอาสวะมิได้  

เพราะอาสวะทั UงหลายสิUนไป ด้วยปัญญาอนัยิ&งเองในปัจจบุนั เข้าถึงอยู่ ต่อ

กาลไม่นานเลย” 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั อารามของ

ทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีใกลพ้ระนครสาวตัถ ีกส็มยันั Mนแล ทา่นพระคริมิานนท์

อาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั ครั Mงนั Mน ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีFประทบั ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแลว้ นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง 

ครั Mนแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นพระคริมิานนทอ์าพาธ ไดร้บัทกุขเ์ป็นไขห้นกั 
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หายป่ ว ยด้ ว ยสัญญา  ๑๐

อาพาธสูตร

AUDIO 3.6 

 © Bahman Farzad



  ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดอนุเคราะหเ์สดจ็

เยีFยมทา่นพระคริมิานนทย์งัทีFอยูเ่ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ดกูรอานนท ์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสญัญา ๑๐ ประการ   

แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที&อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงบั

โดยพลนั เพราะได้ฟังสญัญา ๑๐ ประการนัUน เป็นฐานะที&จะมีได้ 

  สญัญา ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ 

    อนิจจสญัญา ๑  

    อนตัตสญัญา ๑ 

    อสภุสญัญา ๑  

    อาทนีวสญัญา ๑   

    ปหานสญัญา ๑  

    วริาคสญัญา ๑  

    นิโรธสญัญา ๑ 

    สพัพโลเกอนภริตสญัญา ๑   

    สพัพสงัขาเรสอุนิจจสญัญา ๑

    อานาปานสัสต ิ๑
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กอ็นิจจสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM อยูใ่นป่Fากด็ ีอยูท่ีFโคนไมก้ด็ ี         

อยูใ่นเรอืนวา่งเปลา่กด็ ียอ่มพจิารณาเหน็ดงันีMวา่ 

    รปู ไมเ่ที ?ยง  

    เวทนา ไมเ่ที ?ยง  

    สญัญา ไมเ่ที ?ยง  

    สงัขารทั <งหลาย ไมเ่ที ?ยง 

    วญิญาณ ไมเ่ที ?ยง  

  ยอ่มพจิารณาเหน็โดยความเป็นของไมเ่ทีFยงในอปุาทานขนัธ ์๕   

เหลา่นีM ดว้ยประการอยา่งนีM 

  นีMเรยีกวา่ อนิจจสญัญา
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อนิ จ จสัญญา
ความไมเ่ทีย่งของอปุาทานขนัธ ์๕



กอ็นัตตสญัญาเป็นไฉน 

  ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM อยูใ่นป่Fากด็ ีอยูท่ีFโคนไมก้ด็ ี         

อยูใ่นเรอืนวา่งเปลา่กด็ ียอ่มพจิารณาเหน็ดงันีMวา่

    จกัษุ เป็นอนตัตา   รปู เป็นอนตัตา   

    ห ูเป็นอนตัตา   เสยีง เป็นอนตัตา 

    จมกู เป็นอนตัตา   กลิ ?น เป็นอนตัตา  

    ลิ<น เป็นอนตัตา   รส เป็นอนตัตา  

    กาย เป็นอนตัตา   โผฏฐพัพะ เป็นอนตัตา  

    ใจ เป็นอนตัตา   ธรรมารมณ์ เป็นอนตัตา  

  ยอ่มพจิารณาเหน็โดยความเป็นอนตัตาในอายตนะทั Mงหลาย ทั Mงภายใน

และภายนอก ๖ ประการเหลา่นีM ดว้ยประการอยา่งนีM 

  นีMเรยีกวา่ อนตัตสญัญา 
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อนั ตตสัญญา
ความเปน็อนตัตาของอายตนะทัง้ภายในและภายนอก ๖ ประการ 



กอ็สภุสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีMยอ่มพจิารณาเหน็กายนีMนั Fนแล  

  เบืMองบนแต่พืMนเทา้ขึMนไป  

  เบืMองตํFาแต่ปลายผมลงมา   

  มหีนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ   

  เตม็ไปดว้ยของไมส่ะอาด มปีระการต่างๆ วา่ ในกายนีMม ี

    ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั 

    เนื<อ เอน็ กระดกู เยื ?อในกระดกู 

    มา้ม เนื<อหวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด 

    ไสใ้หญ่ ไสน้้อย อาหารใหม ่อาหารเก่า  

    ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงื ?อ 

    มนัขน้ นํ<าตา เปลวมนั 

    นํ<าลาย นํ<ามกู ไขขอ้ มตูร  

  ยอ่มพจิารณาเหน็โดยความเป็นของไมง่ามในกายนีM ดว้ยประการดงันีM 

  นีMเรยีกวา่ อสภุสญัญา
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อสุ ภสัญญา
ความไมง่ามของกาย



กอ็าทีนวสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM อยูใ่นป่Fากด็ ีอยูท่ีFโคนไมก้ด็ ีอยูใ่น

เรอืนวา่งเปลา่กด็ ียอ่มพจิารณาเหน็ดงันีMวา่ กายนีMมทีกุขม์าก มโีทษมาก   

เพราะฉะนั Mน อาพาธต่างๆ จงึเกดิขึMนในกายนีM คอื โรคตา โรคห ูโรคจมกู โรคลิMน 

โรคกาย โรคศรีษะ โรคทีFใบห ูโรคปาก โรคฟนั โรคไอ โรคหดื โรคไขห้วดั     

โรคไขพ้ษิ โรคไขเ้ซืFองซมึ โรคในทอ้ง โรคลมสลบ โรคบดิ โรคจกุเสยีด         

โรคลงราก โรคเรืMอน โรคฝี โรคกลาก โรคมองครอ่ โรคลมบา้หม ูโรคหดิเปืFอย 

โรคหดิดา้น โรคคดุทะราด หดู โรคละออง บวม โรคอาเจยีนโลหติ โรคดเีดอืด 

โรคเบาหวาน โรคเรมิ โรคพพุอง โรครดิสดีวง 

  อาพาธมดีเีป็นสมฏุฐาน อาพาธมเีสมหะเป็นสมฏุฐาน อาพาธมลีมเป็น

สมฏุฐาน อาพาธมไีขส้นันิบาต อาพาธอนัเกดิแต่ฤดแูปรปรวน อาพาธอนัเกดิ

แต่การบรหิารไมส่มํFาเสมอ อาพาธอนัเกดิแต่ความเพยีรเกนิกาํลงั อาพาธอนั

เกดิแต่วบิากของกรรม ความหนาว ความรอ้น ความหวิ ความกระหาย ปวด 

อุจจาระ ปวดปสัสาวะ 

  ยอ่มพจิารณาเหน็โดยความเป็นโทษในกายนีM ดว้ยประการดงันีM 

  นีMเรยีกวา่ อาทนีวสญัญา 
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อ าที น วสัญญา
ความเปน็โทษของกาย



กป็หานสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM ยอ่มไมย่นิด ียอ่มละ ยอ่มบรรเทา 

ยอ่มทาํใหห้มดสิMนไป ยอ่มทาํใหถ้งึความไมม่ ีซึFFง

   กามวติก อนัเกดิขึ<นแลว้

   พยาบาทวติก อนัเกดิขึ<นแลว้

   วหิงิสาวติก อนัเกดิขึ<นแลว้

   อกุศลธรรมทั <งหลายอนัชั ?วชา้ อนัเกดิขึ<นแลว้ 

  นีMเรยีกวา่ ปหานสญัญา 
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ปหานสัญญา
การทำใหห้มดสิน้ไปซึง่กามวติก พยาบาทวติก วหิงิสาวติก และอกศุลธรรม



กวิ็ราคสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM อยูใ่นป่Fากด็ ีอยูท่ีFโคนไมก้ด็ ี         

อยูใ่นเรอืนวา่งเปลา่กด็ ียอ่มพจิารณาเหน็ดงันีMวา่

   ธรรมชาตนิั ?นสงบ ธรรมชาตนิั ?นประณตี คอื 

   ธรรมเป็นที ?ระงบัสงัขารทั <งปวง  

   ธรรมเป็นที ?สละคนือุปธทิั <งปวง  

   ธรรมเป็นที ?สิ<นไปแหง่ตณัหา

   ธรรมเป็นที ?สาํรอกกเิลส

   ธรรมชาตเิป็นที ?ดบักเิลสและกองทกุข ์    

  นีMเรยีกวา่ วริาคสญัญา 
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วิ ร า คสัญญา
ธรรมเปน็ทีส่ำรอกกเิลส



กนิ็โรธสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM อยูใ่นป่Fากด็ ีอยูท่ีFโคนไมก้ด็ ี         

อยูใ่นเรอืนวา่งเปลา่กด็ ียอ่มพจิารณาเหน็ดงันีMวา่ 

   ธรรมชาตนิั ?นสงบ ธรรมชาตนิั ?นประณตี คอื 

   ธรรมเป็นที ?ระงบัสงัขารทั <งปวง 

   ธรรมเป็นที ?สละคนืทั <งปวง   

   ธรรมเป็นที ?สิ<นไปแหง่ตณัหา

   ธรรมเป็นที ?ดบัโดยไมเ่หลอื 

   ธรรมชาตเิป็นที ?ดบักเิลสและกองทกุข ์  

  นีMเรยีกวา่ นิโรธสญัญา 
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นิ โ ร ธสัญญา
ธรรมเปน็ทีด่บัโดยไมเ่หลอื



กส็พัพโลเกอนภิรตสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM ละอุบายและอปุาทานในโลก  

อนัเป็นเหตุตั Mงมั Fน ถอืมั Fน และเป็นอนุสยัแหง่จติ ยอ่มงดเวน้ ไมถ่อืมั Fน 

  นีMเรยีกวา่ สพัพโลเกอนภริตสญัญา 
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สั พพ โ ล เ ก อน ภิ รตสัญญา
การละอบุายและอปุาทานในโลก



กส็พัพสงัขาเรสอุนิจจสญัญาเป็นไฉน 

       ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM ยอ่มอดึอดั ยอ่มระอา ยอ่มเกลยีดชงั

แต่สงัขารทั Mงปวง 

  นีMเรยีกวา่ สพัพสงัขาเรสอุนิจจสญัญา 
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สั พพสั ง ข า เ ร สุ อนิ จ จสัญญา
ความอดึอดั ระอา ในสงัขารทัง้ปวง



อานาปานัสสติเป็นไฉน 

      ดกูรอานนท ์ภกิษุในธรรมวนิยันีM อยูใ่นป่Fากด็ ีอยูท่ีFโคนไมก้ด็ ี              

อยูใ่นเรอืนวา่งเปลา่กด็ ีนั Fงคูบ้ลัลงัก ์ตั Mงกายใหต้รง ดาํรงสตไิวเ้ฉพาะหน้า     

เธอเป็นผูม้สีตหิายใจออก เป็นผูม้สีตหิายใจเขา้ 

 เมืFอหายใจออกยาว กร็ูช้ดัวา่ หายใจออกยาว  

 หรอืเมืFอหายใจเขา้ยาว กร็ูช้ดัวา่ หายใจเขา้ยาว

 เมืFอหายใจออกสั Mน กร็ูช้ดัวา่ หายใจออกสั Mน  

 หรอืเมืFอหายใจเขา้สั Mน กร็ูช้ดัวา่ หายใจเขา้สั Mน 

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูก้าํหนดรูก้ายทั <งปวง (ลมหายใจ) หายใจออก 

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูก้าํหนดรูก้ายทั <งปวง หายใจเขา้

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัระงบักายสงัขาร (ลมหายใจ) หายใจออก 

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัระงบักายสงัขาร หายใจเขา้ 

 ยอ่มศกึษาวา่ จกักาํหนดรูปี้ต ิหายใจออก  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกักาํหนดรูปี้ต ิหายใจเขา้  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกักาํหนดรูจ้ติตสงัขาร หายใจออก  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกักาํหนดรูจ้ติตสงัขาร หายใจเขา้  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัระงบัจติตสงัขาร หายใจออก   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัระงบัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 
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 ยอ่มศกึษาวา่ จกักาํหนดรูจ้ติ หายใจออก  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกักาํหนดรูจ้ติ หายใจเขา้  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัยงัจติใหบ้นัเทงิ หายใจออก   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัยงัจติใหบ้นัเทงิ หายใจเขา้    

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัตั Mงจติใหม้ั Fน หายใจออก   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัตั Mงจติใหม้ั Fน หายใจเขา้  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเปลืMองจติ หายใจออก   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเปลืMองจติ หายใจเขา้   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความเป็นของไมเ่ที ?ยง หายใจออก  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความเป็นของไมเ่ที ?ยง หายใจเขา้  

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความคลายกาํหนดั หายใจออก

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความคลายกาํหนดั หายใจเขา้   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความดบัสนิท หายใจออก   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความดบัสนิท หายใจเขา้   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความสลดัคนื หายใจออก   

 ยอ่มศกึษาวา่ จกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความสลดัคนื หายใจเขา้ 

 นีMเรยีกวา่ อานาปานสัสต ิ
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      ดกูรอานนท ์ถา้เธอพงึเขา้ไปหา แลว้กลา่วสญัญา ๑๐ ประการนีMแก่  

คริมิานนทภกิษุไซร ้ขอ้ทีFอาพาธของคริมิานนทภกิษุจะพงึสงบระงบัโดยพลนั 

เพราะไดฟ้งัสญัญา ๑๐ ประการนีM เป็นฐานะทีFจะมไีด”้  

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้รยีนสญัญา ๑๐ ประการนีM ในสาํนกัของพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระคริมิานนทย์งัทีFอยู ่ครั Mนแลว้ ไดก้ลา่วสญัญา 

๑๐ ประการ แก่ทา่นพระคริมิานนท ์

  ครั Mงนั Mนแล อาพาธนั Mนของทา่นพระคริมิานนทส์งบระงบัโดยพลนั  

เพราะไดฟ้งัสญัญา ๑๐ ประการนีM 

  ทา่นพระคริมิานนทห์ายจากอาพาธนั Mน กอ็าพาธนั Mนเป็นโรคอนัทา่น

พระคริมิานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั Mนแล 
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  ครั Mงนั MนเมืFอพระผูม้พีระภาคทรงจาํพรรษาแลว้ ทรงประชวรอยา่งหนกั 

เกดิเวทนาอยา่งรา้ยแรง ถงึใกลจ้ะปรนิิพพาน ไดย้นิวา่ ณ ทีFนั Mน พระผูม้พีระภาค

ทรงมพีระสตสิมัปชญัญะ อดกลั Mน ไมพ่รั Fนพรงึ ทรงพระดาํรวิา่ 

  “การทีFเราจะไมบ่อกภกิษุผูอ้ปัุฏฐาก ไมอ่าํลาภกิษุสงฆ ์

ปรนิิพพานเสยี นั Mนไมส่มควรแก่เราเลย ถา้กระไร เราพงึใช ้    

ความเพยีรขบัไลอ่าพาธนีM ดาํรงชวีติสงัขารอยูเ่ถดิ” 
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คว าม เพี ย รพิ ชิ ต โ ร ค

มหาปรินิพพานสูตร

AUDIO 3.7 

 © Bahman Farzad



  พระผูม้พีระภาคทรงใชค้วามเพยีรขบัไลอ่าพาธนั Mน อาพาธของพระองค์

สงบไปแลว้ พระผูม้พีระภาคทรงหายประชวร ทรงดาํรงชวีติสงัขารอยูแ่ลว้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะทา่นพระอานนทว์า่

  “ดกูรอานนท ์สมยัใด ตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิ อนัไม่มีนิมิต  

เพราะไม่ทาํไว้ในใจซึ&งนิมิตทั Uงปวง เพราะดบัเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่   

สมยันัUน กายของตถาคตย่อมผาสกุ 

    เพราะฉะนัUน 

    พวกเธอจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที&พึ&ง 

    มิใช่มีสิ&งอื&นเป็นที&พึ&ง 

    คือ จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที&พึ&ง 

    มิใช่มีสิ&งอื&นเป็นที&พึ&งอยู่เถิด” 
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  พระผูม้พีระภาคตรสักะทา่นพระอานนทว์า่

  “ดกูรอานนท ์อิทธิบาททั Mง ๔ อนัผูใ้ดผูห้นึFงเจรญิแลว้ กระทาํใหม้าก

แลว้ กระทาํใหเ้ป็นดจุยาน กระทาํใหเ้ป็นดจุพืMน ใหต้ั Mงมั Fนแลว้ สั Fงสมแลว้ ปรารภ

ดแีลว้ ผูน้ั MนเมืFอจาํนงอยู ่พงึดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกปั หรอืเกนิกวา่กปั” 
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กา รต่ อ อ า ยุ

มหาปรินิพพานสูตร

AUDIO 3.8 

 © Bahman Farzad



  “ดกูรอานนท ์อิทธิบาททั Mง ๔ ตถาคตเจรญิแลว้ กระทาํใหม้ากแลว้ 

กระทาํใหเ้ป็นดจุยาน กระทาํใหเ้ป็นดจุพืMน ใหต้ั Mงมั Fนแลว้ สั Fงสมแลว้ ปรารภ

ดแีลว้ ตถาคตนั Mน เมืFอจาํนงอยู ่จะพงึดาํรงอยูไ่ดต้ลอดกปั หรอืเกนิกวา่กปั” 
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ภาคที่ ๔

ค ว า ม ต า ย ที่ ง ด ง า ม

 © Bahman Farzad



  ครั Mงนั Mนแล พราหมณ์ชืFอชานุโสณ ีเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีF

ประทบั ไดป้ราศรยักบัพระผูม้พีระภาค ครั Mนผา่นการปราศรยัพอใหร้ะลกึถงึกนั

ไปแลว้ นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่

  “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พเจา้มวีาทะอยา่งนีM มทีฐิอิยา่ง

นีMวา่ สตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มไมก่ลวั ไมถ่งึความสะดุง้

ต่อความตาย ไมม่”ี
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อภยสูตร

AUDIO 4.1 

 © Bahman Farzad



  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่

  “สตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

  ยอ่มกลวั ถงึความสะดุง้ต่อความตาย มอียู ่

   สตัวผ์ูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

   ไมก่ลวั ไมถ่งึความสะดุง้ต่อความตาย มอียู ่ 

  กส็ตัวผ์ูมี้ความตายเป็นธรรมดา ย่อมกลวั ถึงความสะดุ้งต่อ

ความตายเป็นไฉน 

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูย้งัไมป่ราศจากความกาํหนดั ความพอใจ 

ความรกั ความกระหาย ความเรา่รอ้น ความทะยานอยากใน กาม ทั <งหลาย   

เมื ?อมโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?งถกูตอ้งเขาแลว้ ยอ่มมคีวามปรวิติกอยา่งนี<วา่ 

  กาม อนัเป็นที ?รกัจกัละเราไปเสยีละหนอ 

  และเรากจ็ะตอ้งละ กาม อนัเป็นที ?รกัไป    

  เขายอ่มเศรา้โศก ลาํบากใจ รํFาไร ทบุอกครํFาครวญ ถงึความหลงใหล

บุคคลนีMแล ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มกลวั ถงึความสะดุง้ต่อความตาย 

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูย้งัไมป่ราศจากความกาํหนดั ความพอใจ 

ความรกั ความกระหาย ความเรา่รอ้น ความทะยานอยากใน กาย ทั <งหลาย   

เมื ?อมโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?งถกูตอ้งเขาแลว้ ยอ่มมคีวามปรวิติกอยา่งนี<วา่  
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  กาย อนัเป็นที ?รกัจกัละเราไปละหนอ 

  และเรากจ็กัละ กาย อนัเป็นที ?รกัไป 

  เขายอ่มเศรา้โศก ลาํบากใจ รํFาไร ทบุอกครํFาครวญ ถงึความหลงใหล 

บุคคลนีMแล ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มกลวั ถงึความสะดุง้ต่อความตาย 

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูไ้มไ่ดท้าํความดไีว ้ไมไ่ดท้าํกุศลไว ้ไมไ่ด้

ทาํความป้องกนัความกลวัไว ้ทาํแต่บาป ทาํแต่กรรมที ?หยาบชา้ ทาํแต่กรรมที ?

เศรา้หมอง เมื ?อมโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?งถกูตอ้งเขาแลว้ ยอ่มมคีวามปร-ิ 

วติกอยา่งนี<วา่ 

  เราไมไ่ดท้าํความดไีว ้ไมไ่ดท้าํกุศลไว ้

  ไมไ่ดท้าํความป้องกนัความกลวัไว ้

  ทาํแต่บาป ทาํแต่กรรมที ?หยาบชา้ ทาํแต่กรรมที ?เศรา้หมอง 

  คติของคนเหลา่นี<มปีระมาณเทา่ใด เราละไปแลว้ยอ่มไปสูค่ตนิั <น  
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  เขายอ่มเศรา้โศก ลาํบากใจ รํFาไร ทบุอกครํFาครวญ ถงึความหลงใหล

บุคคลนีMแล ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มกลวั ถงึความสะดุง้ต่อความตาย 

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูม้คีวามสงสยั เคลอืบแคลง ไมถ่งึความ

ตกลงใจในพระสทัธรรม เมื ?อมโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?งถกูตอ้งเขาแลว้ ยอ่มมี

ความปรวิติกอยา่งนี<วา่ 

  เรามคีวามสงสยั เคลอืบแคลง ไมถ่งึความตกลงใจในพระสทัธรรม 

  เขายอ่มเศรา้โศก ลาํบากใจ รํFาไร ทบุอกครํFาครวญ ถงึความหลงใหล 

บุคคลนีMแล ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มกลวั ถงึความสะดุง้ต่อความตาย

   บคุคลมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมไม่กลวั ไม่ถึงความสะดุ้งต่อ  

ความตาย เป็นไฉน

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูป้ราศจากความกาํหนดั ปราศจากความ

พอใจ ปราศจากความรกั ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น 

ปราศจากความทะยานอยากใน กาม ทั <งหลาย เมื ?อมโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?ง

ถกูตอ้งเขาแลว้ ยอ่มไมม่คีวามปรวิติกอยา่งนี<วา่ 

  กาม ทั <งหลายอนัเป็นที ?รกัจกัละเราไปเสยีละหนอ 

  และเรากจ็กัละ กาม อนัเป็นที ?รกัไป  

  เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบากใจ ไมร่ํFาไร ไมท่บุอกครํFาครวญ 
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ไมถ่งึความหลงใหล บุคคลนีMแล ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มไมก่ลวั ไมถ่งึ    

ความสะดุง้ต่อความตาย

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูป้ราศจากความกาํหนดั ปราศจากความ

พอใจ ปราศจากความรกั ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น  

ปราศจากความทะยานอยากใน กาย ทั <งหลาย เมื ?อเขามโีรคหนกัอยา่งใด 

อยา่งหนึ ?งถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมม่คีวามปรวิติกอยา่งนี<วา่ 

  กาย อนัเป็นที ?รกัจกัละเราไปละหนอ 

  และเรากจ็กัละ กาย อนัเป็นที ?รกันี<ไป

  เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบากใจ ไมร่ํFาไร ไมท่บุอกครํFาครวญ ไมถ่งึ 

ความหลงใหล บุคคลนีMแล ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มไมก่ลวั ไมถ่งึความ

สะดุง้ต่อความตาย

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูไ้มไ่ดก้ระทาํบาป ไมไ่ดท้าํกรรมที ?หยาบชา้ 

ไมไ่ดท้าํกรรมที ?เศรา้หมอง เป็นผูท้าํความดไีว ้ทาํกุศลไว ้ทาํกรรมเครื ?องป้องกนั

ความกลวัไว ้เมื ?อมโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?งถกูตอ้งเขาแลว้ ยอ่มมคีวามปริ

วติกอยา่งนี<วา่ 

  เราไมไ่ดท้าํกรรมอนัเป็นบาป ไมไ่ดท้าํกรรมหยาบชา้ 

  ไมไ่ดท้าํกรรมที ?เศรา้หมอง 

  เป็นผูท้าํกรรมดไีว ้ทาํกุศลไว ้

  ทาํกรรมเครื ?องป้องกนัความกลวัไว ้
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  คติ ของบุคคลเหลา่นี<มเีพยีงใด เราละไปแลว้ จกัไปสูค่ตนิั <น 

  เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบากใจ ไมร่ํFาไร ไมท่บุอกครํFาครวญ ไมถ่งึ 

ความหลงใหล บุคคลแมนี้Mแล มคีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มไมก่ลวั ยอ่มไมถ่งึ

ความสะดุง้ต่อความตาย

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูไ้มม่คีวามสงสยั ไมม่คีวามเคลอืบแคลง  

ถงึความตกลงใจในพระสทัธรรม เมื ?อเขามโีรคหนกัอยา่งใดอยา่งหนึ ?งถกูตอ้ง

แลว้ ยอ่มมคีวามปรวิติกอยา่งนี<วา่ 

  เราไมม่คีวามสงสยั ไมม่คีวามเคลอืบแคลง ถงึความตกลงใจในพระ-

สทัธรรม 

  เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบากใจ ไมร่ํFาไร ไมท่บุอกครํFาครวญ ไมถ่งึ 

ความหลงใหล บุคคลแมนี้Mแล มคีวามตายเป็นธรรมดา ยอ่มไมก่ลวั ยอ่มไมถ่งึ

ความสะดุง้ต่อความตาย”

  พราหมณ์ชานุโสณไีดก้ราบทลูวา่ 

  “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ ภาษติของพระองคแ์จม่แจง้นกั เปรยีบ  

เหมอืนหงายของทีFควํFา เปิดของทีFปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรอืสอ่งประทปี

ในทีFมดืดว้ยคดิวา่ ผูม้จีกัษุจกัเหน็รปู ฉนัใด พระผูม้พีระภาคทรงประกาศ  ธรรม

โดยอเนกปรยิาย ฉนันั Mนเหมอืนกนั   
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  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคนี์Mขอถงึพระผูม้พีระภาค พระธรรม 

และพระภกิษุสงฆว์า่เป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจาํขา้พระองคว์า่

เป็นอุบาสก ผูถ้งึสรณะตลอดชวีติ ตั Mงแต่วนันีMเป็นตน้ไป 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ นิโครธาราม ใกลพ้ระนคร  

กบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ ครั Mงนั Mน พระเจา้มหานามศากยราชเสดจ็เขา้ไปเฝ้า     

พระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ทรงถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแลว้ ประทบันั Fง  

ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ ไดท้รงกราบทลูวา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระนครกบลิพสัดุนี์M เป็นพระนคร

มั Fงคั Fง เจรญิรุง่เรอืง มผีูค้นมาก แออดัไปดว้ยมนุษย ์มถีนนคบัแคบ 
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หมอ่มฉนันั Fงใกลพ้ระผูม้พีระภาค หรอืนั Fงใกลภ้กิษุทั Mงหลายผูเ้ป็นทีFเจรญิใจแลว้ 

เมืFอเขา้ไปยงัพระนครกบลิพสัดุใ์นเวลาเยน็ ยอ่มไมไ่ปพรอ้มกบั ชา้ง มา้ รถ  

เกวยีน และแมก้บับุรษุ 

  สมยันั <น หมอ่มฉนัลมืสตทิี ?ปรารภถงึพระผูม้พีระภาค พระธรรม 

พระสงฆ ์หมอ่มฉนัมคีวามดาํรวิา่ 

  ถา้ในเวลานี< เรากระทาํกาละลงไป คติของเราจะเป็นอยา่งไร 

อภสิมัปรายภพของเราจะเป็นอยา่งไร”

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ขอถวายพระพรมหาบพติร อยา่กลวัเลย การสวรรคตอนัไมเ่ลวทราม

จกัมแีก่มหาบพติร กาลกริยิาอนัไมเ่ลวทรามจกัมแีก่มหาบพติร 

  เปรยีบเหมอืนบุรษุลงไปยงัหว้งนํMาลกึแลว้ พงึทบุหมอ้เนยใสหรอืหมอ้

นํMามนั สิFงทีFมอียูใ่นหมอ้นั Mนจะเป็นกอ้นกรวดหรอืกระเบืMองกต็าม สิFงนั Mนจะจมลง 

สิFงใดเป็นเนยใสหรอืนํMามนั สิFงนั MนจะลอยขึMนถงึความวเิศษ ฉนัใด 

  จิตของผูใ้ดที&อบรมแล้วด้วยศรทัธา ศีล สตุะ จาคะ ปัญญา   

ตลอดกาลนาน 

  กายของผูน้ั Mนมรีปู ประกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔  มมีารดาบดิาเป็น 

แดนเกดิ เจรญิขึMนดว้ยขา้วสกุและขนมสด มคีวามไมเ่ทีFยง ตอ้งขดัส ีนวดเฟ้น 
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และมอีนัแตกกระจดักระจายไปเป็นธรรมดา พวกกา แรง้ นกตะกรมุ สนุขั  

สนุขัจิMงจอก หรอืสตัวต่์างชนิด ยอ่มกดักนิกายนีMแหละ 

  สว่นจติของผูน้ั <นซึ ?งอบรมแลว้ดว้ยศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ ปญัญา  

ตลอดกาลนาน ยอ่มเป็นคณุชาตไิปในเบื<องบน ถงึคณุวเิศษ ฉนันั <นเหมอืนกนั

  อกีประการหนึFง อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ       

ย่อมเป็นผูน้้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 

ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน

  อรยิสาวกในธรรมวนิยันีM ประกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวใน

พระพทุธเจา้ วา่ แมเ้พราะเหตุนีM พระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน เป็นพระอรหนัต ์

ตรสัรูเ้องโดยชอบ ถงึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ ทรงรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกบุรษุทีFควรฝึก ไมม่ผีูอ้ ืFนยิFงกวา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์

ทั Mงหลาย เป็นผูเ้บกิบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม  

  ประกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระธรรม วา่ พระธรรม 

อนัพระผูม้พีระภาคตรสัดแีลว้ อนัผูไ้ดบ้รรลุจะพงึเหน็เอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรน้อมเขา้มา อนัวญิrชูน พงึรูเ้ฉพาะตน  

  ประกอบดว้ยความเลื ?อมใสอนัไมห่วั ?นไหวในพระสงฆ ์วา่ พระสงฆ ์

สาวกของพระผูม้พีระภาคปฏบิตัดิแีลว้ ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิป็นธรรม ปฏบิตัิ

สมควร คอื คูแ่หง่บุรษุ ๔ บุรษุบุคคล ๘ นีFพระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค  
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ผูค้วรของคาํนบั ควรของตอ้นรบั ควรของทาํบุญ ควรทาํอญัชล ีเป็นนาบุญ 

ของโลก ไมม่นีาบุญอืFนยิFงกวา่ 

  ประกอบดว้ยศลีที ?พระอรยิเจา้ใครแ่ลว้ ไมข่าด ไมท่ะลุ ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย 

เป็นไท วญิrชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐไิมล่บูคลาํแลว้ เป็นไปเพืFอสมาธิ

  เปรียบเหมือนต้นไม้ที&น้อมโน้มโอนไปทางทิศปราจีน 

  เมื&อรากขาดแล้ว กจ็ะพึงล้มไปทางที&ต้นไม้น้อมโน้มโอนไป ฉันใด

  อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านีU  

  กย่็อมเป็นผูน้้อมโน้มโอนไปสู่นิพพาน ฉันนัUนเหมือนกนัแล” 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีFป่Fาเภสกาลามคิทายวนั        

ใกลน้ครสงุสมุารครีะ แควน้ภคัคะ สมยันั Mน นกุลบดิาคฤหบด ีอาพาธ มทีกุข ์ 

เป็นไขห้นกั ครั Mงนั Mน นกุลมารดาคฤหปตานีไดก้ลา่วเตอืนนกุลบดิาคฤหบดวีา่ 

  “ทา่นอยา่เป็นผูม้คีวามหว่งใยกระทาํกาละเลย เพราะการ

ตายของผูม้คีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคกท็รงติ

เตยีน 
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  ดกูรคฤหบด ีทา่นจะพงึมคีวามหว่งใยอยา่งนีMวา่ 

  เมื ?อเราลว่งไปแลว้ นกุลมารดาคฤหปตานีจกัไมส่ามารถเลี<ยงทารก

ดาํรงการอยูค่รองเรอืนไวไ้ด ้แต่ขอ้นั Mนทา่นไมพ่งึเหน็อยา่งนีM เพราะดฉินัเป็น  

คนฉลาดป ั Fนฝ้าย ทาํขนสตัว ์เมืFอทา่นลว่งไปแลว้ ดฉินัยอ่มสามารถเลีMยงทารก 

ดาํรงการอยูค่รองเรอืนไวไ้ด ้

  เพราะฉะนั <น ทา่นอยา่เป็นผูม้คีวามหว่งใยกระทาํกาละเลย เพราะการ 

กระทาํกาละของผูม้คีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคกท็รงตเิตยีน

       ดกูรทา่นคฤหบด ีกท็า่นจะพงึมคีวามหว่งใยอยา่งนีMวา่ 

  เมื ?อเราลว่งไปแลว้ นกุลมารดาคฤหปตานีจกัไดค้นอื ?นเป็นสาม ีแต่ขอ้

นั Mนทา่นไมพ่งึเหน็อยา่งนีM ทั Mงทา่นทั Mงดฉินัยอ่มรูว้า่ ไดอ้ยูร่ว่มกนัมาอยา่ง

เครง่ครดัต่อระเบยีบประเพณตีลอด ๑๖ ปี 

  เพราะฉะนั <น ทา่นอยา่เป็นผูม้คีวามหว่งใยกระทาํกาละเลย เพราะการ 

ตายของผูม้คีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคกท็รงตเิตยีน

  ดกูรคฤหบด ีกท็า่นจะพงึมคีวามหว่งใยอยา่งนีMวา่ 

  เมื ?อเราลว่งไปแลว้ นกุลมารดาคฤหปตานีจกัไมต่อ้งการเหน็พระผูม้ ี

พระภาค ไมต่อ้งการเหน็พระภกิษุสงฆ ์แต่ขอ้นั Mนทา่นไมพ่งึเหน็อยา่งนีM เพราะ 

ดฉินัตอ้งการเหน็พระผูม้พีระภาคและพระภกิษุสงฆอ์ยา่งยิFง 
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  เพราะฉะนั <น ทา่นอยา่เป็นผูม้คีวามหว่งใยกระทาํกาละเลย เพราะการ 

ตายของผูม้คีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคกท็รงตเิตยีน

       ดกูรคฤหบด ีกท็า่นจะพงึมคีวามหว่งใยอยา่งนีMวา่

   เมื ?อเราลว่งไปแลว้ นกุลมารดาคฤหปตานีจกัไมก่ระทาํศลีใหบ้รบิรูณ ์ 

แต่ขอ้นั Mนทา่นไมพ่งึเหน็อยา่งนีM เพราะบรรดาสาวกิาของพระผูม้พีระภาคทีFยงั

เป็นคฤหสัถนุ่์งหม่ผา้ขาว กระทาํศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีระมาณเทา่ใด ดฉินักเ็ป็นคน

หนึFงในจาํนวนสาวกิาเหลา่นั Mน กผ็ูใ้ดพงึมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลง    ขอผู้

นั Mนจงเขา้ไปเฝ้าทลูพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะพระองคน์ั Mน  แลว้จง

ทลูถามเถดิ 

  เพราะฉะนั <น ทา่นอยา่เป็นผูม้คีวามหว่งใยกระทาํกาละเลย เพราะการ 

ตายของผูม้คีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคกท็รงตเิตยีน 

       ดกูรคฤหบด ีกท็า่นจะพงึมคีวามหว่งใยอยา่งนีMวา่ 

  นกุลมารดาคฤหปตานี จกัไมไ่ดค้วามสงบใจ ณ ภายใน แต่ขอ้นั Mนทา่น

ไมพ่งึเหน็อยา่งนีM เพราะพวกสาวกิาของพระผูม้พีระภาคทีFยงัเป็นคฤหสัถนุ่์งหม่

ผา้ขาว ไดค้วามสงบใจ ณ ภายใน มปีระมาณเทา่ใด ดฉินัเป็นคนหนึFงในจาํนวน

สาวกิานั Mน กผ็ูใ้ดพงึมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลง ขอผูน้ั Mนจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะพระองคน์ั Mน แลว้จงทลูถามเถดิ 

  เพราะฉะนั <น ทา่นอยา่เป็นผูม้คีวามหว่งใยกระทาํกาละเลย เพราะการ 

ตายของผูม้คีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคกท็รงตเิตยีน
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  ดกูรคฤหบด ีกท็า่นจะพงึมคีวามหว่งใยอยา่งนีMวา่ 

  นกุลมารดาคฤหปตานียงัไมถ่งึการหยั ?งลง ยงัไมถ่งึที ?พึ ?ง ยงัไมถ่งึความ

เบาใจ ยงัไมข่า้มพน้ความสงสยั ยงัไมป่ราศจากความเคลอืบแคลง ยงัไมถ่งึ

ความแกลว้กลา้ในธรรมวนิยันี< ยงัไมห่มดความเชื ?อถอืต่อผูอ้ื ?นในศาสนาของพระ

ศาสดา แต่ขอ้นั Mนทา่นไมพ่งึเหน็อยา่งนีM เพราะพวกสาวกิาของพระผูม้พีระภาค

พระองคน์ั Mน ทีFยงัเป็นคฤหสัถนุ่์งหม่ผา้ขาวไดถ้งึการหยั Fงลง ไดถ้งึทีFพึFง  

ถงึความเบาใจ ขา้มพน้ความสงสยั ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึความแกลว้

กลา้ในธรรมวนิยันีM ไมม่คีวามเชืFอถอืต่อผูอ้ืFนในศาสนาของพระศาสดามี

ประมาณเทา่ใด ดฉินักเ็ป็นคนหนึFงในจาํนวนสาวกิาเหลา่นั Mน กผ็ูใ้ดพงึมคีวาม

สงสยัหรอืเคลอืบแคลง ขอผูน้ั Mนจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคน์ั Mน แลว้จงทลูถามเถดิ 

  เพราะฉะนัUน ท่านอย่าเป็นผูมี้ความห่วงใยกระทาํกาละเลย  

เพราะการตายของผูมี้ความห่วงใย เป็นทกุข ์และพระผูมี้พระภาคกท็รง 

ติเตียน”

  ครั Mงนั Mนแล เมืFอนกุลมารดาคฤหปตานีกลา่วเตอืนแลว้ ความเจบ็ป่Fวย

ของนกุลบดิาคฤหบดไีดส้งบระงบัโดยพลนั หายจากการเจบ็ป่Fวยนั Mน 

  นกุลบดิาคฤหบดพีอหายจากการเจบ็ปว่ยไมน่าน ถอืไมเ้ทา้เขา้ไปเฝ้า

พระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ถวายบงัคมแลว้นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะนกุลบดิาคฤหบดวีา่
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  “ดกูรคฤหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ ทีFนกุลมารดาคฤห- 

ปตานีเป็นผูอ้นุเคราะห ์หวงัประโยชน์ กลา่วเตอืนพรํFาสอนทา่น 

  พวกสาวกิาของเราทีFยงัเป็นคฤหสัถนุ่์งหม่ผา้ขาว กระทาํใหบ้รบิรูณ์ 

ในศลี มปีระมาณเทา่ใด นกุลมารดาคฤหปตานีกเ็ป็นคนหนึFงในจาํนวนสาวกิา

เหลา่นั Mน 

  พวกสาวกิาของเราทีFยงัเป็นคฤหสัถนุ่์งหม่ผา้ขาว ไดค้วามสงบใจ  

ณ ภายใน มปีระมาณเทา่ใด นกุลมารดาคฤหปตานีกเ็ป็นคนหนึFงในจาํนวน

สาวกิาเหลา่นั Mน 

  พวกสาวกิาของเราทีFยงัเป็นคฤหสัถนุ่์งหม่ผา้ขาว ไดถ้งึการหยั ?งลง 

ถงึที ?พึ ?ง ถงึความเบาใจ ขา้มพน้ความสงสยั ปราศจากความเคลอืบแคลง  

ถงึความแกลว้กลา้ในธรรมวนิยันี< ไมม่คีวามเชื ?อถอืต่อผูอ้ื ?นในศาสนาของ 

พระศาสดา มปีระมาณเทา่ใด นกุลมารดาคฤหปตานีกเ็ป็นคนหนึFงในจาํนวน

สาวกิาเหลา่นั Mน 

  ดกูรคฤหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ ทีFนกุลมารดาคฤห- 

ปตานีเป็นผูอ้นุเคราะห ์หวงัประโยชน์ กลา่วเตอืนสั Fงสอนทา่น” 

kkkkk
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  ดาบสพวกหนึFงมาจากหมิวนัตประเทศ ไดเ้หน็ตน้ไทรใหญ่ตน้หนึFง    

จงึนั FงทีFโคนตน้ไทรนั Mน ดาบสผูเ้ป็นหวัหน้าคดิวา่ “เทวดาผูส้งิอยูใ่นตน้ไมนี้M  

จกัมใิชเ่ทวดาผูต้ํFาศกัดิ w เทวราชผูม้ศีกัดิ wใหญ่ทเีดยีวพงึมทีีFตน้ไทรนีM เป็นการ 

ดหีนอ ถา้หากเทวราชนีMพงึใหนํ้MาควรดืFมแก่หมูฤ่าษ”ี 

  เทวราชนั Mนไดถ้วายนํMาดืFมแดด่าบส ดาบสคดิถงึนํMาอาบ 

เทวราชกไ็ดถ้วายนํMาอาบเหมอืนกนั ต่อจากนั Mน ดาบสผูเ้ป็นหวัหน้า
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กค็ดิถงึโภชนะ เทวราชกถ็วายโภชนะแมน้ั Mน  

  ลาํดบันั Mน ดาบสนั Mนไดม้คีวามปรวิติกนีMวา่ “เทวราชนีMใหท้กุสิFงทีFเราคดิ

แลว้ เออหนอ เราพงึเหน็เทวราชนั Mน”

  เทวราชนั Mนไดป้รากฏตน ดาบสทั Mงหลายถามเทวราชนั Mนวา่ 

  “ทา่นเทวราช ทา่นมสีมบตัมิาก สมบตันีิMทา่นไดแ้ลว้เพราะทาํกรรม

อะไรหนอ”

  เทวราชนั Mนกลา่ววา่

  “ขออยา่ซกัถามเลย พระผูเ้ป็นเจา้”

  เทวราชนั Mนละอายอยู ่เพราะกรรมทีFตนทาํไวเ้ป็นกรรมเลก็น้อย จงึไม่

กลา้จะบอก แต่เมืFอถกูดาบสเหลา่นั Mนเซา้ซีMบอ่ยๆ กก็ลา่ววา่

  “ถา้เชน่นั Mน ขอทา่นทั Mงหลายจงฟงั”

  เทวราชนั Mนเป็นคนเขญ็ใจคนหนึFง แสวงหาการงานจา้งอยู ่ไดก้ารงาน

จา้งในบา้นของอนาถบณิฑกิเศรษฐแีลว้ กอ็าศยัการงานนั MนเลีMยงชวีติ ต่อมา  

เมืFอถงึวนัอโุบสถวนัหนึFง อนาถบณิฑกิเศรษฐมีาจากวหิารแลว้ ถามวา่ 

  “ในวนันีM ใครๆ ไดบ้อกความเป็นวนัอุโบสถแก่ลกูจา้งคนนั Mนแลว้หรอื”

  คนในบา้นตอบวา่ 

  “ขา้แต่นาย ยงัไมไ่ดบ้อก”
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  “ถา้เชน่นั Mน พวกเจา้จงหงุหาอาหารไวส้าํหรบัเขา”

  คนเหลา่นั Mนกห็งุขา้วสกุแหง่ขา้วสารกอบหนึFงไวเ้พืFอชายนั Mน ชายนั Mนทาํ

งานในป่Fาตลอดวนันั Mน กลบัมาในเวลาเยน็ เมืFอเขาคดขา้วให ้กย็งัไมบ่รโิภคโดย

พลนั ดว้ยคดิวา่ “ในวนัอืFนๆ ความโกลาหลใหญ่ยอ่มมใีนเรอืนนีMวา่ ขอทา่นจงให้

ขา้ว ขอทา่นจงใหแ้กง ขอทา่นจงใหก้บั แต่ในวนันีM ทกุคนเป็นผูเ้งยีบเสยีง นอน

แลว้ ไดเ้ตรยีมอาหารไวเ้พืFอเราเพยีงคนเดยีวเทา่นั Mน นีMเป็นอยา่งไรหนอ”  

จงึถามวา่ 

  “คนทีFเหลอืบรโิภคแลว้หรอื”

  คนทั Mงหลายตอบวา่ “ไมบ่รโิภค พอ่”

  “เพราะเหตุไร”

  “ในเรอืนนีM เขาไมห่งุอาหารในเยน็วนัอโุบสถทั Mงหลาย ทกุคนเป็นผู้

รกัษาอุโบสถ แมเ้ดก็ผูย้งัดืFมนม ทา่นมหาเศรษฐกีใ็หบ้ว้นปาก ใหใ้สข่องมรีส

หวาน ๔ ชนิด คอื เนยใส เนยขน้ นํMาผึMง นํMาออ้ย ลงในปาก ทาํใหเ้ป็นผูร้กัษา

อุโบสถแลว้ เมืFอประทปีซึFงระคนดว้ยนํMาหอมสวา่งอยู ่เดก็เลก็และเดก็ใหญ่ 

ทั Mงหลายไปสูท่ีFนอนแลว้ ยอ่มสาธยายอาการ ๓๒

  แต่วา่พวกเรามไิดบ้อกความทีFวนันีMเป็นวนัอุโบสถแก่ทา่น เพราะ 

เหตุนั Mน พวกเราจงึหงุขา้วไวเ้พืFอทา่นคนเดยีว ทา่นจงรบัประทานอาหารนั Mน

เถดิ”
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  “การทีFเราเป็นผูร้กัษาอโุบสถในบดันีM ยอ่มควรไซร ้เราพงึเป็นผูร้กัษา

อุโบสถ ขอพวกทา่นจงถามเศรษฐนีั Mน”

  คนเหลา่นั Mนไปถามเศรษฐแีลว้ เศรษฐกีลา่วอยา่งนีMวา่ 

  “ชายนั Mนไมบ่รโิภคในบดันีM บว้นปากแลว้ อธษิฐานองคอุ์โบสถทั Mงหลาย 

จกัไดอุ้โบสถกรรมครึFงหนึFง”

  ฝา่ยคนรบัจา้งฟงัคาํนั Mน ไดก้ระทาํตามนั Mนแลว้ เมืFอเขาหวิโหยเพราะ 

ทาํงานตลอดทั Mงวนั ลมกาํเรบิแลว้ในสรรีะ เขาเอาเชอืกผกูทอ้ง จบัทีFปลายเชอืก

แลว้กลิMงเกลอืกอยู ่เศรษฐสีดบัประพฤตเิหตุเชน่นั Mน ใหค้นถอืเอาของมรีสหวาน 

๔ ชนิด มาสูส่าํนกัของชายนั Mน ถามวา่ 

  “เป็นอยา่งไร พอ่”

  เขากลา่วตอบวา่ 

  “นาย ลมกาํเรบิแก่ขา้พเจา้”

  “ถา้อยา่งนั Mน เจา้จงลุกขึMน เคีMยวกนิเภสชันีM”

  “นาย แมท้า่นทั Mงหลายรบัประทานแลว้หรอื”

  “ความไมส่บายของพวกเราไมม่ ีเจา้เคีMยวกนิเถดิ”

  “นาย ขา้พเจา้ไมอ่าจทาํอุโบสถกรรมใหบ้รบิรูณ์ แต่อุโบสถกรรมครึFง

หนึFงของขา้พเจา้ ขออยา่ไดบ้กพรอ่งเลย” 
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  ดงันีMแลว้ กไ็มป่รารถนาจะเคีMยวกนิ แมเ้ศรษฐกีลา่วอยูว่า่ อยา่ทาํอยา่ง

นีMเลย กไ็มป่รารถนา 

  เมืFออรณุขึMน เขาไดส้ิMนชวีติ เหมอืนดอกไมท้ีFเหีFยวแหง้ เกดิเป็นเทวดา 

ทีFตน้ไทรนั Mน 

  เทวดานั Mน ครั Mนกลา่วเนืMอความนีMแลว้ จงึกลา่ววา่

  “เศรษฐนีั Mนเป็นผูน้บัถอืพระพทุธเจา้วา่เป็นของเรา นบัถอืพระธรรมวา่

เป็นของเรา นบัถอืพระสงฆว์า่เป็นของเรา ขา้พเจา้ไดส้มบตัเิหลา่นีMเพราะผล

ของการรกัษาอโุบสถกรรมครึFงหนึFงนั Mน” 
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  ในกรงุสาวตัถ ีไดม้พีราหมณ์คนหนึFง ชืFอ อทนินปพุพกะ เขาไมเ่คยให้

สิFงของอะไรๆ แก่ใครๆ เพราะฉะนั Mน ประชมุชนจงึไดต้ั MงชืFอเขาวา่ ‘อทนินปพุ-

พกะ’ หมายถงึ ผูไ้มเ่คยใหอ้ะไรแก่ใคร เขามบุีตรคนเดยีวเป็นทีFรกัใครพ่อใจ  

ภายหลงั เขาอยากจะทาํเครืFองประดบัใหบุ้ตร แลว้คดิวา่ “ถา้เราจกัจา้งชา่งทอง  

กจ็ะตอ้งใหค้า่บาํเหน็จ” เขาจงึแผท่องคาํ ทาํใหเ้ป็นตุม้หเูกลีMยงๆ    

เสรจ็แลว้ ไดใ้หแ้ก่บุตรของตน บุตรของเขาจงึไดช้ืFอวา่ ‘มฏัฐกุณฑล’ี
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  เมืFอบุตรนั Mนอายไุด ้๑๖ ปี เกดิเป็นโรคผอมเหลอืง มารดาแลดบุูตรแลว้ 

จงึพดูกะพราหมณ์ผูส้ามวีา่ 

  “โรคเกดิขึMนแลว้แก่บุตรของเรา ขอทา่นจงตามหมอมารกัษาเขาเถดิ”

  พราหมณ์ตอบวา่ 

  “ถา้เราจะหาหมอมา เราจะตอ้งใหค้า่จา้งและรางวลัแก่หมอ หลอ่นชา่ง

ไมนึ่กถงึความเปลอืงทรพัยข์องเราบา้งเลย”

  “เมืFอเป็นอยา่งนีM ทา่นจะทาํอยา่งไรเลา่”

  “ทรพัยข์องเราจะไมข่าดไปไดอ้ยา่งใด เราจะทาํอยา่งนั Mน”

  พราหมณ์นั Mนไปยงัสาํนกัพวกหมอ แลว้ถามวา่ 

  “พวกทา่นใหย้าขนานไหนแก่คนทีFเป็นโรคผอมเหลอืง”

  พวกหมอกบ็อกยาแก่เขา เขาไปเอารากไมท้ีFพวกหมอบอกนั Mนมาแลว้ 

ทาํยาใหแ้ก่บุตร เมืFอพราหมณ์ทาํอยูเ่ชน่นั Mน โรคไดก้าํเรบิจนไมม่ใีครทีFจะ   

เยยีวยาได ้พราหมณ์รูว้า่บุตรทพุพลภาพแลว้ จงึไปตามหมอมาคนหนึFง หมอ

นั Mนมาตรวจดแูลว้จงึพดูเลีFยงวา่ 

  “ขา้พเจา้มกีจิอยูอ่ยา่งหนึFง ทา่นจงหาหมออืFนมารกัษาเถดิ” แลว้กล็าไป  

  พราหมณ์รูเ้วลาวา่บุตรจวนจะตายแลว้คดิวา่ “เหลา่ชนทีFมาเยีFยมเยยีน 

บุตรของเรา จกัเหน็ทรพัยส์มบตัภิายในเรอืน เราจะเอาเขาไปไวข้า้งนอก” แลว้

จงึนําเอาบุตรออกมา ใหน้อนทีFระเบยีงเรอืนขา้งนอก
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  ในเวลาจวนสวา่งวนันั Mน พระผูม้พีระภาคเจา้เสดจ็ออกจากพระมหา-

กรณุาสมาบตั ิทรงเลง็ดโูลกดว้ยพทุธจกัษุเพืFอทอดพระเนตรเหลา่สตัวผ์ูเ้ป็นเผา่

พนัธุอ์นัพระองคพ์อแนะนําได ้ไดท้รงแผต่าขา่ยคอืพระญาณไปในหมืFนจกัรวาล 

มฏัฐกุณฑลมีาณพปรากฏภายในพระญาณนั Mน พระศาสดาทอดพระเนตรเหน็

เขาแลว้ ทรงดาํรวิา่ 

  “จะมปีระโยชน์บา้งหรอืไม ่ดว้ยปจัจยัทีFเราไปในทีFนั Mน” ทรงไดเ้หน็เหตุ

แหง่ความตรสัรูธ้รรมของเหลา่สตัว ์

  ในวนัรุง่ขึMน พระองคท์รงชาํระพระสรรีะเสรจ็แลว้ เสดจ็เขา้ไปสูก่รงุ 

สาวตัถพีรอ้มภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่เพืFอบณิฑบาต เสดจ็ถงึประตเูรอืนของพราหมณ์

โดยลาํดบั 

  ในขณะนั Mน มฏัฐกุณฑลมีาณพกาํลงันอนผนิหน้าไปขา้งในเรอืน พระ

ศาสดาทรงทราบวา่เขาไมเ่หน็พระองค ์จงึไดเ้ปลง่พระรศัมไีปวาบหนึFง มาณพ

คดิวา่ “นีFแสงสวา่งอะไร” จงึนอนพลกิกลบัมา เหน็พระศาสดาแลว้ คดิวา่ 

  “เราอาศยับดิาเป็นอนัธพาล จงึไมไ่ดเ้ขา้ไปเฝ้าพระพทุธเจา้เพืFอ

ทาํความขวนขวายดว้ยกาย หรอืถวายทาน หรอืฟงัธรรม เดีbยวนี<แมแ้ต่มอืสอง

ขา้งของเรากย็กไมไ่หว กจิที ?ควรทาํอยา่งอื ?นไมม่ ีแลว้ไดท้าํใจเทา่นั <นใหเ้ลื ?อมใส”

  พระศาสดาทรงพระดาํรวิา่ “พอละ ดว้ยการทีFมาณพนีMทาํใจใหเ้ลืFอมใส

ประมาณเทา่นีM” แลว้เสดจ็หลกีไป
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  เมืFอพระตถาคตกาํลงัเสดจ็ลบัตาไป มาณพนั MนมใีจเลืFอมใสในพระ

ศาสดาไดส้ิMนชวีติ ประดจุดงัวา่ หลบัแลว้กลบัตืFนขึMน ไปเกดิในวมิานทอง  

สงูประมาณ ๓๐ โยชน์ในเทวโลก

  ฝา่ยพราหมณ์ทาํฌาปนกจิสรรีะมาณพนั Mนแลว้ ไดแ้ต่รอ้งไห ้ไปทีFป่Fาชา้ 

ทกุวนัๆ รอ้งไหพ้ลาง บน่พลางวา่ 

  “เจา้ลกูคนเดยีวของพอ่อยูท่ีFไหน เจา้ลกูคนเดยีวของพอ่อยูท่ีFไหน”

  เทพบุตรไดด้สูมบตัขิองตน แลว้คดิวา่ 

  “สมบตันีิM เราไดด้ว้ยกรรมอะไร” 

  เมืFอพจิารณาอยู ่กร็ูว้า่ไดด้ว้ยใจทีFเลืFอมใสในพระศาสดา ดงันีMแลว้ จงึคดิ

ต่อไปวา่ 

  “พราหมณ์ผูนี้MในกาลเมืFอเราไมส่บาย ไมไ่ดใ้หห้มอประกอบยารกัษาเรา 

เดีzยวนีMไปป่Fาชา้รอ้งไหอ้ยู ่ควรทีFเราจะทาํใหเ้ขาประหลาดใจ” แลว้จงึจาํแลงกาย

ใหเ้หมอืนมฏัฐกุณฑลมีาณพ แลว้ไดก้อดแขนยนืรอ้งไหอ้ยูใ่นทีFไมไ่กลป่Fาชา้

  พราหมณ์เหน็เขาแลว้ จงึคดิวา่ 

  “เรารอ้งไหเ้พราะโศกถงึบุตรก่อน กม็าณพนั Fนรอ้งไหเ้พราะตอ้งการ

อะไรเลา่ เราจะถามเขาด”ู แลว้ไดถ้ามวา่

  “ทา่นแต่งตวัเหมอืนมฏัฐกุณฑล ีมรีะเบยีบดอกไม ้มตีวัฟุ้งดว้ยจนัทน์ 

เหลอืง กอดแขนทั MงสองครํFาครวญอยูก่ลางป่Fาชา้ ทา่นเป็นทกุขอ์ะไรหรอื”
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  มาณพกลา่ววา่

  “เรอืนรถทาํดว้ยทองคาํ ผดุผอ่ง เกดิขึMนแลว้แก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้หาคูล่อ้

ของมนัยงัไมไ่ด ้ขา้พเจา้จกัยอมเสยีชวีติเพราะความทกุขน์ั Mน”

  “พอ่มาณพผูเ้จรญิ คูล่อ้ของมนันั Mน จะทาํดว้ยทองคาํกต็าม ทาํดว้ย 

แกว้กต็าม ทาํดว้ยโลหะกต็าม ทาํดว้ยเงนิกต็าม ทา่นจงบอกแก่ขา้พเจา้เถดิ 

ขา้พเจา้จะรบัประกนัใหท้า่นไดคู้ล่อ้ของมนั”

  มาณพไดฟ้งัคาํนั Mน คดิวา่ “พราหมณ์ผูนี้Mไมท่าํยาใหแ้ก่บุตร ครั Mนมาเหน็

เรารปูรา่งคลา้ยบุตร รอ้งไหอ้ยู ่ยงัพดูวา่ เราจะทาํลอ้รถซึFงทาํดว้ยทองคาํให ้

ชา่งเถดิ เราจกัแกลง้เขาเลน่” แลว้จงึกลา่ววา่ 

  “ขา้พเจา้ตอ้งการคูล่อ้โตเทา่พระจนัทรแ์ละพระอาทติยท์ั Mงสองดวง 

โปรดใหพ้ระจนัทรแ์ละพระอาทติยท์ั Mงสองนั Mนแก่ขา้พเจา้เถดิ พระจนัทรแ์ละ 

พระอาทติยส์อ่งแสงเป็นคูก่นัในวถิทีั Mงสอง รถของขา้พเจา้ทาํดว้ยทองคาํ  

ยอ่มงามสมกบัคูล่อ้อนันั Mน”

  “พอ่มาณพ ทา่นปรารถนาของทีFไมค่วรปรารถนา เป็นคนเขลาแท้ๆ  

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ทา่นจะตายเสยีเปลา่ จะไมไ่ดพ้ระจนัทรแ์ละพระอาทติยเ์ลย”

  “กบุ็คคลผูร้อ้งไหเ้พืFอตอ้งการสิFงซึFงปรากฏอยู ่เป็นคนเขลา หรอืวา่

บุคคลผูร้อ้งไหเ้พืFอตอ้งการสิFงซึFงไมป่รากฏอยู ่เป็นคนเขลาเลา่”

  แลว้จงึกลา่วเป็นคาถาวา่
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  “แมค้วามไปและความมาของพระจนัทรแ์ละพระอาทติยก์ป็รากฏอยู ่

ธาตุ คอื วรรณะแหง่พระจนัทรแ์ละพระอาทติยก์ป็รากฏอยูใ่นวถิที ั Mงสอง สว่นชน

ทีFตายแลว้ ละไปแลว้ ใครกไ็มแ่ลเหน็ ในบรรดาเราสองคน ผูค้รํFาครวญอยูใ่นทีFนีM 

ใครจะเป็นคนเขลากวา่กนั”

  พราหมณ์สดบัคาํนั Mนแลว้ กาํหนดไดว้า่มาณพนีFพดูถกู จงึกลา่ววา่

  “พอ่มาณพ ทา่นพดูจรงิทเีดยีว บรรดาเราทั Mงสองผูค้รํFาครวญอยูใ่นทีFนีM  

ขา้พเจา้เองเป็นคนเขลากวา่ ขา้พเจา้อยากไดบุ้ตรทีFตายแลว้คนืมา เป็นเหมอืน 

ทารกรอ้งไหอ้ยากไดพ้ระจนัทร”์

  พราหมณ์จงึหายโศกเศรา้เพราะถอ้ยคาํของมาณพนั Mน ชมเชยมาณพ

วา่

  “ทา่นมารดขา้พเจา้ซึFงเป็นผูร้อ้นหนกัหนา เหมอืนบุคคลดบัไฟทีFตดิ

นํMามนัดว้ยนํMา ขา้พเจา้ยอ่มทาํความกระวนกระวายทั Mงปวงใหด้บัได ้ทา่นบรรเทา

ความโศกถงึบุตรของขา้พเจา้ อนัความโศกครอบงาํแลว้ ไดถ้อนลกูศร คอื  

ความโศกอนัเสยีดหฤทยัขา้พเจา้ออกได ้ขา้พเจา้นั Mนถกูทา่นถอนลกูศรเสยีแลว้ 

เป็นผูเ้ยน็สงบแลว้

  ขา้พเจา้หายเศรา้โศก หายรอ้งไห ้เพราะไดฟ้งัถอ้ยคาํของทา่น 

  ทา่นเป็นเทวดาหรอืคนธรรพ ์หรอืวา่เป็นทา้วปรุนิทสกักเทวราช     

ทา่นชืFออะไร เป็นบุตรของใคร ขา้พเจา้จะรูจ้กัทา่นไดอ้ยา่งไร”
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  “ทา่นเผาบุตรคนใดในป่Fาชา้เอง แลว้ครํFาครวญ

และรอ้งไหถ้งึบุตรคนใด บุตรคนนั Mนคอืขา้พเจา้ ผูท้าํ 

กุศลกรรมแลว้ ถงึความเป็นสหายของเหลา่เทพดา”

  “ขา้พเจา้ไมเ่คยเหน็ทา่นใหท้าน และไมเ่คยเหน็

ทา่นรกัษาอโุบสถกรรม ทา่นไปสูเ่ทวโลกไดเ้พราะ 

กรรมอะไร”

 “ขา้พเจา้มโีรค เจบ็ลาํบาก มกีายระสํFาระสาย 

ไดเ้หน็พระพทุธเจา้ผูป้ราศจากกเิลสธลุ ีขา้มความสงสยั

เสยีได ้เสดจ็ไปด ีมพีระปญัญาไมท่ราม ขา้พเจา้มใีจ 

เบกิบานแลว้ มจีติเลื ?อมใสแลว้ ไดถ้วายอญัชลแีดพ่ระ

ตถาคตเจา้ ขา้พเจา้ไดท้าํกุศลกรรมนั <นแลว้ จงึไดถ้งึ

ความเป็นสหายของเหลา่เทพดา”

 เมืFอมาณพนั MนกาํลงัพดูพรํFาอยู ่สรรีะทั Mงหมดของ

พราหมณ์กเ็ตม็แลว้ดว้ยปีต ิเขาจงึกลา่ววา่

 “น่าอศัจรรยห์นอ น่าประหลาดหนอ วบิากของการ

ทาํอญัชลนีีMเป็นไปไดเ้ชน่นีM ขา้พเจา้มใีจเบกิบานแลว้  

มจีติเลืFอมใสแลว้ ถงึพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะในวนันีM”

 “ทา่นจงเป็นผูม้จีติเลื ?อมใสถงึพระพทุธเจา้  

ทั <งพระธรรม ทั <งพระสงฆ ์วา่เป็นสรณะในวนันี<แล 
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ÁṎ ÔµàÅ×èÍÁãÊáÅéÇ  
ä é́¶ÇÒÂÍÑªÅÕ          
á è́¾ÃÐµ¶Ò¤µà¨éÒ 

¢éÒ¾à¨éÒä é́·Ó¡ØÈÅ¡ÃÃÁ
¹Ñé¹áÅéÇ¨Ö§ä é́¶Ö§¤ÇÒÁà»ç¹
ÊËÒÂ¢Í§àËÅèÒà·¾´Ò



  ทา่นจงเป็นผูม้จีติเลื ?อมใสอยา่งนั <น สมาทานสกิขาบท ๕ อยา่ใหข้าด

ทาํลาย 

  จงรบีเวน้จากปาณาตบิาต (การฆา่สตัว)์ 

  จงเวน้ของที ?เจา้ของยงัไมใ่หใ้นโลก 

  จงอยา่ดื ?มนํ<าเมา จงอยา่พดูปด 

  และจงเป็นผูเ้ตม็ใจดว้ยภรรยาของตน”

  พราหมณ์รบัวา่ “ดแีลว้” และไดภ้าษติคาถาเหลา่นีMวา่

  “ดกูรผูอ้นับุคคลควรบชูา ทา่นเป็นผูใ้ครป่ระโยชน์แก่ขา้พเจา้  

ดกูรเทพดา ทา่นเป็นผูใ้ครส่ิFงทีFเกืMอกลูแก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะทาํตามถอ้ยคาํ ของ

ทา่น ทา่นเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ ขา้พเจา้เขา้ถงึพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะ

ดว้ย ขา้พเจา้เขา้ถงึแมพ้ระธรรมซึFงไมม่สีิFงอืFนยิFงกวา่วา่เป็นสรณะดว้ย ขา้พเจา้

เขา้ถงึพระสงฆข์องพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นมนุษยด์จุเทพดาวา่เป็นสรณะดว้ย 

ขา้พเจา้จะรบีเวน้จากปาณาตบิาต เวน้ของทีFเจา้ของยงัไมใ่หใ้นโลก ไมด่ืFม

นํMาเมา ไมพ่ดูปด และเป็นผูเ้ตม็ใจดว้ยภรรยาของตน”

  เทพบุตรกลา่ววา่ 

  “พราหมณ์ ทรพัยใ์นเรอืนของทา่นมมีาก ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระศาสดา 

แลว้ถวายทาน จงฟงัธรรม จงถามปญัหา” แลว้กอ็นัตรธานไป ณ ทีFนั Mนนั Fนแล

  ฝ่Fายพราหมณ์ไปเรอืน แลว้เรยีกนางพราหมณมีาพดูวา่
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  “นางผูเ้จรญิ ฉนัจกันิมนตพ์ระสมณโคดมแลว้ทลูถามปญัหา หลอ่นจง

ทาํสกัการะ”

  แลว้ไปสูว่หิาร ไมถ่วายบงัคมพระศาสดาเลย ไมท่าํปฏิสนัถาร ยนื  

ณ ทีFควรขา้งหนึFงแลว้ กราบทลูวา่

  “พระโคดมผูเ้จรญิ ขอพระองคก์บัทั Mงพระภกิษุสงฆ ์จงทรงรบัภตัตาหาร

แหง่ขา้พระองค ์เพืFอเสวยในวนันีM”

  เมืFอพระศาสดาทรงรบัแลว้ เขาจงึกลบัมายงัเรอืนโดยเรว็ ใชค้นให้

ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารไวใ้นเรอืนของตน 

  พระศาสดาพรอ้มหมูภ่กิษุสงฆแ์วดลอ้ม เสดจ็ไปสูเ่รอืนของพราหมณ์

นั Mน ประทบันั FงบนอาสนะทีFเขาแต่งไว ้พราหมณ์องัคาสแลว้โดยเคารพ

  มหาชนทราบวา่พราหมณ์ผูม้มีจิฉาทฏิฐนิิมนตพ์ระตถาคต จงึมา

ประชมุกนั พวกชนผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐมิาประชมุกนัดว้ยตั Mงใจวา่ 

  “วนันีM พวกเราจกัคอยดพูระสมณโคดมทีFถกูพราหมณ์เบยีดเบยีนดว้ย

การถามปญัหา”

  พวกชนผูม้สีมัมาทิฏฐิกม็าประชมุกนัดว้ยตั Mงใจวา่ 

   “วนันีM พวกเราจกัคอยดพูทุธวสิยั พทุธลลีา”

  ลาํดบันั Mน พราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระตถาคตผูท้รงทาํภตักจิเสรจ็แลว้    

นั FงบนอาสนะตํFา ไดท้ลูถามปญัหาวา่

118



  “พระโคดมผูเ้จรญิ มหีรอื ขึMนชืFอวา่เหลา่ชนทีFไมไ่ดถ้วายทานแก่

พระองค ์ไมไ่ดบ้ชูาพระองค ์ไมไ่ดฟ้งัธรรม ไมไ่ดร้กัษาอโุบสถเลย ไดไ้ปเกดิใน

สวรรคด์ว้ยใจเลืFอมใสอยา่งเดยีวเทา่นั Mน”

  พระศาสาดาตรสัวา่

  “พราหมณ์ เหตุใดทา่นมาถามเรา ความทีFตนทาํใจใหเ้ลืFอมใสในเราแลว้

เกดิในสวรรค ์มฏัฐกุณฑลผีูบุ้ตรของทา่นบอกแก่ทา่นมใิชห่รอื”

  “เมืFอไร พระโคดมผูเ้จรญิ”

  “วนันีM ทา่นไปป่Fาชา้ครํFาครวญอยู ่เหน็มาณพคนหนึFงกอดแขน

ครํFาครวญอยูใ่นทีFไมไ่กล แลว้ถามวา่ ทา่นแต่งตวัเหมอืนมฏัฐกุณฑล ีมรีะเบยีบ

ดอกไม ้มตีวัฟุ้งดว้ยจนัทน์เหลอืง ดงันีMเป็นตน้ มใิชห่รอื”

   แลว้ไดต้รสัเรืFองมฏัฐกุณฑลทีั Mงหมดแก่มหาชน ครั Mนพระศาสดาตรสั

เลา่เรืFองมฏัฐกุณฑลนีั Mนแลว้ จงึตรสัวา่ 

  “พราหมณ์ ใชว่า่จะมแีต่รอ้ยเดยีวและสองรอ้ย การทีFจะนบัเหลา่สตัว ์ผู้

ทาํใจใหเ้ลืFอมใสในเราแลว้เกดิในสวรรค ์ยอ่มไมม่”ี

  มหาชนต่างเกดิความสงสยัขึMน พระศาสดาทรงทราบแลว้ ไดท้รง   

อธษิฐานวา่ “ขอมฏัฐกุณฑลเีทวบุตรจงมาพรอ้มดว้ยวมิานของตน” 

  มฏัฐกุณฑลเีทวบุตร ผูม้อีตัภาพอนัประดบัแลว้ดว้ยเครืFองอาภรณ์ทพิย ์

สงูประมาณ ๓ คาวตุ ไดล้งมาจากวมิาน ถวายบงัคมพระศาสดา แลว้ไดย้นื ณ 
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ทีFควรขา้งหนึFง

  ลาํดบันั Mน พระศาสดาตรสัถามวา่ 

  “เทพดา ทา่นมกีายงามยิFงนกั ยนืทาํทศิทั MงสิMนใหส้วา่งเหมอืนดาว

ประจาํรุง่ เทพดาผูม้อีานุภาพมาก เราขอถามทา่น เมืFอทา่นเป็นมนุษยไ์ดท้าํบุญ

อะไรไว”้

  เทพบุตรกราบทลูวา่ 

  “พระองคผ์ูเ้จรญิ สมบตันีิMขา้พระองคไ์ดแ้ลว้เพราะทาํใจใหเ้ลืFอมใส 

ในพระองค”์

  “สมบตันีิMทา่นไดแ้ลว้เพราะทาํใจใหเ้ลืFอมใสในเราหรอื”

  “พระพทุธเจา้ขา้”

  มหาชนแลดเูทพบุตรแลว้ ไดป้ระกาศความยนิดวีา่ 

  “แน่ะพอ่ พทุธคณุน่าอศัจรรยจ์รงิหนอ บุตรของพราหมณ์ชืFอ อทนิน-

ปพุพกะ ไมไ่ดท้าํบุญอะไรๆ อยา่งอืFน เพยีงยงัใจใหเ้ลืFอมใสในพระศาสดาแลว้ 

ไดส้มบตัเิหน็ปานนีM”

  ลาํดบันั Mน พระศาสดาตรสัแก่พวกชนเหลา่นั Mนวา่ 

  “ในการทาํกรรมทีFเป็นกุศลและอกุศล ใจเป็นหวัหน้า ใจเป็นใหญ่  

เพราะวา่กรรมทีFทาํดว้ยใจอนัผอ่งใสแลว้ ยอ่มไมล่ะบุคคลผูไ้ปสูเ่ทวโลกและ
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มนุษยโลก ดจุเงา ฉะนั Mน”

  ครั MนตรสัเรืFองนีMแลว้ พระองคผ์ูเ้ป็นธรรมราชาไดต้รสัพระคาถานีM สบื

อนุสนธิ ดจุประทบัพระราชสาสน์ซึFงมดีนิประจาํไวแ้ลว้ดว้ยพระราชลญัจกร วา่

   “ธรรมทั Uงหลาย มีใจเป็นหวัหน้า 

   มีใจเป็นใหญ่ 

   สาํเรจ็แล้วด้วยใจ

   ถ้าบคุคลมีใจผอ่งใสแล้ว  

   พดูอยู่กดี็ ทาํอยู่กดี็ 

   ความสขุย่อมไปตามเขาเพราะเหตนัุUน 

   เหมือนเงาไปตามตวั ฉะนัUน”

  ในกาลจบคาถา ความตรสัรูธ้รรมไดม้แีก่เหลา่สตัวแ์ปดหมืFนสีFพนั   

มฏัฐกุณฑลเีทพบุตรตั Mงอยูแ่ลว้ในพระโสดาปัตติผล อทนินปพุพกพราหมณ์    

กเ็หมอืนกนั เขาไดห้วา่นสมบตัใิหญ่ถงึเทา่นั Mนลงไวใ้นพระพทุธศาสนาแลว้ ดงันีM 

kkkkk
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  ทา่นธมัมกิอุบาสกเป็นชาวเมอืงสาวตัถ ีเป็นอุบาสกทีFมอุีบาสกเป็น

บรวิารแวดลอ้มประมาณ ๕๐๐ คน และอุบาสกแต่ละคนนั Mนต่างกม็อุีบาสกเป็น

บรวิารคนละ ๕๐๐ คน  ธมัมกิอุบาสกผูนี้M มบุีตรชาย ๗ คน บุตรสาว ๗ คน ทกุๆ 

วนั ตวัเขา ภรรยา และลกูๆ จะทาํทานประเภทต่างๆ แก่ภกิษุสงฆ ์คอื สลากยา

ค ูสลากภตั ปกัขกิภตั สงัฆภตั อุโปสถกิภตั อาคนัตุกภตั วสัสาวา

สกิภตั อยา่งละทีF 

122

คว ามต ายของ
ผู้ ท ำ บุญมาก

ธัมมิกอุบาสก

AUDIO 4.6 

 © Bahman Farzad



  ทั Mงหมดเป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม มคีวามยนิดใีนการใหท้าน

  ธมัมกิอุบาสกลว่งกาลผา่นวยัมาตามลาํดบั ทา่นรูว้า่อายสุงัขารเสืFอม

รอบแลว้ ซํMาโรคกาํเรบิขึMน คดิจะฟงัธรรม จงึสง่คนไปสูส่าํนกัพระศาสดา 

กราบทลูวา่ 

  “ขอพระองคไ์ดโ้ปรดสง่ภกิษุ ๘ รปู หรอื ๑๖ รปู ประทานแก่ขา้

พระองคเ์ถดิ”

  พระศาสดาทรงสง่ไปตามคาํขอ ภกิษุเหลา่นั Mนเขา้ไปทีFบา้นของอุบาสก 

นั FงบนอาสนะทีFตบแต่งไว ้ลอ้มเตยีงนอนของอุบาสก อุบาสกกลา่วตอ้นรบัวา่

  “ทา่นผูเ้จรญิ การเหน็พระผูเ้ป็นเจา้ทั Mงหลายจกัเป็นสิFงทีFกระผมไดโ้ดย

ยากเพราะกระผมชราแลว้ ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทั Mงหลายจงสาธยายพระสตูรๆ หนึFง 

โปรดกระผมเถดิ”

  พวกภกิษุถามวา่ 

  “ทา่นประสงคจ์ะฟงัสตูรไหนละ่ อุบาสก”

  “ขอฟงัสตปิฏัฐานสตูรทีFพระพทุธเจา้ทกุพระองคไ์มท่รงละแลว้”

  ภกิษุเหลา่นั MนเริFมสวดพระสตูร ขณะนั Mน มรีถ ๖ คนั ตกแต่งอยา่ง  

อลงัการ เทยีมดว้ยมา้สนิธพ ๑,๐๐๐ ตวั ใหญ่ประมาณ ๑๕๐ โยชน์ มาจาก 

เทวโลก ๖ ชั Mน เทวดายนือยูบ่นรถเหลา่นั Mนต่างรอ้งเชืMอเชญิวา่ 
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  “ขา้พเจา้จกันําทา่นไปยงัเทวโลกของขา้พเจา้ ขอทา่นผูเ้จรญิเกดิในทีFนีM 

เพืFอความยนิดใีนเทวโลกของขา้พเจา้ เหมอืนคนทาํลายภาชนะดนิแลว้ถอืเอา

ภาชนะทองคาํ”

  อุบาสกไมป่รารถนาจะใหเ้ทวดาเหลา่นั Mนทาํอนัตรายแก่การฟงัธรรม  

จงึกลา่ววา่ 

  “ทา่นทั Mงหลาย จงรอก่อน จงรอก่อน”

  พวกภกิษุต่างหยดุสวด เพราะเขา้ใจวา่อุบาสกบอกใหห้ยดุ บุตรชาย

และบุตรสาวของเขาคดิกนัวา่ “บดิาของพวกเราแต่ก่อนเป็นผูไ้มเ่คยเบืFอการฟงั

ธรรม แต่บดันีMกลบัหา้มภกิษุใหห้ยดุสาธยาย ทา่นคงกลวัตาย ใครละ่จะไมก่ลวั

ตาย” แลว้ไดพ้ากนัรอ้งไห้

    พวกภกิษุพดูกนัวา่  

  “บดันีMไมเ่ป็นโอกาสแลว้” จงึลุกจากอาสนะหลกีไป 

  ธมัมกิอุบาสกมวัใสใ่จเทวดา กลบัมารูส้กึตวัเพราะไดย้นิลกูๆ รอ้งไห ้   

กถ็ามขึMนวา่

  “เพราะเหตุไร พวกเจา้จงึรํFาไหค้รํFาครวญกนัเลา่”

  ลกูๆ จงึบอกวา่ 

  “พอ่ใหนิ้มนตภ์กิษุมา ฟงัธรรมอยู ่กลบัหา้มเสยีเอง พวกผมจงึคดิวา่ 

พอ่คงกลวัตาย ใครละ่จะไมก่ลวัตาย จงึครํFาครวญ”
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  “กพ็ระผูเ้ป็นเจา้ทั Mงหลายไปไหนเสยี”

  “พระผูเ้ป็นเจา้ทั Mงหลายทา่นพดูกนัวา่ ไมเ่ป็นโอกาส ลุกจากอาสนะ 

แลว้หลกีไป”

  “พอ่มไิดพ้ดูกบัพระผูเ้ป็นเจา้”

  “แลว้พอ่พดูกบัใคร”

  “เทวดาประดบัรถ ๖ คนั นํามาจากเทวโลก ๖ ชั Mน พกัอยูใ่นอากาศ ต่าง

เปลง่เสยีงวา่ ขอทา่นจงยนิดใีนเทวโลกของขา้พเจา้ ขอทา่นจงยนิดใีนเทวโลก

ของขา้พเจา้ พอ่พดูกบัเทวดาเหลา่นั Mนต่างหาก”

  “รถทีFไหน พวกผมไมเ่หน็”

  “กด็อกไมท้ีFรอ้ยเป็นพวงเพืFอพอ่ มไีหม”

  “ม ีพอ่”

  “เทวโลกชั Mนไหนเป็นทีFรืFนรมย”์

  “ภพดสุติอนัเป็นทีFประทบัอยูข่องพระโพธสิตัวท์กุพระองค ์ของพระ 

พทุธมารดา และของพระพทุธบดิาเป็นทีFรืFนรมยซ์พิอ่”

  “ถา้กระนั Mน พวกเจา้จงเสีFยงทายวา่ ขอพวงดอกไมจ้งคลอ้งทีFรถมาจาก

ภพดสุติ แลว้เหวีFยงพวงดอกไมไ้ปเถอะ”

  บุตรเหลา่นั Mนไดเ้หวีFยงพวงดอกไมไ้ปแลว้ พวงดอกไมน้ั Mนไดค้ลอ้งทีF
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แอกรถหอ้ยลงในอากาศ มหาชนมองเหน็แต่พวงดอกไมน้ั Mนแต่ไมเ่หน็รถ ธมัมกิ-

อุบาสกไดถ้ามวา่

  “เจา้ทั Mงหลายเหน็พวงดอกไมน้ั Fนไหม”

  “เหน็จะ้”

  “พวงดอกไมน้ั Fนหอ้ยทีFรถซึFงมาจากดสุติ เราจะไปสูภ่พดสุติ พวกเจา้

อยา่ไดว้ติกไปเลย หากพวกเจา้ปรารถนาจะพบเราทีFดสุติภพ กจ็งทาํบุญทั Mง

หลายอยา่งทีFเราทาํแลว้เถดิ”  

  ธมัมกิอุบาสกกลา่วจบกเ็สยีชวีติ เกดิผดุโตขึMนเป็นเทพบุตรบนรถทีFมา

จากภพดสุติ มนีางเทพอปัสร ๑,๐๐๐ นาง แวดลอ้ม ไปสูว่มิานแกว้สงูใหญ่

ประมาณ ๒๕ โยชน์

  เมืFอภกิษุเหลา่นั Mนกลบัมาถงึพระเชตวนัวหิาร พระศาสดาตรสัถามวา่

  “ภกิษุทั Mงหลาย อุบาสกไดฟ้งัธรรมเทศนาแลว้หรอื”

  ภกิษุเหลา่นั Mนทลูวา่

  “ฟงัแลว้ พระพทุธเจา้ขา้ แต่อุบาสกไดห้า้มเสยีในระหวา่งฟงัธรรมวา่ 

ขอทา่นจงรอก่อน บุตรชายและบุตรสาวของอุบาสกพากนัครํFาครวญ พวกขา้

พระองคป์รกึษากนัวา่ บดันีMไมเ่ป็นโอกาส จงึลุกจากอาสนะออกมา”

  “ภกิษุทั Mงหลาย อุบาสกนั Mนหาไดก้ลา่วกบัพวกเธอไม ่กเ็ทวดาประดบัรถ 

๖ คนั นํามาจากเทวโลก ๖ ชั Mน เชืMอเชญิอุบาสกนั Mน เธอไมป่รารถนาจะทาํ
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อนัตรายแก่การแสดงธรรม จงึกลา่วกบัเทวดาเหลา่นั Mน”

  “อยา่งนั Mนหรอื พระพทุธเจา้ขา้”

  “อยา่งนั Mน ภกิษุทั Mงหลาย”

  “บดันีMเขาเกดิแลว้ ณ ทีFไหน”

  “ในภพดสุติ ภกิษุทั Mงหลาย”

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อุบาสกนั MนเทีFยวชืFนชมทา่มกลางญาตใินโลกนีM

แลว้เกดิในฐานะทีFเป็นทีFชืFนชมอกีหรอื”

  “อยา่งนั Mน ภกิษุทั Mงหลาย เพราะคนผูไ้มป่ระมาทแลว้ เป็นคฤหสัถก์ต็าม 

เป็นบรรพชติกต็าม ยอ่มบนัเทงิในทีFทั Mงปวงทเีดยีว”

  แลว้ตรสัพระคาถานีMวา่

   ผูท้าํบญุไว้แล้วย่อมบนัเทิงในโลกนีU  

   ละไปแล้วกย่็อมบนัเทิง 

   ย่อมบนัเทิงในโลกทั Uงสอง 

   เขาเหน็ความหมดจดแห่งกรรมของตน 

   ย่อมบนัเทิง เขาย่อมรื&นเริง

  ในกาลจบคาถา ชนเป็นอนัมากไดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนั 

เป็นตน้ พระธรรมเทศนาไดม้ปีระโยชน์แก่มหาชน ดงันีMแล 
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  กส็มยันั Mนแล จติตคฤหบดปีว่ย เป็นทกุข ์มไีขห้นกั ครั Mงนั Mน อาราม-

เทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา และเทวดาทีFสงิสถติอยูท่ีFตน้ไม ้เป็นยา หญา้ และ

พญาไมม้ารว่มประชมุกนัแลว้กลา่วกบัจติตคฤหบดวีา่ 

  “ดกูรคฤหบด ีทา่นจงปรารถนาวา่ ขอใหเ้ราเป็น    

พระเจา้จกัรพรรดริาชในอนาคตเถดิ”

  เมืFอพวกเทวดากลา่วอยา่งนีMแลว้ จติตคฤหบดจีงึไดก้ลา่ว
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กะเทวดาเหลา่นั Mนวา่

  “แมก้ารเป็นเชน่นั Mนกเ็ป็นของไมเ่ทีFยง ไมย่ั Fงยนื จาํจะตอ้งละไป” 

  เมืFอจติตคฤหบดกีลา่วอยา่งนีMแลว้ พวกมติรสหายญาตสิาโลหติของ

จติตคฤหบดไีดก้ลา่วกะจติตคฤหบดวีา่ 

  “ทา่นจงตั Mงสตไิว ้อยา่เพอ้ไป” 

  “ฉนัไดพ้ดูอะไรออกไปบา้งหรอื ทีFเป็นเหตุใหพ้วกทา่นทั Mงหลายกลา่ว 

กะฉนัอยา่งนีMวา่ ทา่นจงตั Mงสตไิว ้อยา่เพอ้ไป” 

  “ทา่นไดพ้ดูอยา่งนีMวา่ แมก้ารเป็นเชน่นั Mน กเ็ป็นของไมเ่ทีFยง ไมย่ั Fงยนื 

จาํจะตอ้งละไป”   

  “จรงิอยา่งนั Mน อารามเทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา และเทวดาทีFสงิสถติ

อยูท่ีFตน้ไม ้เป็นยา หญา้ และพญาไม ้ไดก้ลา่วกะเราวา่ ดกูรคฤหบด ีทา่นจงตั <ง

ปรารถนาวา่ ขอใหเ้ราไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดริาชในอนาคตกาล ฉนัจงึไดก้ลา่ว

กะเทวดาเหลา่นั <นวา่ แมก้ารเป็นเชน่นั <นกเ็ป็นของไมเ่ที ?ยง ไมย่ั ?งยนื จาํจะตอ้งละ

ไป” 

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้ป็นบุตรนาย กเ็ทวดาเหลา่นั Mน เหน็อาํนาจประโยชน์อะไร 

จงึไดก้ลา่วใหท้า่นปรารถนาขอใหไ้ดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดริาชในอนาคต” 

  “เทวดาหลา่นั Mน มคีวามคดิอยา่งนีMวา่ จติตคฤหบดผีูนี้<เป็นผูม้ศีลี มี

กลัยาณธรรม ถา้จกัปรารถนาวา่ ขอใหเ้ราไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดริาช
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ในอนาคต การปรารถนาดว้ยใจของผูม้ศีลีนี<จกัสาํเรจ็ไดเ้พราะศลีบรสิทุธิJ

  ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ยอ่มเพิ ?มกาํลงัใหผู้ท้ ี ?ประกอบดว้ยธรรม 

  เทวดาเหลา่นั Mนเหน็อาํนาจประโยชน์นีM” 

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้ป็นบุตรนาย ถา้เชน่นั Mน ขอทา่นจงกลา่วสอนพวกขา้พเจา้

บา้ง” 

  “พวกทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMวา่ พวกเราจกัประกอบดว้ยศรทัธาอนัไม่

หวั ?นไหวในพระพทุธเจา้ วา่ แมเ้พราะเหตุนีMๆ พระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน เป็น

พระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ถงึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ รู้

แจง้โลก เป็นสารถฝึีกบุรษุทีFควรฝึก ไมม่ผีูอ้ ืFนยิFงกวา่ เป็นศาสดาของเทวดา และ

มนุษยท์ั Mงหลาย เป็นผูเ้บกิบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม 

  พวกเราจกัประกอบดว้ยศรทัธาอนัไมห่วั ?นไหวในพระธรรม วา่  พระ

ธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัดแีลว้ อนัผูป้ฏบิตัจิะพงึเหน็เอง ไมป่ระกอบดว้ย

กาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรน้อมเขา้มา อนัวญิrชูนจะพงึรูเ้ฉพาะตน 

  พวกเราจกัประกอบดว้ยศรทัธาอนัไมห่วั ?นไหวในพระสงฆ ์วา่ พระสงฆ์

สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิแีลว้ ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิป็นธรรม 

ปฏบิตัชิอบ นีFคอืคูแ่หง่บุรษุ ๔ ไดแ้ก่บุรษุบุคคล ๘ นีMคอืพระสงฆส์าวกของพระ

ผูม้พีระภาค เป็นผูค้วรของคาํนบั เป็นผูค้วรของตอ้นรบั เป็นผูค้วรของทาํบุญ 

เป็นผูค้วรกระทาํอญัชล ีเป็นนาบุญของโลก ไมม่นีาบุญอืFนยิFงไปกวา่ 
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  อนึFง ไทยธรรมทกุชนิดในตระกลู จกัเป็นของควรแบง่กบัทา่นผูม้ศีลี  มี

กลัยาณธรรม 

  พวกทา่นพงึศกึษาอยา่งนีMแล” 

  จติตคฤหบดคีรั Mนแนะนํามติรสหาย ญาตสิาโลหติใหเ้ลืFอมใสใน

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์และจาคะแลว้ ไดเ้สยีชวีติ 
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  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่

  “อบุาสกผูมี้ปัญญา ครั Uนปลอบอบุาสกผูมี้ปัญญา ผูป่้วย ได้รบัทกุข ์

เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นที&ตั Uงแห่งความเบาใจ ๔ ประการแล้ว พึงถาม

เขาอย่างนีU ว่า 

  ท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือ
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  ถา้เขากลา่ววา่ เรายงัมคีวามหว่งใยในมารดาและบดิาอยู ่พงึกลา่วกะ

เขาอยา่งนีMวา่ ทา่นกบัเราผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

  แมท้า่นจกักระทาํความหว่งใยในมารดา-บดิา 

    ทา่นกจ็กัตายไป 

  แมท้า่นจกัไมก่ระทาํความหว่งใยในมารดา-บดิา 

    ทา่นกจ็กัตายไปเหมอืนกนั 

  ขอทา่นจงละความหว่งใยในมารดาและบดิาของทา่นเสยีเถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ เราละความหว่งใยในมารดาและบดิาของเราแลว้  พงึ

ถามเขาอยา่งนีMวา่

  กท่็านยงัมีความห่วงใยในบตุรและภริยาอยู่หรือ  

  ถา้เขากลา่ววา่ เรายงัมคีวามหว่งใยในบุตรและภรยิาอยู ่พงึกลา่วกะเขา 

อยา่งนีMวา่ ทา่นกบัเราผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

  แมท้า่นจกักระทาํความหว่งใยในบุตร-ภรยิา 

    ทา่นกจ็กัตายไป  

  แมท้า่นจกัไมก่ระทาํความหว่งใยในบุตร-ภรยิา 

    ทา่นกจ็กัตายไปเหมอืนกนั

  ขอทา่นจงละความหว่งใยในบุตรและภรยิาของทา่นเสยีเถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ เราละความหว่งใยในบุตรและภรยิาของเราแลว้ 
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พงึถามเขาอยา่งนีMวา่ 

  ท่านยงัมีความห่วงใยในกามคณุ ๕ อนัเป็นของมนุษยอ์ยู่หรือ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนีMวา่ เรายงัมคีวามหว่งใยในกามคณุ ๕ อนัเป็นของ

มนุษยอ์ยู ่พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 

  กามอนัเป็นทพิยย์งัดกีวา่ ประณตีกวา่กามอนัเป็นของมนุษย ์

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากกามอนัเป็นของมนุษย ์

  แลว้น้อมจติไปในพวกเทพชั <นจาตุมหาราชเถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากกามอนัเป็นของมนุษยแ์ลว้ จติของ

เราน้อมไปในพวกเทพชั <นจาตุมหาราชแลว้ พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 

  พวกเทพชั <นดาวดงึสย์งัดกีวา่ ประณตีกวา่พวกเทพชั <นจาตุมหาราช 

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพวกเทพชั <นจาตุมหาราช 

  แลว้น้อมจติไปในพวกเทพชั <นดาวดงึสเ์ถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากพวกเทพชั <นจาตุมหาราชแลว้  

จติของเราน้อมไปในพวกเทพชั <นดาวดงึสแ์ลว้ พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 

  พวกเทพชั <นยามายงัดกีวา่ ประณตีกวา่พวกเทพชั <นดาวดงึส ์

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพวกเทพชั <นดาวดงึส ์

  แลว้น้อมจติไปในพวกเทพชั <นยามาเถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากพวกเทพชั <นดาวดงึสแ์ลว้ จติของเรา

น้อมไปในพวกเทพชั <นยามาแลว้ พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 
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  พวกเทพชั <นดสุติยงัดกีวา่ ประณตีกวา่พวกเทพชั <นยามา 

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพวกเทพชั <นยามา 

  แลว้น้อมจติไปในพวกเทพชั <นดสุติเถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากพวกเทพชั <นยามาแลว้ จติของเรา

น้อมไปในพวกเทพชั <นดสุติแลว้ พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 

  พวกเทพชั <นนิมมานรดยีงัดกีวา่ ประณตีกวา่พวกเทพชั <นดสุติ 

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพวกเทพชั <นดสุติ 

  แลว้น้อมจติไปในพวกเทพชั <นนิมมานรดเีถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากพวกเทพชั <นดสุติแลว้ จติของเรา

น้อมไปในพวกเทพชั <นนิมมานรดแีลว้ พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่   

  พวกเทพชั <นปรนิมมติวสวตัตยีงัดกีวา่ 

  ประณตีกวา่พวกเทพชั <นนิมมานรด ี

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพวกเทพชั <นนิมมานรด ี

  แลว้น้อมจติไปในพวกเทพชั <นปรนิมมติวสวตัตเีถดิ 

  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากพวกเทพชั <นนิมมานรดแีลว้ จติของ

เราน้อมไปในพวกเทพชั <นปรนิมมติวสวตัตแีลว้ พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 

  พรหมโลกยงัดกีวา่ ประณตีกวา่พวกเทพชั <นปรนิมมติวสวตัต ี

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพวกเทพชั <นปรนิมมติวสวตัต ี

  แลว้น้อมจติไปในพรหมโลกเถดิ 
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  ถา้เขากลา่ววา่ จติของเราออกจากพวกเทพชั <นปรนิมมติวสวตัตแีลว้ 

จติของเราน้อมไปในพรหมโลกแลว้ อุบาสกนั Mนพงึกลา่วกะเขาอยา่งนีMวา่ 

  แมพ้รหมโลกกไ็มเ่ที ?ยง ไมย่ั ?งยนื ยงันบัเนื ?องในสกักายะ

  ขอทา่นจงพรากจติใหอ้อกจากพรหมโลก 

  แลว้นําจติเขา้ไปในความดบัสกักายะเถดิ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนีMวา่ จิตของเราออกจากพรหมโลกแล้ว เรานําจิต

เข้าไปในความดบัสกักายะแล้ว  

  อบุาสกผูมี้จิตพ้นแล้วอย่างนีU  ไม่ต่างอะไรกบัภิกษุผูพ้้นแล้ว 

ตั Uงร้อยปี คือ พ้นด้วยวิมติุเหมือนกนั 
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  สมยัหนึFง ธนญัชานิพราหมณ์เป็นผูอ้าพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั     

จงึเรยีกบุรษุคนหนึFงมาวา่

  “ทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั จงถวายบงัคมพระบาท

ของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ตามคาํของเราวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ  

ธนญัชานิพราหมณ์อาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั เขาถวายบงัคม

พระบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้  
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  และจงเขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตรถงึทีFอยู ่แลว้จงไหวเ้ทา้พระสารบุีตร

ตามคาํของเราวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ธนญัชานิพราหมณ์อาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็น

ไขห้นกั เขาไหวเ้ทา้ทา่นพระสารบุีตรดว้ยเศยีรเกลา้ และจงเรยีนทา่นอยา่งนีMวา่ 

ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ขอโอกาส ขอทา่นพระสารบุีตรจงอาศยัความ  

อนุเคราะห ์เขา้ไปยงันิเวศน์ของธนญัชานิพราหมณ์เถดิ”

  บุรษุนั Mนรบัคาํธนญัชานิพราหมณ์ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ 

เขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตรถงึทีFอยู ่ไหวท้า่นพระสารบุีตรแลว้ นั Fง ณ ทีFควรสว่น

ขา้งหนึFง แลว้ไดเ้รยีนทา่นพระสารบุีตรวา่ 

   “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ธนญัชานิพราหมณ์อาพาธ ไดร้บัทกุข ์เป็นไข้

หนกั เขาไหวเ้ทา้ของทา่นพระสารบุีตรดว้ยเศยีรเกลา้ และขอทา่นพระสารบุีตร

จงอาศยัความอนุเคราะหเ์ขา้ไปยงันิเวศน์ของธนญัชานิพราหมณ์เถดิ” 

  ทา่นพระสารบุีตรรบันิมนตด์ว้ยอาการดษุณีภาพ

  ลาํดบันั Mน ทา่นพระสารบุีตรนุ่งแลว้ ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปยงันิเวศน์

ของธนญัชานิพราหมณ์ แลว้นั FงบนอาสนะทีFเขาจดัถวาย ไดถ้ามธนญัชานิ-

พราหมณ์วา่ 

  “ดกูรธนญัชานิ ทา่นยงัพอทนได ้พอจะยงัชวีติใหเ้ป็นไปไดห้รอื  

ทกุขเวทนาคอ่ยถอยลง ไมเ่จรญิขึMนหรอื อาการปรากฏคอ่ยคลาย ไมท่วขีึMน

หรอื”

  ธนญัชานิพราหมณ์กราบเรยีนวา่ 
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  “ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร ขา้พเจา้ทนไมไ่หว จะยงัชวีติใหเ้ป็นไปไมไ่ด ้

ทกุขเวทนาของขา้พเจา้กลา้นกั เจรญิขึMนไมถ่อยเลย ปรากฏอาการทวยีิFงขึMน   

ไมล่ดถอย

  เปรยีบเหมอืนบุรษุมกีาํลงัเอาเหลก็แหลมคมกดศรีษะ ฉนัใด ขา้พเจา้ก็

ฉนันั Mน ลมเสยีดแทงศรีษะกลา้นกั 

  เปรยีบเหมอืนบุรษุมกีาํลงัเอาเสน้เชอืกทีFเขมง็มดัรดัศรีษะ ฉนัใด 

เวทนาในศรีษะของขา้พเจา้กเ็หลอืทนฉนันั Mน 

  เปรยีบเหมอืนนายฆา่โค หรอืลกูมอืนายฆา่โคคนขยนั เอามดีสาํหรบั

เชอืดเนืMอโคอนัคมมาเชอืดทอ้ง ฉนัใด ขา้พเจา้กฉ็นันั Mน ลมเสยีดทอ้งกลา้นกั 

  เปรยีบเหมอืนบุรษุมกีาํลงัสองคน ชว่ยกนัจบับุรษุมกีาํลงัน้อยกวา่

คนละแขน รมยา่งไวท้ีFหลุมถ่านเพลงิ ฉนัใด ในกายของขา้พเจา้กร็อ้นเหมอืนกนั 

ฉนันั Mน” 

  “ดกูรธนญัชานิ นรกกบักาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน ไหนจะดกีวา่กนั”

  “กาํเนิดสตัวด์ริจัฉานดกีวา่นรก ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ กาํเนิดสตัวด์ริจัฉานกบัเปรตวสิยั ไหนจะดกีวา่กนั”

  “เปรตวสิยัดกีวา่กาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เปรตวสิยักบัมนุษย ์ไหนจะดกีวา่กนั”

  “มนุษยด์กีวา่เปรตวสิยั ทา่นพระสารบุีตร”
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  “ดกูรธนญัชานิ มนุษยก์บัเทวดาชั <นจาตุมหาราช ไหนจะดกีวา่กนั”

  “เทวดาชั Mนจาตุมหาราชดกีวา่มนุษย ์ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เทวดาชั <นจาตุมหาราชกบัเทวดาชั <นดาวดงึส ์ไหนจะดี

กวา่กนั

  “เทวดาชั Mนดาวดงึสด์กีวา่เทวดาชั Mนจาตุมหาราช ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เทวดาชั <นดาวดงึสก์บัเทวดาชั <นยามา ไหนจะดกีวา่กนั”

  “เทวดาชั Mนยามาดกีวา่เทวดาชั Mนดาวดงึส ์ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เทวดาชั <นยามากบัเทวดาชั <นดสุติ ไหนจะดกีวา่กนั”

  “เทวดาชั Mนดสุติดกีวา่เทวดาชั Mนยามา ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เทวดาชั <นดสุติกบัเทวดาชั <นนิมมานรด ีไหนจะด ี  

กวา่กนั”

  “เทวดาชั Mนนิมมานรดดีกีวา่เทวดาชั Mนดสุติ ทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เทวดาชั <นนิมมานรดกีบัเทวดาชั <นปรนิมมติวสวสัด ี 

ไหนจะดกีวา่กนั”

  “เทวดาชั Mนปรนิมมติวสวสัดดีกีวา่เทวดาชั Mนนิมมานรด ีทา่นพระสาร-ี

บุตร”

  “ดกูรธนญัชานิ เทวดาชั <นปรนิมมติวสวสัดกีบัพรหมโลก ไหนจะดกีวา่กนั”
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  “ทา่นพระสารบุีตรกลา่ววา่พรหมโลกหรอื

  ครั Mงนั Mน ทา่นพระสารบุีตรมคีวามคดิวา่ “พราหมณ์เหลา่นีMน้อมใจไปใน

พรหมโลก ถา้กระไร เราพงึแสดงทางเพืFอความเป็นสหายกบัพรหมแก่ธนญัชา-

นิพราหมณ์เถดิ” แลว้จงึกลา่ววา่

     “ดกูรธนญัชานิ เราจกัแสดงทางเพืFอความเป็นสหายกบัพรหม ทา่นจง

ฟงั จงตั Mงใจใหด้ ีเราจกักลา่ว”

  ธนญัชานิพราหมณ์รบัคาํทา่นพระสารบุีตรแลว้ ทา่นพระสารบุีตรได้

กลา่ววา่ 

  “กท็างเพื&อความเป็นสหายกบัพรหมเป็นไฉน

  ภกิษุในธรรมวนิยันีM 

  มีใจประกอบด้วยเมตตา กรณุา มทิุตา อเุบกขา 

  แผไ่ปสู่ทิศหนึ&งอยู่ ทิศที& ๒ ทิศที& ๓ ทิศที& ๔ 

  ทั UงเบืUองบน เบืUองล่าง เบืUองขวาง แผไ่ปตลอดโลก 

  ทั &วสตัวท์กุเหล่า เพื&อประโยชน์แก่สตัวท์ั &วหน้า ในที&ทกุสถาน 

  ด้วยใจอนัประกอบด้วยเมตตา กรณุา มทิุตา อเุบกขา อนัไพบลูย ์

  เป็นมหคัคตะ หาประมาณมิได้ 

  ไม่มีเวร ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ 

  นีUแล เป็นทางเพื&อความเป็นสหายกบัพรหม” 
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   “ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร ถา้เชน่นั Mน ขอทา่นจงถวายบงัคมพระบาทของ

พระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ตามคาํของขา้พเจา้วา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ 

ธนญัชานิพราหมณ์ปว่ย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั เขาถวายบงัคมพระบาทของ

พระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้”

  ทา่นพระสารบุีตรไดป้ระดษิฐานธนญัชานิพราหมณ์ไวใ้นพรหมโลก   

ชั MนตํFาแมว้า่จะยงัมกีจิทีFจะพงึทาํใหย้ิFงขึMนได ้แลว้ลุกจากอาสนะหลกีไป 

  เมืFอทา่นพระสารบุีตรหลกีไปไมน่าน ธนญัชานิพราหมณ์ไดเ้สยีชวีติ 

แลว้ไปบงัเกดิยงัพรหมโลก 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีFพระวหิารเชตวนั อารามของ

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตพระนครสาวตัถ ีกส็มยันั Mนแล อนาถบณิฑกิคฤหบดี

ป่Fวย ทนทกุขเวทนา เป็นไขห้นกั จงึเรยีกบุรษุคนหนึFงมาสั Fงวา่ 

  “มาเถดิพอ่มหาจาํเรญิ พอ่จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ยงัทีFประทบั แลว้จงถวายบงัคมพระบาทพระผูม้พีระภาคดว้ย  

เศยีรเกลา้ตามคาํของเรา แลว้จงกราบทลูอยา่งนีMวา่ ขา้แต่พระองค์
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ผูเ้จรญิ อนาถบณิฑกิคฤหบดปี่Fวย ทนทกุขเวทนา เป็นไขห้นกั ขอถวาย 

บงัคมพระบาทพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ 

  อนึFง จงเขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตรยงัทีFอยู ่แลว้จงกราบเทา้ทา่นพระ 

สารบุีตรตามคาํของเรา และเรยีนอยา่งนีMวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ อนาถบณิฑกิ-

คฤหบดปี่Fวย ทนทกุขเวทนา เป็นไขห้นกั ขอกราบเทา้ทา่นพระสารบุีตรดว้ย

เศยีรเกลา้ แลว้เรยีนอยา่งนีMอกีวา่ ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ โอกาสเหมาะแลว้ ขอทา่น

พระสารบุีตรจงอาศยัความอนุเคราะห ์เขา้ไปยงันิเวศน์ของอนาถบณิฑกิ-

คฤหบดเีถดิ”

  บุรษุนั Mนรบัคาํอนาถบณิฑกิคฤหบดแีลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค   

ยงัทีFประทบั ต่อนั Mน เขา้ไปหาทา่นพระสารบุีตรยงัทีFอยู ่กราบทา่นพระสารบุีตร

แลว้นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง พอนั Fงเรยีบรอ้ยแลว้ จงึเรยีนทา่นพระสารบุีตรวา่

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ อนาถบณิฑกิคฤหบดปี่Fวย ทนทกุขเวทนา เป็นไข้

หนกั ขอกราบเทา้ทา่นพระสารบุีตรดว้ยเศยีรเกลา้ ขอทา่นพระสารบุีตรจงอาศยั

ความอนุเคราะห ์เขา้ไปยงันิเวศน์ของอนาถบณิฑกิคฤหบดเีถดิ” 

  ทา่นพระสารบุีตรรบันิมนตด์ว้ยดษุณีภาพ ทา่นพระสารบุีตรนุ่งสบง 

ทรงบาตร จวีร มทีา่นพระอานนทเ์ป็นปัจฉาสมณะ เขา้ไปยงันิเวศน์ของอนาถ-

บณิฑกิคฤหบด ีแลว้นั FงบนอาสนะทีFเขาแต่งตั Mงไว ้พอนั Fงเรยีบรอ้ยแลว้ จงึกลา่ว

กะอนาถบณิฑกิคฤหบดดีงันีMวา่
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  “ดกูรคฤหบด ีทา่นพอทน พอเป็นไปไดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลา ไม่

กาํเรบิ ปรากฏความทเุลาเป็นทีFสดุ ไมป่รากฏความกาํเรบิละหรอื” 

  “ขา้แต่พระสารบุีตรผูเ้จรญิ กระผมทนไมไ่หว เป็นไปไมไ่หว 

ทกุขเวทนาของกระผมหนกั กาํเรบิ ไมท่เุลา ปรากฏความกาํเรบิเป็นทีFสดุ     

ไมป่รากฏความทเุลาเลย

  ลมเหลอืประมาณกระทบขมอ่มของกระผมอยู ่เหมอืนบุรษุมกีาํลงั   

เอาของแหลมคมทิFมขมอ่ม ฉะนั Mน 

  ลมเหลอืประมาณเวยีนศรีษะกระผมอยู ่เหมอืนบุรษุมกีาํลงัใหก้ารขนั

ศรีษะดว้ยชะเนาะมั Fน ฉะนั Mน 

  ลมเหลอืประมาณป ั Fนป่Fวนทอ้งของกระผมอยู ่เหมอืนคนฆา่โค หรอื

ลกูมอืคนฆา่โคผูฉ้ลาด เอามดีแลโ่คอนัคมควา้นทอ้ง ฉะนั Mน 

  ความรอ้นในกายของกระผมเหลอืประมาณ เหมอืนบุรษุมกีาํลงั ๒ คน 

จบับุรษุมกีาํลงัน้อยกวา่ทีFอวยัวะป้องกนัตวัต่างๆ แลว้นาบ ยา่ง ในหลุมถ่าน

เพลงิ ฉะนั Mน 

  กระผมจงึทนไมไ่หว เป็นไปไมไ่หว ทกุขเวทนาของกระผมหนกั กาํเรบิ 

ไมท่เุลา ปรากฏความกาํเรบิเป็นทีFสดุ ไมป่รากฏความทเุลาเลย” 

  “ดกูรคฤหบด ีเพราะฉะนั Mนแล ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 
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  เราจกัไมย่ดึมั Fน จกัษุ 
   และ วิญญาณที&อาศยัจกัษุ จกัไมม่แีก่เรา  

  เราจกัไมย่ดึมั Fน โสต 
   และ วิญญาณที&อาศยัโสต จกัไมม่แีก่เรา   

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ฆานะ 
   และ วิญญาณที&อาศยัฆานะ จกัไมม่แีก่เรา     

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ชิวหา 
   และ วิญญาณที&อาศยัชิวหา จกัไมม่แีก่เรา  

  เราจกัไมย่ดึมั Fน กาย 
   และ วิญญาณที&อาศยักาย จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน มโน 
   และ วิญญาณที&อาศยัมโน จกัไมม่แีก่เรา

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน รปู 
   และ วิญญาณที&อาศยัรปู จกัไมม่แีก่เรา        

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เสียง 
   และ วิญญาณที&อาศยัเสียง จกัไมม่แีก่เรา            

  เราจกัไมย่ดึมั Fน กลิ&น 
   และ วิญญาณที&อาศยักลิ&น จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน รส 
   และ วิญญาณที&อาศยัรส จกัไมม่แีก่เรา                  
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   เราจกัไมย่ดึมั Fน โผฏฐพัพะ 
   และ วิญญาณที&อาศยัโผฏฐพัพะ จกัไมม่แีก่เรา        

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ธรรมารมณ์ 
   และ วิญญาณที&อาศยัธรรมารมณ์ จกัไมม่แีก่เรา 

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน จกัษุวิญญาณ 
   และ วิญญาณที&อาศยัจกัษุวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา   

  เราจกัไมย่ดึมั Fน โสตวิญญาณ 

   และ วิญญาณที&อาศยัโสตวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ฆานวิญญาณ 

   และ วิญญาณที&อาศยัฆานวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ชิวหาวิญญาณ 

   และ วิญญาณที&อาศยัชิวหาวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน กายวิญญาณ 

   และ วิญญาณที&อาศยักายวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน มโนวิญญาณ 
   และ วิญญาณที&อาศยัมโนวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน จกัษุสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัจกัษุสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา
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  เราจกัไมย่ดึมั Fน โสตสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัโสตสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ฆานสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัฆานสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ชิวหาสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัชิวหาสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน กายสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยักายสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน มโนสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัมโนสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนาเกิดแต่จกัษุสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนาเกิดแต่จกัษุสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนาเกิดแต่โสตสมัผสั
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนาเกิดแต่โสตสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา       

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนาเกิดแต่ฆานสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนาเกิดแต่ฆานสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา        

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนาเกิดแต่ชิวหาสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนาเกิดแต่ชิวหาสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนาเกิดแต่กายสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนาเกิดแต่กายสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา
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  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนาเกิดแต่มโนสมัผสั 
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนาเกิดแต่มโนสมัผสั จกัไมม่แีก่เรา     

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน ปฐวีธาต ุ
   และ วิญญาณที&อาศยัปฐวีธาต ุจกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน อาโปธาต ุ
   และ วิญญาณที&อาศยัอาโปธาต ุจกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เตโชธาต ุ
   และ วิญญาณที&อาศยัเตโชธาต ุจกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน วาโยธาต ุ

   และ วิญญาณที&อาศยัวาโยธาตุ จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน อากาสธาตุ 
   และ วิญญาณที&อาศยัอากาสธาต ุจกัไมม่แีก่เรา 

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน รปู 
   และ วิญญาณที&อาศยัรปู จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เวทนา 
   และ วิญญาณที&อาศยัเวทนา จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน สญัญา 
   และ วิญญาณที&อาศยัสญัญา จกัไมม่แีก่เรา
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  เราจกัไมย่ดึมั Fน สงัขาร 
   และ วิญญาณที&อาศยัสงัขาร จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน วิญญาณ 
   และ วิญญาณที&อาศยัวิญญาณ จกัไมม่แีก่เรา 

 ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน อากาสานัญจายตนฌาน 
   และ วิญญาณที&อาศยัอากาสานัญจายตนฌาน จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน วิญญาณัญจายตนฌาน 
   และ วิญญาณที&อาศยัวิญญาณัญจายตนฌาน จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน อากิญจญัญายตนฌาน 
   และ วิญญาณที&อาศยัอากิญจญัญายตนฌาน จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 
   และ วิญญาณที&อาศยัเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน จกัไมม่แีก่เรา

  ดกูรคฤหบด ีเพราะฉะนั Mนแล ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  เราจกัไมย่ดึมั Fน โลกนีU 

   และ วิญญาณที&อาศยัโลกน ีM จกัไมม่แีก่เรา

  เราจกัไมย่ดึมั Fน โลกหน้า 

   และ วิญญาณที&อาศยัโลกหน้า จกัไมม่แีก่เรา
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  ดกูรคฤหบด ีเพราะฉะนั Mนแล ทา่นพงึสาํเหนียกอยา่งนีMวา่ 

  อารมณ์ใดที <เราได้เหน็ ได้ฟัง ได้ทราบ ได้รู้แจ้ง ได้แสวงหา 

  ได้พิจารณาด้วยใจแล้ว เราจกัไม่ยึดมั <นอารมณ์ แม้นัKน 

  และวิญญาณที <อาศยัอารมณ์นัKน จกัไม่มีแก่เรา 

  ดกูรคฤหบด ีทา่นพงึสาํเหนียกไวอ้ยา่งนีMเถดิ” 

  เมืFอทา่นพระสารบุีตรกลา่วแลว้อยา่งนีM อนาถบณิฑกิคฤหบดรีอ้งไห ้

นํMาตาไหล ขณะนั Mนทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วกะอนาถบณิฑกิคฤหบดดีงันีMวา่

  “ดกูรคฤหบด ีทา่นยงัอาลยั ใจจดใจจอ่อยูห่รอื”

  “ขา้แต่พระอานนทผ์ูเ้จรญิ กระผมมไิดอ้าลยั มไิดใ้จจดใจจอ่ แต่วา่ 

กระผมไดน้ั Fงใกลพ้ระศาสดาและหมูภ่กิษุทีFน่าเจรญิใจมาแลว้นาน ไมเ่คยไดส้ดบั

ธรรมกีถาเหน็ปานนีM” 

  “ดกูรคฤหบด ีธรรมกีถาเหน็ปานนีM มไิดแ้จม่แจง้แก่คฤหสัถผ์ูนุ่้งผา้ขาว

แต่แจม่แจง้แก่บรรพชติ” 

  “ขา้แต่พระสารบุีตรผูเ้จรญิ ถา้อยา่งนั Mนขอธรรมกีถาเหน็ปานนีM จงแจม่

แจง้แก่คฤหสัถผ์ูนุ่้งผา้ขาวบา้งเถดิ เพราะกุลบุตรผูเ้กดิมามกีเิลสธลุใีนดวงตา

น้อย จะเสืFอมคลายจากธรรม จะเป็นผูไ้มรู่ธ้รรมโดยมไิดส้ดบั” 

  ทา่นพระสารบุีตรและทา่นพระอานนทก์ลา่วสอนอนาถบณิฑกิคฤหบดี
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ดว้ยโอวาทนีMแลว้ จงึลุกจากอาสนะหลกีไป 

  เมืFอทา่นพระสารบุีตรและทา่นพระอานนทห์ลกีไปแลว้ไมน่าน อนาถ-

บณิฑกิคฤหบดกีไ็ดท้าํกาลกริยิาเขา้ถงึชั Mนดสุติ 

  ครั Mงนั Mน ลว่งปฐมยามไปแลว้ อนาถบณิฑกิเทพบุตรมรีศัมงีาม สอ่ง 

พระวหิารเชตวนัใหส้วา่งทั Fว เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคยงัทีFประทบั แลว้ถวาย

อภวิาทพระผูม้พีระภาค ยนื ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง พอยนืเรยีบรอ้ยแลว้ ได้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดว้ยคาถาเหลา่นีMวา่

  “พระเชตวนันีMมปีระโยชน์ อนัสงฆผ์ูแ้สวงบุญอยูอ่าศยัแลว้ อนัพระองค์

ผูเ้ป็นธรรมราชาประทบั เป็นทีFเกดิปีตแิก่ขา้พระองค ์

   สตัวท์ั Uงหลายย่อมบริสทุธิh ด้วยธรรม ๕ อย่างนีU  คือ 

   กรรม ๑ วิชชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอดุม ๑ 

   ไม่ใช่บริสทุธิh ด้วยโคตรหรือด้วยทรพัย ์

   เพราะฉะนัUนแล บคุคลผูเ้ป็นบณัฑิต 

   เมื&อเลง็เหน็ประโยชน์ของตน พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย 

   จะบริสทุธิh ในธรรมนัUนได้ด้วยอาการนีU  

   พระสารีบตุรนัUนแล ย่อมบริสทุธิh ได้ด้วยปัญญา 

   ด้วยศีล และด้วยความสงบ 

   ภิกษุผูถึ้งฝั &งแล้ว จะอย่างยิ&งกเ็ท่าพระสารีบตุรนีU”
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  อนาถบณิฑกิเทวบุตรกลา่วดงันีMแลว้ พระศาสดาทรงพอพระทยั ต่อนั Mน

อนาถบณิฑกิเทวบุตรทราบวา่ พระศาสดาทรงพอพระทยั จงึถวายอภวิาทพระผู้

มพีระภาค แลว้กระทาํประทกัษณิ หายตวัไป ณ ทีFนั Mนเอง 

  พอลว่งราตรนีั Mนไปแลว้ พระผูม้พีระภาคตรสักะภกิษุทั Mงหลายถงึการ 

มาเยอืนและการปราศยัของเทพบุตร ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระ

ภาคดงันีMวา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กเ็ทวบุตรนั Mนคงจกัเป็นอนาถบณิฑกิเทวบุตรแน่ 

เพราะอนาถบณิฑกิคฤหบดไีดเ้ป็นผูเ้ลืFอมใสแลว้ในทา่นพระสารบุีตร”

  “ดกูรอานนท ์ถกูแลว้ๆ เทา่ทีFคาดคะเนนั Mนแล เธอลาํดบัเรืFองถกูแลว้ 

เทวบุตรนั Mน คอื อนาถบณิฑกิเทวบุตร มใิชอ่ืFน” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินีMแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึชืFนชม 

ยนิดพีระภาษติของพระผูม้พีระภาคแล 

kkkkk
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  ครั Mงนั Mนแล ภกิษุรปูหนึFงไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุรปูหนึFงในวหิารโน้น เป็นผูใ้หม ่ไมป่รากฏ

ชืFอและโคตร เป็นผูอ้าพาธ ถงึความทกุข ์เป็นไขห้นกั ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ    

ขอประทานโอกาส ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศยัความอนุเคราะห์

เสดจ็ไปหาภกิษุนั Mนเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 
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  ครั Mงนั Mนแล พระผูม้พีระภาคทรงสดบัคาํวา่ ภกิษุใหมเ่ป็นไข ้ทรงทราบ

ชดัวา่ เป็นภกิษุไมป่รากฏชืFอและโคตร จงึเสดจ็เขา้ไปหาภกิษุนั Mน ภกิษุนั Mนได้

เหน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาแต่ไกล ครั Mนแลว้ ปอูาสนะไวท้ีFเตยีง ครั Mงนั Mนแล 

พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะภกิษุนั Mนวา่ 

  “อยา่เลย ภกิษุ เธออยา่ปอูาสนะทีFเตยีงเลย อาสนะทีFเขาจดัไวเ้หลา่นีM  

มอียู ่เราจกันั Fงบนอาสนะนั Mน”  

  พระผูม้พีระภาคประทบันั FงบนอาสนะซึFงเขาจดัไว ้แลว้ตรสัวา่

  “ดกูรภกิษุ เธอพอทนไดห้รอื เธอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื

ทกุขเวทนาลดน้อยลง ไมเ่จรญิแก่กลา้หรอื ความทเุลายอ่มปรากฏ ความกาํเรบิ

ไมป่รากฏหรอื”

  ภกิษุนั Mนกราบทลูวา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์นไมไ่หว ยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไมไ่ด ้

ทกุขเวทนาของขา้พระองคแ์ก่กลา้ยิFงนกั ไมล่ดน้อยไปเลย ความกาํเรบิปรากฏ 

ความทเุลาไมป่รากฏ พระพทุธเจา้ขา้”

  “ดกูรภกิษุ เธอไมม่คีวามรงัเกยีจ ไมม่คีวามเดอืดรอ้นไรๆ หรอื” 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์คีวามรงัเกยีจ มคีวามเดอืดรอ้น  

ไมน้่อยเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดกูรภกิษุ เธอไมต่เิตยีนตนเองโดยศลีบา้งหรอื”
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  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มต่เิตยีนตนโดยศลีเลย 

พระพทุธเจา้ขา้”

  “ดกูรภกิษุ ถา้เธอไมต่เิตยีนตนโดยศลีไซร ้เมืFอเป็นเชน่นั Mน เธอจะมี

ความรงัเกยีจ มคีวามเดอืดรอ้นเพราะเรืFองอะไรเลา่” 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มรู่ท้ ั FวถงึธรรมทีFพระผูม้พีระภาค

ทรงแสดงเพืFอสลีวสิทุธเิลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดกูรภกิษุ ถา้เธอยงัไมรู่ท้ ั FวถงึธรรมทีFเราแสดงแลว้เพืFอสลีวสิทุธไิซร ้

เมืFอเป็นเชน่นั Mน เธอจะรูท้ ั FวถงึธรรมทีFเราแสดงแลว้ประพฤตเิพืFออะไรเลา่”

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูท้ ั Fวถงึธรรมอนัพระผูม้พีระภาค  

ทรงแสดงแลว้เพืFออนุปาทาปรนิิพพาน พระพทุธเจา้ขา้”

  “ดแีลว้ๆ ภกิษุ เป็นการถกูตอ้งดแีลว้ ทีFเธอรูท้ ั Fวถงึธรรมอนัเราแสดง

แลว้เพืFออนุปาทาปรนิิพพาน เพราะวา่ธรรมทีFเราแสดงแลว้ ลว้นมอีนุปาทา-

ปรนิิพพานเป็นความมุง่หมาย ดกูรภกิษุ เธอจะสาํคญัความขอ้นั Mนเป็นไฉน 

  จกัษุ จกัษุวญิญาณ จกัษุสมัผสั 

  แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนาที ?เกดิขึ<น

  เพราะจกัษุสมัผสัเป็นปจัจยั เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง

  กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา

157



  โสต โสตวญิญาณ โสตสมัผสั 

  แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนาที ?เกดิขึ<น

  เพราะโสตสมัผสัเป็นปจัจยั เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง 

  กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา 

  จมกู ฆานวญิญาณ ฆานสมัผสั 

  แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนาที ?เกดิขึ<น

  เพราะฆานสมัผสัเป็นปจัจยั เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง 

  กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา 

  ชวิหา ชวิหาวญิญาณ ชวิหาสมัผสั 

  แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนาที ?เกดิขึ<น

  เพราะชวิหาสมัผสัเป็นปจัจยั เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง 

  กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา

  กาย กายวญิญาณ กายสมัผสั 

  แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนาที ?เกดิขึ<น

  เพราะกายสมัผสัเป็นปจัจยั เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง 
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  กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา 

  ใจ มโนวญิญาณ มโนสมัผสั 

  แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนาที ?เกดิขึ<น

  เพราะมโนสมัผสัเป็นปจัจยั เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง 

  กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา 

  ดกูรภกิษุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนีM 

  ยอ่มเบื ?อหน่ายแมใ้นจกัษุ แมใ้นจกัษุวญิญาณ แมใ้นจกัษุสมัผสั 

  แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา

  ที ?เกดิเพราะจกัษุสมัผสัเป็นปจัจยั

  ยอ่มเบื ?อหน่ายแมใ้นห ูแมใ้นโสตวญิญาณ แมใ้นโสตสมัผสั 

  แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา

  ที ?เกดิเพราะโสตสมัผสัเป็นปจัจยั

  ยอ่มเบื ?อหน่าย แมใ้นจมกู แมใ้นฆานวญิญาณ แมใ้นฆานสมัผสั 

  แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา

  ที ?เกดิเพราะฆานสมัผสัเป็นปจัจยั
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  ยอ่มเบื ?อหน่าย แมใ้นลิ<น แมใ้นชวิหาวญิญาณ แมใ้นชวิหาสมัผสั 

  แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา

  ที ?เกดิเพราะชวิหาสมัผสัเป็นปจัจยั

  ยอ่มเบื ?อหน่าย แมใ้นกาย แมใ้นกายวญิญาณ แมใ้นกายสมัผสั 

  แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา

  ที ?เกดิเพราะกายสมัผสัเป็นปจัจยั

  ยอ่มเบื ?อหน่าย แมใ้นใจ แมใ้นมโนวญิญาณ แมใ้นมโนสมัผสั 

  แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา

  ที ?เกดิเพราะมโนสมัผสัเป็นปจัจยั 

  เมื&อเบื&อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด 

  เพราะคลายกาํหนัด จึงหลดุพ้น   

  เมื&อหลดุพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั &งรู้ว่า หลดุพ้นแล้ว 

  รู้ชดัว่า ชาติสิUนแล้ว พรหมจรรยอ์ยู่จบแล้ว 

  กิจที&ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว 

  กิจอื&นเพื&อความเป็นอย่างนีU  มิได้มี ฉะนีU” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวยากรณภาษตินีMจบลงแลว้ ภกิษุนั MนชืFนชม 

ยนิด ีภาษติของพระผูม้พีระภาค กเ็มืFอพระผูม้พีระภาคตรสัไวยากรณภาษตินีM

อยู ่จติของภกิษุนั Mนหลุดพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั Fน ดงันีMแล 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั กลนัทกนิวา-

ปสถาน ใกลพ้ระนครราชคฤห ์กส็มยันั Mนแล ทา่นพระอสัสชอิาพาธ เป็นไขห้นกั 

ไดร้บัทกุขเวทนา พกัอยูท่ีFอารามของกสัสปเศรษฐ ี

  ทา่นพระอสัสชเิรยีกภกิษุผูอ้ปัุฏฐากทั Mงหลายมา        

แลว้กลา่ววา่ 
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  “อาวโุสทั Mงหลาย ขอทา่นทั Mงหลาย จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีF

ประทบั จงถวายบงัคมพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ตามคาํ

ของเราวา่ พระพทุธเจา้ขา้ อสัสชภิกิษุอาพาธ เป็นไขห้นกั ไดร้บัทกุขเวทนา 

และทา่นทั Mงหลายจงทลูอยา่งนีMวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานพระวโรกาส 

ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศยัความอนุเคราะห ์เสดจ็เขา้ไปหาอสัสชภิกิษุถงึทีFอยู่

เถดิ”

  ภกิษุเหลา่นั Mนรบัคาํทา่นพระอสัสชแิลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

กราบทลูขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศยัความอนุเคราะห ์เสดจ็เขา้ไปหาอสัสช-ิ

ภกิษุถงึทีFอยู่

  พระผูม้พีระภาคทรงรบัอาราธนาโดยดษุณีภาพ 

  ในเวลาเยน็ พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีFพกัผอ่นแลว้ เสดจ็เขา้ไป

หาทา่นพระอสัสชถิงึทีFอยู ่ทา่นพระอสัสชไิดแ้ลเหน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็มา   

แต่ไกล ครั Mนเหน็แลว้ กล็ุกขึMนจากเตยีง ลาํดบันั Mน พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะ

ทา่นพระอสัสชวิา่ 

  “อยา่เลย อสัสช ิเธออยา่ลุกจากเตยีงเลย อาสนะเหลา่นีMทีFเขาปลูาดไว ้

มอียู ่เราจะนั FงทีFอาสนะนั Mน”

  พระผูม้พีระภาค ประทบันั FงบนอาสนะทีFเขาปลูาดไว ้ครั Mนแลว้ ไดต้รสั

ถามทา่นพระอสัสชวิา่
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  “ดกูรอสัสช ิเธอพอทนไดห้รอื พอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื 

ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่าํเรบิขึMนหรอื” 

  ทา่นพระอสัสชกิราบทลูวา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์นไมไ่หว ไมส่ามารถจะยงัอตัภาพ

ใหเ้ป็นไปได ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคแ์รงกลา้ มแีต่กาํเรบิขึMน ไมท่เุลาลงเลย” 

  “ดกูรอสัสช ิเธอไมม่คีวามราํคาญ ไมม่คีวามเดอืดรอ้นอะไรบา้งหรอื”

  “พระพทุธเจา้ขา้ แทท้ีFจรงิ ขา้พระองคม์คีวามราํคาญไมน้่อย มคีวาม

เดอืดรอ้นอยูไ่มน้่อยเลย”

  “ดกูรอสัสช ิกต็วัเธอเองไมต่เิตยีนตนเองไดโ้ดยศลีบา้งหรอื”

  “ตวัขา้พระองคเ์องจะตเิตยีนขา้พระองคเ์องไดโ้ดยศลีกห็าไม”่

  “ดกูรอสัสช ิถา้หากวา่ตวัเธอเองตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ด ้เมืFอเป็น

เชน่นั Mน เธอจะมคีวามราํคาญและความเดอืดรอ้นอะไร”

  “ครั Mงก่อน ขา้พระองคร์ะงบักายสงัขาร (ลมหายใจเขา้ออก) ไดอ้ยา่ง

ลาํบาก จงึไมไ่ดส้มาธ ิเมืFอขา้พระองคไ์มไ่ดส้มาธ ิจงึเกดิความคดิอยา่งนีMวา่   

เราไมเ่สืFอมหรอืหนอ”

  “ดกูรอสัสช ิสมณพราหมณ์ที ?มสีมาธเิป็นสาระ มสีมาธเิป็นสามญัญะ  

เมื ?อไมไ่ดส้มาธนิั <น ยอ่มเกดิความคดิอยา่งนี<วา่ เราทั <งหลายไมเ่สื ?อมหรอืหนอ

  ดกูรอสัสช ิเธอจะสาํคญัความขอ้นั Mนเป็นไฉน 
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    รปู 
    เวทนา 
    สญัญา 
    สงัขาร 
    วญิญาณ 
    เที ?ยงหรอืไมเ่ที ?ยง”

  “ไมเ่ทีFยง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง สิFงนั Mนเป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่”

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ทีFจะตามเหน็สิFงนั Mนวา่ นั Fนของเรา นั Fนเป็นเรา นั Fนเป็นตวัตนของเรา”

  “ไมค่วรเหน็อยา่งนั Mน พระพทุธเจา้ขา้”

  “เพราะเหตุนั Mนแล อสัสช ิอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนีM     

ยอ่มเบืFอหน่ายทั Mงในรปู ทั Mงในเวทนา ทั Mงในสญัญา ทั Mงในสงัขาร ทั Mงในวญิญาณ   

  เมืFอเบืFอหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้  

เมืFอหลุดพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยั Fงรูว้า่ หลุดพน้แลว้ ยอ่มรูช้ดัวา่ชาตสิิMนแลว้ 

พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีFควรทาํ ทาํเสรจ็แลว้ กจิอืFนเพืFอความเป็นอยา่งนีM 

มไิดม้ ี  

  ถา้อรยิสาวกนั <นได ้เสวยสขุเวทนา กท็ราบชดัวา่ 

   สขุเวทนา นั <นไมเ่ที ?ยง ไมน่่าพอใจ ไมน่่าเพลดิเพลนิ  

165



  ถา้หากวา่ เสวยทกุขเวทนา กท็ราบชดัวา่ 

   ทกุขเวทนา นั <นไมเ่ที ?ยง ไมน่่าพอใจ ไมน่่าเพลดิเพลนิ   

  ถา้หากวา่ เสวยอทกุขมสขุเวทนา กท็ราบชดัวา่ 

   อทกุขมสขุเวทนา นั <นไมเ่ที ?ยง ไมน่่าพอใจ ไมน่่าเพลดิเพลนิ   

  หากวา่เสวย สขุเวทนา 

   กป็ราศจากความยนิดยีนิรา้ยเสวยสขุเวทนานั <น 

  หากวา่เสวย ทกุขเวทนา 

   กป็ราศจากความยนิดยีนิรา้ยเสวยทกุขเวทนานั <น   

  หากวา่เสวย อทกุขมสขุเวทนา 

   กป็ราศจากความยนิดยีนิรา้ยเสวยอทกุขมสขุเวทนานั <น   

  หากวา่เสวย เวทนามกีายเป็นที ?สดุ 

   กท็ราบชดัวา่เสวยเวทนามกีายเป็นที ?สดุ   

  ถา้เสวย เวทนามชีวีติเป็นที ?สดุ 

   กท็ราบชดัวา่เสวยเวทนามชีวีติเป็นที ?สดุ 

  ทราบชดัวา่ ก่อนจะสิ<นชวีติเพราะกายแตก 
   ความเสวยอารมณ์ทั <งมวลในโลกนี<ไมน่่ายนิด ีจกัเป็นของเยน็

  ดกูรอสัสช ิ

   อุปมาเหมอืนประทปีนํ<ามนัจะพงึตดิอยูไ่ด ้

   เพราะอาศยันํ<ามนัและไสเ้ชื<อ 
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   ไมม่ ีกพ็งึดบั 

   เพราะหมดนํ<ามนัและไสน้ั <น ฉนัใด  

  ภิกษุเมื&อเสวยเวทนามีกายเป็นที&สดุ 

   กท็ราบชดัว่า เสวยเวทนามีกายเป็นที&สดุ 

  เมื&อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที&สดุ 

   กท็ราบชดัว่า เสวยเวทนามีชีวิตเป็นที&สดุ 

  ทราบชดัว่า ก่อนจะสิUนชีวิตเพราะกายแตก  

  ความเสวยอารมณ์ทั UงมวลในโลกนีUไม่น่ายินดี จกัเป็นของเยน็” 

kkkkk
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีFพระวหิารเวฬุวนั อนัเคยเป็น

สถานทีFพระราชทานเหยืFอแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห ์สมยันั Mนแล        

ทา่นพระสารบุีตร ทา่นพระมหาจนุทะ และทา่นพระฉนันะ อยูบ่นภเูขาคชิฌกฏู 

ทา่นพระฉนันะอาพาธ ทนทกุขเวทนา เป็นไขห้นกั 

  ครั Mงนั Mนแล ทา่นพระสารบุีตรออกจากทีFหลกีเรน้           

ในเวลาเยน็ เขา้ไปหาทา่นพระมหาจนุทะยงัทีFอยู ่แลว้ไดก้ลา่ว    
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กะทา่นพระมหาจนุทะดงันีMวา่

  “ดกูรทา่นจนุทะ มาเถดิ เราจะเขา้ไปหาทา่นพระฉนันะยงัทีFอยู ่ไต่ถาม

ถงึความไข”้

  ทา่นพระมหาจนุทะรบัคาํทา่นพระสารบุีตรแลว้ ต่อนั Mน ทา่นพระสาร-ี

บุตรและทา่นพระมหาจนุทะไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระฉนันะยงัทีFอยู ่แลว้ทกัทาย

ปราศรยักบัทา่นพระฉนันะ ครั Mนผา่นการทกัทายปราศรยัพอใหร้ะลกึถงึกนัไป

แลว้ จงึนั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง พอนั Fงเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นพระสารบุีตรได้

กลา่วกะทา่นพระฉนันะดงันีMวา่ 

  “ดกูรทา่นฉนันะ ทา่นพอทน พอเป็นไปไดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลา      

ไมก่าํเรบิ ปรากฏความทเุลาเป็นทีFสดุ ไมป่รากฏความกาํเรบิหรอื”

  ทา่นพระฉนันะไดก้ลา่วดงันีMวา่ 

  “ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร กระผมทนไมไ่หว เป็นไปไมไ่หว ทกุขเวทนา

ของกระผมหนกั กาํเรบิ ไมท่เุลา ปรากฏความกาํเรบิเป็นทีFสดุ ไมป่รากฏความ

ทเุลาเลย 

  ลมเหลอืประมาณกระทบขมอ่มของกระผม เหมอืนบุรษุมกีาํลงั เอาของ

แหลมคมทิFมขมอ่ม ฉะนั Mน 

  ลมเหลอืประมาณเวยีนศรีษะของกระผมอยู ่เหมอืนบุรษุมกีาํลงั ใหก้าร

ขนัศรีษะดว้ยชะเนาะอยา่งมั Fน ฉะนั Mน 
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  ลมเหลอืประมาณป ั Fนป่Fวนทอ้งของกระผม เหมอืนคนฆา่โค หรอืลกูมอื

ของคนฆา่โคผูฉ้ลาด เอามดีแลโ่คอนัคมควา้นทอ้ง ฉะนั Mน 

  ความรอ้นในกายของกระผมเหลอืประมาณ เหมอืนบุรษุมกีาํลงั ๒ คน 

จบับุรษุมกีาํลงัน้อยทีFอวยัวะป้องกนัตวัต่างๆ แลว้ นาบ ยา่ง ในหลุมถ่านเพลงิ 

ฉะนั Mน 

  ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร กระผมจกัหาศาสตรามาฆา่ตวั ไมอ่ยากจะเป็น

อยูเ่ลย” 

  “ทา่นฉนันะอยา่ไดห้าศาสตรามาฆา่ตวัเลย จงเป็นอยูก่่อนเถดิ พวกเรา

ยงัปรารถนาใหท้า่นฉนันะเป็นอยู ่ถา้ทา่นฉนันะไมม่โีภชนะเป็นทีFสบาย ผมจกั

แสวงหามาให ้ถา้ทา่นฉนันะไมม่เีภสชัเป็นทีFสบาย ผมจกัแสวงหามาให ้ถา้ทา่น

ฉนันะไมม่คีนบาํรงุทีFสมควร ผมจกัคอยบาํรงุทา่นเอง”

  “ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร ไมใ่ชก่ระผมไมม่โีภชนะเป็นทีFสบาย ไมใ่ชไ่มม่ี

เภสชัเป็นทีFสบาย ไมใ่ชไ่มม่คีนบาํรงุทีFสมควร กระผมไดป้รนนิบตัพิระศาสดา 

มาตลอดกาลนานดว้ยความพอพระทยั มใิชด่ว้ยความไมพ่อพระทยั          

  ความจรงิการทีFภกิษุปรนนิบตัพิระศาสดาดว้ยความพอพระทยั มใิช่

ดว้ยความไมพ่อพระทยั นั Fนเป็นการสมควรแก่สาวก 

  ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร ขอทา่นจงทรงจาํไวอ้ยา่งนีMวา่ ฉนันภกิษุจกัหา

ศาสตรามาฆา่ตวั อยา่งมใิหถ้กูตาํหนิได”้
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  “พวกเราจกัขอถามปญัหาทา่นฉนันะสกัเลก็น้อย ถา้ทา่นฉนันะ      

เปิดโอกาสพยากรณ์ปญัหาได”้ 

  “ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร โปรดถามเถดิ กระผมฟงัแลว้จงึจกัรู”้ 

  “ดกูรทา่นฉนันะ ทา่นพจิารณาเหน็ จกัษุ 

  จกัษุวิญญาณ ธรรมที&รู้ได้ด้วยจกัษุวิญญาณ 

  วา่ นั Fนของเรา นั Fนเรา นั Fนอตัตาของเราหรอื”   

  “ขา้แต่ทา่นพระสารบุีตร กระผมพจิารณาเหน็จกัษุ จกัษุวญิญาณ  

ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยจกัษุวญิญาณวา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”   

  “ทา่นพจิารณาเหน็ โสต โสตวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณ 

  วา่ นั Fนของเรา นั Fนเรา นั Fนอตัตาของเราหรอื”

  “กระผมพจิารณาเหน็โสต โสตวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยโสตวญิญาณ

วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “ทา่นพจิารณาเหน็ ฆานะ ฆานวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยฆานวิญญาณ 

  วา่ นั Fนของเรา นั Fนเรา นั Fนอตัตาของเราหรอื”

  “กระผมพจิารณาเหน็ฆานะ ฆานวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยฆาน-

วญิญาณวา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”
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  “ทา่นพจิารณาเหน็ ชิวหา ชิวหาวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ 

  วา่ นั Fนของเรา นั Fนเรา นั Fนอตัตาของเราหรอื”

  “กระผมพจิารณาเหน็ชวิหา ชวิหาวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยชวิหา-

วญิญาณวา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “ทา่นพจิารณาเหน็ กาย กายวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยกายวิญญาณ 

  วา่ นั Fนของเรา นั Fนเรา นั Fนอตัตาของเราหรอื” 

  “กระผมพจิารณาเหน็กาย กายวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยกายวญิญาณ

วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “ทา่นพจิารณาเหน็ มโน มโนวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ 

  วา่ นั Fนของเรา นั Fนเรา นั Fนอตัตาของเราหรอื”  

  “กระผมพจิารณาเหน็มโน มโนวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยมโนวญิญาณ

วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “ดกูรทา่นฉนันะ ทา่นเหน็จกัษุ จกัษุวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยจกัษุ-

วญิญาณ อยา่งไร รูไ้ดอ้ยา่งไร จงึพจิารณาเหน็วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา 

ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา” 
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  “ข้าแต่ท่านพระสารีบตุร กระผมเหน็ความดบั รู้ความดบั 

  ในจกัษุ ในจกัษุวิญญาณ ในธรรมที&รู้ได้ด้วยจกัษุวิญญาณ 

  จึงพิจารณาเหน็จกัษุ จกัษุวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยจกัษุวิญญาณว่า 

  นั &นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อตัตาของเรา”

  “ทา่นเหน็โสต โสตวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยโสตวญิญาณ อยา่งไร รูไ้ด้

อยา่งไร จงึพจิารณาเหน็วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “กระผมเหน็ความดบั รู้ความดบั ในโสต 

  ในโสตวิญญาณ ในธรรมที&รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณ 

  จึงพิจารณาเหน็โสต โสตวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยโสตวิญญาณว่า 

  นั &นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อตัตาของเรา”

       “ทา่นเหน็ฆานะ ฆานวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยฆานวญิญาณ อยา่งไร  

รูไ้ดอ้ยา่งไร จงึพจิารณาเหน็วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา” 

  “กระผม เหน็ความดบั รู้ความดบั ในฆานะ 

  ในฆานวิญญาณ ในธรรมที&รู้ได้ด้วยฆานวิญญาณ 

  จึงพิจารณาเหน็ฆานะ ฆานวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยฆานวิญญาณว่า 

  นั &นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อตัตาของเรา” 
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  “ทา่นเหน็ชวิหา ชวิหาวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยชวิหาวญิญาณ อยา่งไร 

รูไ้ดอ้ยา่งไร จงึพจิารณาเหน็วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “กระผม เหน็ความดบั รู้ความดบั ในชิวหา 

  ในชิวหาวิญญาณ ในธรรมที&รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ

  จึงพิจารณาเหน็ชิวหา ชิวหาวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณว่า 

  นั &นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อตัตาของเรา”

  “ทา่นเหน็กาย กายวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยกายวญิญาณ อยา่งไร     

รูไ้ดอ้ยา่งไร จงึพจิารณาเหน็วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “กระผม เหน็ความดบั รู้ความดบั ในกาย 

  ในกายวิญญาณ ในธรรมที&รู้ได้ด้วยกายวิญญาณ 

  จึงพิจารณาเหน็กาย กายวิญญาณ 

  ธรรมที&รู้ได้ด้วยกายวิญญาณว่า 

  นั &นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อตัตาของเรา”

  “ทา่นเหน็มโน มโนวญิญาณ ธรรมทีFรูไ้ดด้ว้ยมโนวญิญาณ อยา่งไร      

รูไ้ดอ้ยา่งไร จงึพจิารณาเหน็วา่ นั Fนไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่รา ไมใ่ชอ่ตัตาของเรา”

  “กระผม เหน็ความดบั รู้ความดบั ในมโน 

  ในมโนวิญญาณ ในธรรมที&รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ 

  จึงพิจารณาเหน็มโน มโนวิญญาณ 
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  ธรรมที&รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่า 

  นั &นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อตัตาของเรา”

  เมืFอทา่นพระฉนันะกลา่วแลว้อยา่งนีM ทา่นพระมหาจนุทะไดก้ลา่วกะ

ทา่นพระฉนันะดงันีMวา่

  “ดกูรทา่นฉนันะ เพราะฉะนั Mนแล ทา่นควรใสใ่จคาํสั Fงสอนของพระผูม้ ี

พระภาคไวต้ลอดกาลเนืองนิตย ์ดงันีMวา่ 

  บคุคลผูอ้นัตณัหาและทิฐิอาศยัอยู่แล้ว ย่อมมีความหวั &นไหว 

  สาํหรบัผูไ้ม่มีตณัหาและทิฐิอาศยั ย่อมไม่มีความหวั &นไหว 

  เมื&อไม่มีความหวั &นไหว กมี็ความสงบ 

  เมื&อมีความสงบ กไ็ม่มีตณัหาตวัน้อมไปสู่ภพ 

  เมื&อไม่มีตณัหาตวัน้อมไปสู่ภพ 

  กไ็ม่มีการมาเกิด ไปเกิด 

  เมื&อไม่มีการมาเกิดไปเกิด กไ็ม่มีจติุและอปุบติั 

  เมื&อไม่มีจติุและอปุบติั กไ็ม่มีโลกนีU  ไม่มีโลกหน้า 

  ไม่มีระหว่างกลางทั Uงสองโลก 

  นี&แหละที&สดุแห่งทกุข”์

  ครั Mนทา่นพระสารบุีตรและทา่นพระมหาจนุทะ กลา่วสอนทา่นพระฉนันะ

ดว้ยโอวาทนีMแลว้ จงึลุกจากอาสนะ หลกีไป  
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  เมืFอทา่นพระสารบุีตรและทา่นพระมหาจนุทะหลกีไปแลว้ไมน่าน    

ทา่นพระฉนันะไดห้าศาสตรามาฆา่ตวัเสยีทนัท ีทา่นพระสารบุีตรจงึเขา้ไปเฝ้า

พระผูม้พีระภาคยงัทีFประทบั แลว้ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค นั Fง ณ ทีFควร

สว่นขา้งหนึFง พอนั Fงเรยีบรอ้ยแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีMวา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระฉนันะหาศาสตรามาฆา่ตวัเสยีแลว้ 

ทา่นจะมคีติอยา่งไร มสีมัปรายภพอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ดกูรสารบุีตร ฉนันภกิษุพยากรณ์ความเป็นผูไ้มค่วรตาํหนิต่อหน้าเธอ

แลว้มใิชห่รอื” 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ มบีา้นในแควน้วชัชนีามวา่ปพุพชริะ ทีFหมูบ่า้น

นั Mน ทา่นพระฉนันะยงัมสีกุลมติร สกุลสหาย และสกุลคนทีFคอยตาํหนิอยู”่

  “ดกูรสารบุีตร ฉนันภกิษุยงัมสีกุลมติร สกุลสหาย และสกุลทีFคอยตาํหนิ

อยูก่จ็รงิ แต่เราหาเรยีกบุคคลวา่ควรถกูตาํหนิดว้ยเหตุเพยีงเทา่นีMไม ่

  ดกูรสารบุีตร บคุคลใดทิUงกายนีUและยึดมั &นกายอื&น บคุคลนัUนเรา

เรียกว่า ควรถกูตาํหนิ ฉันนภิกษุหามีลกัษณะนัUนไม่ ฉันนภิกษุหาศาสตรา

มาฆ่าตวัอย่างไม่ควรถกูตาํหนิ” 
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  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัพระภาษตินีMแลว้ ทา่นพระสารบุีตรจงึชืFนชม 

ยนิด ีพระภาษติของพระผูม้พีระภาคแล 

kkkkk
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั กลนัทกนิวา-

ปสถาน ใกลพ้ระนครราชคฤห ์ สมยันั Mนแล ทา่นพระวกักลอิาพาธ มทีกุข ์เป็นไข้

หนกั ไดร้บัทกุขเวทนา พกัอยูท่ีFนิเวศน์ของนายชา่งหมอ้

  ครั Mงนั Mน ทา่นพระวกักล ิเรยีกภกิษุผูอ้ปัุฏฐากทั Mงหลายมา 

แลว้กลา่ววา่ 
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  “ทา่นทั Mงหลาย จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั จงถวายบงัคม

พระยคุลบาทดว้ยเศยีรเกลา้ตามคาํของเรา แลว้กราบทลูวา่ พระพทุธเจา้ขา้  

วกักลภิกิษุอาพาธเป็นไขห้นกั ไดร้บัทกุขเวทนา ทา่นถวายบงัคมพระยคุลบาท

ของพระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้ และพวกทา่นจงทลูอยา่งนีMวา่ พระพทุธเจา้ขา้ ไดย้นิ

วา่ ทา่นวกักลภิกิษุขอประทานพระวโรกาส ขอทลูเชญิพระผูม้พีระภาค ทรง

อาศยัความอนุเคราะห ์เสดจ็เขา้ไปหาทา่นวกักลถิงึทีFอยูเ่ถดิ”

  ภกิษุเหลา่นั Mน รบัคาํทา่นวกักลแิลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึท่FีF

ประทบั ถวายอภวิาทแลว้ นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ ไดท้ลูเชญิ 

พระผูม้พีระภาค เสดจ็เขา้ไปหาวกักลภิกิษุถงึทีFอยู ่

  พระผูม้พีระภาคทรงรบันิมนตด์ว้ยดษุณีภาพ

  ครั Mงนั Mนแล พระผูม้พีระภาคทรงครองผา้แลว้ ทรงถอืบาตรและจวีร 

เสดจ็เขา้ไปหาทา่นพระวกักลถิงึทีFอยู ่ทา่นพระวกักลไิดเ้หน็พระผูม้พีระภาค

เสดจ็มาแต่ไกล ครั Mนเหน็แลว้ กล็ุกขึMนจากเตยีง ลาํดบันั Mน พระผูม้พีระภาคได้

ตรสักะทา่นพระวกักลวิา่ 

  “อยา่เลย วกักล ิเธออยา่ลุกจากเตยีงเลย อาสนะเหลา่นีMทีFเขาปลูาดไว ้

มอียู ่เราจะนั FงทีFอาสนะนั Mน”

  พระผูม้พีระภาคประทบันั FงบนอาสนะทีFเขาปลูาดไว ้แลว้ไดต้รสัถาม

ทา่นพระวกักลวิา่ 
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  “ดกูรวกักล ิเธอพอทนไดห้รอื พอยงัอตัภาพใหเ้ป็นไปไดห้รอื ทกุข-

เวทนานั Mนปรากฏวา่ทเุลาลง ไมก่าํเรบิขึMนหรอื” 

  ทา่นพระวกักลกิราบทลูวา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์นไมไ่หว ไมส่ามารถยงัอตัภาพ   

ใหเ้ป็นไปได ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคแ์รงกลา้ มแีต่กาํเรบิขึMน ไมท่เุลาลงเลย 

ทกุขเวทนาปรากฏวา่กาํเรบิขึMน ไมท่เุลาลงเลย”

  “ดกูรวกักล ิเธอไมม่คีวามราํคาญ ไมม่คีวามเดอืดรอ้นอะไรบา้งหรอื”

  “ขา้พระองคม์คีวามราํคาญไมน้่อย มคีวามเดอืดรอ้นอยูไ่มน้่อยเลย”

  “ดกูรวกักล ิกต็วัเธอเอง ไมต่เิตยีนตนเองไดโ้ดยศลีบา้งหรอื”

  “ตวัขา้พระองคเ์อง จะตเิตยีนไดโ้ดยศลีกห็าไม”่

  “ดกูรวกักล ิถา้หากวา่ ตวัเธอเองตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ด ้เมืFอเป็น

เชน่นั Mน เธอจะมคีวามราํคาญและมคีวามเดอืดรอ้นอะไร”

  “ขา้พระองคป์ระสงคจ์ะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค แต่รา่งกายของขา้

พระองคไ์มม่กีาํลงัพอทีFจะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคได”้

  “อยา่เลย วกักล ิรา่งกายอนัเปืFอยเน่าทีFเธอเหน็นีM จะมปีระโยชน์อะไร 

  ดกูรวกักล ิ
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    ผูใ้ดแล เหน็ธรรม ผูนั้ Uนชื&อว่าย่อมเหน็เรา 

    ผูใ้ดเหน็เรา ผูนั้ Uนชื&อว่าย่อมเหน็ธรรม 

  วกักล ิเป็นความจรงิ 

    บคุคลเหน็ธรรม กย่็อมเหน็เรา 

     บคุคลเหน็เรา กย่็อมเหน็ธรรม

  วกักล ิเธอจะสาํคญัความขอ้นั Mนเป็นไฉน 

  รปู เที&ยงหรือไม่เที&ยง”

  “ไมเ่ทีFยง พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง สิFงนั Mนเป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่”

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิ ?งใดไมเ่ที ?ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที ?จะตามเหน็สิ ?งนั <นวา่ นั ?นของเรา นั ?นเป็นเรา นั ?นเป็นตวัตนของเรา

  เวทนา เที&ยงหรือไม่เที&ยง”

  “ไมเ่ทีFยง พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง สิFงนั Mนเป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่”

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้”
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  “กส็ิ ?งใดไมเ่ที ?ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที ?จะตามเหน็สิ ?งนั <นวา่ นั ?นของเรา นั ?นเป็นเรา นั ?นเป็นตวัตนของเรา

  สญัญา เที&ยงหรือไม่เที&ยง”

  “ไมเ่ทีFยง พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง สิFงนั Mนเป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่”

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิ ?งใดไมเ่ที ?ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที ?จะตามเหน็สิ ?งนั <นวา่ นั ?นของเรา นั ?นเป็นเรา นั ?นเป็นตวัตนของเรา

  สงัขาร เที&ยงหรือไม่เที&ยง”

  “ไมเ่ทีFยง พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง สิFงนั Mนเป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่”

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิ ?งใดไมเ่ที ?ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที ?จะตามเหน็สิ ?งนั <นวา่ นั ?นของเรา นั ?นเป็นเรา นั ?นเป็นตวัตนของเรา

  วิญญาณ เที&ยงหรือไม่เที&ยง”

  “ไมเ่ทีFยง พระพทุธเจา้ขา้”
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  “กส็ิFงใดไมเ่ทีFยง สิFงนั Mนเป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่”

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้”

  “กส็ิ ?งใดไมเ่ที ?ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืหนอ 

ที ?จะตามเหน็สิ ?งนั <นวา่ นั ?นของเรา นั ?นเป็นเรา นั ?นเป็นตวัตนของเรา

  เพราะเหตุนั Mนแล วกักล ิอรยิสาวกเหน็อยูอ่ยา่งนีM ยอ่มเบืFอหน่ายทั Mงใน

รปู ทั Mงในเวทนา ทั Mงในสญัญา ทั Mงในสงัขาร ทั Mงในวญิญาณ 

  เมืFอเบืFอหน่าย ยอ่มคลายกาํหนดั เพราะคลายกาํหนดั จติยอ่มหลุดพน้ 

เมืFอหลุดพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยั Fงรูว้า่ หลุดพน้แลว้ ยอ่มทราบชดัวา่ ชาตสิิMนแลว้ 

พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีFควรทาํ ทาํเสรจ็แลว้ กจิอืFนเพืFอความเป็นอยา่งนีM  

มไิดม้”ี

  พระผูม้พีระภาคตรสัสอนทา่นพระวกักลดิว้ยพระโอวาทนีMแลว้ ทรงลุก

จากอาสนะ เสดจ็ไปยงัภเูขาคชิฌกฏู เมืFอพระผูม้พีระภาคเสดจ็หลกีไปแลว้ ไม่

นาน พระวกักลไิดเ้รยีกภกิษุอปัุฏฐากทั Mงหลายมา แลว้กลา่ววา่ 

  “อาวโุส ทา่นจงชว่ยอุม้เราขึMนเตยีง แลว้หามไปยงัวหิารกาฬสลิา     

ขา้งภเูขาอสิคิลิ ิกภ็กิษุเชน่เรา ไยจะสาํคญัวา่ตนพงึทาํกาละในละแวกบา้นเลา่”

  ภกิษุอุปฏัฐากเหลา่นั Mนรบัคาํทา่นวกักลแิลว้ อุม้ทา่นพระวกักลขิึMนเตยีง 

หามไปยงัวหิารกาฬสลิา ขา้งภเูขาอสิคิลิิ
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  ครั Mงนั Mนแล พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีFภเูขาคชิฌกฏูตลอดราตรแีละ

วนัทีFยงัเหลอือยูน่ั Mน เมืFอปฐมยามลว่งไปแลว้ เทวดา ๒ องค ์มฉีววีรรณงดงาม 

ทาํภเูขาคชิฌกฏูใหส้วา่งทั Fวไปทั Mงหมดเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFFประทบั 

ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแลว้ ไดย้นือยู ่ณ สว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ เทวดาองค์

หนึFง ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “พระพทุธเจา้ขา้ วกักลภิกิษุ คดิเพืFอความหลุดพน้” 

  เทวดาอกีองคห์นึFง ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “พระพทุธเจา้ขา้ กว็กักลภิกิษุนั Mนหลุดพน้ดแีลว้ จกัหลุดพน้ไดแ้น่แท”้ 

เทวดาเหลา่นั Mน ไดก้ราบทลูอยา่งนีMแลว้ ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคทาํประ

ทกัษณิแลว้ หายไป ณ ทีFนั Mนเอง 

  ครั Mนพอราตรนีั Mนผา่นไป พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภกิษุทั Mงหลายมา 

รบัสั Fงวา่ 

  “ภกิษุทั Mงหลาย จงพากนัไปหาวกักลภิกิษุถงึทีFอยู ่แลว้จงบอกวกักล-ิ

ภกิษุอยา่งนีMวา่ อาวโุสวกักล ิทา่นจงฟงัพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค         

และคาํของเทวดา ๒ องค ์ 

  ณ ราตรนีีM เมืFอปฐมยามผา่นไป เทวดา ๒ องค ์ผูม้ฉีววีรรณงดงาม 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาค เทวดาองค์

หนึFง ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ วกักลภิกิษุคดิเพืFอความหลุดพน้ เทวดาอกี
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องคห์นึFงไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ วกักลภิกิษุนั Mนหลุดพน้ดแีลว้ จกัหลุด

พน้ไดแ้น่แท ้

  อาวโุสวกักล ิแต่วา่พระผูม้พีระภาคตรสักะทา่นอยา่งนีMวา่ อยา่กลวัเลย 

วกักลจิกัมคีวามตายอนัไมต่ํFาชา้ จกัมกีาลกริยิาอนัไมเ่ลวทราม” 

  ภกิษุเหลา่นั Mนรบัพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาคแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระ 

วกักลถิงึทีFอยู ่ครั Mนแลว้ ไดก้ลา่วกะทา่นวกักลวิา่

  “อาวโุสวกักล ิทา่นจงฟงัพระดาํรสัของพระผูม้พีระภาค และคาํของ

เทวดา ๒ องค”์

  ทา่นพระวกักลเิรยีกภกิษุอปัุฏฐากทั Mงหลายมาแลว้กลา่ววา่ 

  “อาวโุส ทา่นจงชว่ยกนัอุม้เราลงจากเตยีง เพราะวา่ภกิษุเชน่เรานั Fงบน

อาสนะสงูแลว้ จะพงึสาํคญัวา่ตนควรฟงัคาํสั Fงสอนของพระผูม้พีระภาคอยา่งไร

เลา่” 

  ภกิษุเหลา่นั Mนรบัคาํของทา่นพระวกักลแิลว้ กช็ว่ยกนัอุม้ทา่นพระวกักลิ

ลงจากเตยีง 

  เมืFอฟงัพระดาํรสัจบ พระวกักลกิลา่ววา่ 

  “อาวโุส ถา้เชน่นั Mน ทา่นจงชว่ยถวายบงัคมพระยคุลบาทของพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ ตามคาํของผมดว้ยวา่ พระพทุธเจา้ขา้ วกักลภิกิษุ
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อาพาธ เป็นไขห้นกั ไดร้บัทกุขเวทนา เธอถวายบงัคมพระยคุลบาทของพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และยงัไดส้ ั Fงมากราบทลู อยา่งนีMวา่ 

  ขา้พระองคไ์มเ่คลอืบแคลงวา่ 

   รปู ไมเ่ที ?ยง 

   เวทนา ไมเ่ที ?ยง

   สญัญา ไมเ่ที ?ยง

   สงัขาร ไมเ่ที ?ยง

   วญิญาณ ไมเ่ที ?ยง

  ไมส่งสยัวา่ สิ ?งใดไมเ่ที ?ยง สิ ?งนั <นเป็นทกุข ์

  ไมส่งสยัวา่ สิ ?งใดไมเ่ที ?ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา  

  ความพอใจกด็ ีความกาํหนดักด็ ีความรกัใครก่ด็ ีในสิ ?งนั <น 

  มไิดม้แีก่ขา้พระองค”์  

  ภกิษุเหลา่นั Mนรบัคาํทา่นพระวกักลแิลว้หลกีไป เมืFอภกิษุเหลา่นั Mนหลกี

ไปไมน่าน ทา่นพระวกักลกินํ็าเอาศาตรามา

  ภกิษุเหลา่นั Mนเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั นั Fง ณ ทีFควรสว่น

ขา้งหนึFง แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคตามคาํกลา่วของพระวกักลิ

  ครั Mงนั Mนแล พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภกิษุทั Mงหลายมารบัสั Fงวา่ 

  “ไปกนัเถดิ ภกิษุทั Mงหลาย เราจะพากนัไปยงัวหิารกาฬสลิา ขา้งภเูขา

อสิคิลิ ิซึFงเป็นทีFทีFวกักลกุิลบุตรนําเอาศาตรามา”
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  ลาํดบันั Mน พระผูม้พีระภาคเสดจ็ไปยงัวหิารกาฬสลิาพรอ้มดว้ยภกิษุ

เป็นจาํนวนมาก ไดท้อดพระเนตรเหน็ทา่นพระวกักลนิอนคอบดิอยูบ่นเตยีงแต่

ไกลเทยีว กส็มยันั Mนแล ปรากฏกลุม่ควนั กลุม่หมอกลอยไป ทางทศิบรูพา ทศิ

ปจัจมิ ทศิอุดร ทศิทกัษณิ ทศิเบืMองบน ทศิเบืMองตํFา และอนุทศิ 

  ลาํดบันั Mนเอง พระผูม้พีระภาคกต็รสักะภกิษุทั Mงหลายวา่ 

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เธอทั Mงหลายมองเหน็กลุม่ควนั กลุม่หมอก ลอยไป

ทางทศิบรูพา ทศิปจัจมิ ทศิอุดร ทศิทกัษณิ ทศิเบืMองบน ทศิเบืMองตํFา และอนุทศิ

หรอืไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นั Mนกราบทลูวา่ “เหน็ พระพทุธเจา้ขา้”

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย นั Fนแหละคอืมารใจหยาบชา้ คน้หาวญิญาณของ  

วกักลกุิลบุตร ดว้ยคดิวา่วญิญาณของวกักลกุิลบุตร ตั Mงอยู ่ณ ทีFแหง่ไหนหนอ 

  ดกูรภกิษุทั Mงหลาย วกักลกุิลบุตรมวีญิญาณไมไ่ดต้ั Mงอยู ่ปรนิิพพาน

แลว้” 

kkkkk
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  กุลบุตรชาวกรงุสาวตัถผีูห้นึFง ฟงัธรรมกถาในสาํนกัของพระศาสดา   

ถวายชวีติในพระศาสนา ไดบ้รรพชาอุปสมบทแลว้ ไดช้ืFอวา่ พระตสิสเถระ  

  เมืFอเวลาลว่งไป โรคเกดิขึMนในสรรีะของทา่น ต่อมทั Mงหลายประมาณเทา่

เมลด็ผกักาดผดุขึMน มนัโตขึMนโดยลาํดบั ประมาณเทา่เมลด็ถั Fวเขยีว  

ประมาณเทา่เมลด็ถั Fวดาํ ประมาณเทา่เมลด็กระเบา ประมาณเทา่

ผลมะขามป้อม ประมาณเทา่ผลมะตมู แตกแลว้ สรรีะของทา่นได้
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เป็นชอ่งเลก็ชอ่งน้อย ทา่นจงึไดช้ืFอวา่ พระปตูคิตัตตสิสเถระ หมายถงึพระตสิส-

เถระผูม้กีายเน่า ต่อมากระดกูของทา่นไดแ้ตก ผา้นุ่งและผา้หม่เปืMอนดว้ยหนอง

และเลอืด พวกภกิษุลกูศษิยไ์มอ่าจจะปฏบิตัทิา่นได ้จงึพากนัทอดทิMงทา่น

  กธ็รรมดาวา่ พระพทุธเจา้ทั Mงหลายยอ่มไมท่รงละการตรวจดโูลกสิMน   

๒ วาระ คอื ในกาลใกลรุ้ง่ ทรงตรวจดโูลกตั Mงแต่ขอบปากแหง่จกัรวาลมาสูพ่ระ

คนัธกุฎ ีในเวลาเยน็ ทรงตรวจดโูลกตั Mงแต่พระคนัธกุฎอีอกไปภายนอก 

  กใ็นสมยันั Mน พระปตูคิตัตตสิสเถระปรากฏในขา่ยพระญาณของพระผูม้ ี

พระภาคเจา้ พระศาสดาทรงเหน็อุปนิสยัแหง่พระอรหตัของตสิสภกิษุ  ทรงดาํริ

วา่ “ภกิษุนีMถกูพวกลกูศษิยท์อดทิMง เวน้จากเราแลว้กไ็มม่ทีีFพึFงอืFน” 

  จงึเสดจ็ออกจากพระคนัธกุฎ ีเสดจ็ไปสูโ่รงไฟ ทรงลา้งหมอ้ ใสนํ่Mา  ยก

ตั Mงบนเตา เมืFอทรงรอใหนํ้Mารอ้น เสดจ็ไปจบัปลายเตยีงทีFพระตสิสเถระนอน ใน

กาลนั Mน พวกภกิษุกราบทลูวา่

  “ขอพระองคจ์งเสดจ็หลกีไป พระพทุธเจา้ขา้ พวกขา้พระองคจ์กัยกเอง”

  พวกภกิษุชว่ยกนัยกเตยีงนําไปสูโ่รงไฟ พระศาสดาทรงใหนํ้ารางมา 

ทรงเทนํMารอ้นใส ่ทรงสั Fงภกิษุเหลา่นั Mนใหเ้ปลืMองเอาผา้หม่ของพระเถระ ขยาํดว้ย

นํMารอ้น แลว้ใหผ้ึFงแดด ลาํดบันั Mน พระศาสดาประทบัยนือยูใ่กลพ้ระเถระ ทรงรด

สรรีะนั Mนใหชุ้ม่ดว้ยนํMาอุน่ ทรงถสูรรีะของเธอ ใหเ้ธออาบแลว้ เมืFออาบเสรจ็ 

ผา้หม่แหง้แลว้ พระศาสดาทรงชว่ยเธอใหนุ่้งผา้หม่นั Mน ทรงใหข้ยาํผา้กาสาวะทีF

เธอนุ่งดว้ยนํMา แลว้ใหผ้ึFงแดด เมืFอนํMาทีFกายของเธอพอแหง้ ผา้นุ่งนั Mนกแ็หง้ เธอ
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นุ่งผา้กาสาวะผนืหนึFง หม่ผา้กาสาวะผนืหนึFง เป็นผูม้สีรรีะเบา มจีติมอีารมณ์

เป็นหนึFง นอนบนเตยีงแลว้ 

  พระศาสดาประทบัยนื ณ ทีFเหนือศรีษะของเธอ ตรสัวา่

  “ภกิษุ กายของเธอนีMมวีญิญาณไปปราศแลว้ หาอุปการะมไิด ้จกันอน

บนแผน่ดนิ เหมอืนทอ่นไม”้ ดงันีMแลว้ ตรสัพระคาถานีMวา่

    “ไม่นานหนอ กายนีUจกันอนทบัแผน่ดิน

    กายนีUมีวิญญาณไปปราศ อนับคุคลทิUงแล้ว

    ราวกบัท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ ฉะนัUน”

  เมืFอจบเทศนา พระปตูคิตัตตสิสเถระ บรรลุพระอรหตั พรอ้มดว้ยปฏิ-

สมัภิทาแลว้ แมช้นอืFนเป็นอนัมากกไ็ดเ้ป็นพระอรยิบุคคลมพีระโสดาบนั

เป็นตน้  

  ฝา่ยพระเถระบรรลุพระอรหตัแลว้กป็รนิิพพาน พระศาสดาโปรดใหท้าํ

สรรีกจิของทา่น ทรงเกบ็(อฐั)ิธาตุ แลว้โปรดใหท้าํเจดยีไ์ว ้

   พวกภกิษุกราบทลูถามพระศาสดาวา่ 

  “พระพทุธเจา้ขา้ พระปตูคิตัตตสิสเถระ บงัเกดิในทีFไหน”

  “เธอปรนิิพพานแลว้ ภกิษุทั Mงหลาย”
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  “พระพทุธเจา้ขา้ กายของภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยอุปนิสยัแหง่พระอรหตั 

เหน็ปานนั Mน เกดิเป็นกายเน่าเพราะเหตุอะไร กระดกูทั Mงหลายแตกแลว้ เพราะ

เหตุอะไร อะไรเป็นเหตุถงึความเป็นอุปนิสยัแหง่พระอรหตัของทา่น”

  “ผลนีMทั Mงหมดเกดิแลว้แก่ตสิสะ นั Fนกเ็พราะกรรมทีFตวัทาํไว”้

  “กรรมอะไรทีFทา่นทาํไว ้พระพทุธเจา้ขา้”

  “ภกิษุทั Mงหลาย ถา้กระนั Mน พวกเธอจงฟงั” แลว้ทรงนําอดตีนิทานมา

ตรสั ดงัต่อไปนีM

  ในกาลแหง่พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ ตสิสะนีMเป็น

พรานนก ฆา่นกเป็นอนัมากบาํรงุอสิรชน ขายนกทีFเหลอืจากนกทีFใหแ้ก่       

อสิรชนเหลา่นั Mน คดิวา่ “นกทีFเหลอืจากขายอนัเราฆา่เกบ็ไวจ้กัเน่าเสยี” จงึหกั

กระดกูแขง้และกระดกูปีกของนกเหลา่นั Mน ทาํอยา่งทีFมนัไมอ่าจบนิหนีไปได ้

แลว้กองไว ้เขาขายนกเหลา่นั Mนในวนัรุง่ขึMน ในเวลาทีFไดน้กมามากมาย กใ็หปิ้Mง

ไว ้เพืFอประโยชน์ของตน 

  วนัหนึFงเมืFอโภชนะมรีสของเขาสกุแลว้ พระขีณาสพองคห์นึFงเทีFยวไป

เพืFอบณิฑบาต ไดย้นือยูท่ีFประตเูรอืนของเขา เขาเหน็พระเถระแลว้ ยงัจติให้

เลืFอมใสคดิวา่ 
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  “สตัวม์ชีวีติมากมายถกูเราฆา่ตาย กพ็ระผูเ้ป็นเจา้ยนือยูท่ีFประตเูรอืน

ของเราและโภชนะอนัมรีสกม็พีรอ้มอยูภ่ายในเรอืน เราจะถวายบณิฑบาตแก่

ทา่น” 

  ดงันีMแลว้ จงึรบับาตรของพระขณีาสพนั Mน ใสโ่ภชนะอนัมรีสนั Mนใหเ้ตม็

บาตรแลว้ ถวายบณิฑบาตอนัมรีส แลว้ไหวพ้ระเถระดว้ยเบญจางคประดษิฐ ์ 

กลา่ววา่  

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้พงึถงึทีFสดุแหง่ธรรมทีFทา่นเหน็เถดิ”

  พระเถระไดท้าํอนุโมทนาวา่  

  “จงเป็นอยา่งนั Mน”

  “ภกิษุทั Mงหลาย ผลทั Mงหมดนั Fนสาํเรจ็แลว้แก่ตสิสะ ดว้ยอาํนาจแหง่ 

กรรมทีFตสิสะทาํแลว้ในกาลนั Mนนั Fนเอง กายของตสิสะเน่าเปืFอย และกระดกูทั Mง

หลายแตก กด็ว้ยผลของการทบุกระดกูนกทั Mงหลาย 

  ตสิสะบรรลุพระอรหตัดว้ยผลของการถวายบณิฑบาตอนัมรีสแก่     

พระขีณาสพ ดงันีMแล” 

kkkkk
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีFพระวหิารเชตวนั อารามของ

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตพระนครสาวตัถ ีสมยันั Mนแล พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีก

ภกิษุทั Mงหลายวา่ 

  “ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เปรยีบเหมอืนเรอืน ๒ หลงั มปีระตู

ตรงกนั บุรษุผูม้ตีาดยีนือยูร่ะหวา่งกลางเรอืน ๒ หลงันั Mน พงึเหน็

มนุษยก์าํลงัเขา้เรอืนบา้ง กาํลงัออกจากเรอืนบา้ง กาํลงัเดนิมาบา้ง 
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กาํลงัเดนิไปบา้ง ฉนัใด 

  ฉนันั Mนเหมอืนกนัแล เรายอ่มมองเหน็หมูส่ตัวก์าํลงัจตุ ิกาํลงัอุบตั ิเลว 

ประณตี มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณทราม ไดด้ ีตกยาก ดว้ยทพิยจกัษุอนับรสิทุธิ w 

ลว่งจกัษุของมนุษย ์ยอ่มทราบชดัซึFงหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมไดว้า่

  สตัวผ์ูก้าํลงัเป็นอยูเ่หลา่นี< ประกอบดว้ยกายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ 

ไมต่เิตยีนพระอรยิะ เป็นสมัมาทฐิ ิเชื ?อมั ?นกรรมดว้ยอาํนาจสมัมาทฐิ ิ

  เมืFอตายไปแลว้ เขา้ถงึสคุติโลกสวรรคก์ม็ ี

  เมืFอตายไปแลว้ บงัเกดิในหมูม่นุษยก์ม็ ี

  สตัวผ์ูก้าํลงัเป็นอยูเ่หลา่นี< ประกอบดว้ยกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ 

ตเิตยีนพระอรยิะ เป็นมจิฉาทฐิ ิเชื ?อมั ?นกรรมดว้ยอาํนาจมจิฉาทฐิ ิ

  เมืFอตายไปแลว้ เขา้ถงึเปรตวสิยักม็ ี

  เมืFอตายไปแลว้ เขา้ถงึกาํเนิดสตัวเ์ดยีรจัฉานกม็ ี

  เมืFอตายไปแลว้ เขา้ถงึอบาย ทคุต ิวินิบาต นรกกม็ ี

  ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เหลา่นายนิรยบาลจะจบัสตัวน์ั MนทีFสว่นต่างๆ ของ

แขน ไปแสดงแก่พญายมวา่ 

  “ขอเดชะ คนผูนี้Mไมเ่กืMอกลูมารดา ไมเ่กืMอกลูบดิา ไมเ่กืMอกลูสมณะ      

ไมเ่กืMอกลูพราหมณ์ และไมอ่อ่นน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกลู ขอจงลงโทษคนผูนี้M

เถดิ”
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  พญายมสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูทีF ๑ วา่

  “เจา้ไมเ่คยเหน็เทวทตูทีF ๑ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื”

  “ไมเ่คยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “ในหมูม่นุษย ์เดก็เลก็ผูย้งัออ่น นอนหงายกลิMงเกลอืกอยูใ่นปสัสาวะ 

และอุจจาระของตน เจา้ไมเ่คยเหน็บา้งหรอื”

  “เคยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “เจา้นั <นเป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ่ ไมไ่ดค้ดิอยา่งนี<หรอืวา่ ถงึตวัเรากม็ี

ความเกดิเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเกดิไปได ้เอาเถดิ เราจะทาํความดทีาง

กาย วาจา และใจ”

  “ไมเ่คยคดิ เพราะมวัประมาทอยู ่พระเจา้ขา้”

  พญายมครั Mนสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูทีF  ๑ แลว้             

จงึสอบสวน ซกัไซไ้ลเ่ลยีงถงึเทวทตูทีF  ๒ วา่

  “เจา้ไมเ่คยเหน็เทวทตูทีF ๒ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื”

  “ไมเ่คยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบุรษุมอีาย ุ๘๐ ปี ... ๙๐ ปี ... หรอื ๑๐๐ ปี    

เป็นคนชรา มซีีFโครงคด หลงัโก่ง หลงัคอ่ม ถอืไมเ้ทา้ เดนิงกๆ เงิFนๆ เก้ๆ  กงัๆ  
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หมดความเป็นหนุ่มสาว ฟนัหกั ผมหงอก ศรีษะลา้น หนงัเหีFยว ตวัตกกระ     

เจา้ไมเ่คยเหน็บา้งหรอื”

  “เคยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “เจา้นั <นเป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ่ ไมไ่ดค้ดิอยา่งนี<หรอืวา่ ถงึตวัเรากม็ี

ความแก่เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแก่ไปได ้เอาเถดิ เราจะทาํความด ีทาง

กาย วาจา และใจ”

  “ไมเ่คยคดิ เพราะมวัประมาทอยู ่พระเจา้ขา้”

  พญายมครั Mนสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูทีF ๒ แลว้             

จงึสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีง ถงึเทวทตูทีF ๓ วา่

  “เจา้ไมเ่คยเหน็เทวทตูทีF ๓ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื”

  “ไมเ่คยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบุรษุเจบ็ป่Fวย ประสบทกุข ์เป็นไขห้นกั นอนจม

อยูใ่นปสัสาวะและอุจจาระของตน ผูอ้ืFนตอ้งชว่ยพยงุใหลุ้กขึMน ชว่ยป้อนอาหาร 

เจา้ไมเ่คยเหน็บา้งหรอื” 

  “เคยเหน็ พระเจา้ขา้”
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  “เจา้นั <นเป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ่ ไมไ่ดค้ดิอยา่งนี<หรอืวา่ ถงึตวัเรากม็ี

ความป่ ?วยไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความป่ ?วยไขไ้ปได ้เอาเถดิ เราจะทาํความดี

ทางกาย วาจา และใจ”

  “ไมเ่คยคดิ เพราะมวัประมาทอยู ่พระเจา้ขา้”

  พญายมครั Mนสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูทีF ๓ แลว้             

จงึสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีง ถงึเทวทตูทีF ๔ วา่ 

  “เจา้ไมเ่คยเหน็เทวทตูทีF ๔ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื”

  “ไมเ่คยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “ในหมูม่นุษย ์พระราชารบัสั Fงใหจ้บัโจรผูป้ระพฤตผิดิมาแลว้ ลงอาญา

ดว้ยประการต่างๆ คอื ใหเ้ฆีFยนดว้ยแสบ้า้ง ดว้ยหวายบา้ง ใหต้ดีว้ยไมพ้ลอง 

บา้ง ตดัมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตดัทั Mงมอืและเทา้บา้ง ตดัใบหบูา้ง ตดัจมกูบา้ง    

ตดัทั Mงใบหแูละจมกูบา้ง วางกอ้นเหลก็แดงบนศรีษะบา้ง ถลกหนงัศรีษะแลว้ขดั

ใหข้าวเหมอืนสงัขบ์า้ง เอาไฟยดัปากจนเลอืดไหลเหมอืนปากราหบูา้ง เอาผา้

พนัตวัราดนํMามนัแลว้จดุไฟเผาบา้ง พนัมอืแลว้จดุไฟต่างคบบา้ง ถลกหนงัตั Mงแต่

คอถงึขอ้เทา้ ใหลุ้กเดนิเหยยีบหนงัจนลม้ลงบา้ง ถลกหนงัตั Mงแต่คอถงึบั Mนเอว 

ทาํใหม้องดเูหมอืนนุ่งผา้คากรองบา้ง สวมปลอกเหลก็ทีFขอ้ศอกและเขา่  

แลว้เสยีบหลาวทั Mง ๕ ทศิ เอาไฟเผาบา้ง ใชเ้บด็เกีFยวหนงั เนืMอ เอน็ ออกมาบา้ง 

เฉอืนเนืMอออกเป็นแวน่ๆ เหมอืนเหรยีญกษาปณ์บา้ง เฉอืนหนงั เนืMอ เอน็ออก 

เหลอืไวแ้ต่กระดกูบา้ง ใชห้ลาวแทงชอ่งหใูหท้ะลุถงึกนับา้ง เสยีบใหต้ดิดนิแลว้
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จบัเขาหมนุไดร้อบบา้ง ทบุกระดกูใหแ้หลกแลว้ถลกหนงัออกเหลอืไวแ้ต่กองเนืMอ

เหมอืนตั Fงใบไมบ้า้ง รดตวัดว้ยนํMามนัทีFกาํลงัเดอืดพลา่นบา้ง ใหส้นุขักดักนิจน

เหลอืแต่กระดกูบา้ง ใหน้อนบนหลาวทั Mงเป็นบา้ง ตดัศรีษะออกดว้ยดาบบา้ง  

เจา้ไมเ่คยเหน็บา้งหรอื”

  “เคยเหน็ พระเจา้ขา้” 

  “เจา้นั <นเป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ่ ไมไ่ดค้ดิอยา่งนี<หรอืวา่ ไดย้นิวา่สตัว์

ผูท้าํบาปกรรมไวเ้หลา่นั <น จะถกูลงอาญาดว้ยประการต่างๆ เหน็ปานนี<ใน

ปจัจบุนั ไมจ่าํเป็นตอ้งกลา่วถงึชาตหิน้า เอาเถดิ เราจะทาํความดทีางกาย วาจา 

และใจ”

  “ไมเ่คยคดิ เพราะมวัประมาทอยู ่พระเจา้ขา้”

  พญายมครั Mนสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูทีF ๔ แลว้             

จงึสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีง ถงึเทวทตูทีF ๕ วา่

  “เจา้ไมเ่คยเหน็เทวทตูทีF ๕ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื”

  “ไมเ่คยเหน็ พระเจา้ขา้”

  “ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบุรษุทีFตาย ๑ วนั ๒ วนั หรอื ๓ วนั พองขึMน 

เป็นสเีขยีว มนํีMาเหลอืงแตกซ่าน เจา้ไมเ่คยเหน็บา้งหรอื”

  “เคยเหน็ พระเจา้ขา้”
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  “เจา้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ่ ไมไ่ดค้ดิอยา่งนี<หรอืวา่ ถงึตวัเรากม็ี

ความตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้เอาเถดิ เราจะทาํความด ีทาง

กาย วาจา และใจ”

  “ไมเ่คยคดิ เพราะมวัประมาทอยู ่พระเจา้ขา้”

  “เจา้ไมไ่ดท้าํความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมวัประมาทอยู ่     

เอาเถดิ เราจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีFประมาท  

  กบ็าปกรรมนีU  บิดามารดา พี&ชายน้องชาย พี&สาวน้องสาว  มิตร  

อาํมาตย ์ ญาติสาโลหิต  สมณพราหมณ์ เทวดา ไม่ได้ทาํให้เจ้าเลย       

เจ้าทาํเองแท้ๆ  เจ้านั &นเองต้องรบัผลของบาปกรรมนัUน”

  พญายมครั Mนสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูทีF ๕ นั Mน แลว้กนิ็Fงเฉย 

  นายนิรยบาลจงึลงอาญาดว้ยเครืFองพนัธนาการ ๕ อยา่ง คอื 

  ตอกตะปเูหลก็รอ้นแดงที ?มอื ๒ ขา้ง ที ?เทา้ ๒ ขา้ง และที ?กลางอก 

  เอาขวานถาก 

  จบัเขาเอาเทา้ขึ<น เอาศรีษะลง เอามดีเฉอืน 

  จับเขาเทยีมรถแลน่กลบัไปกลบัมาบนพื<นดนิอนัรอ้นลุกเป็นเปลวโชตชิว่ง

  บงัคบัเขาขึ<นลงภเูขาถ่านเพลงิลกูใหญ่ที ?ไฟลุกโชน

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?

บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป
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  นายนิรยบาลจบัเขาเอาเทา้ขึMน เอาศรีษะลง ทุม่ลงในโลหกุมภอีนัรอ้น

แดงลุกเป็นแสงไฟ เขาถกูตม้เดอืดจนตวัพองในโลหกุมภนีั Mน เขาเมืFอถกูตม้

เดอืดจนตวัพอง บางครั MงลอยขึMน บางครั Mงจมลง บางครั Mงลอยขวาง 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นโลหกุมภอีนัรอ้นแดง

นั <น แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  นายนิรยบาลจงึทุม่เขาลงในมหานรก กม็หานรกนั Mน ม ี๔ มมุ ๔ ประต ู

แบง่ออกเป็นสว่น มกีาํแพงเหลก็ลอ้มรอบ ครอบดว้ยฝาเหลก็ มหานรกนั MนมพีืMน

เป็นเหลก็ ลุกโชนโชตชิว่ง แผไ่ปไกลดา้นละ ๑๐๐ โยชน์ ตั Mงอยูท่กุเมืFอ เปลวไฟ

แหง่มหานรกนั MนลุกโพลงขึMน

  จากฝาดา้นทศิตะวนัออกจรดฝาดา้นทศิตะวนัตก 

  จากฝาดา้นทศิตะวนัตกจรดฝาดา้นทศิตะวนัออก 

  จากฝาดา้นทศิเหนือจรดฝาดา้นทศิใต ้ 

  จากฝาดา้นทศิใตจ้รดฝาดา้นทศิเหนือ 

  จากเบืMองลา่งจรดเบืMองบน 

  จากเบืMองบนจรดเบืMองลา่ง 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้นอยูใ่นมหานรกนั <น แต่ยงัไม่

ตายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  บางครั Mงบางคราว เมืFอลว่งกาลไปนาน ประตดูา้นทศิตะวนัออก ของ

มหานรกนั Mนจะถกูเปิด เขาจะวิFงไปทีFประตนูั Mนอยา่งรวดเรว็ ถกูไฟไหมผ้วิบา้ง 
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ไหมห้นงับา้ง ไหมเ้นืMอบา้ง ไหมเ้อน็บา้ง แมก้ระดกูทั Mงหลายกม็อดไหมเ้ป็นควนั 

อวยัวะทีFถกูแยกออกแลว้จะกลบัคงรปูเดมิทนัท ีในขณะทีFเขามาถงึ ประตนูั Mนจะ

ถกูปิด 

  เขาจงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้นอยูใ่นมหานรกนั <น  

แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  บางครั Mงบางคราว เมืFอลว่งกาลไปนาน ประตดูา้นทศิตะวนัตก ของ 

มหานรกนั Mนจะถกูเปิด เขาจะวิFงไปทีFประตนูั Mนอยา่งรวดเรว็ ถกูไฟไหมผ้วิบา้ง 

ไหมห้นงับา้ง ไหมเ้นืMอบา้ง ไหมเ้อน็บา้ง แมก้ระดกูทั Mงหลายกม็อดไหมเ้ป็นควนั 

อวยัวะทีFถกูแยกออกแลว้จะกลบัคงรปูเดมิทนัท ีในขณะทีFเขามาถงึประตนูั Mนจะ

ถกูปิด 

  เขาจงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นมหานรกนั <น  

แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  บางครั Mงบางคราว เมืFอลว่งกาลไปนาน ประตดูา้นทศิเหนือ ของมหา

นรกนั Mนจะถกูเปิด เขาจะวิFงไปทีFประตนูั Mนอยา่งรวดเรว็ ถกูไฟไหมผ้วิบา้ง  

ไหมห้นงับา้ง ไหมเ้นืMอบา้ง ไหมเ้อน็บา้ง แมก้ระดกูทั Mงหลายกม็อดไหมเ้ป็นควนั  

อวยัวะทีFถกูแยกออกแลว้จะกลบัคงรปูเดมิทนัท ีในขณะทีFเขามาถงึ ประตนูั Mนจะ

ถกูปิด 

  เขาจงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นมหานรกนั <น     

แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป
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  บางครั Mงบางคราว เมืFอลว่งกาลไปนาน ประตดูา้นทศิใต ้ของมหานรก

นั Mนจะถกูเปิด เขาจะวิFงไปทีFประตนูั Mนอยา่งรวดเรว็ ถกูไฟไหมผ้วิบา้ง ไหมห้นงั

บา้ง ไหมเ้นืMอบา้ง ไหมเ้อน็บา้ง แมก้ระดกูทั Mงหลายกม็อดไหมเ้ป็นควนั อวยัวะทีF

ถกูแยกออกแลว้จะกลบัคงรปูเดมิทนัท ีในขณะทีFเขามาถงึ ประตนูั Mนจะถกูปิด 

  เขาจงึเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นมหานรกนั <น  แต่

ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป  

  บางครั Mงบางคราว เมืFอลว่งกาลไปนาน ประตมูหานรกดา้นทศิตะวนั

ออกจะถกูเปิด เขาจะวิFงไปทีFประตนูั Mนอยา่งรวดเรว็ เมืFอเขาวิFงไปอยา่งรวดเรว็จงึ

ถกูไฟไหมผ้วิบา้ง ไหมห้นงับา้ง ไหมเ้นืMอบา้ง ไหมเ้อน็บา้ง แมก้ระดกูทั Mงหลายก็

มอดไหมเ้ป็นควนั อวยัวะทีFถกูแยกออกแลว้จะกลบัคงรปูเดมิทนัท ีแต่เขาจะ

ออกทางประตนูั Mนได้

  รอบๆ มหานรกนั Mน มคีถูนรกขนาดใหญ่อยู ่เขาตกลงในคถูนรกนั Mน 

สตัวป์ากเขม็ทั Mงหลายในคถูนรกนั Mนยอ่มเจาะผวิ เจาะผวิแลว้ เจาะเอน็   

เจาะเอน็แลว้ จงึเจาะกระดกู เจาะกระดกูแลว้ จงึกนิเยืFอในกระดกู 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นมหานรกนั <น       แต่

ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  รอบๆ คถูนรกนั Mน มกุีกกุลนรกขนาดใหญ่อยู ่เขาตกลงในกุกกุลนรก

นั Mน
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  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นกุกกุลนรกนั <น แต่ยงั

ไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  รอบๆ กุกกุลนรกนั Mน มปี่FางิMวขนาดใหญ่สงู ๑ โยชน์ มหีนามยาว ๑๖ 

องคลุ ีรอ้นแดงลุกเป็นแสงไฟ นายนิรยบาลบงัคบัเขาขึMนลงทีFป่FางิMวนั Mน 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นป่ ?างิ<วนั <น แต่ยงัไม่

ตายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  รอบๆ ป่FางิMวนั Mนมปี่Fาไมท้ีFมใีบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู ่เขาเขา้ไปในป่Fาไม้

ทีFมใีบเป็นดาบนั Mน ใบไมท้ีFเป็นดาบถกูลมพดัแลว้จะตดัมอืเขาบา้ง ตดัเทา้บา้ง 

ตดัมอืและเทา้บา้ง ตดัหบูา้ง ตดัจมกูบา้ง ตดัหแูละจมกูบา้ง 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้นอยูใ่นป่ ?าไมท้ี ?มใีบเป็น ดาบ

นั <น แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  รอบๆ ป่Fาไมท้ีFมใีบเป็นดาบนั Mน มแีมนํ่MาอนัมนํีMาเป็นดา่งขนาดใหญ่อยู ่

เขาตกลงในแมนํ่MาอนัมนํีMาเป็นดา่งนั Mน ลอยไปตามกระแสบา้ง ทวนกระแสบา้ง 

ตามกระแสและทวนกระแสบา้ง 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นนรกแมนํ่<าอนัมนํี<า 

เป็นดา่งนั <น แต่ยงัไมต่ายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  นายนิรยบาลใชเ้บด็เกีFยวสตัวน์รกนั MนขึMนมาวางไวบ้นบกแลว้ถามเขา

อยา่งนีMวา่
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  “พอ่มหาจาํเรญิ เจา้ตอ้งการอะไร”

  “ขา้พเจา้หวิ เจา้ขา้” 

  นายนิรยบาลจงึใชข้อเหลก็อนัรอ้นแดงลุกเป็นแสงไฟเกีFยวปากใหอ้า้ 

แลว้ใสก่อ้นโลหะอนัรอ้นแดงลุกเป็นแสงไฟเขา้ไปในปาก กอ้นโลหะนั Mนจงึไหม ้

รมิฝีปากบา้ง ไหมป้ากบา้ง ไหมค้อบา้ง ไหมท้อ้งบา้ง ไสใ้หญ่บา้ง ไสน้้อยของ

เขาบา้ง ออกมาทางทวารหนกั 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้น อยูใ่นนรกนั <น แต่ยงัไม่

ตายตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป

  นายนิรยบาลถามเขาวา่

  “พอ่มหาจาํเรญิ เจา้ตอ้งการอะไร” 

  “ขา้พเจา้กระหาย เจา้ขา้”

  นายนิรยบาลจงึใชข้อเหลก็อนัรอ้นแดงลุกเป็นแสงไฟเกีFยวปากใหอ้า้ 

แลว้กรอกนํMาทองแดงอนัรอ้นแดงลุกเป็นแสงไฟเขา้ไปในปาก นํMาทองแดงนั Mนจงึ

ลวกรมิฝีปากบา้ง ลวกปากบา้ง ลวกคอบา้ง ลวกทอ้งบา้ง ไสใ้หญ่บา้ง ไสน้้อย

ของเขาบา้ง ออกมาทางทวารหนกั 

  เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนกั เผด็รอ้นอยูใ่นนรกนั <น แต่ยงัไมต่าย

ตราบเทา่ที ?บาปกรรมนั <นยงัไมส่ิ<นไป นายนิรยบาลจงึโยนเขาเขา้ไปในมหานรก

อกี
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  ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เรืFองเคยมมีาแลว้ พญายมไดค้ดิอยา่งนีMวา่ 

  เหลา่สตัวท์ีFทาํบาปอกุศลกรรมไวใ้นโลก ถกูนายนิรยบาลทรมานดว้ย

วธิกีารต่างๆ  

  โอหนอ ขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย ์

  ขอพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพึงเสดจ็อบุติัในโลก 

  ขอเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค ์

  ขอพระองคพึ์งแสดงธรรมแก่เรา 

  และขอเราพึงรู้ทั &วถึงธรรมของพระองค์

  ดกูรภกิษุทั Mงหลาย เราไดฟ้งัความนั Mนจากสมณะหรอืพราหมณ์อืFนแลว้

จงึกลา่วอยา่งนีMกห็าไม ่แต่เรากลา่วสิFงทีFเรารูเ้อง เหน็เอง ทราบเองเทา่นั Mน”

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสัไวยากรณภาษติดงันีM ครั Mนแลว้พระสคุตผู้

ศาสดา กไ็ดต้รสัคาถาประพนัธต่์อไปอกีดงันีMวา่

  “นรชนเหล่าใดเป็นมาณพ อนัเทวทตูตกัเตือนแล้ว 

  ประมาทอยู่ 

  นรชนเหล่านัUนจะเข้าถึงหมู่สตัวเ์ลว 

  เศร้าโศกสิUนกาลนาน 

206



  ส่วนนรชนเหล่าใด เป็นสตับรุษุผูส้งบระงบัในโลกนีU  

  อนัเทวทตูตกัเตือนแล้ว 

  ย่อมไม่ประมาทในธรรมของพระอริยะในกาลไหนๆ 

  เหน็ภยัในความถือมั &นอนัเป็นเหตแุห่งชาติและมรณะ

  แล้วไม่ถือมั &น 

  หลดุพ้นในธรรมเป็นที&สิUนชาติและมรณะได้ 

  นรชนเหล่านัUนเป็นผูถึ้งความเกษม 

  มีสขุ ดบัสนิทในปัจจบุนั 

  ล่วงเวรและภยัทั Uงปวง 

  และเข้าไปล่วงทกุขท์ั Uงปวงได้” 

kkkkk
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  พระศาสดาเสดจ็ไปยงันิเวศน์ของกฎุุมพีผูห้นึFง ผูท้ีFภรรยาและบดิาตาย 

และบุตรเพิFงเสยีชวีติไป แลว้ตรสัถามกุฎุมพนีั Mน ผูม้าถวายบงัคมแลว้นั Fงอยูว่า่ 

  “อาวโุส ทา่นเศรา้โศกหรอื” 

  กุฎุมพนีั Mนกราบทลูวา่

   “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ศรา้โศกตั Mงแต่บุตรของ

208

เ ป รี ย บค ว ามต าย
เ หมื อ น งู ล อกค ร าบ

อุรคชาดก

AUDIO 6.2 

 © Bahman Farzad



ขา้พระองคต์ายไปแลว้” 

  “อาวโุส 

  ชื ?อวา่สิ ?งที ?มกีารแตกทาํลายเป็นธรรมดา ยอ่มจะแตกทาํลายไป 

  ชื ?อวา่สิ ?งที ?มกีารพนิาศไปเป็นธรรมดา ยอ่มจะพนิาศไป 

  กแ็หละ สิ ?งที ?มกีารแตกและการพนิาศไปนั <น 

  จะมแีก่คนผูเ้ดยีวเทา่นั <น กห็ามไิด ้

  จะมใีนหมูบ่า้นเดยีวเทา่นั <น กห็ามไิด ้

  ชื&อว่าสภาวธรรม คือ ความไม่ตาย 

  ย่อมไม่มีในภพทั Uงสาม ในจกัรวาลอนัหาประมาณมิได้ 

  แมส้งัขารอยา่งหนึ ?งซึ ?งสามารถดาํรงอยูโ่ดยภาวะนั <นเทา่นั <น 

  ชื ?อวา่เที ?ยง ยั ?งยนื ยอ่มไมม่ ี

  สตัวท์ั <งปวงมคีวามตายเป็นธรรมดา 

  สงัขารทั <งหลายมกีารแตกสลายไปเป็นธรรมดา 

  แมโ้บราณกบณัฑติทั <งหลาย เมื ?อบุตรตายแลว้ 

  คดิวา่ สิ ?งที ?มกีารพนิาศไปเป็นธรรมดา พนิาศไปแลว้ 

  จงึไมเ่ศรา้โศกเลย” 

  กฎุุมพีนั Mนไดท้ลูอาราธนา พระองคจ์งึทรงนําเอาเรืFองในอดตีมาสาธก 

ดงัต่อไปนีM 
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อรุคชาดก ว่าด้วย เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

  ในอดตีกาล เมืFอพระเจา้พรหมทตัครองราชสมบตัอิยูใ่นนครพาราณส ี

พระโพธสิตัวบ์งัเกดิในสกุลพราหมณ์ ณ หมูบ่า้นใกลป้ระตเูมอืงพาราณส ี 

สั Fงสมทรพัยส์มบตัไิวเ้ลีMยงชพีดว้ยกสกิรรม 

  พระโพธสิตัวน์ั Mนไดม้บุีตร ๒ คน คอื ชาย ๑ หญงิ ๑ เมืFอบุตรชาย 

เจรญิวยัแลว้ ไดแ้ต่งงานกบัหญงิทีFสกุลเสมอกนั รวมนางทาส ีเป็น ๖ คน  

ดว้ยกนั คอื พระโพธสิตัว ์ภรรยา บุตรชาย บุตรสาว ลกูสะใภ ้และทาส ี 

  ชนเหลา่นั Mนเป็นผูส้มคัรสมานยนิด ีอยูก่นัดว้ยความรกั พระโพธสิตัวไ์ด้

ใหโ้อวาทแก่คนทั Mง ๕ อยา่งนีMวา่ 

  “ทา่นทั <งหลายจงใหท้านโดยนิยามตามทาํนองที ?หาไดเ้ทา่นั <น 

  จงรกัษาศลี กระทาํอโุบสถกรรม 

  เจรญิมรณสัสต ิ

  จงกาํหนดถงึภาวะ คอื ความตายของทา่นทั <งหลาย 

  เพราะความตายของสตัวเ์หลา่นี< เป็นของยั ?งยนื ชวีติไมย่ั ?งยนื 

  สงัขารทั <งปวงไมเ่ที ?ยง มคีวามเสื ?อมสิ<นไปเป็นธรรมเทยีว 

  ทา่นทั <งหลายจงเป็นผูไ้มป่ระมาททั <งกลางคนื และกลางวนัเถดิ” 

  ชนทั Mง ๕ นั Mนรบัโอวาทวา่ “สาธ”ุ เป็นผูไ้มป่ระมาท เจรญิมรณสตอิยู่
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  อยูม่าวนัหนึFง พระโพธสิตัวไ์ปนาพรอ้มกบับุตรชาย พระโพธสิตัวไ์ถนา 

บุตรลากขยะมาเผา ในทีFไมไ่กลบุตรนั Mน มอีสรพษิอยูใ่นจอมปลวก ควนัไฟไดไ้ป

กระทบตาของอสรพษินั Mน มนัโกรธ เลืMอยออกมาคดิวา่ ภยัเกดิแก่เราเพราะ   

คนผูนี้M จงึกดับุตรชายจมทั Mง ๔ เขีMยว เขาลม้ลงตายทนัท ี  

  พระโพธสิตัวเ์หลยีวมาดเูหน็บุตรชายนั Mนลม้ลง จงึหยดุโคแลว้เขา้ไปด ู 

รูว้า่บุตรชายตายแลว้ จงึยกบุตรขึMน ใหน้อนอยูท่ีFโคนไม ้คลุมไวด้ว้ยผา้         

ไมร่อ้งไห ้ไมป่รเิทวนาการรํFาไร ไถนาไปพลาง กาํหนดถงึเฉพาะความเป็น 

อนิจจงัวา่

  กส็ิ ?งที ?มกีารแตกเป็นธรรมดา แตกไปแลว้ 

  สิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดา ตายไปแลว้ 

  สงัขารทั <งปวงไมเ่ที ?ยง สาํเรจ็ดว้ยความตาย

  พระโพธสิตัวน์ั Mนเหน็บุรษุผูคุ้น้เคยกนัคนหนึFงเดนิมาใกล้ๆ  จงึถามวา่ 

  “จะไปเรอืนหรอืพอ่” 

  เขากลา่ววา่  “จะ้”

  “ถา้อยา่งนั Mน ทา่นชว่ยแวะไปยงัเรอืนของพวกเรา บอกกะนาง     

พราหมณวีา่ วนันีMไมต่อ้งนําภตัตาหารมาใหค้นสองคนเหมอืนดงัก่อน ใหนํ้า

อาหารมาสาํหรบัคนผูเ้ดยีวเทา่นั Mน และเมืFอก่อนทาสผีูเ้ดยีวเทา่นั Mนนําอาหารมา 

แต่วนันีMใหค้นทั Mง ๔ นุ่งหม่ผา้ขาว ถอืของหอมและดอกไมม้า”
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  บุรษุนั Mนรบัคาํ แลว้ไปบอกขา่วแก่นางพราหมณ ีนางพราหมณถีามวา่ 

  “ดกูรพอ่ ขา่วนีMใครใหท้า่นมา”

  “พราหมณ์ใหม้าจะ้ แมเ่จา้” 

  นางพราหมณนีั Mนรูไ้ดว้า่ บุตรชายตายแลว้ แมค้วามโศกเศรา้กไ็มไ่ดม้ี

แก่นางพราหมณ์นั Mน กน็างเป็นผูอ้บรมจติไวด้แีลว้ 

  นางนุ่งหม่ผา้ขาวถอืของหอมและดอกไม ้ถอือาหาร แลว้ไดไ้ปพรอ้ม

กบัคนทั Mง ๔ ไมม่ใีครรอ้งไหห้รอืมคีวามรํFาไร 

  พระโพธสิตัวน์ั Fงบรโิภคอาหารในรม่เงาทีFบุตรชายนอนอยูน่ั Fนแหละ  

เมืFอบรโิภคอาหารเสรจ็ คนทั Mงหมดกช็ว่ยกนัขนฟืนมา ยกบุตรชายนั MนขึMนสูเ่ชงิ

ตะกอน บชูาดว้ยของหอมและดอกไม ้แลว้เผา นํMาตาแมห้ยดเดยีวกไ็มไ่ดม้แีก่

ใครๆ ทั Mงหมดเป็นผูเ้จรญิมรณสัสตไิวด้แีลว้

  ดว้ยเดชแหง่ศลีของชนเหลา่นั Mน ภพแหง่ทา้วสกักะเกดิอาการรอ้น  

ทา้วสกักะนั Mนทรงใครค่รวญวา่ ใครหนอประสงคจ์ะใหเ้ราเคลืFอนจากทีF เมืFอทรง

ทราบวา่ภพรอ้นเพราะเดชแหง่คณุของชนเหลา่นั Mน ทรงมพีระมนสัเลืFอมใส  ทรง

ดาํรวิา่ 

  “เราไปยงัสาํนกัของชนเหลา่นีM ทาํใหเ้ขาบนัลอืสหีนาท ในเวลาเสรจ็สิMน 

การบนัลอืสหีนาท จงึกระทาํนิเวศน์ของชนเหลา่นั Mนใหเ้ตม็ดว้ยรตันะทั Mง ๗ ยอ่ม

จะควร” 

212



  ทา้วสกักะจงึเสดจ็ไปในทีFนั Mนโดยเรว็ แลว้ประทบัยนือยูท่ีFขา้งป่Fาชา้ ตรสั

วา่ 

  “ดกูรพอ่ พวกทา่นทาํอะไรกนั” 

  พระโพธสิตัวก์ลา่ววา่ “นาย พวกเราเผามนุษยค์นหนึFง” 

  “พวกทา่นจกัไมเ่ผามนุษย ์แต่เหน็จะฆา่เนืMอตวัหนึFงแลว้จงึปิMงอยู”่ 

  “ขอ้นั Mนกห็ามไิด ้พวกเราเผาเฉพาะมนุษยเ์ทา่นั Mน” 

  “ถา้อยา่งนั Mน เขาคงจะเป็นมนุษยท์ีFมเีวรกบัพวกทา่น”

  พระโพธสิตัวจ์งึกลา่วกะทา้วสกักะนั Mนวา่ 

  “นาย เขาเป็นบุตรผูเ้กดิแต่อกของพวกเรา ไมใ่ชค่นมเีวรกนั”

  “ถา้อยา่งนั Mน เขาคงจะเป็นบุตรผูท้ีFไมเ่ป็นทีFรกัของทา่น”

  “นาย เขาเป็นบุตรทีFรกัยิFงของขา้พเจา้”

  “เมืFอเป็นเชน่นั Mน เพราะเหตุไรทา่นจงึไมร่อ้งไห”้

  พระโพธสิตัวจ์งึบอกถงึเหตุทีFไมร่อ้งไหว้า่

  “บุตรของขา้พเจา้ละทิ<งรา่งกายของตนไป ดจุงลูะทิ<งคราบเก่า 

  เมื ?อรา่งกายแหง่บุตรของขา้พเจา้ใชอ้ะไรไมไ่ด ้ทาํกาละไปแลว้อยา่งนี< 

  บุตรของขา้พเจา้ถกูเผาอยู ่ยอ่มไมรู่ส้กึถงึความรํ ?าไรของหมูญ่าต ิ 
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  เพราะฉะนั <น ขา้พเจา้จงึไมเ่ศรา้โศกถงึเขา 

  คติของตนมอียา่งใด เขากย็อ่มไปสูค่ตขิองตนอยา่งนั <น”

  ทา้วสกักะไดท้รงฟงัคาํของพระโพธสิตัวแ์ลว้ ตรสัถามนางพราหมณวีา่

  “ดกูรแม ่เขาเป็นอะไรกบัทา่น”

  นางพราหมณนีั Mน ตอบวา่ “นาย เขาเป็นบุตรทีFขา้พเจา้บรหิารดว้ย

ครรภถ์งึ ๑๐ เดอืน ใหด้ืFมถนัแลว้บาํรงุเลีMยงใหเ้จรญิเตบิโต” 

  “บดิาไมร่อ้งไหเ้พราะเป็นบุรษุกย็กไว ้สว่นหทยัของมารดาออ่นโยน 

เพราะเหตุไร ทา่นจงึไมร่อ้งไห”้ 

  นางพราหมณนีั Mน จงึบอกถงึเหตุทีFไมร่อ้งไหว้า่

  “บุตรของดฉินันี< ดฉินัมไิดเ้ชื<อเชญิใหเ้ขามาจากปรโลก เขากม็าเอง 

  แมเ้มื ?อจะไปจากมนุษยโ์ลกนี< ดฉินักม็ไิดอ้นุญาตใหเ้ขาไป 

  เขามาอยา่งใด เขากไ็ปอยา่งนั <น 

  การปรเิทวนาถงึการที ?บุตรของดฉินัไปจากมนุษยโลกนั <น 

  จะเกดิประโยชน์อะไร 

  บุตรของดฉินัถกูเผาอยู ่ยอ่มไมรู่ส้กึถงึความรํ ?าไรของพวกญาต ิ

  เพราะฉะนั <น ดฉินัจงึไมเ่ศรา้โศกถงึเขา 

  คติของเขามอียา่งใด เขากไ็ปสูค่ตขิองตนอยา่งนั <น”
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  ครั Mนทา้วสกักะไดส้ดบัถอ้ยคาํของนางพราหมณแีลว้ จงึตรสัถาม    

น้องสาววา่ 

  “แน่ะแม ่เขาเป็นอะไรกบัเธอ” 

  น้องสาวนั Mน ตอบวา่ “เขาเป็นพีFชายของดฉินัจะ้ นาย”

  “แน่ะแม ่ธรรมดาน้องสาวทั Mงหลาย ยอ่มมคีวามสเินหารกัใครพ่ีFชาย 

เพราะเหตุไรเธอจงึไมร่อ้งไห”้ 

  น้องสาวนั Mน จงึบอกถงึเหตุทีFไมร่อ้งไหว้า่

  “เมื ?อพี ?ชายตายแลว้ หากวา่ดฉินัจะพงึรอ้งไห ้ดฉินักจ็ะผา่ยผอม 

  เมื ?อดฉินัรอ้งไหอ้ยู ่จะมผีลอะไร 

  ความไมย่นิดกีจ็ะพงึมแีก่ญาต ิมติร และสหายของดฉินัยิ ?งขึ<น 

  พี ?ชายของดฉินัถกูเผาอยู ่ยอ่มไมรู่ส้กึถงึความรํ ?าไหข้องพวกญาต ิ

  เพราะฉะนั <น ดฉินัจงึไมเ่ศรา้โศกถงึพี ?ชายนั <น 

  คติของตนมอียา่งใด เขากไ็ปสูค่ตขิองตนอยา่งนั <น”

  ครั Mนทา้วสกักะไดท้รงสดบัถอ้ยคาํของหญงิผูเ้ป็นน้องสาวแลว้ จงึตรสั

ถามภรรยาของบุตรทีFตายนั Mนวา่ 

  “แน่ะแม ่เขาเป็นอะไรกบัเธอ” 

  ภรรยานั Mน ตอบวา่ “นาย เขาเป็นสามดีฉินั”
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  “ธรรมดาสตรทีั Mงหลาย เมืFอสามตีายไป ยอ่มเป็นหมา้ย ไรท้ีFพึFง  

เพราะเหตุไร เธอจงึไมร่อ้งไห”้

  ภรรยานั Mน จงึบอกถงึเหตุทีFไมร่อ้งไหแ้กท้า้วสกักะวา่

  “เดก็รอ้งไหข้อพระจนัทรอ์นัโคจรอยูใ่นอากาศ ฉนัใด 

  การที ?บุคคลมาเศรา้โศกถงึผูท้ี ?ละไปสูป่รโลกแลว้นี< กม็อุีปไมยฉนันั <น 

  สามขีองดฉินัถกูเผาอยู ่ยอ่มไมรู่ส้กึถงึความรํ ?าไหข้องพวกญาต ิ

  เพราะฉะนั <น ดฉินัจงึไมเ่ศรา้โศกถงึสามนีั <น 

  คติของตนมอียา่งใด เขากไ็ปสูค่ตขิองตนอยา่งนั <น”

  ทา้วสกักะไดท้รงสดบัถอ้ยคาํของภรรยา แลว้จงึตรสัถามทาสวีา่ 

  “ดกูรแม ่เขาเป็นอะไรกบัเจา้” 

  ทาสนีั Mน ตอบวา่ “ขา้แต่นาย เขาเป็นนายของดฉินั”

  “เจา้จกัไดถ้กูบุรษุนีMเบยีดเบยีน โบยต ีแลว้ใชส้อยเป็นแน่ เพราะฉะนั Mน 

เจา้จงึไมร่อ้งไหเ้พราะคดิวา่บุรษุนีMพน้ไปเสยีดแีลว้” 

  “นายทา่นอยา่พดูอยา่งนั Mน คาํทีFทา่นพดูนั Mนไมส่มควรแก่นายดฉินันีM  

ลกูเจา้นายของดฉินั เพยีบพรอ้มดว้ยขนัต ิเมตตา และความเอน็ด ูไดเ้ป็น

เสมอืนบุตรทีFดฉินัใหเ้จรญิเตบิโตในอก”

  “เมืFอเป็นเชน่นั Mน เพราะเหตุไร เจา้จงึไมร่อ้งไห”้
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  ทาสนีั Mน จงึบอกถงึเหตุทีFไมร่อ้งไหแ้กท้า้วสกักะวา่

  “หมอ้นํ<าที ?แตกแลว้ เชื ?อมใหส้นิทอกีไมไ่ด ้ฉนัใด 

  การที ?บุคคลเศรา้โศกถงึผูท้ี ?ละไปสูป่รโลกแลว้นี< กม็อุีปไมยฉนันั <น 

  นายของดฉินัถกูเผาอยู ่ยอ่มไมรู่ส้กึถงึความรํ ?าไหข้องพวกญาติ

  เพราะฉะนั <น ดฉินัจงึไมเ่ศรา้โศกถงึนายนั <น 

  คติของตนมอียา่งใด นายของดฉินักไ็ปสูค่ตขิองตนอยา่งนั <น”

  ทา้วสกักะทรงสดบัธรรมกถาของคนทั Mงหมดแลว้ ทรงเลืFอมใสตรสัวา่ 

  “ทา่นทั Mงหลายเป็นผูไ้มป่ระมาทเจรญิมรณสัสตแิลว้ แต่นีMไป ทา่นทั Mง

หลายไมต่อ้งทาํการงานดว้ยมอืของตน เราเป็นทา้วสกักะเทวราช เราจกัทาํ

รตันะทั Mง ๗ อนัหาประมาณมไิดไ้วใ้นเรอืนของพวกทา่น ทา่นทั Mงหลายจงใหท้าน 

รกัษาศลี อยูจ่าํอโุบสถ จงเป็นผูไ้มป่ระมาทเถดิ” 

  เมืFอพระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานีMมาแสดงแลว้ จงึทรงประชมุ

ชาดกวา่ 

  “ทาสใีนครั Mงนั Mน ไดเ้ป็นนางขชุชตุตรา ธดิาไดเ้ป็นนางอุบลวรรณา    

บุตรไดเ้ป็นพระราหลุ มารดาไดเ้ป็นนางเขมา สว่นพราหมณ์ไดเ้ป็นเราตถาคต”

  ในเวลาจบพระธรรมเทศนา กฎุุมพีดาํรงอยูใ่นโสดาปัตติผล

kkkkk
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  พระเจา้สทุโธทนะ พระพทุธบดิาไดเ้สดจ็สวรรคตในทา่มกลางพระภกิษุ

สงฆ ์มพีระพทุธเจา้เป็นประธาน พรอ้มทั Mงพระประยรูญาตมิพีระนางมหาปชาบดี

โคตม ีเป็นตน้ เมืFอพระบรมศาสดาทรงทราบวา่พระเจา้สทุโธทนะเสดจ็สวรรคต

แลว้ เกดิธรรมสงัเวช จงึตรสัแก่พระสงฆท์ั Mงปวงวา่ 

  “ทา่นทั MงหลายจงมองซึFงพระพทุธบดิาอนัสวรรคตแลว้ 

อนัวา่ความตายนีMไมเ่วน้ ยอ่มทาํลายชพีแหง่สตัวท์ั FวสิMนเป็น
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ธรรมดา จะเลอืกหน้ากห็ามไิด”้

  ในขณะนั Mนพระประยรูญาตแิละพระบรมวงศส์านุวงศต่์างกโ็ศกาพลิาป

ปรเิวทนาการ พระพทุธเจา้ทรงตรสัระงบัความโศกาดว้ยพระธรรมกถา       

อนิจจกถา แลว้ทรงตรสัเรยีกพระมหากสัสปะเถระใหเ้ป็นธรุะในการจดัเตรยีมทีF

จะถวายพระเพลงิพระบรมศพ คอื จติกาธานวา่ 

  “ตถาคตกาํหนดจะถวายพระเพลงิพระมหาบพติรพทุธบดิา ขอใหท้า่น

หาสถานทีFอนัควรแก่การฌาปนกจินั Mนเถดิ”

  พระมหากสัสปะรบัพทุธฎกีาแลว้ พรอ้มกบัทั Mงภกิษุและกษตัรยิศ์ากย-

ราชวงศ ์พรอ้มหมูม่หาชนกไ็ปสูส่ถานทีFอนัควรจะกระทาํการถวายพระเพลงิ 

แลว้จดัแจงทาํเชงิตะกอน 

  ในขณะนั Mนมเีหลา่เทพเทวดาในหมืFนโลกธาตุมทีา้ววชัรนิทรธริาชเป็น

ประธาน ไดนํ้าทพิยกุ์ฎาคารอนัประกอบดว้ยยอด ๕๐๐ ยอด กบัทั Mงวตัถุต่างๆ  

มทีพิยจ์นัทน์สคุนัธชาต ิมารว่มทาํจติกาธานดว้ย 

  เมืFอพระมหาเถระทาํจติกาธานเสรจ็แลว้ กก็ลบัไปกราบทลูพระพทุธเจา้

ใหท้รงทราบ พระพทุธองคท์รงประกอบพธิสีรงนํMาพระบรมศพ โดยทรงยก พระ

เศยีรศพพระบดิาดว้ยพระหตัถข์องพระองค ์แลว้ทรงนํานํMาสคุนธส์รงพระบรม

ศพ พระสารบุีตรกส็รงนํMาพระบรมศพเชน่เดยีวกนั 
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  หลงัจากทีFสรงนํMาพระบรมศพแลว้พระพทุธองคก์ท็รงยกพระบรมศพ

พระบดิาใสล่งในหบีแกว้ แลว้ทรงยกพระหบีศพดว้ยพระองคเ์องไปสูจ่ติกาธาน 

  ต่อจากนั Mน พระอมรนิทรธ์ริาชกท็าํการประทกัษณิพระบรมศพรอบ     

จติกาธาน เสรจ็แลว้จงึนําแกว้มณมีา แลว้ปรารถนาจะถวายพระเพลงิพระบรม-

ศพ แต่พระพทุธองคท์รงตรสัหา้มวา่ 

  “ดกูรทา้วเทวราช อยา่เพิFงถวายพระเพลงิก่อนตถาคต เราจะทาํการ

ฌาปนกจิพทุธบดิาก่อนทา่นทั Mงปวง”

  แลว้ทรงถอืแกว้มณโีชตจิากพระหตัถท์า้วสธุมับดมีาจดุพระเพลงิ   

เหลา่เทพอนัมทีา้วสกักะเป็นประธานกถ็วายพระเพลงิ พรอ้มทั Mงขตัตยิวงศ ์

ศากยราชและหมูส่นม มพีระนางมหาปชาบดโีคตมเีป็นประธานถวาย 

พระเพลงิ

  ในการจดัพธิกีรรมพระบรมศพพระเจา้สทุโธทนะนีM บรรดาขตัตยิ- 

กษตัรยิบ์รวิารทั Mง ๖ พระนคร คอื กรงุกบลิพสัดุ ์กรงุเทวทหะ กรงุโกลยินคร 

กรงุสกักนคร กรงุสปุวาสนคร และกรงุเวรนคร ต่างกอ็าวรณ์แสนโศกเศรา้  

ปรเิวทนา ต่างมาสโมสรสนันิบาต ต่างประกาศรว่มกนัทาํ

kkkkk
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  ครั MนเมืFอพระมหาปชาบดเีถรเีจา้ปรนิิพพาน ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวใหญ่ 

สายฟ้ากต็กลงจากนภากาศ กลองทพิยก์บ็นัลอืลั FนขึMนเอง ทวยเทพพากนั

ครํFาครวญ และฝนดอกไมก้ต็กจากอากาศลงยงัพืMนแผน่ดนิ แมข้นุเขาสเุมรรุาช  

กก็มัปนาทหวั Fนไหวเหมอืนคนเตน้ราํในทา่มกลางทีFเตน้ราํ สาครกป็ ั Fนป่Fวนตฟีอง

คะนองระลอกฉะฉาน ทวยเทพ นาค อสรู และพรหมต่างกพ็ากนั

สลดใจ กลา่วขึMนในทนัใดนั Mนเองวา่ 
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  “สงัขารทั Mงหลายไมเ่ทีFยงหนอ เหมอืนอยา่งพระมหาปชาบดเีถรเีจา้นีM 

ถงึความยอ่ยยบัไปแลว้ และพระเถรทีั Mงหลายผูท้าํตามคาํสอนของพระศาสดา    

ซึFงแวดลอ้มพระมหาปชาบดเีถรเีจา้นีMกพ็ากนัดบัไปแลว้ เหมอืนเปลวประทปี

หมดเชืMอดบัไป  

  โอ ้ความประจวบกนัมคีวามพลดัพรากเป็นที ?สดุ 

  โอ ้สิ ?งที ?ปจัจยัปรงุแต่งลว้นแต่ไมเ่ที ?ยง 

  โอ ้ชวีติมคีวามหายสญูเป็นที ?สดุ” 

  ความปรเิวทนาไดม้แีลว้ ดว้ยประการฉะนีM  

  ในลาํดบันั Mน เทวดาและพรหมต่างกท็าํความประพฤตติามโลกธรรม 

ตามสมควรแก่กาลแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคผูส้งูสดุกวา่ฤาษ ีพระศาสดา

ไดต้รสัเรยีกทา่นพระอานนทผ์ูพ้หสูตูมาสั Fงวา่

  “อานนท ์เธอจงไปประกาศใหภ้กิษุทั Mงหลายทราบถงึการนิพพาน    

ของพระมารดา”

  เวลานั Mน ทา่นพระอานนทเ์ป็นผูห้มดความแชม่ชืFน มตีานองไปดว้ย

นํMาตา ไดก้ลา่วดว้ยเสยีงอนัน่าสงสารวา่ 

  “ขอพระภกิษุทั Mงหลายผูเ้ป็นโอรสของพระสคุตเจา้ซึFงอยูใ่นทศิตะวนั

ออก ทศิใต ้ทศิตะวนัตก และทศิเหนือ จงมาประชมุกนั 
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  พระภกิษุณผีูย้งัพระสรรีะสดุทา้ยของพระมนีุใหเ้จรญิดว้ยนํMานม 

พระมารดาของกระผม พระโคตมภีกิษุณนีั Mนถงึความสงบ เหมอืนดวงดาวเมืFอ

พระอาทติยอุ์ทยั พระนางยงัความรูพ้รอ้มกนัวา่เป็นพระพทุธมารดาใหด้าํรงอยู่

แลว้ ไปสูนิ่พพานในทีFใด ถงึคนม ี๕ ตากเ็หน็ไมไ่ด ้ในทีFนั Mน พระผูม้พีระภาคซึFง

เป็นผูนํ้าทรงเหน็ได ้

  ขอพระโอรสของพระสคุตเจา้ ผูม้คีวามเชืFอในพระสคุต หรอืเป็นศษิย์

ของพระมหามนีุ จงทาํสกัการะแดพ่ระพทุธมารดาเถดิ” 

  ภกิษุทั Mงหลายถงึอยูไ่กลไดฟ้งัคาํประกาศนั Mนแลว้กม็าไดเ้รว็ บางพวก

มาดว้ยพทุธานุภาพ บางพวกทีFฉลาดในฤทธิ wกม็าดว้ยฤทธิ w ต่างชว่ยกนัยกเอา

เตยีงนอนทีFพระโคตมเีถรเีจา้หลบั ขึMนไวใ้นเรอืนยอดอนัประเสรฐิ น่ายนิด ีสาํเรจ็

ดว้ยทองคาํลว้นๆ งดงาม 

  ทา้วโลกบาลทั MงสีFเอาบา่เขา้รองรบัเรอืนยอด ทวยเทพทีFเหลอืมทีา้ว-

สกักะ เป็นตน้ เขา้ชว่ยรบัเรอืนยอด กเ็รอืนยอดทั Mงหมดม ี๕๐๐ หลงั วสิสกุรรม-

เทพบุตรนิรมติเรอืนยอดเหลา่นั Mน มสีเีหมอืนพระอาทติยใ์นสารทกาล 

  ทวยเทพทั Mงหลายไดแ้บกพระภกิษุณทีกุๆ องคท์ีFนอนอยูบ่นเตยีง    

แลว้นําเอาออกไปตามลาํดบั พืMนนภากาศถกูเอาเพดานบงัไวท้ั Fว ดวงจนัทร ์ 

ดวงอาทติย ์พรอ้มทั MงดวงดาวซึFงสาํเรจ็ดว้ยทองไดถ้กูตดิเป็นตราไวท้ีFเพดานนั Mน 

ธงปฏากไดถ้กูยกขึMนไวเ้ป็นอนัมาก จติกาธานทั Mงหลายมดีอกไมเ้ป็นเครืFอง
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ปกคลุม ดอกบวัทีFเกดิในอากาศเอาปลายลง ดอกไมผ้ดุขึMนจากแผน่ดนิ   

พระจนัทรแ์ละพระอาทติยค์นมองดเูหน็ได ้และดาวทั Mงหลายสอ่งแสงระยบิระยบั 

  อนึFง พระอาทติยถ์งึจะโคจรไปในเวลาเทีFยงกเ็ป็นเหมอืนพระจนัทร ์   

ไมท่าํใครๆ ใหเ้รา่รอ้น ทวยเทพทั Mงหลายพากนับชูาดว้ยของหอมและดอกไม้

ทพิยอ์นัน่ายนิด ีและดว้ยการขบัรอ้ง ฟ้อนราํ ดดีสตีเีป่Fาอนัเป็นทพิย ์พวกนาค 

อสรู และพรหมต่างกพ็ากนับชูาพระพทุธมารดาผูนิ้พพานแลว้ กาํลงัถกูเขานํา

เอาออกไปตามสตกิาํลงั 

  พระภกิษุณผีูเ้ป็นโอรสของพระสคุตเจา้ซึFงนิพพานแลว้ทั Mงหมด เชญิไป

ขา้งหน้า พระโคตมเีถรพีทุธมารดาผูอ้นัเทวดาและมนุษยส์กัการะ เชญิเอาไป

ขา้งหลงั เทวดา มนุษย ์พรอ้มดว้ยนาค อสรู และพรหมไปขา้งหน้า 

พระพทุธเจา้พรอ้มดว้ยพระสาวกเสดจ็ไปขา้งหลงัเพืFอจะบชูาพระมารดา

  ชนทั Mงหลายชว่ยกนัทาํจติกาธานซึFงสาํเรจ็ดว้ยของหอมลว้น และ

เกลืFอนไปดว้ยจรุณแหง่เครืFองหอม แลว้เผาพระภกิษุณเีหลา่นั Mนบนจติกาธานนั Mน 

สว่นทีFเหลอืนอกจากอฐัถิกูไฟไหมส้ิMน 

  กใ็นเวลานั Mน ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่ววาจาอนัใหเ้กดิความสงัเวชวา่ 

  “พระโคตมเีถรเีจา้เขา้นิพพานแลว้ พระสรรีะของพระนางกถ็กูเผาแลว้  

การนิพพานของพระพทุธเจา้ น่าสงัเกต อกีไมน่านกค็งจกัม”ี 
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  ต่อจากนั Mน ทา่นพระอานนทไ์ดน้้อมพระธาตุของพระโคตมเีถรเีจา้     

ซึFงอยูใ่นบาตรของพระนาง เขา้มาถวายแดพ่ระโลกนาถ พระผูม้พีระภาคผูส้งู 

สดุกวา่ฤาษ ีไดท้รงประคองพระธาตุเหลา่นั Mนดว้ยฝ่Fาพระหตัถแ์ลว้ตรสัวา่ 

  “เพราะสงัขารเป็นสภาพไม่เที&ยง 

  พระโคตมีผูเ้ป็นใหญ่กว่าหมู่พระภิกษุณีจึงต้องนิพพาน 

  เช่นเดียวกบัลาํตวัของต้นไม้ใหญ่ที&มีแก่นตั Uงอยู่ 

  ถึงจะใหญ่โตกต้็องพินาศ   

  เมื ?อพระพทุธมารดาแมนิ้พพานแลว้ เพยีงแต่สรรีะกย็งัไมเ่หลอื  

ไมน่่าเศรา้โศกปรเิวทนาการไปเลย คนอื ?นๆ ไมค่วรเศรา้โศกถงึพระนาง ผูข้า้ม

สาคร คอื สงสารไปแลว้ ละเวน้เหตุอนัทาํใหเ้ดอืดรอ้นเสยีได ้เป็นผูเ้ยอืกเยน็  

ดบัสนิทดแีลว้ 

  พระนางเป็นบณัฑติ มปีญัญามาก และมปีญัญากวา้งขวาง ทั <งเป็นผูรู้้

ราตรนีานกวา่ภกิษุณทีั <งหลาย 

  จงรูไ้วอ้ยา่งนี<เถดิ พระโคตมเีถรเีจา้เป็นผูช้าํนาญในฤทธิJ ทพิโสตธาตุ 

และมคีวามชาํนาญในเจโตปรยิญาณ รูท้ ั ?วถงึปพุเพนิวาสานุสตญิาณ ชาํระทพิ-

จกัษุใหห้มดจด อาสวะทั <งสิ<นของพระนางหมดสิ<นไปแลว้ บดันี<ภพใหมไ่มม่อีกี 

  พระนางมญีาณอนับรสิทุธิJ ในอรรถะ ธรรมะ นิรตุต ิและปฏภิาณ  

เพราะฉะนั <น จงึไมค่วรจะเศรา้โศกถงึพระนาง 
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  คติของไฟที&ลกุโพลง ถกูแผน่เหลก็ทบัแล้วดบัไปโดยลาํดบั 

  ใครๆ กร็ู้ไม่ได้ ฉันใด  

  บคุคลผูที้&หลดุพ้นจากกิเลสด้วยดีแล้ว 

  ข้ามพ้นโอฆะคือกามพนัธุ ์

  บรรลอุจลบทแล้ว กฉั็นนัUน 

  ย่อมไม่มีคติที&ใครๆ จะรู้ได้ 

  เพราะฉะนัUน ท่านทั Uงหลายจงมีตนเป็นที&พึ&ง 

  มีสติปัฏฐานเป็นโคจรเถิด  

  ท่านทั Uงหลายอบรมโพชฌงค ์๗ ประการแล้ว 

  จกัทาํที&สดุแห่งทกุขไ์ด้”

kkkkk
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  เมืFอพระโมคคลัลานะเถระถวายบงัคมพระบรมศาสดาแลว้ ปรนิิพพาน 

ณ ดงในกาฬศลิาประเทศ ในทนัใดนั Mนเอง ชาวเทวโลกทั Mง ๖ ชั Mน เกดิโกลาหล

เป็นอนัเดยีวกนัวา่ ขา่ววา่ อาจารยข์องพวกเราปรนิิพพานแลว้ ต่างถอืของหอม 

มาลา ธปู เครืFองอบ และจนัทน์จรุณอนัเป็นทพิย ์ทั Mงฟืนนานาชนิดมาประชมุกนั 

แลว้สรา้งจติกาธานดว้ยจนัทน์แดงสงู ๙๙ ศอก   
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  พระศาสดาประทบัอยูใ่กลศ้พพระเถระ ตรสัสั Fงใหจ้ดัการปลงศพของ

พระเถระ รอบๆ สสุาน ฝนดอกไมโ้ปรยตกลงมา ในทีFประมาณโยชน์หนึFงไดม้ี

   มนุษยอ์ยูร่ะหวา่งเทวดา เทวดาอยูร่ะหวา่งมนุษย ์

   ถดัเทวดาโดยลาํดบัพวกยกัษย์นือยู ่ 

   ถดัพวกยกัษม์ากเ็ป็นพวกคนธรรพ ์

   ถดัจากพวกคนธรรพม์าเป็นพวกนาค 

   ถดัจากพวกนาคมาเป็นพวกครฑุ 

   ถดัจากพวกครฑุมาเป็นพวกกนินรา 

   ถดัจากพวกกนินรามาเป็นพวกกนินร 

   ถดัจากพวกกนินรมากเ็ป็นฉตัร 

   ถดัจากฉตัรออกมาเป็นสวุรรณจามร 

   ถดัจากสวุรรณจามรออกมาเป็นธงชยั 

   ถดัธงชยัออกมาเป็นธงแผน่ผา้

  ผูท้ีFมาประชมุทกุเหลา่บรรดาม ีต่างเลน่สาธกุฬีาอยูต่ลอดเจด็วนั  

  พระศาสดาตรสัสั Fงใหเ้กบ็พระอฐัธิาตุของพระเถระมาทาํเจดยีบ์รรจไุว ้ 

ทีFซุม้ประตพูระเวฬุวนัวหิาร
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  เมืFอพระสารบุีตรปรนิิพพานแลว้ นางสารพีราหมณ ีผูเ้ป็นมารดาให้

สรา้งเรอืนยอด ๕๐๐ เรอืนตอ้นรบัแขก ๕๐๐ ฝ่Fายทา้วสกักเทวราช ตรสัสั Fงให ้     

พระวษิณุกรรมเนรมติเรอืนยอด ๕๐๐ เรอืนตอ้นรบัแขก ๕๐๐

  เรอืนทีFมหาอุบาสกิาใหส้รา้งรวมกบัทีFพระวษิณุกรรม

เนรมติเขา้ดว้ยกนั รวมเป็น ๒,๐๐๐ หลงั  
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  ลาํดบันั Mน คนทั Mงหลายใหส้รา้งมหามณฑปลว้นของสาระ วางเรอืนยอด

ใหญ่ไวท้า่มกลางมณฑป แลว้วางของทีFเหลอืโดยสงัเขปวา่เป็นบรวิาร ปรารภ

การเลน่อยา่งด ีระหวา่งพวกเทวดามเีหลา่มนุษย ์ระหวา่งเหลา่มนุษยม์พีวก 

เทวดา 

  ทา้วสกักเทวราชคดิวา่จกับชูาพระสารบุีตรเถระ จงึเสดจ็ลงมาพรอ้ม

ดว้ยนกัฟ้อนสองโกฏหิา้แวดลอ้ม

  อุปฏัฐายกิาของพระสารบุีตรเถระคนหนึFงชืFอ เรวด ีคดิวา่ จกับชูาพระ

เถระ จงึใหท้าํเสาดอกไมท้อง ๓ ตน้ เรวดอุีบาสกิานั Mนอยูใ่นทา่มกลางฝงูชนทีF

เบยีดเสยีดกนั ไดล้ม้ลง ถกูมหาชนเหยยีบเสยีชวีติ ไปบงัเกดิในวมิานทองภพ

ชั Mนดาวดงึส ์นางไดอ้ตัภาพ ๓ คาวตุโดยประมาณ เหมอืนทอ่นแกว้ ประดบัดว้ย

เครืFองประดบัประมาณเตม็หกสบิเลม่เกวยีน มนีางฟ้าพนัหนึFงแวดลอ้มแลว้ 

นางฟ้าทั Mงหลายวางกระจกสาํหรบักายทั Mงหมดอนัเป็นทพิยไ์วข้า้งหน้านาง 

  นางเหน็สริสิมบตัขิองตน คดิอยูว่า่ สมบตัอินัมากเกดิขึMนเพราะกรรม

อะไรหนอ แลว้ระลกึไดว้า่ “เราไดท้าํการบชูาพระเถระดว้ยเสาดอกไมท้อง ๓ 

ตน้ ในทีFปรนิิพพานของพระสารบุีตรเถระ มหาชนเหยยีบเรา เราไดต้ายในทีFนั Mน 

แลว้เกดิในทีFนีM เราจะกลา่วผลบุญทีFเราไดแ้ลว้เพราะอาศยัพระเถระแก่พวก

มนุษย”์

  นางจงึลงมาพรอ้มทั Mงวมิาน มหาชนเหน็แต่ไกล คดิวา่ดวงอาทติยโ์ผล่

ขึMนสองดวงหรอืหนอ เมืFอวมิานเขา้มาใกล ้ลกัษณะเรอืนยอดกป็รากฏ จงึทราบ
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วา่มใิชด่วงอาทติย ์แต่เป็นวมิานหลงัหนึFง วมิานนั Mนไดล้อยอยูเ่หนือเชงิตะกอน 

ไมข้องพระเถระ เทพธดิาจงึหยดุวมิานไวใ้นอากาศ แลว้ลงมาสูเ่เผน่ดนิ 

  มหาชนถามวา่  “ผูเ้ป็นเจา้ ทา่นเป็นใคร”

  นางเทพธดิาตอบวา่ “เราชืFอนางเรวด ีบชูาพระเถระดว้ยเสาประดบัดว้ย

ดอกไมท้อง ๓ ตน้ ถกูพวกมนุษยเ์หยยีบแลว้ตายไป เกดิในดาวดงึสพ์ภิพ  

เชญิทา่นทั MงหลายดสูริสิมบตัขิองเราในบดันีM แมพ้วกทา่นกจ็งใหท้านทาํบุญเถดิ”

  ครั Mนนางกลา่วสรรเสรญิการทาํกุศลแลว้ ประทกัษณิเชงิตะกอนพระ 

เถระ แลว้ไปเทวสถานของตน 

  ฝ่Fายมหาชนเลน่อยา่งเรยีบรอ้ยอยู ่๗ วนั แลว้ไดท้าํเชงิตะกอนดว้ย 

ของหอมทั Mงปวง เชงิตะกอนประกอบดว้ยแกว้ ๙๙ ชนิด คนทั Mงหลายยกสรรีะ

ของพระเถระขึMนเชงิตะกอน เผาดว้ยกาํหญา้แฝก การฟงัธรรมเป็นไปตลอด 

ราตรทีั Mงหมดในป่Fาชา้ 

  พระอนุรทุธเถระเอานํMาหอมทกุชนิดดบัเชงิตะกอนพระเถระ พระจนุท-

เถระใสธ่าตุลงในผา้กรองนํMา แลว้คดิวา่ “บดันีM เราไมอ่าจจะเกบ็พระธาตุไวท้ีFนีMได ้

จกักราบทลูพระสมัมาสมัพทุธเจา้วา่ พระสารบุีตรผูเ้ป็นธรรมเสนาบด ีพีFชาย

ของเราปรนิิพพานแลว้”

  พระเถระไดถ้อืเอาผา้กรองนํMาทีFหอ่ธาตุและบาตรจวีรของพระเถระ    

ไปเมอืงสาวตัถ ีเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคเจา้ แลว้ถวายผา้กรองนํMาทีFหอ่ธาตุ      
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พระศาสดาทรงเหยยีดพระหตัถ ์รบัเอาผา้กรองนํMาหอ่ธาตุวางไวบ้นฝ่Fาพระหตัถ ์ 

ตรสัเรยีกภกิษุทั Mงหลายมาวา่ 

  “ภกิษุทั <งหลาย ภกิษุนั <นวนัก่อนทาํปาฏหิารยิห์ลายรอ้ยอยา่ง  ขอ

อนุญาตปรนิิพพาน บดันี< ธาตุทั <งหลายเปรยีบดว้ยสสีงัขเ์หลา่นี<ของเธอปรากฏ

อยู่

  ภกิษุทั <งหลาย ภกิษุนี<บาํเพญ็บารมมีาหนึ ?งอสงไขย กบัแสนกปั  

ยงัธรรมจกัรอนัยอดเยี ?ยมอนัเราใหเ้ป็นไปแลว้ ใหเ้ป็นไปตาม

  เธอเป็นผูส้อนองคท์ี ?สองที ?เราไดเ้ฉพาะ เป็นผูใ้หส้าวกสนันิบาตครบ 

ภกิษุนี< เวน้เราเสยี หาผูเ้สมอดว้ยปญัญาในหมื ?นจกัรวาลไมไ่ด ้เธอมปีญัญามาก 

มปีญัญาหนาแน่น มปีญัญากลา่วใหบ้นัเทงิได ้มปีญัญาแลน่ไปเรว็ มปีญัญากลา้ 

มปีญัญาในการแทงตลอด 

  เธอมคีวามปรารถนาน้อย สนัโดษ สงดั ไมค่ลุกคล ีปรารภความเพยีร 

เป็นผูต้กัเตอืน ตเิตยีนความชั ?ว เธอผูม้หาสมบตัทิี ?ไดแ้ลว้โดยเฉพาะ 

  บวชแลว้หา้รอ้ยชาต ิมคีวามอดทนเสมอดว้ยแผน่ดนิในศาสนาของเรา 

เชน่กบัโคอุสภะที ?มเีขาขาด มจีติออ่นโยน เชน่บุตรคนจณัฑาล 

  ภกิษุทั <งหลาย พวกเธอจงดธูาตุของผูม้ปีญัญามาก มปีญัญาหนาแน่น 

มปีญัญากวา้ง มปีญัญาแลน่ไปเรว็ มปีญัญากลา้แขง็ มปีญัญาแหง่ผูค้วรแทง
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ตลอด ผูม้คีวามปรารถนาน้อย สนัโดษ สงดั ไมค่ลุกคล ีปรารภความเพยีร  

ผูต้กัเตอืนตเิตยีนความชั ?ว

    สารบุีตรใด ละกามทั <งหลายอนัเป็นที ?รื ?นรมยแ์หง่ใจ บวชแลว้ ๕๐๐ ชาต ิ

พวกเธอจงไหวพ้ระสารบุีตรนั <น ผูป้ราศจากราคะ มอีนิทรยีส์าํรวมดแีลว้  

ปรนิิพพานแลว้เถดิ

    สารบุีตรใด มคีวามอดทนเป็นกาํลงัเสมอดว้ยแผน่ดนิ ยอ่มไมห่วั ?นไหว 

ทั <งไมเ่ป็นไปในอาํนาจจติ ดว้ยมคีวามอนุเคราะห ์เป็นผูป้ระกอบดว้ยกรณุา 

ปรนิิพพานแลว้ พวกเธอจงไหวส้ารบุีตรนั <นเถดิ 

  ลกูคนจณัฑาล เขา้ไปพระนครแลว้ มใีจเจยีมตวั ถอืกระเบื<องเที ?ยวไป

ฉนัใด สารบุีตรนี< กอ็ยูฉ่นันั <น พวกเธอจงไหวส้ารบุีตรผูป้รนิิพพานแลว้เถดิ

   กโ็คอุสภะตวัมเีขาและหขูาดแลว้ ไมเ่บยีดเบยีน เที ?ยวไปภายในเมอืง

ฉนัใด สารบุีตรนี< กอ็ยูฉ่นันั <น พวกเธอจงไหวส้ารบุีตรผูป้รนิิพพานแลว้เถดิ”

kkkkk
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  พระอานนทท์ลูถามพระพทุธเจา้วา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้พระองค ์จะพงึปฏบิตัใินพระสรรีะของ

พระตถาคตอยา่งไร”

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ดกูรอานนท ์พวกเธอจงอยา่ขวนขวายเพืFอบชูาสรรีะ 
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ตถาคตเลย จงสบืต่อพยายามในประโยชน์ของตนๆ เถดิ 

  จงเป็นผูไ้ม่ประมาทในประโยชน์ของตนๆ 

  มีความเพียร มีตนอนัส่งไปแล้วอยู่เถิด 

  กษตัรยิผ์ูเ้ป็นบณัฑติกด็ ีพราหมณ์ผูเ้ป็นบณัฑติกด็ ีคฤหบดผีูเ้ป็น

บณัฑติกด็ ีผูเ้ลืFอมใสยิFงในตถาคตมอียู ่เขาทั Mงหลายจกักระทาํการบชูาสรรีะ

ตถาคต” 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กเ็ขาทั Mงหลายจะพงึปฏบิตัใินพระสรรีะของ  

พระตถาคตอยา่งไร” 

  “ดกูรอานนท ์พงึปฏบิตัใินสรรีะตถาคตเหมอืนทีFเขาปฏบิตัใินพระสรรีะ

พระเจา้จกัรพรรด”ิ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ กเ็ขาปฏบิตัใินพระสรรีะพระเจา้จกัรพรรดิ

อยา่งไร” 

  “ดกูรอานนท ์เขาหอ่พระสรรีะพระเจา้จกัรพรรดดิว้ยผา้ใหม ่แลว้ซบั

ดว้ยสาํล ีแลว้หอ่ดว้ยผา้ใหม ่หอ่พระสรรีะดว้ยผา้ ๕๐๐ คู ่แลว้ เชญิพระสรรีะลง

ในรางเหลก็อนัเตม็ดว้ยนํMามนั ครอบดว้ยรางเหลก็อืFน แลว้กระทาํจติกาธานดว้ย

ไมห้อมลว้น ถวายพระเพลงิพระสรรีะพระเจา้จกัรพรรด ิสรา้งสถปูของพระเจา้

จกัรพรรดไิวท้ีFหนทางใหญ่ ๔ แพรง่ 

  เขาปฏบิตัใินพระสรรีะพระเจา้จกัรพรรด ิดว้ยประการฉะนีMแล 
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  พวกกษตัรยิผ์ูเ้ป็นบณัฑติเป็นตน้ พงึปฏบิตัใินสรรีะตถาคตเหมอืนทีF

เขาปฏบิตัพิระสรรีะพระเจา้จกัรพรรด ิพงึสรา้งสถปูของตถาคตไวท้ีFหนทางใหญ่ 

๔ แพรง่ 

  ชนเหลา่ใดจกัยกขึMนซึFงมาลยัของหอมหรอืจณุ จกัอภวิาท หรอืจกัยงัจติ

ใหเ้ลืFอมใสในสถปูนั Mน การกระทาํเชน่นั Mน จกัเป็นไปเพืFอประโยชน์เกืMอกลู  

เพืFอความสขุ แก่ชนเหลา่นั MนสิMนกาลนาน” 
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ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก คือ 

   พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นถปูารหบุคคลจาํพวกหนึFง 

   พระปจัเจกสมัพทุธเจา้ เป็นถปูารหบุคคลจาํพวกหนึFง 

   สาวกของพระตถาคต เป็นถปูารหบุคคลจาํพวกหนึFง 

   พระเจา้จกัรพรรดิ w เป็นถปูารหบุคคลจาํพวกหนึFง 

  ชนผูย้งัจติใหเ้ลืFอมใสวา่ 

   นีMเป็นสถปูของพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ั Mน

   นีMเป็นสถปูของพระปจัเจกสมัพทุธเจา้นั Mน 

   นีMเป็นสถปูของสาวกของพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้นั Mน

   นีMเป็นสถปูของพระธรรมราชาผูท้รงธรรมนั Mน

  พวกเขายงัจติใหเ้ลืFอมใสในสถปูนั Mนแลว้ เบืMองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  

ยอ่มเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์

  เพราะอาศยัอาํนาจประโยชน์ขอ้นีM พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้   

พระปจัเจกสมัพทุธเจา้ สาวกของพระตถาคต พระเจา้จกัรพรรดิ w จงึเป็นถปูารหบุคคล     
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ปาวารกิอมัพวนั ใกลเ้มอืง

นาฬนัทา ครั Mงนั Mนแล นายบา้นนามวา่ อสพินัธกบุตร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค

ถงึทีFประทบั ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแลว้นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พวกพราหมณ์ชาวปจัฉาภมู ิ       

มคีณโฑนํMาตดิตวั ประดบัพวงมาลยัสาหรา่ย อาบนํMาทกุเชา้เยน็ 
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บาํเรอไฟ พราหมณ์เหลา่นั MนชืFอวา่ยงัสตัวท์ีFตายแลว้ใหเ้ป็นขึMน ใหรู้ช้อบ ชวนให้

เขา้สวรรค ์

  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมา-       

สมัพทุธเจา้สามารถกระทาํใหส้ตัวโ์ลกทั MงหมดเมืFอตายไป เขา้ถงึสคุติโลกสวรรค์

ไดห้รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่

  “ดกูรนายคามณ ีถา้อยา่งนั Mน เราจกัยอ้นถามทา่นในขอ้นีM ปญัหาควร

แก่ทา่นดว้ยประการใด ทา่นพงึพยากรณ์ปญัหาขอ้นั Mน ดว้ยประการนั Mน 

  ทา่นจะสาํคญัความขอ้นั Mนเป็นไฉน 

  บุรษุในโลกนีMฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็            

พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มากไปดว้ยอภิชฌา มจีติพยาบาท        

มคีวามเหน็ผดิ หมูม่หาชนมาประชมุกนัแลว้พงึสวดวงิวอน สรรเสรญิ ประนม

มอืเดนิเวยีนรอบผูน้ั Mนวา่ ขอบุรษุนีMเมืFอตายไปจงเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์

  บุรษุนั <นเมื ?อตายไป พงึเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรคเ์พราะเหตุการสวดวงิวอน 

เพราะเหตุการสรรเสรญิ หรอืเพราะเหตุการประนมมอืเดนิเวยีนรอบดงันี<หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนั Mน พระพทุธเจา้ขา้” 
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  “เปรยีบเหมอืนบุรษุโยนหนิกอ้นหนาใหญ่ลงในหว้งนํMาลกึ หมูม่หาชน

พงึมาประชมุกนั แลว้สวดวงิวอน สรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบหนินั Mนวา่ 

  ขอจงโผลข่ึ<นเถดิทา่นกอ้นหนิ ขอจงลอยขึ<นเถดิทา่นกอ้นหนิ ขอจงขึ<น

บกเถดิทา่นกอ้นหนิ

  กอ้นหนินั <นพงึโผลข่ึ<น พงึลอยขึ<น หรอืพงึขึ<นบก เพราะการสวดวงิวอน 

สรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบของหมูม่หาชนบา้งหรอื”

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนั Mน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดกูรนายคามณ ีฉนันั Mนเหมอืนกนั 

  บุรษุคนใดฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด 

พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มากไปดว้ยอภิชฌา มจีติพยาบาท มคีวามเหน็ผดิ   

หมูม่หาชนพงึมาประชมุกนั แลว้สวดวงิวอน สรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบ

บุรษุนั <นวา่ ขอบุรษุนี<เมื ?อตายไปจงเขา้ถงึสคุติโลกสวรรคก์จ็รงิ 

  แต่บุรษุนั <นเมื ?อตาย พงึเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก            

  ดกูรนายคามณ ีทา่นจะสาํคญัความขอ้นั Mนเป็นไฉน 

  บุรษุในโลกนีMเวน้จากปาณาตบิาต อทนินาทาน กาเมสมุจิฉาจาร     

มสุาวาท ปิสณุาวาจา ผรสุวาจา สมัผปัปลาปะ ไมม่ากไปดว้ยอภชิฌา มจีติ 

ไมพ่ยาบาท มคีวามเหน็ชอบ หมูม่หาชนพงึมาประชมุกนั แลว้สวดวงิวอน  
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สรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบบุรษุนั Mนวา่ ขอบุรษุนีMเมืFอตายไป จงเขา้ถงึ

อบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก 

  บุรษุนั <นเมื ?อตายไป พงึเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิิบาต นรก เพราะการสวด

วงิวอน สรรเสรญิ หรอืเพราะการประนมมอืเดนิเวยีนรอบของหมูม่หาชนบา้ง

หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนั Mน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เปรยีบเหมอืนบุรษุลงยงัหว้งนํMาลกึแลว้ พงึทบุหมอ้เนยใสหรอืหมอ้

นํMามนั กอ้นกรวดหรอืกอ้นหนิทีFมอียูใ่นหมอ้นั Mนพงึจมลง เนยใสหรอืนํMามนัทีFมอียู่

ในหมอ้นั MนพงึลอยขึMน หมูม่หาชนพงึมาประชมุกนั แลว้สวดวงิวอน สรรเสรญิ 

ประนมมอืเดนิเวยีนรอบเนยใสหรอืนํMามนันั Mนวา่ 

  ขอจงจมลงเถดิทา่นเนยใสและนํ<ามนั ขอจงดาํลงเถดิทา่นเนยใสและ

นํ<ามนั ขอจงลงภายใตเ้ถดิทา่นเนยใสและนํ<ามนั 

  เนยใสและนํ<ามนันั <นพงึจมลง พงึดาํลง พงึลงภายใต ้เพราะการสวด 

วงิวอน สรรเสรญิ หรอืเพราะการประนมมอืเดนิเวยีนรอบของหมูม่หาชน บา้ง

หรอื”

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนั Mน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดกูรนายคามณ ีฉนันั Mนเหมอืนกนั 
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  บุรษุใดเวน้จากปาณาตบิาต อทนินาทาน กาเมสมุจิฉาจาร มสุาวาท    

ปิสณุาวาจา ผรสุวาจา สมัผปัปลาปะ ไมม่ากไปดว้ยอภิชฌา มจีติไมพ่ยาบาท   

มคีวามเหน็ชอบ หมูม่หาชนจะพากนัมาประชมุแลว้สวดวงิวอน สรรเสรญิ 

ประนมมอืเดนิเวยีนรอบบุรษุนั <นวา่ ขอบุรษุนี<เมื ?อตายไป จงเขา้ถงึอบาย ทคุต ิ

วนิิบาต นรกกจ็รงิ 

  แต่บุรษุนั <นเมื ?อตายไป พงึเขา้ถงึสคุติโลกสวรรค”์ 

  เมืFอพระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนีMแลว้ นายบา้นนามวา่อสพินัธกบุตรได้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระธรรมเทศนาของพระองคแ์จม่แจง้นกั  

พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย ดจุหงายของทีFควํFา เปิดของ

ทีFปิด บอกทางใหแ้ก่คนหลงทาง หรอืสอ่งไฟในทีFมดืดว้ยหวงัวา่ คนมจีกัษุ 

จกัเหน็รปู ฉะนั Mน 

  ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคนี์Mขอถงึพระผูม้พีระภาค กบัทั Mง 

พระธรรม และภกิษุสงฆว์า่เป็นสรณะ 

  ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรงจาํขา้พระองคว์า่เป็นอุบาสกผูถ้งึ 

พระรตันตรยัเป็นสรณะจนตลอดชวีติ ตั Mงแต่วนันีMเป็นตน้ไป”

kkkkk
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  ครั Mงนั Mนแล ชาณุสโสณพีราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั

ไดป้ราศรยักบัพระผูม้พีระภาค ครั Mนผา่นการปราศรยัพอใหร้ะลกึถงึกนัไปแลว้  

จงึนั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ทา่นโคดมผูเ้จรญิ พวกขา้พเจา้เป็นพราหมณ์ ยอ่มให้

ทาน ยอ่มทาํความเชืFอวา่ ทานนีMตอ้งสาํเรจ็แก่ญาตสิาโลหติผูล้ว่ง

ลบัไปแลว้ ขอญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้ จงบรโิภคทานนีM     
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  ทา่นโคดมผูเ้จรญิ ทานนั Mนยอ่มสาํเรจ็แก่ญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้ 

หรอืญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้เหลา่นั Mน ยอ่มไดบ้รโิภคทานนั Mนหรอื”

  พระผูม้พีระภาคตรสัวา่ 

  “ดกูรพราหมณ์ ทานนั Mนยอ่มสาํเรจ็ในฐานะ ยอ่มไมส่าํเรจ็ในอฐานะ

  ฐานะ กบั อฐานะ เป็นไฉน

  “ดกูรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิในกาม พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มคีวามอยาก

ไดข้องผูอ้ืFน มจีติปองรา้ย มคีวามเหน็ผดิ  

  บุคคลนั <นเมื ?อตายไป เขา้ถงึนรก เขายอ่มเลี<ยงอตัภาพอยูใ่นนรกนั <น 

ยอ่มตั <งอยูใ่นนรกนั <นดว้ยอาหารของสตัวน์รก 

  ฐานะอนัเป็นที ?ไมเ่ขา้ไปสาํเรจ็แหง่ทาน เป็นอฐานะ

  บุคคลนั <นเมื ?อตายไป เขา้ถงึกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน ยอ่มตั <งอยูใ่นกาํเนิด

สตัวด์ริจัฉานนั <น ดว้ยอาหารของสตัวผ์ูเ้กดิในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน

  ฐานะอนัเป็นที ?ไมเ่ขา้ไปสาํเรจ็แหง่ทาน กเ็ป็นอฐานะ

  บุคคลบางคนในโลกนีM ผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์จากการลกัทรพัย ์

จากการประพฤตผิดิในกาม จากการพดูเทจ็ จากการพดูสอ่เสยีด จากการพดู 

คาํหยาบ จากการพดูเพอ้เจอ้ ไมม่คีวามอยากไดข้องผูอ้ืFน มจีติไมป่องรา้ย 

มคีวามเหน็ชอบ 
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  บุคคลนั <นเมื ?อตายไป เขา้ถงึความเป็นสหายของพวกมนุษย ์เขายอ่ม

เลี<ยงอตัภาพในมนุษยโลกนั <น ตั <งอยูใ่นมนุษยโลกนั <นดว้ยอาหารของมนุษย์

  ฐานะอนัเป็นที ?ไมเ่ขา้ไปสาํเรจ็แหง่ทานแก่สตัวผ์ูต้ ั <งอยูนี่< กเ็ป็นอฐานะ 

  บุคคลนั <นเมื ?อตายไป เขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดา เขายอ่มเลี<ยง

อตัภาพอยูใ่นเทวโลกนั <น ตั <งอยูใ่นเทวโลกนั <นดว้ยอาหารของเทวดา

  ฐานะอนัเป็นที ?ไมเ่ขา้ไปสาํเรจ็แหง่ทานแก่สตัวผ์ูต้ ั <งอยูนี่< กเ็ป็นอฐานะ

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม   

พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มคีวามอยากไดข้องผูอ้ืFน          

มจีติปองรา้ย มคีวามเหน็ผดิ  

  บุคคลนั <นเมื ?อตายไป ยอ่มเขา้ถงึเปรตวสิยั เขายอ่มเลี<ยงอตัภาพอยูใ่น

เปรตวสิยันั <นดว้ยอาหารของสตัวผ์ูเ้กดิในเปรตวสิยั 

  หรอืวา่มติร อาํมาตย ์หรอืญาตสิาโลหติของเขาเพิ ?มใหซ้ึ ?งปตัตทิานมยั

จากมนุษยโลกนี< เขาเลี<ยงอตัภาพอยูใ่นเปรตวสิยันั <น ยอ่มตั <งอยูใ่นเปรตวสิยันั <น 

ดว้ยปตัตทิานมยันั <น 

  ฐานะอนัเป็นที ?เขา้ไปสาํเรจ็แหง่ทาน เป็นฐานะ”

  “ทา่นโคดมผูเ้จรญิ กถ็า้ญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้นั Mน ไมเ่ขา้ถงึ

ฐานะ ใครเลา่จะบรโิภคทานนั Mน”
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  “ดกูรพราหมณ์ ญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้เหลา่อืFนของทายกนั MนทีF

เขา้ถงึฐานะนั Mนมอียู ่ญาตสิาโลหติเหลา่นั Mนยอ่มบรโิภคทานนั Mน”

  “ทา่นโคดมผูเ้จรญิ กถ็า้ญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้นั Mน ไมเ่ขา้ถงึ

ฐานะ และญาตสิาโลหติผูล้ว่งลบัไปแลว้เหลา่อืFนของทายกนั Mน กไ็มเ่ขา้ถงึฐานะ

นั Mน ใครเลา่จะบรโิภคทานนั Mน”

  “ฐานะที&จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผูล่้วงลบัไปแล้วโดยกาล 

ช้านานเช่นนีU  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที&จะมีได้ แม้ทายกกเ็ป็นผูไ้ม่ไร้ผล”

  “ทา่นโคดมผูเ้จรญิ ยอ่มตรสักาํหนดแมใ้นอฐานะหรอื”

  “ดกูรพราหมณ์ เรากลา่วกาํหนดแมใ้นอฐานะ  

  บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม   

พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มคีวามอยากไดข้องผูอ้ืFน มจีติ

ปองรา้ย มคีวามเหน็ผดิ บุคคลนั Mนใหข้า้ว นํMา ผา้ ยาน มาลา ของหอม       

เครืFองลบูไล ้ทีFนอน ทีFพกั และเครืFองประทปีแก่สมณพราหมณ์ 

  เมืFอตายไปเขา้ถงึความเป็นสหายของชา้ง เขายอ่มไดข้า้ว นํMา มาลา

และเครืFองอลงัการต่างๆ ในกาํเนิดชา้งนั Mน    

  ดกูรพราหมณ์ ขอ้ที ?บุคคลเป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม 

พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มคีวามอยากไดข้องผูอ้ื ?น มจีติปอง

รา้ย มคีวามเหน็ผดิ เมื ?อตายไปเขา้ถงึความเป็นสหายของชา้งดว้ยกรรมนั <น 
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  และขอ้ที ?ผูน้ั <นเป็นผูใ้หข้า้ว นํ<า ยาน มาลา ของหอม เครื ?องลบูไล ้ที ?นอน 

ที ?พกั และเครื ?องประทปี แก่สมณพราหมณ์ ผูน้ั <นยอ่มไดข้า้ว นํ<า มาลาและเครื ?อง

อลงัการต่างๆ ในกาํเนิดชา้งนั <นดว้ยกรรมนั <น

  ดกูรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤติ

ผดิในกาม พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มคีวามอยากไดข้อง 

ผูอ้ืFน มจีติปองรา้ย มคีวามเหน็ผดิ บุคคลนั Mนใหข้า้ว นํMา ผา้ ยาน มาลา ของหอม 

เครืFองลบูไล ้ทีFนอน ทีFพกั และเครืFองประทปีแก่สมณพราหมณ์      

  เมืFอตายไปเขา้ถงึความเป็นสหายของมา้... ความเป็นสหายของโค... 

ความเป็นสหายของสนุขั เขายอ่มไดข้า้ว นํMา มาลาและเครืFองอลงัการต่างๆ ใน

กาํเนิดมา้นั Mน ในกาํเนิดโคนั Mน ในกาํเนิดสนุขันั Mน  

  ดกูรพราหมณ์ ขอ้ที ?บุคคลเป็นผูฆ้า่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม 

พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มคีวามอยากไดข้องผูอ้ื ?น มจีติปอง

รา้ย มคีวามเหน็ผดิ เมื ?อตายไปเขา้ถงึความเป็นสหายของมา้... ความเป็นสหาย

ของโค... ความเป็นสหายของสนุขัดว้ยกรรมนั <น 

  และขอ้ที ?ผูน้ั <นเป็นผูใ้หข้า้ว นํ<า ผา้ ยาน มาลา ของหอม เครื ?องลบูไล ้

ที ?นอน ที ?พกั และเครื ?องประทปี แก่สมณพราหมณ์ ผูน้ั <นยอ่มไดข้า้ว นํ<า มาลา

และเครื ?องอลงัการต่างๆ ในกาํเนิดมา้นั <น... ในกาํเนิดโคนั <น... ในกาํเนิดสนุขันั <น  

ดว้ยกรรมนั <น 
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  ดกูรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

จากการลกัทรพัย ์จากการประพฤตผิดิในกาม จากการพดูเทจ็ จากการพดูสอ่

เสยีด จากการพดูคาํหยาบ จากการพดูเพอ้เจอ้ ไมม่คีวามอยากไดข้องผูอ้ืFน  

มจีติไมป่องรา้ย มคีวามเหน็ชอบ ใหข้า้ว นํMา ผา้ ยาน มาลา ของหอม เครืFอง

ลบูไล ้ทีFนอน ทีFพกั และเครืFองประทปี แก่สมณพราหมณ์ 

  บุคคลนั MนเมืFอตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นสหายของพวกมนุษย ์เขา

ยอ่มไดเ้บญจกามคณุอนัเป็นของมนุษยใ์นมนุษยโลกนั Mน  

  ขอ้ที ?บุคคลเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม 

พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ ไมม่คีวามอยากไดข้องผูอ้ื ?น มจีติ

ไมป่องรา้ย มคีวามเหน็ชอบ ผูน้ั <นเมื ?อตายไปเขา้ถงึความเป็นสหายของมนุษย์

ดว้ยกรรมนั <น 

  และขอ้ที ?ผูน้ั <นเป็นผูใ้หข้า้ว นํ<า ผา้ ยาน มาลา ของหอม เครื ?องลบูไล ้

ที ?นอน ที ?พกั และเครื ?องประทปี แก่สมณพราหมณ์ บุคคลนั <นยอ่มไดเ้บญจ-

กามคณุอนัเป็นของมนุษยใ์นมนุษยโลกนั <นดว้ยกรรมนั <น

  ดกูรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนีM เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

จากการลกัทรพัย ์จากการประพฤตผิดิในกาม จากการพดูเทจ็ จากการพดูสอ่

เสยีด จากการพดูคาํหยาบ จากการพดูเพอ้เจอ้ ไมม่คีวามอยากไดข้องผูอ้ืFน  

มจีติไมป่องรา้ย มคีวามเหน็ชอบ บุคคลนั Mนยอ่มใหข้า้ว นํMา ยาน มาลา ของหอม 

เครืFองลบูไล ้ทีFนอน ทีFพกัและเครืFองประทปี แก่สมณพราหมณ์ 
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  บุคคลนั MนเมืFอตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดา เขายอ่มได้

เบญจกามคณุอนัเป็นทพิยใ์นเทวโลกนั Mน 

  ขอ้ที ?บุคคลเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม 

พดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ ไมม่คีวามอยากไดข้องผูอ้ื ?น มจีติ

ไมป่องรา้ย มคีวามเหน็ชอบ ผูน้ั <นเมื ?อตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเป็นสหายของ

พวกเทวดาดว้ยกรรมนั <น 

  และขอ้ที ?ผูน้ั <นเป็นผูใ้หข้า้ว นํ<า ผา้ ยาน มาลา ของหอม เครื ?องลบูไล ้

ที ?นอน ที ?พกั และเครื ?องประทปี แก่สมณพราหมณ์ บุคคลนั <นยอ่มไดเ้บญจ-

กามคณุอนัเป็นทพิยใ์นเทวโลกนั <นดว้ยกรรมนั <น 

  ดกูรพราหมณ์ แมท้ายกกเ็ป็นผูไ้มไ่รผ้ล”

  “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ น่าอศัจรรย ์ไมเ่คยมแีลว้ ข้อที&แม้ทายกก็

เป็นผูไ้ม่ไร้ผลนีU  เป็นของควรเพื&อให้ทานโดยแท้ เป็นของควรเพื&อกระทาํ 

ศรทัธาโดยแท้”

  “ดกูรพราหมณ์ ขอ้นีMเป็นอยา่งนีM แมท้ายกกเ็ป็นผูไ้มไ่รผ้ล”

  “ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ ภาษติของพระองคแ์จม่แจง้นกั เปรยีบเหมอืน 

หงายของทีFควํFา เปิดของทีFปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรอืสอ่งประทปีในทีFมดื

ดว้ยคดิวา่ผูม้จีกัษุจกัเหน็รปู ดงันีM ฉนัใด พระผูม้พีระภาคทรงประกาศพระธรรม 

โดยอเนกปรยิาย ฉนันั Mนเหมอืนกนั  

250



  ขา้แต่พระโคดมผูเ้จรญิ ขา้พระองคข์อถงึพระโคดมผูเ้จรญิ ทั Mงพระ

ธรรม และพระสงฆเ์ป็นทีFพึFง 

  ขอพระโคดมผูเ้จรญิ โปรดทรงจาํขา้พระองคว์า่ เป็นอุบาสกผูถ้งึสรณะ

ตลอดชวีติตั Mงแต่วนันีMเป็นตน้ไป” 

kkkkk
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กา ร ใ ห้ ท าน แก่ ผู้ ล่ ว ง ลั บ

ฐานะ อันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งการให้ทาน

บุคคลผูเ้ขา้ถงึเปรตวสิยั ยอ่มเลีMยงอตัภาพอยูใ่นเปรตวสิยัดว้ยอาหารของสตัวผ์ูเ้กดิในเปรตวสิยั 
หรอืดว้ยปตัตทิานมยัทีFมผีูเ้พิFมใหจ้ากมนุษยโลก 

อฐานะ อันไม่เป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งการให้ทาน

บุคคลผูเ้ขา้ถงึกาํเนิดเทวดา ยอ่มเลีMยงอตัภาพอยูใ่นเทวโลกดว้ยอาหารของเทวดา

บุคคลผูเ้ขา้ถงึกาํเนิดมนุษย ์ยอ่มเลีMยงอตัภาพในมนุษยโลกดว้ยอาหารของมนุษย์

บุคคลผูเ้ขา้ถงึกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน ยอ่มตั Mงอยูใ่นกาํเนิดสตัวด์ริจัฉานดว้ยอาหารของ

สตัวผ์ูเ้กดิในกาํเนิดสตัวด์ริจัฉาน 

บุคคลผูเ้ขา้ถงึนรก ยอ่มเลีMยงอตัภาพในนรกดว้ยอาหารของสตัวน์รก

แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล

บุคคลผูม้ศีลี มสีมัมาทฏิฐ ิยอ่มเขา้ถงึภมูมินุษย ์หรอืภมูเิทวดา ดว้ยกรรมนั Mน
เมืFอเป็นผูใ้หท้าน ยอ่มไดเ้บญจกามคณุในภมูมินุษยห์รอืภมูเิทวดานั Mน ดว้ยกรรมนั Mน

บุคคลเป็นผูท้ศุลี มมีจิฉาทฏิฐ ิยอ่มเขา้ถงึกาํเนิดสตัวเ์ดรจัฉาน ดว้ยกรรมนั Mน
เมืFอเป็นผูใ้หท้าน ยอ่มไดเ้บญจกามคณุในภมูเิดรจัฉานนั Mน ดว้ยกรรมนั Mน

“¶éÒÒµÔÊÒâÅËÔµ¼ÙéÅèÇ§ÅÑºä»áÅéÇ äÁèà¢éÒ¶Ö§°Ò¹Ð¹Ñé¹                       
ÒµÔÊÒâÅËÔµ¼ÙéÅèÇ§ÅÑºä»áÅéÇàËÅèÒÍ×è¹¢Í§·ÒÂ¡ÂèÍÁºÃÔâÀ¤·Ò¹¹Ñé¹                                 
°Ò¹Ð·Õè¨Ð¾Ö§ÇèÒ§¨Ò¡ÒµÔÊÒâÅËÔµ¼ÙéÅèÇ§ÅÑºä»áÅéÇâ´Â¡ÒÅªéÒ¹Ò¹àªè¹¹Õé      

ÁÔãªè°Ò¹Ð ÁÔãªèâÍ¡ÒÊ·Õè¨ÐÁÕä é́ áÁé·ÒÂ¡¡çà»ç¹¼ÙéäÁèäÃé¼Å”
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  ครั Mงนั Mน พระเจา้พมิพสิารถวายสวนเวฬุวนัแดพ่ระผูม้พีระภาค พระผูม้ ี

พระภาคทรงรบัมหาทานนั Mน ฝ่Fายพระเจา้พมิพสิารถวายทานแลว้ มไิดท้รงอุทศิ

ทานนั Mนแก่ใครๆ  วนัต่อมา พระเจา้พมิพสิารเขา้มาเฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้ 

กราบทลูวา่ เมืFอราตรทีีFผา่นมา ทรงไดย้นิเสยีงประหลาดน่าสะพรงึกลวั เพราะ

เหตุไรหนอ จงึทรงไดย้นิเสยีงเชน่นีM พระผูม้พีระภาคตรสัวา่

  “พระญาตใินอดตีของมหาบพติรทีFบงัเกดิเป็นเปรต มอียู ่
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วานนีM พระองคถ์วายทานแลว้ไมไ่ดอุ้ทศิสว่นกุศลแก่เปรตพวกนั Mน จงึสง่เสยีง

รอ้งเหน็ปานนั Mน”

  วนัรุง่ขึMน พระเจา้พมิพสิารไดอ้าราธนาพระผูม้พีระภาคพรอ้มภกิษุสงฆ์

รบัการถวายทานอกี เมืFอพระเจา้พมิพสิารทรงถวายภตัตาหารและถวายผา้   

ทรงอุทศิใหแ้ก่ญาตทิั Mงหลายวา่ “ขอทานนีUจงมีแก่พวกญาติของเรา”  

ในทนัใดนั Mนเอง กบ็งัเกดิภตัตาหารทพิยแ์ละสมบตัทิพิยแ์ก่ญาตเิหลา่นั Mน และ

ขณะทีFหลั FงนํMาทกัษโิณทก สระโบกขรณกีบ็งัเกดิแก่เปรตเหลา่นั Mนใหไ้ด ้อาบกนิ 

  ลาํดบันั Mน พระผูม้พีระภาคเจา้ทรงอธษิฐานใหพ้ระเจา้พมิพสิารไดท้รง

เหน็ญาตทิั MงหลายทีFมคีวามอิFมเอบิเป็นสขุจากบุญทีFทรงอุทศิให ้แลว้ทรงแสดงติ

โรกุฑฑสตูร ดงันีM

ติโรกฑุฑกณัฑ์

  “ถา้วา่ปราชญพ์งึหาความสขุอนัไพบลูยเ์พราะสละความสขุพอ 

ประมาณไซร ้เมื&อปราชญเ์หน็ความสขุอนัไพบลูย ์พึงสละความสขุพอ 

ประมาณเสีย 

  เปรตทั Mงหลายมาสูเ่รอืนของตน ยนือยูภ่ายนอกฝาเรอืน ทาง ๔ แพรง่ 

ทาง ๓ แพรง่ และใกลบ้านประต ู

  เมืFอขา้ว นํMา ของเคีMยว และของบรโิภคเป็นอนัมากอนัญาตทิั Mงหลาย  

ตั Mงไวแ้ลว้ ญาตไิรๆ ของเปรตเหลา่นั Mนระลกึไมไ่ด ้เพราะกรรมของสตัวเ์หลา่นั Mน

เป็นปจัจยั 
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  ชนเหล่าใดเป็นผูอ้นุเคราะห ์ชนเหล่านัUนย่อมให้นํUาและโภชนะอนั

สะอาด ประณีต อนัเป็นของควรโดยกาล ด้วยอทิุศเจตนาอย่างนีU ว่า 

  ขอทานนีUจงสาํเรจ็แก่ญาติทั Uงหลาย ขอญาติทั Uงหลาย จงเป็นผูถึ้ง

ความสขุเถิด 

  และญาตผิูล้ะโลกนีMไปแลว้เหลา่นั Mน มาประชมุพรอ้มกนัในทีFนั Mน        

เมืFอมขีา้วและนํMาเป็นอนัมาก ยอ่มอนุโมทนาโดยเคารพวา่ 

  เราทั <งหลายไดส้มบตัเิชน่นี<เพราะเหตุแหง่ญาตเิหลา่ใด ขอญาต ิ

เหลา่นั <นของพวกเรา จงเป็นอยูน่านเถดิ 

  บชูาอนัทายกทั <งหลายทาํแลว้แก่เราทั <งหลาย และทายกทั <งหลายกห็าไร้

ผลไม ่ 

  ในเปรตวสิยันั Mน ไมม่กีสกิรรม ไมม่โีครกัขกรรม ไมม่พีาณชิยกรรม  

ไมม่กีารซืMอการขายดว้ยเงนิ ผูเ้สยีชวีติไปแลว้ ผูท้าํกาลกริยิาละไปแลว้ ยอ่มยงั

อตัภาพใหเ้ป็นไปในเปรตวสิยัดว้ยทานทั MงหลายทีFญาตใิหแ้ลว้แต่มนุษยโลกนีM 

   นํUาฝนตกลงในที&ดอนย่อมไหลไปสู่ที&ลุ่ม ฉันใด 

   ทานที&ญาติทั Uงหลายให้แล้วแต่มนุษยในโลกนีU

   ย่อมสาํเรจ็แก่เปรตทั Uงหลาย ฉันนัUนเหมือนกนั 

   ห้วงนํUาที&เตม็ ย่อมยงัสมทุรสาครให้เตม็เปี& ยม ฉันใด 

   ทานที&ญาติทั Uงหลายให้แล้วแต่มนุษยโลกนีU  

   ย่อมสาํเรจ็แก่เปรตทั Uงหลาย ฉันนัUนเหมือนกนั 
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  บุคคลมาระลกึถงึอุปการะอนัทา่นไดท้าํแลว้ในกาลก่อนวา่ ผูนี้Mไดใ้หส้ิFง

นีMแก่เรา ผูนี้Mไดท้าํกจินีMของเรา ผูนี้Mเป็นญาต ิเป็นมติร เป็นเพืFอนของเรา ดงันีM       

กค็วรใหท้กัษณิาทานเพืFอผูท้ีFละโลกนีMไปแลว้ 

   การร้องไห้กดี็ ความเศร้าโศกกดี็ 

   ความรํ&าไรราํพนัอย่างอื&นกดี็ 

   บคุคลไม่ควรทาํเลย 

   เพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนัUน 

   ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั Uงหลายผูล้ะไปแล้ว 

   ญาติทั Uงหลายย่อมตั Uงอยู่อย่างนัUน 

  กท็กัษิณาทานนีUแล อนัท่านให้แล้ว ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ ์

ย่อมสาํเรจ็โดยพลนัเพื&อประโยชน์เกืUอกลูแก่เปรตนัUนตลอดกาลนาน  

  ญาตธิรรมนีMนั Mน ทา่นไดแ้สดงใหป้รากฏแลว้ บชูาอนัยิFงทา่นกไ็ดท้าํแลว้

แก่ญาตทิั Mงหลายผูล้ะไปแลว้ และทา่นทั Mงหลายไดเ้พิFมกาํลงัใหแ้ก่ภกิษุทั Mงหลาย

แลว้ บุญไมใ่ชน้่อย ทา่นทั Mงหลายไดข้วนขวายแลว้”

  เมืFอจบเทศนา การบรรลุธรรมไดม้แีก่ชนเป็นจาํนวนมากซึFงสลดใจ

เพราะการพรรณาโทษแหง่การเขา้ถงึความเป็นเปรต 

kkkkk
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ภาคท่ี ๘

ธ ร ร ม ค ล า ย โ ศ ก

 © Bahman Farzad



  สมยัหนึFง ทา่นพระนารทะอยูท่ีFกุกกุฏาราม ใกลพ้ระนครปาตลบุีตร ก็

สมยันั Mน พระนางภทัทาราชเทวผีูเ้ป็นทีFรกั ทีFพอพระทยัแหง่พระราชาพระนามวา่ 

มณุฑะ ไดท้วิงคต พระราชากไ็มส่รงสนาน ไมท่รงแต่งพระองค ์ไมเ่สวย ไมท่รง

ประกอบพระราชกรณยีกจิ ทรงซบเซาอยูท่ีFพระศพพระนางตลอดคนืตลอดวนั  

  ครั Mงนั Mน พระราชาไดต้รสัสั Fงมหาอาํมาตยช์ืFอวา่โสการกัขะ 

ผูเ้ป็นทีFรกัวา่ 
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  “ทา่นโสการกัขะผูเ้ป็นทีFรกั ทา่นจงยกพระศพพระนางภทัทาราชเทว ี

ลงในรางเหลก็ทีFเตม็ดว้ยนํMามนั แลว้ปิดดว้ยรางเหลก็อนัอืFนอกี เพืFอใหเ้ราไดเ้หน็

พระศพพระนางนานไดเ้ทา่ไรยิFงด”ี 

  โสการกัขะมหาอาํมาตยร์บัสนองพระบรมราชโองการแลว้ กไ็ดจ้ดัการ

ยกพระศพพระนางลงในรางเหลก็ทีFเตม็ดว้ยนํMามนั แลว้ปิดดว้ยรางเหลก็อนัอืFน

ครั Mงนั Mน โสการกัขะมหาอาํมาตยค์ดิวา่ “เมืFอพระนางภทัทาราชเทวผีูเ้ป็นทีFรกั    

ทีFพอพระทยัแหง่พระเจา้มณุฑะไดท้วิงคตไปแลว้ พระราชาพงึเสดจ็เขา้ไปหา

สมณะหรอืพราหมณ์รปูใดหนอ ไดท้รงสดบัธรรมแลว้ จะพงึทรงละลกูศร คอื

ความโศกได”้ 

  ลาํดบันั Mน โสการกัขะมหาอาํมาตยจ์งึคดิวา่ “ทา่นพระนารทะรปูนีM อยูท่ีF  

กุกกุฏาราม ใกลพ้ระนครปาตลบุีตร กก็ติตศิพัทอ์นังามของทา่นพระนารทะ 

ขจรไปอยา่งนีMวา่ เป็นบณัฑติ ฉลาด มปีญัญา เป็นพหสูตู มถีอ้ยคาํวจิติร  

มปีฏภิาณดงีาม เป็นวฑุฒบุคคล และเป็นพระอรหนัต ์จงึควรทีFพระเจา้มณุฑะ 

จะเสดจ็เขา้ไปหา เพืFอบางทไีดท้รงสดบัธรรมของทา่นแลว้ พงึทรงละลกูศร คอื 

ความโศกได”้ 

  โสการกัขะมหาอาํมาตยจ์งึเขา้ไปเฝ้าพระเจา้มณุฑะ แลว้กราบทลูวา่ 

  “ขอเดชะ ทา่นพระนารทะรปูนีM อยูท่ีFกุกกุฏาราม ใกลพ้ระนครปาตลี

บุตร กก็ติตศิพัทอ์นังามของทา่นพระนารทะขจรไปแลว้อยา่งนีMวา่ เป็นบณัฑติ 

ฉลาด มปีญัญา เป็นพหสูตู มถีอ้ยคาํอนัวจิติร มปีฏภิาณดงีาม เป็นวฑุฒบุคคล 
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และเป็นพระอรหนัต ์กถ็า้พระองคจ์ะพงึเสดจ็เขา้ไปหาทา่นแลว้ไซร ้บางทไีด้

ทรงสดบัธรรมของทา่นแลว้ พงึทรงละลกูศร คอื ความโศกได”้ 

  พระเจา้มณุฑะจงึตรสัสั Fงวา่ 

  “ถา้เชน่นั Mน ทา่นจงไปบอกทา่นพระนารทะใหท้ราบ เพราะกษตัรยิเ์ชน่

เราเขา้ใจวา่ สมณะหรอืพราหมณ์ทีFอยูใ่นราชอาณาจกัร ยงัไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ก่อน จะพงึเขา้ไปหาไดอ้ยา่งไร”

  โสการกัขะมหาอาํมาตยร์บัสนองพระบรมราชโองการแลว้ ไดเ้ขา้ไปหา

ทา่นพระนารทะ อภวิาทแลว้นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง แลว้กลา่ววา่ 

  “ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ พระนางภทัทาราชเทวผีูเ้ป็นทีFรกั ทีFพอพระทยัแหง่

พระเจา้มณุฑะนีMไดท้วิงคตแลว้ เมืFอพระนางภทัทาราชเทวไีดท้วิงคตไป       

พระราชากไ็มส่รงสนาน ไมท่รงแต่งพระองค ์ไมเ่สวย ไมท่รงประกอบพระราช-

กรณยีกจิ ทรงซบเซาอยูท่ีFพระศพแหง่พระนางภทัทาราชเทว ีตลอดคนื ตลอด

วนั  ขอทา่นพระนารทะ จงแสดงธรรมแก่พระราชา โดยใหพ้ระราชาพงึทรงละ

ลกูศรคอื ความโศกได ้เพราะไดท้รงสดบัธรรมของทา่นพระนารทะ” 

  ทา่นพระนารทะไดก้ลา่ววา่ 

  “ดกูรมหาอาํมาตย ์ขอใหพ้ระราชาทรงทราบเวลาทีFควร ณ บดันีM” 

  ลาํดบันั Mน โสการกัขะมหาอาํมาตยล์ุกจากทีFนั Fง อภวิาททา่นพระนารทะ 

ทาํประทกัษณิเสรจ็แลว้ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเจา้มณุฑะ แลว้กราบทลูวา่ 
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  “ขอเดชะ ทา่นพระนารทะไดเ้ปิดโอกาสใหเ้สดจ็ไปแลว้ บดันีM ขอ

พระองคจ์งทรงทราบเวลาทีFควรเถดิพระเจา้ขา้”

  “ถา้เชน่นั Mน ทา่นจงใหพ้นกังานเทยีมพาหนะทีFดีๆ  ไว”้ 

  โสการกัขะมหาอาํมาตย ์รบัสนองพระบรมราชโองการแลว้ ไดใ้ห้

พนกังานเทยีมพระราชพาหนะทีFดีๆ  ไวเ้สรจ็แลว้ จงึกราบทลูวา่ 

  “ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ไดใ้หพ้นกังานเทยีมพระราชพาหนะทีFดีๆ     

ไวเ้สรจ็แลว้ ขอพระองคจ์งทรงทราบเวลาทีFควรเถดิ พระเจา้ขา้” 

  ลาํดบันั Mน พระเจา้มณุฑะเสดจ็ขึMนทรงพระราชพาหนะไปสูกุ่กกุฏาราม 

เพืFอพบปะกบัทา่นพระนารทะดว้ยพระราชานุภาพอยา่งใหญ่ยิFง เสดจ็ไปเทา่ทีF

พระราชพาหนะจะไปได ้เสดจ็ลงจากพระราชพาหนะแลว้ เสดจ็พระราชดาํเนิน

เขา้ไปสูอ่าราม เขา้ไปหาทา่นพระนารทะ ทรงอภวิาทแลว้ ประทบั ณ ทีFควร 

สว่นขา้งหนึFง  

  ทา่นพระนารทะไดก้ลา่วกะพระเจา้มณุฑะวา่

  “ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ ประการนีM อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใครๆ ในโลกไมพ่งึได ้

  ฐานะ ๕ ประการอนัใครๆ ไม่พึงได้ คือ 

   ขอสิ ?งที ?มคีวามแก่เป็นธรรมดา อยา่แก่ ๑   

   ขอสิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา อยา่เจบ็ไข ้๑   

261



   ขอสิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดา อยา่ตาย ๑   

   ขอสิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็นธรรมดา อยา่สิ<นไป ๑  

   ขอสิ ?งที ?มคีวามฉบิหายเป็นธรรมดา อยา่ฉบิหายไป ๑ 

  สิ&งที&มีความแก่เป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบั ย่อมแก่ไป  

เมืFอสิFงทีFมคีวามแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแลว้ เขาไมพ่จิารณาเหน็ดงันีMวา่ 

  ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามแก่เป็นธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นแก่ไป โดยที ?แท ้

สิ ?งที ?มคีวามแก่เป็นธรรมดาของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการอุปบตั ิ

ยอ่มแก่ไปทั <งสิ<น 

  สว่นเราเอง กเ็มืFอสิFงทีFมคีวามแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแลว้ พงึเศรา้โศก 

ลาํบาก รํFาไร ทบุอก ครํFาครวญ หลงงมงาย แมอ้าหารเรากไ็มอ่ยากรบัประทาน 

แมก้ายกพ็งึเศรา้หมอง ซบูผอม แมก้ารงานกพ็งึหยดุชะงกั แมพ้วกอมติรกพ็งึ

ดใีจ แมพ้วกมติรกพ็งึเสยีใจ  

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามแก่เป็นธรรมดา แก่ไปแลว้ 

   เขาเศรา้โศก ลาํบาก รํ ?าไร ทบุอก ครํ ?าครวญ หลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ถกูลกูศร คอื 

   ความโศกทีFมพีษิเสยีบแทงเขา้แลว้ ยอ่มทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความเจบ็ไข้เป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้ม่ได้

สดบั ย่อมเจบ็ไข้ไป เมืFอสิFงทีFมคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดาเจบ็ไขไ้ปแลว้เขาไม ่

พจิารณาเหน็ดงันีMวา่ 
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  ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <น เจบ็ไขไ้ป 

โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดาของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การ

จตุ ิการอุปบตั ิยอ่มเจบ็ไขไ้ปทั <งสิ<น 

  สว่นเราเอง กเ็มืFอสิFงทีFมคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา เจบ็ไขไ้ปแลว้    

พงึเศรา้โศก ลาํบาก รํFาไร ทบุอก ครํFาครวญ หลงงมงาย แมอ้าหารกไ็มอ่ยาก 

รบัประทาน แมก้ายกพ็งึเศรา้หมอง ซบูผอม แมก้ารงานกพ็งึหยดุชะงกั        

แมพ้วกอมติรกพ็งึดใีจ แมพ้วกมติรกพ็งึเสยีใจ

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา เจบ็ไขไ้ปแลว้ 

   เขาเศรา้โศก ลาํบาก รํ ?าไร ทบุอก ครํ ?าครวญ หลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั 

   ถกูลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิเสยีบแทงเขา้แลว้ 

   ยอ่มทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความตายเป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้ม่ได้

สดบั ย่อมตายไป เมืFอสิFงทีFมคีวามตายเป็นธรรมดาตายไปแลว้ เขาไมพ่จิารณา

เหน็ดงันีMวา่ 

  ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดาของเรา  ผูเ้ดยีวเทา่นั <นตายไป โดยที ?

แท ้สิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดาของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การจตุ ิ 

การอุปบตั ิยอ่มตายไปทั <งสิ<น 

263



  สว่นเราเอง กเ็มืFอสิFงทีFมคีวามตายเป็นธรรมดาตายไปแลว้ พงึเศรา้โศก 

ลาํบาก รํFาไร ทบุอก ครํFาครวญ หลงงมงาย แมอ้าหารเรากไ็มอ่ยากรบัประทาน 

แมก้ายกพ็งึเศรา้หมอง ซบูผอม แมก้ารงานกพ็งึหยดุชะงกั แมพ้วกอมติรกพ็งึ

ดใีจ แมพ้วกมติรกพ็งึเสยีใจ ดงันีM  

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดา ตายไปแลว้ 

   เขาเศรา้โศก ลาํบาก รํ ?าไร ทบุอก ครํ ?าครวญ หลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั 

   ถกูลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิเสยีบแทงเขา้แลว้ 

   ยอ่มทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความสิUนไปเป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้ม่ได้

สดบั ย่อมสิUนไป เมืFอสิFงทีFมคีวามสิMนไปเป็นธรรมดาสิMนไปแลว้ เขาไมพ่จิารณา

เหน็ดงันีMวา่ 

  ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็นธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นสิ<นไป โดยที ?

แท ้สิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็นธรรมดาของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการ

อุปบตั ิยอ่มสิ<นไปทั <งสิ<น 

  สว่นเราเอง กเ็มืFอสิFงทีFมคีวามสิMนไปเป็นธรรมดาสิMนไปแลว้ พงึเศรา้โศก 

ลาํบาก รํFาไร ทบุอก ครํFาครวญ หลงงมงาย แมอ้าหารเรากไ็มอ่ยากรบัประทาน 

แมก้ายกพ็งึเศรา้หมอง ซบูผอม แมก้ารงานกพ็งึหยดุชะงกั แมพ้วกอมติรกพ็งึ

ดใีจ แมพ้วกมติรกพ็งึเสยีใจ ดงันีM  
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   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็นธรรมดา สิ<นไปแลว้ 

   เขาเศรา้โศก ลาํบาก รํ ?าไร ทบุอก ครํ ?าครวญ หลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั 

   ถกูลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิเสยีบแทงเขา้แลว้ 

   ยอ่มทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้ม่ได้

สดบั ย่อมฉิบหายไป เมืFอสิFงทีFมคีวามฉบิหายเป็นธรรมดาฉบิหายไปแลว้  เขา

ไมพ่จิารณาเหน็ดงันีMวา่ 

  ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นฉบิหายไป 

โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การ

จตุ ิการอุปบตั ิยอ่มฉบิหายไปทั <งสิ<น 

  สว่นเราเอง กเ็มืFอสิFงทีFมคีวามฉบิหายเป็นธรรมดาฉบิหายไปแลว้     

พงึเศรา้โศก ลาํบาก รํFาไร ทบุอก ครํFาครวญ หลงงมงาย แมอ้าหารเรากไ็มอ่ยาก

รบัประทาน แมก้ายกพ็งึเศรา้หมอง ซบูผอม แมก้ารงานกพ็งึหยดุชะงกั แมพ้วก

อมติรกพ็งึดใีจ แมพ้วกมติรกพ็งึเสยีใจ ดงันีM  

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามฉบิหายเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ 

   เขาเศรา้โศก ลาํบาก รํ ?าไร ทบุอก ครํ ?าครวญ หลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั 

   ถกูลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิเสยีบแทงเขา้แลว้ 
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   ยอ่มทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น

  สว่นวา่ สิ&งที&มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผูไ้ด้สดบั     

ย่อมแก่ไป เมืFอสิFงทีFมคีวามแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแลว้ 

  อรยิสาวกนั <นยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี<วา่ ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามแก่เป็น 

ธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <น แก่ไป โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามแก่เป็นธรรมดาของ

สตัว ์ทั <งปวง ที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการอุปบตั ิยอ่มแก่ไปทั <งสิ<น 

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามแก่เป็นธรรมดา แก่ไปแลว้ 

   อรยิสาวกนั <นยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบาก ไมร่ํ ?าไร 

   ไมท่บุอก ไมค่รํ ?าครวญ ไมห่ลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั 

   ถอนลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิ

   อนัเป็นเครื ?องเสยีบแทงปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น 

   อริยสาวกผูไ้ม่มีความโศก ปราศจากลกูศร 

   ย่อมดบัทกุขร์้อนได้ด้วยตนเอง 

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความเจบ็ไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวก      

ผูไ้ด้สดบั ย่อมเจบ็ไข้ไป เมืFอสิFงทีFมคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา เจบ็ไขไ้ปแลว้  

  อรยิสาวกนั <นยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี<วา่ ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็น

ธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นเจบ็ไขไ้ป โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา

ของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการอุปบตั ิยอ่มเจบ็ไขไ้ปทั <งสิ<น 
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   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา เจบ็ไขไ้ปแลว้ 

   อรยิสาวกนั <นยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบาก ไมร่ํ ?าไร 

   ไมท่บุอก ไมค่รํ ?าครวญ ไมห่ลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั 

   ถอนลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิ

   อนัเป็นเครื ?องเสยีบแทงปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น 

   อริยสาวกผูไ้ม่มีความโศก ปราศจากลกูศร 

   ย่อมดบัทกุขร์้อนได้ด้วยตนเอง 

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความตายเป็นธรรมดาของอริยสาวก         

ผูไ้ด้สดบั ย่อมตายไป เมืFอสิFงทีFมคีวามตายเป็นธรรมดาตายไปแลว้ 

  อรยิสาวกนั <นยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี<วา่ ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามตายเป็น 

ธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นตายไป โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดา 

ของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการอุปบตั ิยอ่มตายไปทั <งสิ<น 

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามตายเป็นธรรมดา ตายไปแลว้ 

   อรยิสาวกนั <นยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบาก ไมร่ํ ?าไร 

   ไมท่บุอก ไมค่รํ ?าครวญ ไมห่ลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั 

   ถอนลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิ

   อนัเป็นเครื ?องเสยีบแทงปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น 

   อริยสาวกผูไ้ม่มีความโศก ปราศจากลกูศร 
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   ย่อมดบัทกุขร์้อนได้ด้วยตนเอง 

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความสิUนไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผูไ้ด้

สดบั ย่อมสิUนไป เมืFอสิFงทีFมคีวามสิMนไปเป็นธรรมดาสิMนไปแลว้ 

  อรยิสาวกนั <นยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี<วา่ ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็น

ธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นสิ<นไป โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็นธรรมดา

ของสตัวท์ั <งปวงที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการอุปบตั ิยอ่มสิ<นไปทั <งสิ<น 

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามสิ<นไปเป็นธรรมดา สิ<นไปแลว้ 

   อรยิสาวกนั <นยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบาก ไมร่ํ ?าไร 

   ไมท่บุอก ไมค่รํ ?าครวญ ไมห่ลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั 

   ถอนลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิ

   อนัเป็นเครื ?องเสยีบแทงปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น 

   อริยสาวกผูไ้ม่มีความโศก ปราศจากลกูศร 

   ย่อมดบัทกุขร์้อนได้ด้วยตนเอง 

  อกีประการหนึFง สิ&งที&มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของอริยสาวก 

ผูไ้ด้สดบั ย่อมฉิบหายไป เมืFอสิFงทีFมคีวามฉบิหายเป็นธรรมดาฉบิหายไปแลว้ 

  อรยิสาวกนั <นยอ่มพจิารณาเหน็ดงันี<วา่ ไมใ่ชส่ิ ?งที ?มคีวามฉบิหายเป็น

ธรรมดาของเราผูเ้ดยีวเทา่นั <นฉบิหายไป โดยที ?แท ้สิ ?งที ?มคีวามฉบิหายเป็น 
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ธรรมดาของสตัวท์ั <งปวง ที ?มกีารมา การไป การจตุ ิการอุปบตั ิยอ่มฉบิหายไป 

ทั <งสิ<น 

   เมื ?อสิ ?งที ?มคีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ 

   อรยิสาวกนั <นยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่าํบาก ไมร่ํ ?าไร 

   ไมท่บุอก ไมค่รํ ?าครวญ ไมห่ลงงมงาย 

   นี<เรยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั 

   ถอนลกูศร คอื ความโศกที ?มพีษิ

   อนัเป็นเครื ?องเสยีบแทงปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดบั ทาํตนใหเ้ดอืดรอ้น 

   อริยสาวกผูไ้ม่มีความโศก ปราศจากลกูศร 

   ย่อมดบัทกุขร์้อนได้ด้วยตนเอง 

  ฐานะ ๕ ประการนีMแล อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอื

ใครๆในโลกนีMไมพ่งึได”้ 

  ทา่นพระนารทะ ครั Mนกลา่วไวยากรณภาษตินีMจบลงแลว้ จงึไดก้ลา่ว

คาถาประพนัธต่์อไปอกีวา่

  “ประโยชน์แมเ้ลก็น้อยในโลกนี< อนัใครๆ ยอ่มไมไ่ดเ้พราะการเศรา้โศก 

เพราะการครํ ?าครวญ 

  พวกอมติรทราบวา่เขาเศรา้โศก เป็นทกุข ์ยอ่มดใีจ 

  กค็ราวใดบณัฑติพจิารณารูเ้นื<อความ ไมห่วั ?นไหวในอนัตรายทั <งหลาย 

พวกอมติรเหน็หน้าอนัไมผ่ดิปกตขิองบณัฑตินั <นยิ<มแยม้ตามเคย ยอ่มเป็นทกุข ์

269



  บณัฑติพงึไดป้ระโยชน์ในที ?ใดๆ ดว้ยประการใดๆ เพราะการสรรเสรญิ 

เพราะความรู ้เพราะกลา่วคาํสภุาษติ เพราะการบาํเพญ็ทาน หรอืเพราะ 

ประเพณขีองตน กพ็งึบากบั ?นในที ?นั <นๆ ดว้ยประการนั <นๆ 

  ถ้าทราบว่าความต้องการอย่างนีK  อนัเราหรือผูอื้ <นไม่พึงได้ไซร้ ก็

ไม่ควรเศร้าโศก ควรตั Kงใจทาํงานโดยเดด็ขาดว่า บดันีK  เราทาํอะไรอยู่” 

  เมืFอทา่นพระนารทะกลา่วจบแลว้อยา่งนีM พระเจา้มณุฑะไดต้รสัถามวา่

  “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมปรยิายนีMชืFออะไร” 

  “ธรรมปรยิายนีMชืFอวา่ โสกสลัลหรณะ” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ โสกสลัลหรณธรรมปรยิายดนีกั เพราะไดฟ้งัธรรมปรยิาย

นีM ขา้พเจา้จงึละลกูศร คอื ความโศกได”้ 

  ครั Mงนั Mน พระเจา้มณุฑะไดต้รสัสั Fงโสการกัขะมหาอาํมาตยว์า่ 

  “ทา่นจงถวายพระเพลงิพระศพพระนางภทัทาราชเทว ีแลว้ทาํเป็นสถปู

ไว ้ตั Mงแต่วนันีMไปเราจกัอาบนํMาแต่งตวั บรโิภคอาหารและประกอบการงาน” 

kkkkk
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à»�¹¸ÃÃÁ´Ò¢Í§àÃÒ¼Ù�à ṌÂÇà·�Ò¹Ñé¹á¡�ä» à¨çºä» µÒÂä» ÊÔé¹ä» ©ÔºËÒÂä»                                          
â´Â·Õèá·� ÊÔè§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁá¡� ¤ÇÒÁà¨çº ¤ÇÒÁµÒÂ ¤ÇÒÁÊÔé¹ä» ¤ÇÒÁ©ÔºËÒÂä» 
à»�¹¸ÃÃÁ´Ò¢Í§ÊÑµÇ�·Ñé§»Ç§·ÕèÁÕ¡ÒÃÁÒ ¡ÒÃä» ¡ÒÃ¨ØµÔ ¡ÒÃÍØ»ºÑµÔ                               

Â�ÍÁá¡�ä» à¨çºä» µÒÂä» ÊÔé¹ä» ©ÔºËÒÂä» ·Ñé§ÊÔé¹” 

·èÒ¹¾ÃÐ¹ÒÃ·à¶ÃÐ



272

ฐ าน ะ  ๕  ปร ะ ก า ร

ฐานะ ๕ ประการ อนัสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ 

ในโลกไม่พึงได้ คือ  

   ขอสิFงทีFมคีวามแก่เป็นธรรมดา อยา่แก่ ๑   

   ขอสิFงทีFมคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา อยา่เจบ็ไข ้๑   

   ขอสิFงทีFมคีวามตายเป็นธรรมดา อยา่ตาย ๑   

   ขอสิFงทีFมคีวามสิMนไปเป็นธรรมดา อยา่สิMนไป ๑  

   ขอสิFงทีFมคีวามฉบิหายเป็นธรรมดา อยา่ฉบิหายไป ๑ 



  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตพระนครสาวตัถ ีกโ็ดยสมยันั Mนแล บุตรน้อยคนเดยีวซึFง

เป็นทีFรกัทีFชอบใจของคฤหบดผีูห้นึFงไดส้ิMนชวีติลง เพราะการสิMนชวีติของบุตร

น้อยคนเดยีวนั Mน การงานยอ่มไมแ่จม่แจง้ อาหารยอ่มไมป่รากฏ

  คฤหบดนีั Mน ไดไ้ปยงัป่Fาชา้แลว้ๆ เลา่ๆ ครํFาครวญถงึบุตร

วา่ “บุตรน้อยคนเดยีวอยูไ่หน บุตรน้อยคนเดยีวอยูไ่หน”
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  คฤหบดนีั Mน ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ถวายบงัคมแลว้ 

จงึนั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะคฤหบดวีา่ 

  “ดกูรคฤหบด ีอนิทรยีไ์มเ่ป็นของทา่นผูต้ ั Mงอยูใ่นจติของตน ทา่นม ี

อนิทรยีเ์ป็นอยา่งอืFนไป” 

  คฤหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ทาํไมขา้พระองคจ์ะไมม่ ี

อนิทรยีเ์ป็นอยา่งอืFนเลา่ บุตรน้อยคนเดยีวของขา้พระองค ์ซึFงเป็นทีFรกั เป็นทีF

ชอบใจไดเ้สยีชวีติแลว้ เพราะการเสยีชวีติของบุตรน้อยคนเดยีวนั Mน การงาน 

ยอ่มไมแ่จม่แจง้ อาหารยอ่มไมป่รากฏ 

  ขา้พระองคไ์ปยงัป่Fาชา้แลว้ๆ เลา่ๆ ครํFาครวญถงึบุตรนั Mนวา่ บุตรน้อย

คนเดยีวอยูไ่หน บุตรน้อยคนเดยีวอยูไ่หน”

  “ดกูรคฤหบด ีขอ้นีMเป็นอยา่งนั Mน เพราะว่า โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาส ย่อมเกิดแต่ของที&รกั เป็นมาแต่ของที&รกั”

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้ทีFวา่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั  

และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกันั Mน จกัเป็นอยา่งนั Mนได้

อยา่งไร ความจรงิ ความยนิด ีและความโสมนสั ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่

ของทีFรกั”

  คฤหบดนีั Mนไมย่นิด ีไมค่ดัคา้นพระภาษติของพระผูม้พีระภาค ลุกจากทีF

นั Fงแลว้หลกีไป
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  กส็มยันั Mนแล นกัเลงสะกาเป็นอนัมากเลน่สะกากนัอยูใ่นทีFไมไ่กล 

คฤหบดนีั Mนเขา้ไปหานกัเลงสะกาเหลา่นั Mน เลา่การปราศรยักบัพระผูม้พีระภาค

ทั Mงหมดใหช้นเหลา่นั Mนฟงั แลว้กลา่ววา่ “ขา้พเจา้มไิดย้นิด ีมไิดค้ดัคา้นพระ

ภาษติของพระสมณโคดม ลุกจากทีFนั Fงแลว้หลกีไป” 

  นกัเลงสะกาเหลา่นั Mนไดก้ลา่ววา่ 

  “ดกูรคฤหบด ีขอ้นีMเป็นอยา่งนั Mน เพราะวา่ความยนิดแีละความโสมนสั 

ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั”

  ครั Mงนั Mนแล คฤหบดนีั Mนคดิวา่ “ความเหน็ของเราเหมอืนกนักบัของ

นกัเลงสะกาทั Mงหลาย” แลว้หลกีไป

  เรืFองทีFพดูกนันีMไดแ้พรเ่ขา้ไปถงึในพระราชวงัโดยลาํดบั พระเจา้ปเสน-

ทโิกศลไดต้รสัเรยีกพระนางมลัลกิาเทวมีา แลว้ตรสัวา่ 

  “ดกูรมลัลกิา คาํวา่โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส ยอ่มเกดิ

แต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกันีM พระสมณโคดมของเธอตรสัหรอื” 

  พระนางมลัลกิาเทวกีราบทลูวา่ 

  “ขา้แต่พระมหาราช ถา้คาํนั Mนพระผูม้พีระภาคตรสัจรงิ คาํนั Mนกเ็ป็น

อยา่งนั Mน เพคะ”

  “ดกูรมลัลกิา เธออนุโมทนาตามพระดาํรสัทีFพระสมณโคดมตรสัวา่ ถา้

คาํนั Mนพระผูม้พีระภาคตรสัจรงิ คาํนั Mนกเ็ป็นอยา่งนั Mน เทา่นั Mน เปรยีบเหมอืนศษิย์
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อนุโมทนาตามคาํทีFอาจารยก์ลา่ววา่ ขอ้นีMเป็นอยา่งนั Mน ทา่นอาจารย ์ฉะนั Mน 

  มลัลกิา เธอจงหลบหน้าไปเสยี เธอจงพนิาศ”

  พระนางมลัลกิาเทวตีรสัเรยีกพราหมณ์ชืFอนาฬชิงัฆะมา แลว้ตรสัวา่

  “มานีFแน่ะ ทา่นพราหมณ์ ขอทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีF

ประทบั ถวายบงัคมพระบาททั Mงสองของพระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้ แลว้ทลูถามถงึ

ความมพีระอาพาธน้อย มพีระโรคเบาบาง ทรงกระปรีMกระเปรา่ มพีระกาํลงั ทรง

พระสาํราญตามคาํของฉนั 

  และทา่นจงทลูถามอยา่งนีMวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระวาจาวา่ โสกะ 

ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั 

ดงันีM พระผูม้พีระภาคตรสัจรงิหรอื

  พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์แก่ทา่นอยา่งไร ทา่นพงึเรยีนพระดาํรสันั Mน

ใหด้ ีแลว้มาบอกแก่ฉนั อนัพระตถาคตทั Mงหลายยอ่มตรสัไมผ่ดิพลาด”

  นาฬชิงัฆพราหมณ์รบัพระเสาวณยีพ์ระนางมลัลกิาแลว้ ไดเ้ขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ไดป้ราศรยักบัพระผูม้พีระภาค ครั Mนผา่นการปราศรยั

พอใหร้ะลกึถงึกนัไปแลว้ จงึนั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้งหนึFง ครั Mนแลว้ ไดก้ราบทลูตาม

คาํของพระนางมลัลกิาเทว ีแลว้ทลูถามอยา่งนีMวา่

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระวาจานีMวา่ โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั  

และอปุายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั ดงันีM พระผูม้พีระภาคตรสั

จรงิหรอื” 
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  “ดกูรพราหมณ์ ขอ้นีMเป็นอยา่งนั Mน เพราะวา่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั 

  เรืFองเคยมมีาแลว้ ในพระนครสาวตัถนีีMแล มารดาของบุคคลผูห้นึ ?งได้

เสยีชวีติ เพราะการเสยีชวีติของมารดานั <น บุคคลนั <นเป็นบา้ มจีติฟุ้งซ่าน เขา้ไป

ตามถนนทกุถนน ตามตรอกทกุตรอก แลว้ไดถ้ามอยา่งนีMวา่ “ทา่นทั Mงหลายได้

พบมารดาของขา้พเจา้บา้งไหม ทา่นทั Mงหลายไดพ้บมารดาของขา้พเจา้บา้งไหม”

  ขอ้วา่ โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของที ?รกั 

เป็นมาแต่ของที ?รกัอยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยปรยิายแมนี้< 

  เรืFองเคยมมีาแลว้ ในพระนครสาวตัถนีีMแล บดิา… พี ?ชาย... น้องชาย... 

พี ?หญงิ... น้องหญงิ... บุตร... ธดิา... ของบุคคลผูห้นึ ?งไดเ้สยีชวีติ เพราะการเสยี

ชวีติของ บดิา… พี ?ชาย... น้องชาย... พี ?หญงิ... น้องหญงิ... บุตร... ธดิา... นั <น 

บุคคลนั <นเป็นบา้ มจีติฟุ้งซ่าน เขา้ไปตามถนนทกุถนน ตามตรอกทกุตรอก   

แลว้ไดถ้ามอยา่งนีMวา่ “ทา่นทั Mงหลายไดพ้บ บดิา… พีFชาย... น้องชาย... พีF

หญงิ... น้องหญงิ... บุตร... ธดิา... ของขา้พเจา้บา้งไหม ทา่นทั Mงหลายไดพ้บ 

บดิา… พีFชาย... น้องชาย... พีFหญงิ... น้องหญงิ... บุตร... ธดิา... ของขา้พเจา้

บา้งไหม” 

  ดกูรพราหมณ์ ขอ้วา่ โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส   ยอ่ม

เกดิแต่ของที ?รกั เป็นมาแต่ของที ?รกัอยา่งไร ทา่นพงึทราบโดยปรยิายแมนี้<
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  เรืFองเคยมมีาแลว้ ในพระนครสาวตัถนีีMแล หญงิคนหนึFงไดไ้ปยงัสกุล

ของญาต ิพวกญาตขิองหญงินั Mน ใครจ่ะพรากสามขีองหญงินั Mน แลว้ยกหญงินั Mน

ใหแ้ก่ชายอืFน แต่หญงินั Mนไมป่รารถนาชายคนนั Mน

  หญงินั Mนไดบ้อกกะสามวีา่ “ขา้แต่ลกูเจา้ พวกญาตขิองดฉินัใครจ่ะพราก

ทา่นเสยี แลว้ยกดฉินัใหแ้ก่ชายอืFน แต่ดฉินัไมป่รารถนาชายคนนั Mน” 

  ครั Mงนั Mนแล บุรษุผูเ้ป็นสามไีดต้ดัหญงิผูเ้ป็นภรรยานั <นออกเป็นสองทอ่น 

แลว้จงึผา่ตน ดว้ยความรกัวา่ เราทั <งสองจกัตายไปดว้ยกนั

  ดกูรพราหมณ์ ขอ้วา่ โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส  

ยอ่มเกดิแต่ของที ?รกั อยา่งไร ทา่นพงึโปรดทราบโดยปรยิายแมน้ ีM”

  ลาํดบันั Mน นาฬชิงัฆพราหมณ์ชืFนชม อนุโมทนาพระภาษติของพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ ลุกจากทีFนั Fง เขา้ไปเฝ้าพระนางมลัลกิาเทวยีงัทีFประทบั ครั Mนแลว้ 

ไดก้ราบทลูถงึการทีFไดเ้จรจาปราศรยักบัพระผูม้พีระภาคทั Mงหมดแก่พระนาง

มลัลกิาเทวี

  ลาํดบันั Mน พระนางมลัลกิาเทวไีดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลถงึทีFF

ประทบั แลว้ไดท้ลูถามพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ 

  “ขา้แต่มหาราชา พระกุมารพีระนามวา่ วชริ ีเป็นทีFรกัของทลูกระหมอ่ม

หรอืเพคะ” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัวา่ “อยา่งนั Mนมลัลกิา วชริกุีมาร ีเป็นทีFรกั ของ

ฉนั”
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  “ขา้แต่พระมหาราชา เพราะพระวชริกุีมารแีปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป 

โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส จะพงึเกดิขึMนแก่ทลูกระหมอ่มหรอื

ไม ่เพคะ”

  “ดกูรมลัลกิา เพราะวชริกุีมารแีปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป แมช้วีติของฉนั

กพ็งึเป็นอยา่งอืFนไป ทาํไมโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส จกัไมเ่กดิ

แก่ฉนัเลา่”

  “ขา้แต่พระมหาราชา ขอ้นีMแล ทีFพระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเหน็    

เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงมุง่หมายเอา ตรสัไวว้า่ โสกะ ปริเทวะ 

ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั เพคะ

  ขา้แต่พระมหาราชา พระนางวาสภขตัตยิาเป็นทีFรกัของทลูกระหมอ่ม

หรอืเพคะ”

  “อยา่งนั Mน มลัลกิา พระนางวาสภขตัตยิาเป็นทีFรกัของฉนั”

  “ขา้แต่พระมหาราชา เพราะพระนางวาสภขตัตยิาแปรปรวนเป็นอยา่ง

อืFนไป โสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส พงึเกดิขึMนแก่ทลูกระหมอ่ม

หรอืไม ่เพคะ”

  “ดกูรมลัลกิา เพราะวาสภขตัตยิาแปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป แมช้วีติของ

ฉนักพ็งึเป็นอยา่งอืFนไป ทาํไมโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส จกัไม่

เกดิแก่ฉนัเลา่”
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  “ขา้แต่พระมหาราชา ขอ้นีMแล ทีFพระผูม้พีระภาค ผูท้รงรู ้ทรงเหน็   

เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงมุง่หมายเอา ตรสัไวว้า่ โสกะ ปริเทวะ 

ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั เพคะ

  ขา้แต่พระมหาราชา ทา่นวฑิฑูภเสนาบดเีป็นทีFรกัของทลูกระหมอ่ม

หรอืเพคะ”

  “อยา่งนั Mน มลัลกิา วฑิฑูภเสนาบดเีป็นทีFรกัของฉนั”

  “ขา้แต่พระมหาราชา ทลูกระหมอ่มจะทรงเขา้พระทยัความขอ้นั Mน   

เป็นไฉน เพราะทา่นวฑิฑูภเสนาบดแีปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส จะพงึเกดิแก่ทลูกระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ”

  “ดกูรมลัลกิา เพราะวฑิฑูภเสนาบดแีปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป แมช้วีติ

ของฉนักพ็งึเป็นอยา่งอืFนไป ทาํไมโสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส 

จกัไมเ่กดิแต่ฉนัเลา่”

  “ขา้แต่พระมหาราชา ขอ้นีMแล ทีFพระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเหน็    

เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงมุง่หมายเอา ตรสัไวว้า่ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั เพคะ

  ขา้แต่พระมหาราชา หมอ่มฉนัเป็นทีFรกัของทลูกระหมอ่มหรอืเพคะ”

  “อยา่งนั Mน มลัลกิา เธอเป็นทีFรกัของฉนั”
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  “ขา้แต่พระมหาราชา เพราะหมอ่มฉนัแปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส จะพงึเกดิแก่ทลูกระหมอ่มหรอืไมเ่พคะ”

  “ดกูรมลัลกิา เพราะเธอแปรปรวนเป็นอยา่งอืFนไป แมช้วีติของฉนักพ็งึ

เป็นอยา่งอืFนไป ทาํไมโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส จกัไมเ่กดิแก่ 

ฉนัเลา่”

  “ขา้แต่พระมหาราชา ขอ้นีMแล ทีFพระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเหน็    

เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงมุง่หมายเอา ตรสัไวว้า่ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั เพคะ

  ขา้แต่พระมหาราชา แควน้กาสแีละแควน้โกศล เป็นทีFรกัของทลู

กระหมอ่มหรอื เพคะ”

  “อยา่งนั Mน มลัลกิา แควน้กาสแีละแควน้โกศลเป็นทีFรกัของฉนั เพราะ

อานุภาพแหง่แควน้กาสแีละแควน้โกศล เราจงึไดใ้ชส้อยแก่นจนัทน์อนัเกดิแต่

แควน้กาส ีไดท้ดัทรงดอกไม ้ของหอม และเครืFองลบูไล”้

  “ขา้แต่พระมหาราชา เพราะแควน้กาสแีละแควน้โกศลแปรปรวนเป็น

อยา่งอืFนไป โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส จะพงึเกดิแก่ทลู

กระหมอ่มหรอืไม ่เพคะ”

  “ดกูรมลัลกิา เพราะแควน้กาสแีละแควน้โกศลแปรปรวนเป็นอยา่งอืFน 

แมช้วีติของฉนักพ็งึเป็นอยา่งอืFนไป ทาํไมโสกะ ปริเทวะ ทกุข ์โทมนสั         

และอุปายาส จกัไมเ่กดิแก่ฉนัเลา่”
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  “ขา้แต่พระมหาราชา ขอ้นีMแล ทีFพระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้ทรงเหน็    

เป็นพระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงมุง่หมายเอา ตรสัไวว้า่ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนสั และอุปายาส ยอ่มเกดิแต่ของทีFรกั เป็นมาแต่ของทีFรกั เพคะ”  

  “น่าอศัจรรยไ์มเ่คยมมีา เทา่ทีFพระผูม้พีระภาคพระองคน์ั Mน คงจะทรง

เหน็ชดั แทงตลอดดว้ยพระปญัญา มานีMเถดิ มลัลกิา ชว่ยลา้งมอืใหท้เีถดิ”

  ครั Mงนั Mนแล พระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็ลุกขึMนจากอาสน์ ทรงพระภษูา 

เฉวยีงพระองัสาขา้งหนึFง ทรงประนมอญัชลไีปทางทีFพระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่

แลว้ทรงเปลง่พระอุทานวา่ 

  “ขอนอบน้อมแดพ่ระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ั <น   

  ขอนอบน้อมแดพ่ระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ั <น   

  ขอนอบน้อมแดพ่ระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ั <น” 
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  สมยัหนึFง พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ บุพพารามปราสาทของ     

นางวสิาขามคิารมารดา ใกลพ้ระนครสาวตัถ ีกส็มยันั Mนแล หลานของนางวสิาขา-     

มคิารมารดาผูเ้ป็นทีFรกัทีFพอใจเสยีชวีติลง นางวสิาขามคิารมารดาเขา้ไปเฝ้า    

พระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบัในเวลาเทีFยง ถวายบงัคมแลว้นั Fง ณ ทีFควรสว่นขา้ง

หนึFง  

  พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะนางวสิาขามคิารมารดาวา่ 
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รั ก มี เ ท่ า ไ ร
ทุ ก ข์ ก็ มี เ ท่ า นั้ น

วิสาขาสูตร

AUDIO 8.3 

 © Bahman Farzad



  “เชญิเถดินางวสิาขา ทา่นมาแต่ไหนหนอ มผีา้เปียก มผีมเปียก เขา้มา 

ณ ทีFนีMในเวลาเทีFยง” 

  นางวสิาขากราบทลูวา่ “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ หลานของหมอ่มฉนัเป็น

ทีFรกั ทีFพอใจ เสยีชวีติแลว้ หมอ่มฉนัจงึมผีา้เปียก มผีมเปียก เขา้มา ณ ทีFนีM  

ในเวลาเทีFยง เจา้คะ่”

  “ดกูรนางวสิาขา ทา่นพงึปรารถนาบุตรและหลานเทา่มนุษยใ์น 

พระนครสาวตัถหีรอื” 

  “ขา้แต่พระผูม้พีระภาคผูเ้จรญิ หมอ่มฉนัพงึปรารถนาบุตรและหลาน

เทา่มนุษยใ์นพระนครสาวตัถ ีเจา้คะ่”

  “ดกูรนางวสิาขา มนุษยใ์นพระนครสาวตัถเีสยีชวีติอยูท่กุวนัๆ มาก

เพยีงไร”

  ”ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ๑๐ คนบา้ง ๙ คน บา้ง ๘ คนบา้ง ๗ คนบา้ง   

๖ คนบา้ง ๕ คนบา้ง ๔ คนบา้ง ๓ คนบา้ง ๒ คนบา้ง ๑ คนบา้ง เสยีชวีติอยู ่ 

ทกุวนัๆ”

  “ดกูรนางวสิาขา  

    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๑๐๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๑๐๐    
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๙๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๙๐  
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๘๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๘๐    
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๗๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๗๐   
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    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๖๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๖๐    
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๕๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๕๐  
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๔๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๔๐    
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๓๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๓๐  
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๒๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๒๐   
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๑๐   ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๑๐   
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๙    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๙   
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๘    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๘   
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๗    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๗   
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๖    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๖    
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๕    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๕  
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๔    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๔  
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๓    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๓   
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๒    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๒    
    ผูใ้ดมสีิFงทีFรกั ๑    ผูน้ั Mนกม็ทีกุข ์๑    

    ผูใ้ดไม่มีสิ&งที&รกั ผูนั้ Uนกไ็ม่มีทกุข ์

    เรากล่าวว่า ผูนั้ Uนไม่มีความโศก 

    ปราศจากกิเลส  

    ดจุธลีุ ไม่มีอปุายาส”

  พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนืMอความนีMแลว้ ไดท้รงเปลง่อุทานนีM        

ในเวลานั Mนวา่ 
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  “ความโศกกดี็ ความรํ&าไรกดี็  ความทกุขก์ดี็

  มากมายหลายอย่างนีUมีอยู่ในโลก  

  เพราะอาศยัสตัวห์รือสงัขารอนัเป็นที&รกั  

  เมื&อไม่มีสตัวห์รือสงัขารอนัเป็นที&รกั 

  ความโศก  ความรํ&าไร และความทกุขเ์หล่านีUย่อมไม่มี 

  เพราะเหตุนั Mน 

  ผูใ้ดไม่มีสตัวห์รือสงัขารอนัเป็นที&รกัในโลกไหนๆ  

  ผูนั้ Uนเป็นผูมี้ความสขุ ปราศจากความโศก 

  เพราะเหตุนั Mน 

  ผูป้รารถนาความไม่โศก อนัปราศจากกิเลสดจุธลีุ  

  ไม่พึงทาํสตัวห์รือสงัขารให้เป็นที&รกั ในโลกไหนๆ” 
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  ครั Mงนั Mนแล เป็นเวลากลางวนั พระเจา้ปเสนทโิกศลเสดจ็เขา้ไปเฝ้า    

พระผูม้พีระภาคถงึทีFประทบั ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ ประทบัอยู ่ณ   

ทีFควรสว่นขา้งหนึFง พระผูม้พีระภาคไดต้รสักะทา้วเธอวา่   

  “เชญิเถดิมหาบพติร พระองคเ์สดจ็มาจากไหนหนอแต่วนั”

  พระเจา้ปเสนทโิกศลกราบทลูวา่

288

ชี วิ ต มี ค ว ามต าย เ ป็ น ที่ สุ ด

อัยยิกาสูตร

AUDIO 8.4 

 © Bahman Farzad



  “พระพทุธเจา้ขา้ พระอยัยกิาของหมอ่มฉนั ผูท้รงชรา เป็นผูเ้ฒา่      

เป็นผูใ้หญ่ ลว่งกาลผา่นวยั มพีระชนมพ์รรษา ๑๒๐ พรรษา ไดเ้สดจ็ทวิงคต 

เสยีแลว้ ทา่นเป็นทีFรกั เป็นทีFพอใจของหมอ่มฉนัมาก พระพทุธเจา้ขา้ 

  หากหมอ่มฉนัจะพงึไดส้มหวงัวา่ ขอพระอยัยกิาเจา้ของเรา อยา่ได้

เสดจ็ทวิงคตเลย แมด้ว้ยใชช้า้งแกว้ มา้แกว้ แลกไซร ้หมอ่มฉนัพงึใหแ้มซ้ึFง  

ชา้งแกว้ มา้แกว้ เพืFอใหไ้ดส้มหวงั พระพทุธเจา้ขา้ 

  หากหมอ่มฉนัพงึไดส้มหวงัวา่ ขอพระอยัยกิาเจา้ของเราอยา่ไดเ้สดจ็

ทวิงคตเลย แมด้ว้ยใชบ้า้น สว่ย ชนบท แลกไซร ้หมอ่มฉนัพงึใหแ้มซ้ึFงบา้น 

สว่ย ชนบท เพืFอใหไ้ดส้มหวงั พระพทุธเจา้ขา้ 

  พระผูม้พีระภาคเจา้ไดต้รสัคาํนีMไวว้า่ สตัวท์ั Mงหลายทั Mงปวง มมีรณะเป็น

ธรรมดา มมีรณะเป็นทีFสดุ ไมล่ว่งพน้มรณะไปไดเ้ลย ดงันีMนั Mน เป็นคาํตรสัทีFชอบ 

เป็นของอศัจรรย ์ไมเ่คยมมีาแลว้”

  “ขอ้นั Mนเป็นอยา่งนั Mน มหาบพติร 

   สตัวท์ั <งหลายทั <งปวง มคีวามตายเป็นธรรมดา 

   มคีวามตายเป็นที ?สดุ ไมล่ว่งพน้ความตายไปไดเ้ลย 

   ภาชนะดนิ ชนิดใดชนิดหนึ?ง ทั <งที ?ดบิ ทั <งที ?สกุ 

   ภาชนะดนิเหลา่นั <นทั <งหมด มคีวามแตกเป็นธรรมดา 

   มคีวามแตกเป็นที ?สดุ 

   ไมล่ว่งพน้ความแตกไปไดเ้ลย แมฉ้นัใด 
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   สตัวท์ั <งหลายทั <งปวง มคีวามตายเป็นธรรมดา 

   มคีวามตายเป็นที ?สดุ 

   ไมล่ว่งพน้ความตายไปไดเ้ลย ฉนันั <นเหมอืนกนั”

  พระผูม้พีระภาคผูพ้ระสคุตศาสดา ครั Mนตรสัไวยากรณ์ภาษตินีM  

จบลงแลว้ จงึไดต้รสัคาถาประพนัธต่์อไปอกีวา่

   “สตัวท์ั Uงหลายทั Uงปวงต้องตาย 

   เพราะชีวิตมีความตายเป็นที&สดุ  

   สตัวท์ั Uงหลายจกัไปตามกรรม 

   เข้าถึงผลแห่งบญุและบาป

   คือ ผูมี้กรรมเป็นบาป จกัไปสู่นรก 

   ส่วนผูมี้กรรมเป็นบญุ จกัไปสู่สคุติ

   เพราะฉะนั Mน 

   พึงทาํกรรมงามอนัจะนําไปสู่สมัปรายภพ สั &งสมไว้ 

   บญุทั Uงหลาย ย่อมเป็นที&พึ&งของสตัวท์ั Uงหลายในปรโลก” 
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ภาคที่ ๙

เ ห็ น ทุ ก ข์  เ ห็ น ธ ร ร ม

 © Bahman Farzad



  อนิตถคินัธกุมารเป็นมนุษยท์ีFตายจากพรหมโลก เกดิในตระกลูมทีรพัย์

มากในกรงุสาวตัถ ีตั Mงแต่เกดิมาไมป่รารถนาจะเขา้ไปใกลห้ญงิ เมืFอถกูผูห้ญงิจบั

กจ็ะรอ้งไห ้มารดาตอ้งใชผ้า้หอ่รา่งกุมารก่อนแลว้อุม้ใหด้ืFมนม เมืFอกุมารนั Mน

เจรญิวยัแลว้ มารดาบดิาขอรอ้งใหเ้ขาแต่งงานครั Mงแลว้ครั Mงเลา่ เขากไ็ม ่

ปรารถนาหญงิ เมืFอถกูออ้นวอนบอ่ยเขา้ จงึใหช้า่งทอง ๕๐๐ คน 

มาหา แลว้มอบทองคาํจาํนวนหนึFง แลว้ใหป้ ั Mนทองนั Mนเป็นรปูสตร ี 
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ชา่งทาํเสรจ็แลว้ เป็นรปูสตรงีดงามมาก นํามาแสดงแก่เขา เขาเรยีกใหม้ารดา 

บดิาดรูปูทองนั Mน แลว้กลา่ววา่ 

  “ถา้พอ่แมส่ามารถหาผูห้ญงิทีFรปูรา่งหน้าตาเหมอืนอยา่งรปูป ั MนนีMได ้ 

ฉนัจะแต่งงาน” 

  มารดาบดิาไดเ้ชญิพราหมณ์ผูม้ชีืFอเสยีงมา แลว้แจง้วา่

  “ลกูของพวกเรามบุีญมาก น่าจะมหีญงิสาวทีFทาํบุญรว่มกบัลกูของเรา

เป็นแน่ ขอพวกทา่นจงนํารปูทองคาํนีMไป และตามหาหญงิทีFรปูรา่งหน้าตา 

เหมอืนอยา่งรปูทองคาํมา”

  พราหมณ์เหลา่นั Mนรบัคาํ และนํารปูทองคาํตระเวนไปตามเมอืงต่างๆ   

กไ็มพ่บหญงิทีFมลีกัษณะเหมอืนรปูทองคาํ จนถงึสาคลนคร แควน้ชืFอมทัทะ    

นํารปูทองคาํพกัไวท้ีFทางไปสูท่า่นํMา  

  ในนครนั Mน มสีาวน้อยรปูงามคนหนึFง มอีายรุาว ๑๖ ปี มารดา บดิา  

เลีMยงดใูหอ้ยูแ่ต่บนปราสาท ๗ ชั Mน วนันั Mน แมน่มจดัใหน้ายสาวอาบนํMาแลว้ 

ตนเองกต็อ้งการอาบนํMาบา้ง จงึเดนิไปสูท่า่นํMา ทาํใหไ้ดเ้หน็รปูทองนั Mน นางเหน็

แลว้ ตาํหนิวา่ 

  “โอ แมห่วัดืMอ เราเพิFงใหเ้จา้อาบนํMาแลว้ออกมาเมืFอกีMนีMเอง ไหนแอบ 

ออกมาทา่นํMาก่อนเรา”

  พวกพราหมณ์เหน็เหตุการณ์ จงึถามวา่ 

293



  “แม ่เจา้คดิวา่เป็นลกูของเจา้หรอื”

  “รปูนีMไมม่คีา่เทา่ธดิาของเรา”

  “ถา้อยา่งนั Mน เราอยากเหน็ธดิาของเจา้”

  นางนมจงึพาพวกพราหมณ์ไปสูเ่รอืนนาย ถงึแลว้ สนทนาปราศรยัแจง้

เหตุทีFมาแก่มารดาบดิาของหญงินั Mน และไดเ้รยีกลกูสาวลงมาพบพวกพราหมณ์ 

พวกพราหมณ์พดูกนัวา่ “ใชแ่ลว้” แลว้มอบรปูทองคาํใหแ้ก่มารดาบดิานั Mน แลว้ 

กลบัไปบอกแก่มารดาบดิาของอนิตถคินัธกุมาร มารดาบดิานั Mนมใีจยนิด ีแลว้

กลา่ววา่  

  “ทา่นทั Mงหลาย จงไปนําหญงินั Mนมาโดยเรว็” แลว้สง่พวกพราหมณ์

พรอ้มกบัทรพัยส์ิFงของเพืFอไปรบันางมา

   ฝ่Fายอนิตถคินัธกุมารไดรู้ข้า่วการพบหญงิสาวทีFสวยกวา่รปูทองคาํอกี 

เขาเกดิความรกั เรง่รบีใหนํ้านางมาโดยเรว็ แต่ธดิาของสกุลนีMเป็นคนบอบบาง 

ถกูเลีMยงมาอยา่งทะนุถนอม ถกูนํามาดว้ยยาน นางเหนืFอยออ่นจนเกดิเป็นลม 

ตายในระหวา่งทาง

  อนิตถคินัธกุมารรอคอยอยูด่ว้ยความกระวนกระวาย ถามอยูต่ลอดวา่  

"มาแลว้หรอื" 

  คนในเรอืนรูค้วามทีFนางตายแลว้ แต่ไมม่ใีครกลา้บอกแก่เขา เนืFองจาก

เหน็ความรกัความสเิน่หาของเขาทีFมต่ีอนางมาก ลว่งไป ๒-๓ วนั จงึไดบ้อก
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  เขาฟงัแลว้เกดิความโศกเศรา้เสยีใจใหญ่หลวง พรํFาราํพนัวา่ 

  “เราไมอ่าจอยูร่ว่มกบันางแลว้”

  วนัหนึFงพระศาสดาทรงเหน็อุปนิสยัทีFจะบรรลุธรรมของเขา จงึเสดจ็ไป 

บณิฑบาตทีFเรอืนนั Mน มารดาบดิาทลูเชญิพระศาสดาเสดจ็เขา้ไปภายในเรอืน  

ถวายภตัตาหารดว้ยความเคารพ เมืFอเสวยเสรจ็แลว้ ตรสัถามวา่ 

  “ลกูชายของทา่นไปไหน”

  มารดานั Mนกราบทลูวา่ “เขานอนอดอาหารอยูใ่นหอ้ง พระพทุธเจา้ขา้”        

  “จงเรยีกเธอมา”

  อนิตถคินัธกุมารออกมาถวายบงัคมพระศาสดาแลว้ นั Fง ณ สว่น      

ขา้งหนึFง พระศาสดาตรสัถามวา่  

  “กุมาร ความโศกมกีาํลงัเกดิขึMนแลว้แก่เธอหรอื” 

  อนิตถคินัธกุมารกราบทลูวา่ 

  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ความโศกมกีาํลงัมากเกดิขึMนแก่ขา้พระองค ์

เพราะหญงิทีFจะววิาหด์ว้ย ตายในระหวา่งทางทีFนํามา ขา้พระองคจ์งึไมห่วิ”

  “เธอรูไ้หมวา่ความโศกเกดิแก่เธอ เกดิเพราะอาศยัอะไร”

  “ไมท่ราบ พระพทุธเจา้ขา้”
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  “ความโศกมกีาํลงัเกดิขึMนแก่เธอ เพราะอาศยักาม ความโศกกด็ ีภยักด็ ี 

ยอ่มเกดิขึMนเพราะอาศยักาม” 

  ดงันีMแลว้ ตรสัพระคาถานีMวา่ 

  “ความโศก ย่อมเกิดแต่กาม 

  ภยั ย่อมเกิดแต่กาม

  ความโศก ย่อมไม่มีแก่บคุคลผูพ้้นวิเศษแล้วจากกาม

  ภยั จกัมีแต่ไหน”

  ในกาลจบเทศนา อนิตถคินัธกุมารบรรลโุสดาปัตติผล ดงันีMแล 
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  สมยัหนึFง พระศาสดาไดเ้สดจ็ถงึเมอืงอาฬวแีลว้ ชาวเมอืงอาฬวไีดท้ลู 

นิมนตถ์วายทาน ในเวลาเสรจ็ภตักจิ พระศาสดาทรงอนุโมทนาตรสัวา่

  “ทา่นทั Mงหลายจงเจรญิมรณสตอิยา่งนีMวา่ 

   ชวีติของเราไมย่ั ?งยนื 

   ความตายของเราแน่นอน 
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   เราพงึตายแน่แท ้ชวีติของเรามคีวามตายเป็นที ?สดุ 

   ชวีติของเราไมเ่ที ?ยง ความตายเที ?ยง

   กม็รณะอนัชนทั <งหลายใดไมเ่จรญิแลว้ 

   ในกาลที ?สดุ ชนทั <งหลายนั <นยอ่มถงึความสะดุง้ 

   รอ้งอยา่งขลาดกลวั แลว้เสยีชวีติ 

   เหมอืนบุรษุเหน็อสรพษิแลว้กลวั ฉะนั <น

    สว่นมรณะอนัชนทั <งหลายใดเจรญิแลว้ 

   ชนทั <งหลายนั <นยอ่มไมส่ะดุง้ในกาลที ?สดุ 

   ดจุบุรษุเหน็อสรพษิแต่ไกลเทยีว 

   แลว้กเ็อาทอ่นไมเ้ขี ?ยทิ<งไป ยนือยู ่ฉะนั <น 

   เพราะฉะนั <น มรณสตอินัทา่นทั <งหลายพงึเจรญิ”

  พวกชนฟงัพระธรรมเทศนานั Mนแลว้ ไดเ้ป็นผูข้วนขวายในกจิของตน

อยา่งเดยีว สว่นธดิาของนายชา่งหกูอาย ุ๑๖ ปีคนหนึFง คดิวา่ “โอ ธรรมดา

ถอ้ยคาํของพระพทุธเจา้ทั Mงหลายอศัจรรย ์เราจงึควรเจรญิมรณสต”ิ แลว้กเ็จรญิ 

มรณสตอิยา่งเดยีว ตลอดทั Mงกลางวนั กลางคนื นางกุมารกิานั Mนเจรญิมรณสต ิ

สิMน ๓ ปีทเีดยีว

  ฝ่Fายพระศาสดาเสดจ็ออกจากเมอืงอาฬวแีลว้ กไ็ดเ้สดจ็ไปพระเชตวนั

ต่อมาวนัหนึFง พระศาสดาทรงตรวจดโูลกในเวลาใกลรุ้ง่ ทรงเหน็นางกุมารกิานั Mน 

เขา้ไปในภายในขา่ย คอื พระญาณของพระองค ์ทรงใครค่รวญวา่ 
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  “เหตุอะไรหนอจกัม ีนางกุมารกิานีMเจรญิมรณสตสิิMน ๓ ปี ตั Mงแต่วนัทีFฟงั

ธรรมเทศนาของเรา บดันีM เราไปในทีFนั Mน แลว้ถามปญัหา ๔ ขอ้กบันางกุมารกิา 

นีM เมืFอนางแกป้ญัหาอยู ่จกัใหส้าธกุารในฐานะ ๔ แลว้ภาษติคาถา ในเวลาจบ

คาถา นางกุมารกิานั Mนจกัตั Mงอยูใ่นโสดาปัตติผล เพราะอาศยันางกุมารกิานั Mน 

เทศนาจกัมปีระโยชน์แมแ้ก่มหาชน” 

  ดงันีMแลว้ พระองคพ์รอ้มดว้ยภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปูเป็นบรวิาร  

เสดจ็ออกจากพระเชตวนัไปสูอ่คัคาฬววหิารโดยลาํดบั ชาวเมอืงอาฬวทีราบวา่

พระศาสดาเสดจ็มาแลว้ จงึไปวหิาร แลว้ทลูนิมนต ์

  นางกุมารกิาทราบการเสดจ็มาของพระศาสดา มใีจยนิดวีา่  

“พระมหาโคดมพทุธเจา้ ผูพ้ระบดิา ผูเ้ป็นใหญ่ เป็นพระอาจารย ์ผูม้พีระพกัตร ์

ดงัพระจนัทรเ์พญ็ของเรา เสดจ็มาแลว้ 

  พระศาสดาผูม้วีรรณะดงัทองคาํทีFเราเคยเหน็เมืFอ ๓ ปีก่อน บดันีM เรา

จกัไดเ้หน็พระสรรีะซึFงมวีรรณะดงัทองคาํ และจกัไดฟ้งัธรรมอนัเป็นโอวาท ซึFง

ไพเราะจบัใจของพระศาสดา”  

  ฝ่Fายบดิาของนาง ก่อนจะไปสูโ่รงหกู ไดส้ ั Fงไวว้า่ 

  “ผา้สาฎกทีFพอ่กาํลงัทอ ยงัเหลอือกีคบืหนึFงจงึจะเสรจ็ พอ่จะทาํใหเ้สรจ็

ในวนันีM เจา้จงกรอดา้ยหลอด แลว้นํามาใหแ้ก่พอ่โดยเรว็”  

  นางกุมารกิานั Mนคดิวา่ 
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  “เราใครจ่ะฟงัธรรมของพระศาสดา แต่บดิาสั Fงเราใหก้รอดา้ยหลอด    

เราจะฟงัธรรมของพระศาสดา หรอืจะกรอดา้ยหลอดแลว้นําไปใหแ้ก่บดิา” 

  นางกุมารกิาไดม้คีวามปรวิติกวา่ “หากเราไมนํ่าดา้ยหลอดไปให ้บดิา 

จกัโบยเรา จกัตเีรา ถา้เชน่นั Mน เรากรอดา้ยหลอดใหเ้เก่บดิาแลว้จกัไปฟงัธรรม” 

  แลว้จงึนั Fงกรอดา้ยหลอดอยูบ่นตั Fง 

  พวกชาวเมอืงอาฬวถีวายภตัตาหารแดพ่ระศาสดาแลว้ ไดร้บับาตร  

ยนือยูเ่พืFอตอ้งการอนุโมทนา พระศาสดาประทบันั Fง ทรงดาํรวิา่ “เราอาศยั

กุลธดิาเดนิทางมาแลว้ ๓๐ โยชน์ กุลธดิานั Mนยงัไมม่า เมืFอกุลธดิานั Mนมาแลว้  

เราจกัทาํอนุโมทนา”

  กใ็ครๆ ในโลก พรอ้มทั Mงเทวโลก ยอ่มไมส่ามารถจะทลูอะไรๆ กบั พระ

ศาสดา ผูท้รงนิFงอยา่งนั Mนได ้

  ฝ่Fายนางกุมารกิานั MนเมืFอกรอดา้ยหลอดแลว้ ใสใ่นกระเชา้ เดนิไปสูโ่รง

หกู ไดเ้ดนิผา่นทา้ยบรษิทัทีFกาํลงัเฝ้าพระศาสดา นางไดเ้หลอืบไปดพูระศาสดา 

แมพ้ระศาสดากท็รงชะเงอ้ทอดพระเนตรนางกุมารกิานั Mน 

  นางกุมารกิาไดเ้หน็พระศาสดาทรงทอดพระเนตรตน คดิวา่ 

  “พระศาสดาประทบันั Fงอยูท่า่มกลางบรษิทัเหน็ปานนั Mน ทอดพระเนตร 

เราอยู ่ยอ่มทรงหวงัการมาของเราสูส่าํนกัของพระองคท์เีดยีว”
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  นางวางกระเชา้ดา้ยหลอด แลว้เขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบงัคมแลว้

ไดย้นือยู ่ณ ทีFควรขา้งหนึFง

  พระศาสดาตรสักบันางวา่

  “กุมารกิา เธอมาจากไหน”

   นางกราบทลูวา่ “ไมท่ราบ พระพทุธเจา้ขา้”

   “เธอจกัไปทีFไหน”

   “ไมท่ราบ พระพทุธเจา้ขา้”

   “เธอไมท่ราบหรอื”

   “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้”

   “เธอทราบหรอื”

   “ไมท่ราบ พระพทุธเจา้ขา้”

  พระศาสดาตรสัถามปญัหา ๔ ขอ้กบันางกุมารกิานั Mน ดว้ยประการฉะนีM 

  มหาชนโพนทะนาวา่ 

   “ผูเ้จรญิทั Mงหลาย ทา่นทั Mงหลายจงดธูดิาของชา่งหกูนีM พดูคาํอนัตน

ปรารถนาแลว้กบัพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เมืFอพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัวา่ ‘เธอมา

จากไหน’ ธดิาของชา่งหกูนีMควรพดูวา่ ‘จากเรอืนของชา่งหกู’ เมืFอตรสัวา่ ‘เธอจะ

ไปไหน’ กค็วรกลา่ววา่ ‘ไปโรงของชา่งหกู’ มใิชห่รอื” 
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  พระศาสดาทรงกระทาํมหาชนใหเ้งยีบเสยีงแลว้ ตรสัถามวา่ 

   “กุมารกิา เมืFอเรากลา่ววา่ ‘มาจากไหน’ เพราะเหตุไรเธอจงึตอบวา่   

‘ไมท่ราบ’ ”

  “พระพทุธเจา้ขา้ พระองคย์อ่มทรงทราบความทีFหมอ่มฉนัมาจากเรอืน

ชา่งหกู แต่เมืFอพระองคต์รสัถามวา่ ‘เธอมาจากไหน’ ยอ่มตรสัถามวา่ ‘เธอมา

จากทีFไหน จงึเกดิแลว้ในทีFนีM’ แต่หมอ่มฉนัไมท่ราบวา่เรามาแลว้จากไหน จงึเกดิ

ในทีFนีM”

  ลาํดบันั Mน พระศาสดาประทานสาธกุารเป็นครั Mงแรกแก่นางกุมารกิานั Mน

   “ดลีะ ดลีะ กุมารกิา ปญัหาอนัเราถามแลว้ เธอแกไ้ดแ้ลว้ เธออนัเรา

ถามแลว้วา่ ‘เธอจะไป ณ ทีFไหน’ เพราะเหตุไร จงึกลา่ววา่ ‘ไมท่ราบ’ ”

   “พระพทุธเจา้ขา้ พระองคท์รงทราบหมอ่มฉนัผูถ้อืกระเชา้ดา้ยหลอด

เดนิไปยงัโรงของชา่งหกู พระองคย์อ่มตรสัถามวา่ ‘กเ็ธอไปจากโลกนีMแลว้ จกั

เกดิในทีFใด’ กห็มอ่มฉนัตายจากโลกนีMแลว้ ยอ่มไมท่ราบวา่ จกัไปเกดิในทีFใด" 

  ลาํดบันั Mน  พระศาสดาประทานสาธกุารแก่นางเป็นครั MงทีF ๒ วา่

   “ดลีะ ดลีะ กุมารกิา ปญัหาอนัเราถามแลว้ เธอแกไ้ดแ้ลว้ เมืFอเป็นเชน่

นั Mน เราถามเธอวา่ ‘ไมท่ราบหรอื’ เพราะเหตุไรจงึกลา่ววา่ ‘ทราบ’ ”

   “พระพทุธเจา้ขา้ หมอ่มฉนัยอ่มทราบภาวะคอื ความตายของหมอ่มฉนั

เทา่นั Mน เหตุนั Mน จงึกราบทลูอยา่งนั Mน”
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  ลาํดบันั Mน พระศาสดาประทานสาธกุารแก่นางเป็นครั MงทีF ๓ วา่

   “ดลีะ ดลีะ กุมารกิา ปญัหาอนัเราถาม เธอแกไ้ดแ้ลว้ เมืFอเป็นเชน่นั Mน 

เราถามเธอวา่ ‘เธอยอ่มทราบหรอื’ เพราะเหตุไร จงึกลา่ววา่ ‘ไมท่ราบ’ ”

   “พระพทุธเจา้ขา้ หมอ่มฉนัยอ่มทราบแต่ภาวะคอื ความตายของหมอ่ม

ฉนัเทา่นั Mน แต่ยอ่มไมท่ราบวา่จกัตายในเวลากลางคนื กลางวนั หรอืเวลาเชา้

เป็นตน้ เพราะเหตุนั Mน จงึพดูอยา่งนั Mน”

  ลาํดบันั Mน พระศาสดาประทานสาธกุารครั MงทีF ๔ แก่นางวา่ 

   “ดลีะ ดลีะ กุมารกิา ปญัหาอนัเราถามแลว้ เธอแกไ้ดแ้ลว้” 

  แลว้ตรสัเตอืนบรษิทัวา่

   “พวกทา่นยอ่มไมท่ราบถอ้ยคาํชืFอมปีระมาณเทา่นีM ทีFนางกุมารกิานีM 

กลา่วแลว้ ยอ่มโพนทะนาอยา่งเดยีวเทา่นั Mน 

   เพราะจกัษุ คอื ปญัญาของชนเหลา่ใดไมม่ ี

   ชนเหลา่นั <นเป็นดจุคนบอดทเีดยีว 

   จกัษุคอืปญัญาของชนเหลา่ใดมอียู ่

   ชนเหลา่นั <นนั ?นแล เป็นผูม้จีกัษุ”  

  ดงันีMแลว้ ตรสัพระคาถานีMวา่
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   “สตัวโ์ลกนีUเป็นเหมือนคนตาบอด  

   ในโลกนีU  น้อยคนนักจะเหน็แจ้ง  

   น้อยคนนักจะไปในสวรรค ์

   เหมือนนกหลดุแล้วจากข่าย (มีน้อย) ฉะนัUน”

  บรรดาฝงูนกกระจาบที ?นายพรานนกผูฉ้ลาดตลบดว้ยขา่ยจบัเอาอยู ่นก

กระจาบบางตวัเทา่นั <นยอ่มหลุดจากขา่ยได ้ที ?เหลอืยอ่มเขา้ไปสูภ่ายในขา่ยทั <ง

นั <น ฉนัใด 

  บรรดาสตัวท์ี ?ขา่ย คอื มาร รวบไวแ้ลว้ สตัวเ์ป็นอนัมากยอ่มไปสูอ่บาย 

น้อยคน คอื บางคนเทา่นั <น ไปในสวรรค ์คอื ยอ่มถงึสคุติ หรอืนิพพาน ฉนันั <น

   ในเวลาจบเทศนา นางกุมารกิาดาํรงอยูใ่นโสดาปัตติผล เทศนาไดม้ี

ประโยชน์แมแ้ก่มหาชน

  นางกุมารกิานั Mน ไดถ้อืกระเชา้ดา้ยหลอดไปสูโ่รงของชา่งหกู บดิาเหน็

นางแลว้ โกรธทีFนางมาชา้นกั เขาไดข้วา้งกระสวยอยา่งแรง กระสวยพุง่ไปทิFม

ทอ้งของนาง นางไดส้ิMนชวีติ ณ ทีFนั Mนนั Fนเอง ไปบงัเกดิในดสุติภพ 

  บดิาของนางเมืFอแลดนูาง ไดเ้หน็นางมสีรรีะทั MงสิMนเปืMอนดว้ยโลหติ    

ลม้ลงตายแลว้ ความโศกใหญ่บงัเกดิขึMนแก่บดิานั Mน เขารอ้งไหอ้ยูด่ว้ยคดิวา่     

“ผูอ้ืFนจกัไมส่ามารถทาํใหค้วามโศกของเราดบัได”้ เขาจงึไปสูส่าํนกัของพระ

ศาสดา กราบทลูเนืMอความนั Mน แลว้กราบทลูวา่  
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   “พระพทุธเจา้ขา้  ขอพระองคจ์งทาํความโศกของขา้พระองคใ์หด้บัเถดิ” 

  พระศาสดาทรงปลอบเขา แลว้ตรสัวา่  

  “ทา่นอยา่โศกเลย เพราะวา่นํMาตาของทา่นอนัไหลออกแลว้ ในกาลทีFF

ธดิาของทา่นตาย ดว้ยอาการอยา่งนั Mน ในสงสารมทีีFสดุ ทีFใครๆ ไมรู่แ้ลว้ เป็น

ของยิFงกวา่นํMาแหง่มหาสมทุรทั Mง ๔”  

  ดงันีMแลว้ จงึตรสัอสัสสุตูร 

อสัสสุตูร ว่าด้วย นํUาตา

   “ดกูรชา่งหกู 

   สงสารนี<กาํหนดที ?สดุเบื<องตน้เบื<องปลายไมไ่ด ้

   เมื ?อเหลา่สตัวผ์ูม้อีวิชชาเป็นที ?กางกั <น

   มตีณัหาเป็นเครื ?องประกอบไว ้

   ทอ่งเที ?ยวไปมาอยู ่

   ที ?สดุเบื<องตน้ยอ่มไมป่รากฏ

  เธอจะสาํคญัความขอ้นั Mนเป็นไฉน 

  นํMาตาทีFหลั Fงไหลของเธอผูท้อ่งเทีFยวไปมา ครํFาครวญรอ้งไหอ้ยู ่ 

เพราะประสบสิFงทีFไมพ่อใจ เพราะพลดัพรากจากสิFงทีFพอใจ โดยกาลนานนีM กบั

นํMาในมหาสมทุรทั Mง ๔ สิFงไหนจะมากกวา่กนั”
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  “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์อ่มทราบธรรมตามทีFพระผูม้ ี   

พระภาคทรงแสดงแลว้วา่ นํMาตาทีFหลั Fงไหลออกของขา้พระองค ์ผูท้อ่งเทีFยวไป

มา ครํFาครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะการประสบสิFงทีFไมพ่อใจ เพราะการพลดัพราก

จากสิFงทีFพอใจ นีMแหละมากกวา่ สว่นนํMาในมหาสมทุรทั Mง ๔ ไมม่ากกวา่เลย”

  “ถกูละๆ เธอทราบธรรมทีFเราแสดงแลว้อยา่งนีMถกูแลว้ 

  เธอไดป้ระสบมรณกรรมของมารดา บดิา ตลอดกาลนาน นํMาตาทีFหลั Fง

ไหลออกของเธอ ผูป้ระสบมรณกรรมของมารดา บดิา ครํFาครวญรอ้งไหอ้ยู ่

เพราะประสบสิFงทีFไมพ่อใจ เพราะพลดัพรากจากสิFงทีFพอใจ นั Fนแหละ มากกวา่ 

สว่นนํMาในมหาสมทุรทั Mง ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

  เธอไดป้ระสบมรณกรรมของพี ?ชาย-น้องชาย พี ?สาว-น้องสาว บุตร-ธดิา 

ตลอดกาลนาน นํMาตาทีFหลั Fงไหลออกของเธอ ผูป้ระสบมรณกรรมของพีFชาย-  

น้องชาย พีFสาว-น้องสาว บุตร-ธดิา ครํFาครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะประสบสิFงทีF    

ไมพ่อใจ เพราะพลดัพรากจากสิFงทีFพอใจ นั Fนแหละ มากกวา่ สว่นนํMาใน

มหาสมทุรทั Mง ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

    เธอได้ประสบความเสื&อมแห่งญาติ 

   ความเสื&อมแห่งโภคะ 

   ความเสื&อมเพราะโรค ตลอดกาลนาน 

   นํUาตาที&หลั &งไหลออกของเธอ 

   ผูป้ระสบความเสื&อมแห่งญาติ

306



   ความเสื&อมแห่งโภคะ ความเสื&อมเพราะโรค 

   ครํ&าครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิ&งที&ไม่พอใจ 

   เพราะพลดัพรากจากสิ&งที&พอใจ นั &นแหละมากกว่า 

   ส่วนนํUาในมหาสมทุรทั Uง ๔ ไม่มากกว่าเลย 

   ขอ้นั <นเพราะเหตุไร

   เพราะว่าสงสารนีUกาํหนดที&สดุ เบืUองต้น เบืUองปลายไม่ได้ 

   เมื&อเหล่าสตัวผ์ูมี้อวิชชาเป็นที&กางกั Uน 

   มีตณัหาเป็นเครื&องประกอบไว้ 

   ท่องเที&ยวไปมาอยู่ 

   ที&สดุ เบืUองต้นย่อมไม่ปรากฏ 

   กเ็หตุเพยีงเทา่นี< 

   พอทีเดียว เพื&อจะเบื&อหน่ายในสงัขารทั Uงปวง 

   พอ เพื&อจะคลายกาํหนัด 

   พอ เพื&อจะหลดุพ้น” 

  เมืFอจบพระธรรมเทศนา เขามคีวามโศกเบาบาง ทลูขอบรรพชากะ 

พระศาสดา เมืFออุปสมบทแลว้ ต่อกาลไมน่านกบ็รรลุอรหตัผล 
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  พระกสีาโคตมเีถรบีงัเกดิในสกุลคนเขญ็ใจในกรงุสาวตัถ ีเวลาเจรญิวยั      

กไ็ปสูก่ารครองเรอืน พวกคนในสกุลดหูมิFนนางวา่ เป็นธดิาของสกุลคนเขญ็ใจ 

  สมยัต่อมานางตั Mงครรภ ์นางไดค้ลอดบุตรคนหนึFง ชนทั Mงหลายกไ็ด้

ทาํความยกยอ่งนาง ครั MนเมืFอบุตรของนางตั Mงอยูใ่นวยัพอจะวิFงเลน่

ไปมาได ้กม็าตายเสยี ความเศรา้โศกกไ็ดเ้กดิขึMนแก่นาง นางหา้ม

พวกชนทีFจะนําบุตรนั Mนไปเผา เพราะนางไมเ่คยเหน็ความตาย 
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จงึอุม้บุตรใสส่ะเอวเทีFยวเดนิไปตามบา้นเรอืนในพระนครแลว้พดูวา่ 

  “ขอพวกทา่นจงใหย้าแก่บุตรของเราดว้ยเถดิ”

  ครั MนเมืFอนางเทีFยวถามไปวา่

  “ทา่นทั Mงหลาย รูจ้กัยาเพืFอรกัษาบุตรของฉนับา้งไหมหนอ”

  เมืFอนั Mน คนทั Mงหลายกพ็ดูกบันางวา่

  “แม ่เจา้เป็นบา้ไปแลว้หรอื เจา้เทีFยวถามถงึยาเพืFอรกัษาบุตรทีFตาย

แลว้”

  พวกคนทั Mงหลายต่างกก็ระทาํการเยย้หยนัวา่ 

   “ยาสาํหรบัคนตายแลว้ ทา่นเคยเหน็ทีFไหนบา้ง” 

  แต่นางมไิดเ้ขา้ใจความหมายแหง่คาํพดูของพวกเขาเลย ทนีั Mน บุรษุผู้

เป็นบณัฑติคนหนึFงเหน็นางแลว้คดิวา่ 

  “หญงินีMคงจะคลอดบุตรคนแรก ยงัไมเ่คยเหน็ความตาย เราควรเป็นทีF

พึFงของหญงินีM” จงึกลา่ววา่

   “แม ่ฉนัไมรู่จ้กัยา แต่ฉนัรูจ้กัคนผูรู้ย้า”

  “ใครรู ้พอ่”

  “พระศาสดาทรงทราบ จงไปทลูถามพระองคเ์ถดิ”
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   “ฉนัจกัไป จกัทลูถาม” แลว้เขา้ไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบงัคมแลว้ยนื

อยู ่ณ ทีFสดุขา้งหนึFง ทลูถามวา่

   “ทราบวา่พระองคท์รงทราบยาเพืFอบุตรของหมอ่มฉนัหรอื พระพทุธเจา้

ขา้”

  พระศาสดาตรสัวา่ “เรารู”้

  “ไดอ้ะไร จงึควร”

   “ไดเ้มลด็พนัธุผ์กักาดสกัหยบิมอืหนึFง” 

  “จกัได ้พระพทุธเจา้ขา้ แต่ไดใ้นเรอืนใคร จงึควร”

  “ในเรอืนของผูท้ีFบุตรหรอืธดิาไรๆ ของเขาไมเ่คยตาย ไดใ้นเรอืนของ 

ผูน้ั Mน จงึควร”

  “ดลีะ พระพทุธเจา้ขา้”

  นางถวายบงัคมพระศาสดา อุม้บุตรผูต้ายเขา้สะเอว แลว้เขา้ไปภายใน

บา้น ยนืทีFประตเูรอืนหลงัแรกกลา่ววา่ 

   “เมลด็พนัธุผ์กักาดในเรอืนนีM มบีา้งไหม ทราบวา่ นั Fนเป็นยาเพืFอบุตร

ของฉนั”

  ผูอ้ยูใ่นเรอืนตอบวา่  “ม”ี

   “ถา้อยา่งนั Mนจงใหเ้ถดิ”
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  เมืFอคนเหลา่นั Mนนําเมลด็พนัธุผ์กักาดมาให ้นางจงึถามวา่

   “ในเรอืนนีMเคยมบุีตรหรอืธดิาตายบา้งหรอืไมเ่ลา่ แม”่

   “พดูอะไรอยา่งนั Mน แม ่คนเป็นมไีมม่าก คนตายนั Mนแหละมาก”

   “ถา้อยา่งนั Mน จงรบัเมลด็พนัธุผ์กักาดของทา่นคนืไปเถดิ นั Fนไมเ่ป็นยา

เพืFอบุตรของฉนั”

  แลว้ไดใ้หเ้มลด็พนัธุผ์กักาดคนืไป แลว้กเ็ทีFยวถามโดยทาํนองนีM ตั Mงแต่

เรอืนหลงัตน้ไปเรืFอย จนถงึเยน็ นางหาเมลด็พนัธุผ์กักาดจากเรอืนทีFไมเ่คยมี

บุตรธดิาทีFตายลงไมไ่ดแ้มแ้ต่หลงัหนึFง จงึไดค้ดิวา่ 

  “โอ กรรมหนกั เราไดท้าํความสาํคญัวา่บุตรของเราเทา่นั MนทีFตาย กใ็น

บา้นทั MงสิMน คนทีFตายเทา่นั Mนมากกวา่คนเป็น” 

  ดงันีM จงึไดค้วามสงัเวชใจ แลว้ออกไปภายนอกนครนั Mน ไปยงัป่Fาชา้

ผดีบิ เอามอืจบับุตรแลว้พดูวา่ 

   “แน่ะลกูน้อย แมค่ดิวา่ความตายนีMเกดิขึMนแก่เจา้เทา่นั Mน แต่วา่      

ความตายนีMไมม่แีก่เจา้คนเดยีว นีFเป็นธรรมดามแีก่มหาชนทั Fวไป” ดงันีMแลว้   จงึ

ทิMงบุตรในป่Fาชา้ผดีบิ แลว้กลา่วคาถานีMวา่ 

    “ธรรมนีUนี&แหละ คือ ความไม่เที&ยง 

   มิใช่ธรรมของชาวบา้น 

   มิใช่ธรรมของนิคม 
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   ทั Uงมิใช่ธรรมสกลุเดียวด้วย 

   แต่เป็นธรรมของโลกทั Uงหมด พร้อมทั Uงเทวโลก”

  เมืFอนางคดิอยูอ่ยา่งนีM หวัใจทีFออ่นดว้ยความรกับุตร ไดเ้ขม้แขง็แลว้  

นางทิMงบุตรไวใ้นป่Fา ไปยงัสาํนกัพระศาสดา ถวายบงัคม แลว้ไดย้นื ณ ทีFสดุ  

ขา้งหนึFง ลาํดบันั Mน พระศาสดาตรสักะนางวา่

   “เธอไดเ้มลด็พนัธุผ์กักาดประมาณหยบิมอืหนึFงแลว้หรอื”

   “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้ เพราะในทกุบา้น คนตายนั Mนแหละมากกวา่    

คนเป็น”

  “เธอเขา้ใจวา่ บุตรของเราเทา่นั Mนตาย ความตายนั Fนเป็นธรรมยั Fงยนื

สาํหรบัสตัวท์ั Mงหลาย ดว้ยวา่ มจัจรุาชฉุดครา่สตัวท์ั Mงหมด ผูม้อีธัยาศยัยงัไมเ่ตม็

เปีFยม ลงในสมทุร คอื อบาย ดจุหว้งนํMาใหญ่ ฉะนั Mน”

  เมืFอจะทรงแสดงธรรมจงึตรสัพระคาถานีMวา่ 

    “มฤตยยู่อมพาชนผูม้วัเมาในบตุรและสตัวเ์ลีUยง 

   ผูมี้ใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ไป 

   ดจุห้วงนํUาใหญ่พดัชาวบา้นผูห้ลบัใหลไป ฉะนัUน”

  ในกาลจบคาถา นางกสีาโคตมดีาํรงอยูใ่นโสดาปัตติผล แมช้นเหลา่

อืFนเป็นอนัมากบรรลุอรยิผลทั Mงหลายมโีสดาปตัตผิล เป็นตน้

312



  ฝ่Fายนางกสีาโคตมนีั Mนทลูขอบรรพชากบัพระศาสดาแลว้ ทาํประทกัษณิ

พระศาสดา ๓ ครั Mง ถวายบงัคม แลว้ไปยงัสาํนกัภกิษุณ ีนางไดอุ้ปสมบท 

ปรากฏชืFอวา่ “กสีาโคตมเีถร”ี

  วนัหนึFง นางถงึวาระในโรงอุโบสถ นั Fงตามประทปี เหน็เปลวประทปี 

ลุกโพลงขึMนและหรีFลง ไดถ้อืเป็นอารมณ์วา่

     “สตัวเ์หล่านีUกอ็ย่างนัUนเหมือนกนั 

    เกิดขึUนและดบัไป ดงัเปลวประทีป 

    ผูถึ้งพระนิพพาน ไม่ปรากฏอย่างนัUน”

  พระศาสดาประทบันั Fงในพระคนัธกุฎ ีทรงแผพ่ระรศัมไีป ดงันั Fงตรงหน้า

นาง ตรสัวา่

  “อยา่งนั Mนแหละโคตม ีสตัวเ์หลา่นั Mนยอ่มเกดิและดบัเหมอืนเปลวประทปี 

ถงึพระนิพพานแลว้ ยอ่มไมป่รากฏอยา่งนั Mน 

  ความเป็นอยูแ่มเ้พยีงขณะเดยีว ของผูเ้หน็พระนิพพานประเสรฐิกวา่ 

ความเป็นอยู ่๑๐๐ ปี ของผูไ้มเ่หน็พระนิพพานอยา่งนั Mน”

  ดงันีMแลว้ เมืFอจะทรงสบือนุสนธิแสดงธรรม จงึตรสัพระคาถานีMวา่ 

   “กผ็ูใ้ดไม่เหน็อมตบท พึงมีชีวิตอยู่ตั Uง ๑๐๐ ปี 

   ชีวิตของผูเ้หน็อมตบทเพียงวนัเดียว ยงัประเสริฐกว่า”
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  จบพระคาถา นางกบ็รรลุอรหตั เป็นผูเ้ครง่ครดัยิFงในการใชส้อยบรขิาร 

หม่จวีรประกอบดว้ยความปอน ๓ อยา่ง คอื ปอนดว้ยผา้ ปอนดว้ยดา้ย        

และปอนดว้ยเครืFองยอ้ม เทีFยวไป

  ต่อมาพระศาสดาประทบันั Fงในพระเชตวนั เมืFอทรงสถาปนาเหลา่ 

ภกิษุณไีวใ้นตาํแหน่งต่างๆ ตามลาํดบั จงึทรงสถาปนาพระเถรนีีMไวใ้นตาํแหน่ง 

เอตทคัคะ เป็นเลศิกวา่พวกภกิษุณสีาวกิา ผูท้รงจวีรเศรา้หมอง 

kkkkk
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  ธดิาของเศรษฐผีูม้สีมบตั ิ๔๐ โกฏ ิในกรงุสาวตัถ ีมรีปูรา่งสวยงาม ใน

เวลานางมอีาย ุ๑๖ ปี มารดาบดิาเพืFอจะรกัษาไมใ่หเ้กดิขอ้ครหานินทา จงึใหน้าง

อยูบ่นชั Mนบนของปราสาท ๗ ชั Mน ถงึแมเ้ป็นเชน่นั Mน นางกย็งัลกัลอบไดเ้สยีกบัคน

รบัใชค้นหนึFงของตน

  กาลต่อมา มารดาบดิาของนางตกลงจะยกนางใหแ้ก่    

ชายหนุ่มคนหนึFงในสกุลทีFมชีาตเิสมอกนั ไดก้าํหนดวนัววิาห ์   
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เมืFอวนัววิาหใ์กลเ้ขา้มา นางจงึพดูกะคนรบัใชผู้น้ั Mนวา่

   “มารดาบดิาจกัยกฉนัใหแ้ก่สกุลโน้น เมืFอฉนัไปสูส่กุลผวัแลว้ แมท้า่นจะ

ถอืบรรณาการมาเพืFอฉนั กเ็ขา้ไปในทีFนั Mนไมไ่ด ้ถา้ทา่นรกัฉนั กจ็งพาฉนัหนีไป

โดยทางใดทางหนึFงในบดันีMนีFแล”

  คนรบัใชน้ั Mนรบัคาํวา่

   “ดลีะ นางผูเ้จรญิ ถา้อยา่งนั Mน พรุง่นีMฉนัจกัยนือยูท่ีFประตเูมอืงแต่เวลา

เชา้ตรู ่เธอพงึออกไปดว้ยอุบายอยา่งหนึFงแลว้มาในทีFนั Mน”

  ในวนัรุง่ขึMน เขากไ็ดย้นือยูใ่นทีFนดัหมายกนัไว ้ฝ่Fายธดิาเศรษฐนีั Mน นุ่ง

ผา้ปอนๆ สยายผม เอาราํทาสรรีะ ถอืหมอ้นํMา ออกจากเรอืนเหมอืนเดนิไปกบั

พวกทาส ีไดไ้ปยงัทีFนั Mนแต่เชา้ตรู ่ชายคนรบัใชน้ั Mนพานางไปไกลแลว้ อาศยัอยู่

บา้นแหง่หนึFง ชายคนรบัใชผู้เ้ป็นสามไีถนา หาฟืน และปลกูผกั ฝ่Fายธดิาเศรษฐี

ผูเ้ป็นภรรยาตกันํMา หงุหาอาหารดว้ยมอืตนเอง ครั Mงนั Mน นางไดต้ั Mงครรภข์ึMนแลว้ 

ต่อมาเมืFอครรภแ์ก่ นางจงึออ้นวอนสามวีา่ 

   “ผูอุ้ปการะของเราไมม่ใีนทีFนีM ธรรมดามารดาบดิาเป็นผูม้ใีจออ่นโยนใน

บุตรทั Mงหลาย ทา่นจงนําฉนัไปยงัสาํนกัของทา่นเถดิ ฉนัจกัคลอดบุตรในทีFนั Mน”

  สามนีั Mนคดัคา้นวา่ 

  “เจา้พดูอะไร มารดาบดิาของเจา้เหน็ฉนัแลว้ พงึลงทณัฑด์ว้ยประการ

ต่างๆ ฉนัไมอ่าจไปในทีFนั Mนได”้
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  นางแมอ้อ้นวอนแลว้ๆ เลา่ๆ เมืFอไมไ่ดค้วามยนิยอม นางรอเวลาทีF 

สามนีั Mนไปป่Fา จงึเรยีกคนผูคุ้น้เคยมาสั Fงวา่

   “ถา้เขามาไมเ่หน็ฉนั ถามวา่ ฉนัไปไหน พวกทา่นพงึบอกความทีFฉนัไป

สูเ่รอืนแหง่ตระกลูของตน” แลว้กปิ็ดประตเูรอืนหลกีไป

  ฝ่Fายสามนีั Mนมาแลว้ ไมเ่หน็ภรรยานั Mนจงึถามคนคุน้เคย ฟงัเรืFองนั Mนแลว้ 

กต็ดิตามไป ดว้ยคดิวา่จกัใหน้างกลบั เมืFอพบนางแลว้ แมเ้ขาจะออ้นวอน 

ประการต่างๆ กม็อิาจทาํใหน้างกลบัได้

  ทนีั Mน ลมกมัมชัวาตของนางป ั Fนปว่นแลว้ นางเขา้ไปในระหวา่งพุม่ไม ้

พุม่หนึFง พดูวา่ 

   “นาย ลมกมัมชัวาตของฉนัป ั Fนปว่นแลว้” 

  นางนอนเกลอืกกลิMงอยูบ่นพืMนดนิ คลอดเดก็โดยยาก แลว้คดิวา่  

“เราพงึไปสูเ่รอืนแหง่ตระกลูเพืFอประโยชน์ใด ประโยชน์นั Mนสาํเรจ็แลว้” แลว้จงึ

กลบัมาสูเ่รอืนกบัสาม ีอยูก่นัอกีเทยีว

  สมยัต่อมา นางตั Mงครรภข์ึMนอกี นางเป็นผูม้คีรรภแ์ก่แลว้จงึออ้นวอน

สามโีดยนยัก่อนนั Fนแล เมืFอไมไ่ดค้วามยนิยอม จงึอุม้บุตรดว้ยสะเอวหลกีไป

อยา่งนั Mนนั Fนแล แมถ้กูสามตีดิตามไปพบแลว้ กไ็มป่รารถนาจะกลบั

  เมืFอชนเหลา่นั Mนเดนิอยู ่มหาเมฆอนัไมใ่ชฤ่ดกูาลเกดิขึMน ฝนไดต้กลงมา

อยา่งหนกั สายฟ้าแผดเผาอยูโ่ดยรอบ ดงัจะทาํลายลงดว้ยเสยีงแผดแหง่เมฆ
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ในขณะนั Mน ลมกมัมชัวาตของนางป ั Fนปว่นแลว้ นางเรยีกสามมีากลา่ววา่

   “นาย ลมกมัมชัวาตของฉนัป ั Fนปว่นแลว้ ฉนัไมอ่าจทนได ้ทา่นจงหา 

สถานทีFหลบฝนเถดิ”

  สามนีั Mนมมีดีอยูใ่นมอื ตรวจดขูา้งโน้นขา้งนีM เหน็พุม่ไมซ้ึFงเกดิอยูบ่น

จอมปลวกแหง่หนึFง เริFมจะตดั ลาํดบันั Mน อสรพษิมพีษิรา้ยกาจเลืMอยออกจากจอม

ปลวกกดัเขา รา่งของเขามสีเีขยีวดงัถกูเปลวไฟอนัตั MงขึMนในภายในไหมอ้ยู ่ลม้

ลงในทีFนั Mนนั Fนเอง

  ฝ่Fายภรรยากไ็ดเ้สวยทกุขอ์ยา่งมหนัต ์เฝ้าคอยสามอียูโ่ดยไมท่ราบวา่

เขาไดต้ายไปแลว้ กม็ไิดเ้หน็เขาเลย ในทีFสดุกค็ลอดบุตรคนทีF ๒ อกี ทารกทั Mง ๒ 

ทนกาํลงัแหง่ฝนและลมไมไ่ด ้กร็อ้งไหล้ั Fน นางเอาทารกทั Mง ๒ คนนั Mนไวท้่FีF

ระหวา่งอุทร ยนืครอ่มเดก็ทั Mงสองดว้ยเขา่และมอืทั Mง ๒ เพืFอบงัฝนใหจ้นตลอด 

ราตร ีรา่งกายทั MงสิMนไดซ้ดีเป็นดงัสใีบไมเ้หลอืง เหมอืนไมม่โีลหติ

  ครั MนเมืFออรณุขึMนนางกอุ็ม้บุตรคนทีFเพิFงคลอดซึFงมสีดีงัชิMนเนืMอสดดว้ย

เอว จงูบุตรคนโตดว้ยนิMวมอื พลางกลา่ววา่ 

  “มาเถดิ พอ่ บดิาเจา้ไปโดยทางนีM” แลว้กเ็ดนิไปตามทางทีFสามไีป   

ครั MนเมืFอเหน็สามนีั Mนลม้ตายบนจอมปลวก รา่งมสีเีขยีวกระดา้ง กร็อ้งไหร้าํพนัวา่

   “เป็นเพราะเราทเีดยีว สามขีองเราจงึตอ้งตายทีFหนทางเปลีFยว” 

  แลว้กเ็ดนิไป นางเหน็แมนํ่Mาอจริวดเีตม็เปีFยมดว้ยนํMาสงูประมาณหน้าอก 
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เพราะฝนตกตลอดคนืยงัรุง่ นางไมอ่าจลงนํMาพรอ้มดว้ยทารกทั Mง ๒ คนได ้จงึให้

บุตรคนโตรออยูท่ีFฝ ั FงนีM แลว้อุม้บุตรคนเลก็ขา้มแมนํ่MาไปทีFฝ ั Fงโน้น ปลูาดกิFงไมไ้ว้

ใหบุ้ตรนอน แลว้คดิวา่จะขา้มรบับุตรคนโต แต่ใจของนางกไ็มอ่าจจะละความ

เป็นหว่งบุตรออ่นได ้กลบัแลดแูลว้ๆ เลา่ๆ เดนิไป

  ครั MนในเวลาทีFนางถงึกลางแมนํ่Mา เหยีFยวตวัหนึFงกเ็หน็ลกูคนเลก็       

ซึFงมผีวิแดงดงัชิMนเนืMอนอนอยู ่จงึโฉบลงมาจากอากาศดว้ยสาํคญัวา่เป็นชิMนเนืMอ

  นางเหน็มนัโฉบลงเพืFอตอ้งการบุตร จงึยกมอืทั MงสองขึMน รอ้งไลด่ว้ย

เสยีงอนัดงั ๓ ครั Mงวา่ “ส ูส”ู เหยีFยวไมไ่ดย้นิเสยีงนั Mนเลยเพราะไกลกนั จงึเฉีFยว

เดก็บนิขึMนสูเ่วหาสไปแลว้

  สว่นบุตรคนโตผูย้นือยูท่ีFฝ ั FงนีM เหน็มารดายกมอืทั MงสองขึMน รอ้งเสยีง ดงั

ทา่มกลางแมนํ่Mา จงึกระโดดลงแมนํ่Mาโดยเรว็ดว้ยสาํคญัวา่มารดาเรยีก จงึถกู 

กระแสนํMาพดัหายไป 

  เหยีFยวเฉีFยวเดก็ออ่นของนางไป บุตรคนโตกถ็กูนํMาพดัไป ดว้ยประการ

ฉะนีM นางเดนิรอ้งไหร้าํพนัวา่ 

   “บุตรของเราคนหนึFงถกูเหยีFยวเฉีFยวไป คนหนึFงถกูนํMาพดัไป สามกีต็าย

เสยีในทีFเปลีFยว”

  เมืFอพบบุรษุผูห้นึFงเดนิมาจากกรงุสาวตัถ ีจงึถามวา่ 

   “พอ่ ทา่นอยูท่ีFไหน”
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  บุรษุนั Mนตอบวา่ “ฉนัอยูใ่นกรงุสาวตัถ ีแม”่

  “ตระกลูชืFอโน้นเหน็ปานนีM ใกลถ้นนโน้นในกรงุสาวตัถมีอียู ่ทราบไหม”

  “ฉนัทราบ แม ่แต่อยา่ถามถงึตระกลูนั Mนเลย ถา้ทา่นรูจ้กัตระกลูอืFน    

จงถามเถดิ”

  “ฉนัไมม่ธีรุะทีFเกีFยวกบัตระกลูอืFน ฉนัถามถงึตระกลูนั Mนเทา่นั Mนแหละ

พอ่”

  “แม ่ฉนับอกกไ็มค่วร”

  “บอกฉนัเถดิ พอ่”

  “วนันีM แมเ่หน็ฝนตกคนืยงัรุง่ไหม”

  “ฉนัเหน็ พอ่ ฝนนั Mนตกคนืยงัรุง่เพืFอฉนัเทา่นั Mนไมต่กเพืFอคนอืFน แต่ฉนั

จกับอกเหตุทีFฝนตกเพืFออะไรแก่ทา่นภายหลงั” 

  “แม ่เมืFอคนืนีM พายไุดพ้ดัเอาเรอืนลม้ทบัคนทีFอยูข่า้งในตายหมด วนันีM

คนทั Mงสามกถ็กูเผาบนเชงิตะกอนเดยีวกนั แมเ่อ๋ย ควนันั Fน ยงัปรากฏอยู”่

  นางไดฟ้งัดงันั Mน ถงึความเป็นคนวกิลจรติยนืตะลงึอยู ่รอ้งไหร้าํพนั   

บน่เพอ้เซซวนไปวา่

  “บุตร ๒ คน ตายเสยีแลว้ สามขีองเรากต็ายเสยีทีFทางเปลีFยว มารดา

บดิา และพีFชายกถ็กูเผาบนเชงิตะกอนเดยีวกนั”
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  นางเทีFยวกระเซอะกระเซงิไป ไมรู่ส้กึถงึผา้ทีFนุ่งซึFงไดห้ลุดลง คนทั Mง

หลายเหน็นางแลว้ เขา้ใจวา่หญงิบา้ จงึเอาหยากเยืFอ กอบฝุน่ โปรยลงบนศรีษะ 

ขวา้งดว้ยกอ้นดนิ

  พระศาสดาประทบันั Fงแสดงธรรมอยูท่า่มกลางบรษิทั ๔ ในพระเชตวนั

มหาวหิาร ไดท้อดพระเนตรเหน็นางผูบ้าํเพญ็บารมมีาแสนกลัป์ สมบรูณ์ดว้ย 

อภนิิหารเดนิมาอยู ่ทรงดาํรวิา่ “เวน้เราเสยี ผูอ้ืFนชืFอวา่สามารถจะเป็นทีFพึFงของ

หญงิผูนี้Mได ้ไมม่”ี จงึไดท้รงบนัดาลใหน้างเดนิบา่ยหน้ามาสูว่หิาร พวกพทุธ-

บรษิทัเหน็นางแลว้จงึกลา่ววา่ 

  “ทา่นทั Mงหลาย อยา่ใหห้ญงิบา้นีM มาทีFนีMเลย”

  พระศาสดาตรสัวา่ “พวกทา่นจงหลกีไป อยา่หา้มเธอ” 

  ในเวลานางมาใกล ้จงึตรสัวา่ “จงกลบัไดส้ตเิถดิ น้องหญงิ”

  นางกลบัไดส้ตดิว้ยพทุธานุภาพในขณะนั Mนเอง นางไดท้ราบความทีF   

ผา้นุ่งหลุดไดแ้ลว้ เกดิหริโิอตปัปะขึMน จงึนั Fงกระโหยง่ บุรษุผูห้นึFงจงึโยนผา้หม่ 

ไปใหน้าง นางนุ่งผา้นั Mนแลว้ เขา้เฝ้าพระศาสดา ถวายบงัคมดว้ยเบญจางค-

ประดษิฐแ์ทบพระบาททั MงสองซึFงมวีรรณะดงัทองคาํแลว้ทลูวา่

  “ขอพระองคจ์งทรงเป็นทีFพึFงแก่หมอ่มฉนัเถดิ พระพทุธเจา้ขา้ เพราะวา่

เหยีFยวเฉีFยวบุตรคนหนึFงของหมอ่มฉนัไป คนหนึFงถกูนํMาพดัไป สามตีายทีFทาง

เปลีFยว มารดา บดิา และพีFชายถกูเรอืนทบัตาย เขาเผาเชงิตะกอนเดยีวกนั”

  พระศาสดาทรงสดบัคาํของนาง จงึตรสัวา่
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  “อยา่คดิเลย ปฏาจารา เธอมาอยูส่าํนกัของผูส้ามารถจะเป็นทีFพึFงพาํนกั

อาศยัของเธอไดแ้ลว้ เหมอืนอยา่งวา่ บดันีM บุตรคนหนึFงของเธอถกูเหยีFยวเฉีFยวไป 

คนหนึFงถกูนํMาพดัไป สามตีายแลว้ทีFทางเปลีFยว มารดาบดิา และพีFชายถกูเรอืนทบั 

ฉนัใด นํMาตาทีFไหลออกของเธอผูร้อ้งไหอ้ยูใ่นสงสารนีM ในเวลาทีFปิยชนมบุีตร

เป็นตน้ ตาย ยงัมากกวา่นํMาแหง่มหาสมทุรทั Mง ๔ กฉ็นันั Mนเหมอืนกนั”

  ดงันีMแลว้ ตรสัพระคาถานีMวา่ :

   “นํUาในสมทุรทั Uง ๔ มีประมาณน้อย 

   นํUาตาของคนผูอ้นัทกุขถ์กูต้องแล้ว เศร้าโศก ไม่ใช่น้อย 

   มากกว่านํUาในมหาสมทุรนัUน 

   เหตไุร เธอจึงประมาทอยู่เล่า”

  เมืFอพระศาสดาตรสั อนมตคัคปรยิายสตูร อยูอ่ยา่งนั Mน ความโศกในสรรีะ

ของนาง ไดถ้งึความเบาบางแลว้ ลาํดบันั Mน พระศาสดาทรงทราบทีFนางผูม้คีวาม

โศกเบาบางแลว้ ทรงเตอืนอกี แลว้ตรสัวา่

  “ปฏาจารา 

   ขึUนชื&อว่าปิยชนมีบตุรเป็นต้น 

   ไม่อาจเพื&อเป็นที&ต้านทาน เป็นที&พึ&ง 

   หรือเป็นที&ป้องกนัของผูไ้ปสู่ปรโลกได้ 
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   เพราะฉะนั Mน 

   บตุรเป็นต้นเหล่านัUนถึงมีอยู่ กชื็&อว่าย่อมไม่มีทีเดียว 

   ส่วนบณัฑิตชาํระศีลแล้ว 

   ควรชาํระทางที&ยงัสตัวใ์ห้ถึงนิพพานของตนเท่านัUน”

  เมืFอจะทรงแสดงธรรม ไดต้รสัพระคาถาเหลา่นีMวา่ :

   “บตุรทั Uงหลายไม่มีเพื&อต้านทาน 

   บิดากไ็ม่มี ถึงพวกพ้องกไ็ม่มี 

   เมื&อบคุคลถกูความตายครอบงาํแล้ว 

   ความต้านทานในญาติทั Uงหลาย ย่อมไม่มี 

   บณัฑิตทราบอาํนาจประโยชน์นัUนแล้ว 

   สาํรวมในศีล พึงชาํระทางไปนิพพานโดยเรว็ทีเดียว”

  ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราเผากเิลสมปีระมาณเทา่ฝุ่Fนในแผน่ดนิ

ใหญ่แลว้ ตั Mงอยูใ่นโสดาปัตติผล แมช้นเหลา่อืFนเป็นอนัมากบรรลุอรยิผล  

ทั Mงหลาย มโีสดาปตัตผิลเป็นตน้ ดงันีMแล

  ฝ่Fายนางปฏาจารานั Mนเป็นโสดาบนัแลว้ ทลูขอบรรพชากะพระศาสดา 

พระศาสดาทรงสง่นางไปยงัสาํนกัของพวกภกิษุณใีหบ้รรพชาแลว้ นางได ้  

อุปสมบท ปรากฏชืFอวา่ “ปฏาจารา” เพราะนางกลบัความประพฤตไิด้

  วนัหนึFง นางกาํลงัเอาหมอ้ตกันํMาลา้งเทา้ เทนํMาลง นํMานั Mนไหลไปหน่อย

หนึFง แลว้กข็าด
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  ครั MงทีF ๒ นํMาทีFเทลง ไดไ้หลไปไกลกวา่นั Mน

  ครั MงทีF ๓ นํMาทีFเทลง ไดไ้หลไปไกลกวา่แมน้ั Mน ดว้ยประการฉะนีM 

  นางถอืเอานํMานั Mนนั Fนแลเป็นอารมณ์ กาํหนดวยัทั Mง ๓ แลว้คดิวา่

  “สตัวเ์หลา่นีM ตายเสยีในปฐมวยักม็ ี

   เหมอืนนํMาทีFเราเทลงครั Mงแรก 

  ตายเสยีในมชัฌมิวยักม็ ี

   เหมอืนนํMาทีFเราเทลงครั MงทีF ๒ ไหลไปไกลกวา่นั Mน 

  ตายเสยีในปจัฉมิวยักม็ ี

   เหมอืนนํMาทีFเราเทลงครั MงทีF ๓ ไหลไปไกลแมก้วา่นั Mน”

  พระศาสดาประทบัในพระคนัธกุฎ ีทรงแผพ่ระรศัมไีป ดงัประทบัยนื

ตรสัอยูเ่ฉพาะหน้าของนาง ตรสัวา่

  “ปฏาจารา ขอ้นั Mนอยา่งนั Mน ดว้ยความเป็นอยูว่นัเดยีวกด็ ีขณะเดยีวกด็ ี

ของผูเ้หน็ความเกดิขึMนและความเสืFอมแหง่ปญัจขนัธเ์หลา่นั Mน ประเสรฐิกวา่

ความเป็นอยู ่๑๐๐ ปี ของผูไ้มเ่หน็ความเกดิขึMนและความเสืFอมแหง่ปญัจขนัธ”์

  ดงันีMแลว้ เมืFอจะทรงสบือนุสนธิแสดงธรรม จงึตรสัพระคาถานีMวา่ 

  “กผ็ูใ้ดไม่เหน็ความเกิดขึUนและความเสื&อมอยู่ พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี 

  ความเป็นอยู่วนัเดียวของผูเ้หน็ความเกิดและความเสื&อม 

  ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผูนั้ Uน”
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  ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราบรรลุพระอรหตัพรอ้มดว้ย ปฏิสมัภิทา

ทั Mงหลาย เรยีนพทุธวจนะ เป็นผูช้ํFาชองชาํนาญในวนิยัปิฎก

  ภายหลงั พระศาสดาประทบันั Fง ณ พระเชตวนัวหิาร เมืFอทรงสถาปนา

เหลา่ภกิษุณไีวใ้นตาํแหน่งต่างๆ ตามลาํดบั จงึทรงสถาปนาพระปฏาจาราเถร ี

ไวใ้นตาํแหน่งเอตทคัคะเป็นเลศิกวา่พวกภกิษุณสีาวกิาผูท้รงวนิยัแล 
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  ขอนอบน้อมเหนือเศยีรเกลา้ แดพ่ระผูม้พีระภาคสมัมาสมัพทุธองัครีส

ศากยมนีุเจา้ ผูท้รงพระกรณุาธคิณุอเนกอนนัต ์ท่Fีทรงเผยพระสทัธรรมอนัยอด

เยีFยม ทีFทรงตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง มาโปรดปวงสตัวใ์หพ้น้จากทกุขท์ั Mงปวง

  ขอนอบน้อมดว้ยเศยีรเกลา้ แดพ่ระอคัรสาวกผูท้รงรวบรวมและเผยแผ ่

แสงพระธรรมคาํสั Fงสอนขององคพ์ระศาสดามาอยา่งครบถว้น และสบืทอดมา

จนถงึปจัจบุนั

  คณะผูจ้ดัทาํขอขอบคณุ และขออนุโมทนาบุญกบัทกุทา่นทีFใหก้าร

สนบัสนุนทกุรปูแบบในกจิมหากุศล รว่มเผยแผพ่ระธรรมของพระผูม้พีระภาค

สมัมาสมัพทุโธ ในรปูแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสนี์M 

  ขออนุโมทนาบุญกบัผูอ้า่นและผูฟ้งัทกุทา่นท่Fีไดม้นสกิารพระธรรมอนั

ยอดยิFงนีMเขา้สูด่วงใจ

  ขอขอบคณุ และขออนุโมทนาบุญกบัทกุทา่นมา ณ ทีFนีM
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อ้ า ง อิ ง

Audio อ้างอิง

Audio 1.1 ผคัคณุสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๒ ขอ้ทีF ๓๒๗

Audio 1.2 สขุมุาลสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๐ ขอ้ทีF ๔๗๘

Audio 1.3 ภยสตูร  พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๐  ขอ้ทีF ๕๐๒

Audio 2.1 คลิายนสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๖๒๘

Audio 2.2 ทสุลียสตูรทีF ๒ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๕๖๘-๑๕๗๓

Audio 2.3 ทสุลียสตูรทีF ๑ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๕๔๘-๑๕๖๗

Audio 2.4 ฑฆีาวสุตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๔๑๖-๑๔๒๔

Audio 3.1 เคลญัญสตูรทีF ๑ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๘ ขอ้ทีF ๓๗๔-๓๘๑

Audio 3.2 คลิานสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๒๘๓-๑๒๘๔

Audio 3.3 สริวิฑัฒสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๗๘๗-๗๙๒

Audio 3.4 คลิานสตูรทีF ๑ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๔๑๕-๔๑๙                                  
โพชฌงค ์๗ นยัทีF ๒ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๓๕ ขอ้ทีF ๕๔๔-๕๕๑

Audio 3.5 คลิานสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๒ ขอ้ทีF ๑๒๑

Audio 3.6 อาพาธสตูร พระไตรปิฎกฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๔ ขอ้ทีF ๖๐

Audio 3.7 มหาปรนิิพพานสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๐ ขอ้ทีF ๙๓

Audio 3.8 มหาปรนิิพพานสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๐ ขอ้ทีF ๙๔

Audio 4.1 อภยสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๑ ขอ้ทีF ๑๘๔

Audio 4.2 มหานามสตูรทีF ๑ และ ๒ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๕๐๗-๑๕๑๒

Audio 4.3 นกุลสตูร พระไตรปิฎกฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๒ ขอ้ทีF ๒๘๗

Audio 4.4 พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๔๐ หน้าทีF๒๗๔-๒๗๗

Audio 4.5 เรืFองมฏัฐกุณฑล ีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๔๐       
หน้าทีF ๓๙ – ๕๖

Audio 4.6 เรืFองธมัมกิอุบาสก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๔๐    
หน้าทีF ๑๗๕ – ๑๘๐

Audio 4.7 คลิานสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๘ ขอ้ทีF ๕๘๓-๕๘๕

Audio 4.8 คลิายนสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๙ ขอ้ทีF ๑๖๒๘

Audio 4.9 ธนญัชานิสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๓ ขอ้ทีF ๖๙๖-๗๐๓
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อ้ า ง อิ ง  (ต่ อ )

Audio อ้างอิง

Audio 5.1 อนาถปิณฑโิกวาทสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๔ ขอ้ทีF ๗๒๐-๗๔๐

Audio 5.2 คลิานสตูรทีF ๒ พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๘ ขอ้ทีF ๙๐-๙๑

Audio 5.3 อสัสชสิตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๗ ขอ้ทีF ๒๒๒-๒๒๔

Audio 5.4 ฉนัโนวาทสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ ๑๔ ขอ้ทีF ๗๔๑-๗๕๓

Audio 5.5 วกักลสิตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๗ ขอ้ทีF ๒๑๕-๒๒๑

Audio 5.6 เรืFองพระปตูคิตัตตสิสเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั        
เลม่ทีF ๔๐ หน้าทีF ๔๓๕ – ๔๔๐

Audio 6.1 เทวทตูสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๔ ขอ้ทีF ๕๐๔-๕๒๕

Audio 6.2 อุรคชาดก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๕๘              
หน้าทีF ๗๓๒ – ๗๔๒

Audio 6.3 สมเดจ็พระปรมานุชติชโินรส, พระปฐมสมโพธกิถา, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพอ์าํนวยสาสน์ 

การพมิพ,์ ๒๕๓๔), หน้า ๓๑๑-๓๑๒

Audio 6.4 มหาปชาบดโีคตมเีถรยิาปทาน พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๓๓ หน้าทีF ๒๐๗-๒๑๐

Audio 6.5 สรภงัคชาดก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๖๑   
หน้าทีF ๕๙๑ – ๕๙๒

Audio 6.6 จนุทสตูร พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๓๐        

หน้าทีF ๔๓๕ - ๔๔๐

Audio 6.7 มหาปรนิิพพานสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๐ ขอ้ทีF ๑๓๓-๑๓๔

Audio 7.1 ภมูกสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๘ ขอ้ทีF ๕๙๘-๖๐๒

Audio 7.2 ชาณุสโสณสีตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๔ ขอ้ทีF ๑๖๖

Audio 7.3 ตโิรกุฑฑกณัฑ ์พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๕ ขอ้ ๘

Audio 8.1 นารทสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๒ ขอ้ทีF ๕๐

Audio 8.2 ปิยชาตกิสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๓ ขอ้ทีF ๕๓๕-๕๔๘

Audio 8.3 วสิาขาสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๒๔ ขอ้ทีF ๑๗๖

Audio 8.4 อยัยกิาสตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๕ ขอ้ทีF ๓๙๙-๔๐๑



อ้ า ง อิ ง  (ต่ อ )

Audio อ้างอิง

Audio 9.1 เรืFองอนิตถคินัธกุมาร พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๔๒ 
หน้าทีF ๔๐๔ – ๔๐๘

Audio 9.2 เรืFองธดิานายชา่งหกู พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบบัมหามกุฏราชวทิยาลยั เลม่ทีF ๔๒  

หน้าทีF ๒๔๕ – ๒๕                                                                                          

อสัสสุตูร พระไตรปิฎก ฉบบัหลวง เลม่ทีF ๑๖ ขอ้ทีF ๒๔๕-๒๔๖

Audio 9.3 พระกสีาโคตมเีถร ีสารานุกรม พระไตรปิฎก ฉบบัธรรมทาน

Audio 9.4 พระปฏาจาราเถร ีสารานุกรม พระไตรปิฎก ฉบบัธรรมทาน
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จดัทาํโดย โครงการแสงธรรมแหง่พระไตรปิฎก มลูนิธอุิทยานธรรม

เมืFอวนัทีF ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๘ (วนัแมแ่หง่ชาต’ิ ๕๘)

ซี ดี พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎก เ สี ย ง  ชุ ด  สุ คติ  สุ ค โ ต

รบัฟงัและดาวน์โหลดไดท้ีF
WWW.UTTAYARNDHAM.ORG

WWW.SOUNDCLOUD.COM/UTTAYARNDHAM
WWW.YOUTUBE.COM/C/UTTARNDHAMORGPAGE

http://www.uttayarndham.org
http://www.uttayarndham.org
http://www.soundcloud.com/uttayarndham
http://www.soundcloud.com/uttayarndham
http://www.youtube.com/c/Uttarndhamorgpage
http://www.youtube.com/c/Uttarndhamorgpage
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คณะผู้ จั ด ท ำ  ซี ดี พ ร ะ ไ ต รปิ ฎ ก เ สี ย ง  
ชุ ด  สุ คติ  สุ ค โ ต

! ที่ปรึกษา ! ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ 

! อำนวยการ! ณัฐกร ทับทอง !

! บทพากย์! ณัฏฐา เจียรวงศ์    !
! ! ณัฐกร ทับทอง
! ! ณัตยาภรณ์ เจียรวงศ์
! ! พิชญะพิมพ์ วิทวัสกุล  
! ! วิวรรณา สุวรรณประเสริฐ 
! ! มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ
! ! ศิริภรณ์ เลิศอุไรวงศ์ 

! บันทึกเสียง! ณัฐกร ทับทอง 
! ! อภิลัคน์ เจียมจันทร์ 

! ตัดแต่งเสียง! ณพงศ์ ลีวุฒินันท์    
! ! ณัฐกร ทับทอง 
! ! อภิลัคน์ เจียมจันทร์ 
! ! นิธิยา วิทวัสกุล 

! มิกซ์เสียง! ณัฐกร ทับทอง 

! ควบคุมคุณภาพ! กฤติน กาญจนาภา 
! ! ณัฐพล ชุมพลอโนมคุณ 
! ! บัญญัติ ประธานชัยมงคล 
! ! พินีกาญจน์ ลาภานันท์   
! ! วิวรรณา สุวรรณประเสริฐ 
! ! สุดาทิพย์ เจียรวงศ์ 
! ! ศรีสันต์ ตะล่อมสิน 

! ออกแบบปก! มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์ ! ! !

! ภาพประกอบ! ©Bahman Farzad!

! ประชาสัมพันธ์ &! กรรณิกา ตะล่อมสิน
! ผลิต & การเงิน! สุดาทิพย์ เจียรวงศ์ 
! ! สุอารี สุธีโสภณ    
! ! ศรีสันต์ ตะล่อมสิน 

! เผยแผ่! ปัทมา เอื้ออรรถการ 
! ! วารุณี วรารักษพงศ์ 

! เผยแผ่สื่อ-! กฤติน กาญจนาภา
! อิเล็กโทรนิกส์! มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์
! ! นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา 
! ! วิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส
! ! โสภา ลีวุฒินันท์ 

! ประสานงาน! ขวัญชนก บัวทอง 
! ! ขัตติยะ รัตนมณี 
! ! วารุณี วรารักษพงศ์ 
! ! สิทธา วรรณสวาท 



ที มพากย์  ซี ดี พ ร ะ ไ ต รปิ ฎ ก เ สี ย ง  

ชุ ด  สุ คติ  สุ ค โ ต

ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
กนกคัดนางค์ พงศ์สถาพร เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ ภรรยา

รักมีเท่าไรทุกข์ก็มีเท่านั้น นางวิสาขา
กมล จบศรี ความตายของผู้มีศีล คนใช้

น้อมใจสู่พรหมโลก บุรุษ
ขนิษฐา ทับแก่น ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก หญิงบ้า ๑
ขัตติยะ รัตนมณี ความตายของผู้ทำบุญมาก เทวดา

ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน เทวดา ๑
จักรกฤต โยมพะยอม ความตายของผู้มีปัญญา มิตรและญาติ

การสวดอ้อนวอนไปสวรรค์ไม่ได้ นายคามณี
ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป นางปฏาจารา
ชูวงศ์ พงษ์หิรัญเจริญ พระอานนท์เยี่ยมไข้ บุรุษ

การเจริญสติปัฏฐานเมื่อป่วย บุรุษ
เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ บุรุษ

ฐิติอนนต์ ครุฑแก้ว วิหารธรรมที่เวทนาไม่ครอบงำ ภิกษุ
ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก นาฬิชังฆพราหมณ์

ณัฏฐ์วิเศษ พึ่งละออ เปรียบกายนี้เหมือนท่อนไม้ พระติสสะเถระ
ณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ ความตายของผู้มีปัญญา จิตตคฤหบดี

เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ พระโพธิสัตว์
ตรงใจ ทรรพวสุ พิจารณาธรรมคลายโศก พระเจ้ามุณฑะ
ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ความตายของผู้มีปัญญา เทวดา

พิธีกรรมพระศพพระมหาปชาบดีเถรี เทวดา
เทวฤทธิ์ สวารชร ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป บัณฑิต
ทวีพร เต็งประทีป พระพุทธองค์ทรงเยี่ยมไข้ โชติยคฤหบดี

การตายอันไม่เลวทราม พระเจ้ามหานามศากยะ
ความตายของผู้ทำบุญมาก ธัมมิกอุบาสก
ความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา พระอัสสชิเถระ

ทวีรัตน์ จิรดิลก ความตายของผู้มีศรัทธา นางพราหมณ์
พิธีกรรมศพพระสารีบุตรเถระ เรวดีเทพธิดา
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ที มพากย์  ซี ดี พ ร ะ ไ ต รปิ ฎ ก เ สี ย ง  
ชุ ด  สุ คติ  สุ ค โ ต  (ต่ อ )

ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
ธนกฤต เพชรโลหะกุล พระอานนท์เยี่ยมไข้ พระอานนท์เถระ

พระสารีบุตรเยี่ยมไข้ พระอานนท์เถระ
การเจริญสติปัฏฐานเมื่อป่วย พระอานนท์เถระ
หายป่วยด้วยสัญญา ๑๐ พระอานนท์เถระ
อิ่มเอิบเพราะไม่ยึดมั่น พระอานนท์เถระ
พิธีกรรมพระศพพระมหาปชาบดีเถรี พระอานนท์เถระ
พิธีกรรมพระบรมศพของพระพุทธเจ้า พระอานนท์เถระ

ธานินทร์ แสนทวีสุข พระพุทธองค์ทรงเยี่ยมไข้ ฑีฆาวุอุบาสก
ความตายของผู้มีศีล ลูกจ้าง / เทวราช
ความตายของผู้ทำบุญมาก บุตร
อิ่มเอิบเพราะไม่ยึดมั่น บุรุษ
ธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ภิกษุป่วย
อายตนะไม่เป็นตน พระฉันนะเถระ
เทวทูต ๕ พระยายม
ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก นักเลงสะกา
ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก อนิตถิคันธกุมาร
ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป สหาย

บรรจง ฉุดพิมาย ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก คฤหบดี
บัญญัติ ประธานชัยมงคล วิหารธรรมที่เวทนาไม่ครอบงำ พระอนุรุทธเถระ

เปรียบกายนี้เหมือนท่อนไม้ พระขีณาสพ
ปพนพัชร์ ชัยศิริวิกรม ความตายของผู้มีศรัทธา มัฏฐกุณฑลี/เทพบุตร

พิธีกรรมศพพระสารีบุตรเถระ พระจุนทเถระ
พิจารณาธรรมคลายโศก พระนารทเถระ
ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก ชายบ้า ๒
ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป คนในตลาด
ผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป คนรับใช้

ปรียดิษฐ์ มีซิน อายตนะไม่เป็นตน พระจุนทเถระ
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ที มพากย์  ซี ดี พ ร ะ ไ ต รปิ ฎ ก เ สี ย ง  
ชุ ด  สุ คติ  สุ ค โ ต  (ต่ อ )

ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
พราดร ณ นคร ความตายของผู้มีศรัทธา มหาชน ๑

เทวทูต ๕ คน
พิธีกรรมศพพระสารีบุตรเถระ มหาชน
ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก ชายบ้า ๑
ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย บิดา
ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป ชาวบ้าน
ผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป คน
ผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป บุรุษ

พัฒนา บุญเป็ง พระสารีบุตรเยี่ยมไข้ พระสารีบุตรเถระ
น้อมใจสู่พรหมโลก พระสารีบุตรเถระ
อิ่มเอิบเพราะไม่ยึดมั่น พระสารีบุตรเถระ
อายตนะไม่เป็นตน พระสารีบุตรเถระ

พินีกาญจน์ ลาภานันท์ ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก หญิง
ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย ธิดาของนายช่างหูก

เพียรศักดิ์ แซ่เบ๊ ความตายของผู้มีศรัทธา หมอ
ภคกฤช สุวรรณมา พระสารีบุตรเยี่ยมไข้ บุรุษ
ภคพล พิงพิทยากุล พระพุทธองค์ทรงเยี่ยมไข้ ภิกษุ

ความตายของผู้มีศรัทธา มหาชน ๒
ความตายของผู้ทำบุญมาก ภิกษุ
ธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ภิกษุ
ความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา ภิกษุ
ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน ภิกษุ
พิจารณาธรรมคลายโศก โสการักขะ
ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก พรหมณ์
ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย มหาชน

มิ่งขวัญ เจียประเสริฐ ตายอย่างไม่มีความห่วงใย นกุลมารดาคฤหปตานี
เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ นางพราหมณี
ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก พระนางมัลลิกาเทวี

สรวิศ ศีลบุตร ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน เทวดา ๒
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ที มพากย์  ซี ดี พ ร ะ ไ ต รปิ ฎ ก เ สี ย ง  
ชุ ด  สุ คติ  สุ ค โ ต  (ต่ อ )

ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
สรวิศ ศีลบุตร (ต่อ) เปรียบกายนี้เหมือนท่อนไม้ ภิกษุ
สายใจ ตันตระบัณฑิตย์ เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ น้องสาว

ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป หญิงชาวบ้าน
สิทธา วรรณสวาท การเจริญสติปัฏฐานเมื่อป่วย สิริวัฑฒนคฤหบดี

เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย ชานุโสณีพราหมณ์
ความตายของผู้มีศรัทธา พราหมณ์
น้อมใจสู่พรหมโลก ธนัญชานิพราหมณ์
เทวทูต ๕ นายนิรยบาล
เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ กุฎุมพี
การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับ ชาณุสโสณีพราหมณ์
ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก พระเจ้าปเสนทิโกศล
ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด พระเจ้าปเสนทิโกศล
ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป เศรษฐี

สุกฤตา จิระศักดิ์ ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก มารดา
สุนทร มีศรี ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน พระวักกลิเถระ

เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ ท้าวสักกะ
สุนิสา ปัญจมะวัต ทุกตอน เล่าเรื่อง
อนันต์ เจียรวงศ์ หายป่วยด้วยโพชฌงค์ พระมหากัสสปเถระ

ความตายของผู้มีศีล ดาบสหัวหน้า
อภิลัคน์ เจียมจันทร์ เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ นางทาสี

ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก หญิงบ้า ๒
ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก แม่นม

อภิวิชญ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ ชาวบ้าน
อัญชลี ชัยชนะวิจิตร ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป นางกีสาโคตรมี
อัฐพล ตระกูลรุ่ง พระอานนท์เยี่ยมไข้ อนาถบิณฑิกคฤหบดี

พระสารีบุตรเยี่ยมไข้ อนาถบิณฑิกคฤหบดี
ความตายของผู้มีศีล อนาถบิณฑิกคฤหบดี
อิ่มเอิบเพราะไม่ยึดมั่น อนาถบิณฑิกคฤหบดี

อิทธิพล มามีเกตุ ทุกตอน พระพุทธเจ้า
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สถานที่ บั น ทึ ก เ สี ย ง

1. หอ้งปฏบิตักิารวจิยัทางสวนศาสตรแ์ละเสยีงพดู

 ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

2. หอ้งบนัทกึเสยีง บรษิทั ปญัญธารา จาํกดั ถนนแจง้วฒันะ

3. หอ้งบนัทกึเสยีง บรษิทั MAM Heart จาํกดั อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์สลีม
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กาม

กาม ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่

กามมี ๒ คือ

           ๑. กิเลสกาม กิเลสที่ทำให้ใคร่

           ๒. วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่ ได้แก่กามคุณ ๕

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 1 - เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา

ภาคที่ 3 - วิปัสสนาธรรมสำหรับผู้ป่วย

ภาคที่ 3 - วิปัสสนาธรรมสำหรับผู้ป่วย

ภาคที่ 4 - เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย

ภาคที่ 4 - เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย

ภาคที่ 4 - เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย

ภาคที่ 4 - ความตายของผู้มีศรัทธา

ภาคที่ 4 - น้อมจิตสู่นิพพาน

ภาคที่ 6 - พิธีกรรมศพพระสารีบุตรเถระ

ภาคที่ 9 - ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก

กามคณุ ๕

Find Term



กามคุณ ๕

ส่วนที่น่าปรารถนาน่าใคร่ มี ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทาง
กาย) ที่น่าใคร่ น่าพอใจ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
กาม



กุฎุมพี

คนมีทรัพย์ คนมั่งคั่ง

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ขาทนียะ

ของควรเคี้ยว ของขบของเคี้ยว ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ และเหง้าต่างๆ เช่น เผือกมัน เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ขีณาสพ

ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ผู้หมดกิเลส พระอรหันต์

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



คติ

การไป ทางไป ความเป็นไป ทางดำเนิน วิธี แนวทาง แบบอย่าง

ที่ไปเกิดของสัตว์, ภพที่สัตว์ไปเกิด, แบบการดำเนินชีวิต มี ๕ คือ

           " ๑. นิรยะ นรก

           " ๒. ติรัจฉานโยนิ กำเนิดดิรัจฉาน

           " ๓. เปตติวิสัย แดนเปรต

           " ๔. มนุษย์ สัตว์มีใจสูงรู้คิดเหตุผล

           " ๕. เทพ ชาวสวรรค์ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา ถึงอกนิฏฐพรหม (ท่านว่าในที่นี้ จัดอสูรเข้าใน
เปตตวิสัยด้วย)

       สามคติแรกเป็น ทุคติ (ที่ไปเกิดอันชั่ว หรือแบบดำเนินชีวิตที่ไม่ดี)

       สองคติหลังเป็น สุคติ (ที่ไปเกิดอันดี หรือแบบดำเนินชีวิตที่ดี)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 2 - พระพุทธองค์ทรงเย่ียมไข้

ภาคที่ 4 - เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย

ภาคที่ 4 - เหตุให้กลัวและไม่กลัวความตาย

ภาคที่ 4 - การตายอันไม่เลวทราม

ภาคที่ 5 - อายตนะไม่เป็นตน

ภาคที่ 6 - เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

ภาคที่ 6 - เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

ภาคที่ 6 - เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

ภาคที่ 6 - เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

ภาคที่ 6 - เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

ภาคที่ 6 - พิธีกรรมพระศพพระมหาปชาบดีเถรี

ภาคที่ 6 - พิธีกรรมพระศพพระมหาปชาบดีเถรี

ทคุติ, สคุติ

Find Term



จรณะ

เครื่องดำเนิน ปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชา

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 2 - ธรรมเพื่อความเบาใจของผู้ป่วย

ภาคที่ 2 - พระอานนท์เย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระพุทธองค์ทรงเย่ียมไข้

ภาคที่ 4 - การตายอันไม่เลวทราม

ภาคที่ 4 - ความตายของผู้มีปัญญา

Drag related terms here

Find Term



จาคะ

การสละ การให้ปัน การเสียสละ การสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ การสละกิเลส

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



เจโตวิมุตติ

ความหลุดพ้นแห่งจิต การหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรือด้วยกำลังสมาธิ 
เช่น สมาบัติ ๘ เป็นเจโตวิมุตติอันละเอียดประณีต (สันตเจโตวิมุตติ)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

ปัญญาวิมตุติ, วิมตุติ



ดุษณีภาพ

ความเป็นผู้นิ่ง

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



ตัณหา

ความทะยานอยาก ความดิ้นรน ความปรารถนา ความเสน่หา มี ๓ คือ

       ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักใคร่

       ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่

       ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้น
ดับสูญไปเสีย

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 2 - ธรรมเพื่อความเบาใจของผู้ป่วย

ภาคที่ 2 - พระอานนท์เย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระพุทธองค์ทรงเย่ียมไข้

ภาคที่ 4 - การตายอันไม่เลวทราม

ภาคที่ 5 - อายตนะไม่เป็นตน

ภาคที่ 9 - ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย

ภาคที่ 9 - ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย

Drag related terms here

Find Term



ทายก

ผู้ให้

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ทำกาละ

ตาย

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

ภาคที่ 4 - ตายอย่างไม่มีความห่วงใย

Drag related terms here

Find Term



ทุคติ

คติชั่ว ภูมิชั่ว ทางดำเนินที่มีความเดือดร้อน สถานที่ไปเกิดอันชั่ว ที่เกิดที่ไม่ดีมากไป
ด้วยความทุกข์ ได้แก่ นรก ดิรัจฉาน เปรต (บางทีรวม อสุรกาย ด้วย)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 1 - เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

คติ, สคุติ

Find Term



นิมิต

เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดในการเจริญกรรมฐาน,

ภาพที่เห็นในใจของผู้เจริญกรรมฐาน

ภาพที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน มี ๓ คือ

               ๑. บริกรรมนิมิต นิมิตแห่งบริกรรม หรือนิมิตตระเตรียม ได้แก่สิ่งที่เพ่ง หรือ
กำหนดนึกเป็นอารมณ์กรรมฐาน

               ๒. อุคคหนิมิต นิมิตที่ใจเรียน หรือนิมิตติดตาติดใจ ได้แก่ สิ่งที่เพ่งหรือนึก
นั้นเอง ที่แม่นในใจ จนหลับตามองเห็น

               ๓. ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน หรือนิมิตเทียบเคียง ได้แก่ อุคคหนิมิตนั้น เจนใจ
จนกลายเป็นภาพที่เกิดจากสัญญา เป็นของบริสุทธิ์ จะนึกขยาย หรือย่อส่วนก็ได้ตาม
ปรารถนา

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



เนกขัมมะ

การออกจากกาม การออกบวช ความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ปฏิปทา

ทางดำเนิน ความประพฤติ ข้อปฏิบัติ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ปฏิสันถาร

ต้อนรับโดยธรรม คือ การต้อนรับที่ทำพอดีสมควรแก่ฐานะของแขก มีการลุกรับเป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ปฏิสัมภิทา

ความแตกฉาน ความรู้แตกฉาน ปัญญาแตกฉาน มี ๔ คือ

           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ

           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม

           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ คือ ภาษา

           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ปริเทวะ

ความร่ำไรรำพัน ความคร่ำครวญ ความรำพันด้วยเสียใจ ความบ่นเพ้อ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

Drag related terms here

Find Term



ปัจฉาสมณะ

พระตามหลัง พระผู้ติดตาม เช่น พระพุทธเจ้ามักทรงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เป็น
ศัพท์คู่กับ ปุเรสมณะ พระนำหน้า

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



ปัญญาวิมุตติ

ความหลุดพ้นด้วยปัญญา ความหลุดพ้นที่บรรลุด้วยการกำจัดอวิชชาได้ ทำให้สำเร็จ
อรหัตตผล และทำให้เจโตวิมุตติ เป็นเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบ คือ ไม่กลับกลายได้อีกต่อ
ไป

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

เจโตวิมตุติ, วิมตุติ



วิชชา

ความรู้แจ้ง ความรู้วิเศษ

วิชชา ๓ คือ

           ๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรู้ที่ได้ระลึกชาติได้

           ๒. จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย

           ๓. อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำอาสวะให้สิ้น;

 วิชชา ๘ คือ

           ๑. วิปัสสนาญาณ ญาณในวิปัสสนา

           ๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ

           ๓. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ

           ๔. ทิพพโสต หูทิพย์

           ๕. เจโตปริยญาณ รู้จักกำหนดใจผู้อื่นได้

           ๖. ปุพเพนิวาสานุสติ

           ๗. ทิพยจักขุ ตาทิพย์ (=จุตูปปาตญาณ)

           ๘. อาสวักขยญาณ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



วินิบาต

โลกหรือวิสัยเป็นที่ตกไปแห่งสัตว์อย่างไร้อำนาจ แดนเป็นที่ตกลงไปพินาศย่อยยับ

อรรถกถาแห่งอิติวุตตกะอธิบาย นัยหนึ่งว่า เป็นไวพจน์ของคำว่านรกนั่นเอง อีกนัย
หนึ่งว่า หมายถึงกำเนิดอสุรกาย

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 1 - เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 6 - เทวทูต ๕

ภาคที่ 7 - การสวดอ้อนวอนไปสวรรค์ไม่ได้

Drag related terms here

Find Term



วิมุตติ

ความหลุดพ้น ความพ้นจากกิเลส

Related Glossary Terms

เจโตวิมตุติ, ปัญญาวิมตุติ



เวทนา

 ความเสวยอารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกสุขทุกข์ มี ๓ อย่าง คือ

           ๑. สุขเวทนา ความรู้สึกสุขสบาย

           ๒. ทุกขเวทนา ความรู้สึกไม่สบาย

           ๓. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 2 - พระอานนท์เย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 2 - พระสารีบุตรเย่ียมไข้

ภาคที่ 5 - ความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา

ภาคที่ 5 - ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน

Drag related terms here

Find Term



สรณะ

ที่พึ่ง ที่ระลึก

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



สักกายะ

หรือ สักกายะทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน เช่น เห็นรูป
เป็นตน เห็นเวทนาเป็นตน เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สังโยชน์

กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ มี ๑๐ อย่าง คือ

โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ได้แก่

           ๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน

           ๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

           ๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต

           ๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ

           ๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง ๕ ได้แก่

           ๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต

           ๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม

           ๘. มานะ ความถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่

           ๙. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน

           ๑๐. อวิชชา ความไม่รู้จริง

พระโสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้

พระสกิทาคามี ทำสังโยชน์ข้อ ๔ และ ๕ ให้เบาบางลงด้วย

พระอนาคามี ละสังโยชน์ ๕ ข้อต้นได้หมด

พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ข้อ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)



สัญญา

สัญญา การกำหนดหมาย ความจำได้หมายรู้ คือ

หมายรู้ไว้ ซึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและอารมณ์ที่เกิดกับใจว่า เขียว ขาว ดำ 
แดง ดัง เบา เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่น ทุเรียน รสมะปราง เป็นต้น

และจำได้ คือ รู้จักอารมณ์นั้นว่าเป็นอย่างนั้นๆ ในเมื่อไปพบเข้าอีก (ข้อ ๓ ในขันธ์ ๕) 
มี ๖ อย่าง ตามอารมณ์ที่หมายรู้นั้น เช่น รูปสัญญา หมายรู้รูป สัททสัญญา หมายรู้
เสียง เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 3 - วิปัสสนาธรรมสำหรับผู้ป่วย

ภาคที่ 5 - อิ่มเอิบเพราะไม่ยึดม่ัน

ภาคที่ 5 - ความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา

ภาคที่ 5 - ความเป็นอนิจจังแห่งเวทนา

ภาคที่ 5 - ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน

ภาคที่ 5 - ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน

ภาคที่ 5 - ขันธ์ ๕ ไม่เป็นตน

Drag related terms here

Find Term



สัมปรายภพ

ภพหน้า

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมากัมมันโต

หรือ สัมมากัมมันตะ ทำการชอบ หรือการงานชอบ ได้แก่ การกระทำที่เว้นจากความ
ประพฤติชั่วทางกาย ๓ อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาญาณะ

รู้ชอบ ได้แก่ผลญาณ คือ ญาณอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมรรคญาณ เช่น โสดาปัตติผล 
เป็นต้น และปัจจเวกขณญาณ

(ข้อ ๙ ในสัมมัตตะ ๑๐)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาทิฏฐิ

ปัญญาอันเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจจ์ ๔ เห็นชอบตามคลองธรรมว่า ทำดีมีผลดี ทำชั่วมี
ผลชั่ว ฯลฯ

เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาวาจา

เจรจาชอบ คือเว้นจากวจีทุจริต ๔ ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ 
การพูดเพ้อเจ้อ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาวายาโม

หรือ สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในที่ ๔ สถาน ได้แก่ 
๑. เพียรระวังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น 
๒. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 
๓. เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่มียังไม่เกิด ให้เกิด ให้มีขึ้น 
๔. เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม และบำเพ็ญให้เจริญยิ่งขึ้นไปจน
ไพบูลย์

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาวิมุตติ

หลุดพ้นชอบ ได้แก่ อรหัตตผลวิมุตติ

(ข้อ ๑๐ ในสัมมัตตะ ๑๐)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาสติ

ระลึกชอบ คือระลึกในสติปัฏฐาน ๔ ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน การตั้งสติกำหนด
พิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง การมีสติกำกับดูสิ่งต่างๆ และ
ความเป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดี
ยินร้าย ที่ทำให้มองเห็นเพี้ยนไปตามอำนาจกิเลส

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาสมาธิ

ตั้งจิตมั่นชอบ จิตมั่นชอบ คือสมาธิที่เจริญตามแนวของ ฌาน ๔

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาสังกัปโป

หรือ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ 
๑. เนกขัมมสังกัปปะ ดำริจะออกจากกามหรือปลอดจากโลภะ 
๒. อัพยาปาทสังกัปปะ ดำริในอันไม่พยาบาท 
๓. อวิหิงสาสังกัปปะ ดำริในอันไม่เบียดเบียน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สัมมาอาชีโว

หรือ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขา 
หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



สุคติ

คติดี ทางดำเนินที่ดี สถานที่ที่ดีที่สัตว์โลกซึ่งทำกรรมดีตามแล้วไปเกิด ได้แก่ มนุษย์
และเทพ

ตรงข้ามกับ ทุคติ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

คติ, ทคุติ

Find Term



โสดาบัน

ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่นิพพาน พระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผล มี ๓ ประเภทคือ

           ๑. เอกพีซี เกิดอีกครั้งเดียว

           ๒. โกลังโกละ เกิดอีก ๒-๓ ครั้ง

           ๓. สัตตักขัตตุปรมะ เกิดอีก ๗ ครั้ง เป็นอย่างมาก

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
โสดาปัตติผล



โสดาปัตติผล

ผลคือการถึงกระแสสู่นิพพาน ผลที่ได้รับจากการละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาส ด้วยโสดาปัตติมรรค ทำให้ได้เป็นพระโสดาบัน

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 2 - พระอานนท์เย่ียมไข้

ภาคที่ 4 - ความตายของผู้มีศรัทธา

ภาคที่ 6 - เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ

ภาคที่ 9 - ผู้บรรลุธรรมเพราะความรัก

ภาคที่ 9 - ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย

ภาคที่ 9 - ผู้เจริญมรณสติไม่กลัวตาย

ภาคที่ 9 - ผู้เห็นความเกิดดับเหมือนเปลวประทีป

ภาคที่ 9 - ผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเส่ือมไป

โสดาบนั

Find Term



อนุสนธิ

การติดต่อ การสืบเนื่องความ หรือเรื่องที่ติดต่อหรือสืบเนื่องกันมา

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อนุสัย

อนุสัย กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดาน มี ๗ คือ

       ๑. กามราคะ ความกำหนัดในกาม

       ๒. ปฏิฆะ ความหงุดหงิด

       ๓. ทิฏฐิ ความเห็นผิด

       ๔. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

       ๕. มานะ ความถือตัว

       ๖. ภวราคะ ความกำหนัดในภพ

       ๗. อวิชชา ความไม่รู้จริง

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อภิชฌา

โลภอยากได้ของเขา ความคิด เพ่งเล็งจ้องจะเอาของของคนอื่น  (ข้อ ๘ ในอกุศล
กรรมบถ ๑๐)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 3 - สติสัมปชัญญะพิชิตโรค

ภาคที่ 3 - วิหารธรรมที่เวทนาไม่ครอบงำ

ภาคที่ 3 - การเจริญสติปัฏฐานเม่ือป่วย

ภาคที่ 3 - การเจริญสติปัฏฐานเม่ือป่วย

ภาคที่ 7 - การสวดอ้อนวอนไปสวรรค์ไม่ได้

ภาคที่ 7 - การสวดอ้อนวอนไปสวรรค์ไม่ได้

ภาคที่ 7 - การสวดอ้อนวอนไปสวรรค์ไม่ได้

Drag related terms here

Find Term



อริยมรรค

ทางอันประเสริฐ ทางดำเนินของพระอริยะ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อวิชชา

ความไม่รู้จริง ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี ๔ คือ ความไม่รู้อริยสัจ ๔ (ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้
เหตุเกิดแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อังคาส

ถวายพระ เลี้ยงพระ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อาสวะ

กิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อิทธิบาท

อิทธิบาท คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ คุณเครื่องสำเร็จประสงค์ ทางแห่งความสำเร็จ 
มี ๔ คือ

           ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น

           ๒. วิริยะ ความพยายามทำสิ่งนั้น

           ๓. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น

           ๔. วิมังสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อุโบสถ

อุโบสถศีล ศีลที่รักษาเป็นอุโบสถ หรือ ศีลที่รักษาในวันอุโบสถ ได้แก่ ศีล ๘ ที่อุบาสกอุบาสิกาสมาทาน
รักษาเป็นการจำศีลในวันพระ คือขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ (แรม ๑๔ ค่ำในเดือนขาด)

ศีล ๘ สำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้ เช่น แม่ชีมัก
รักษาประจำ หัวข้อเหมือนศีล ๕ แต่เปลี่ยนข้อ ๓ และเติมข้อ ๖-๗-๘ คือ

       ๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี

       ๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป

       ๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ 
ของหอมและเครื่องลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

       ๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here
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อุปธิ

สิ่งนุงนัง สภาวะกลั้วกิเลส สิ่งที่ยังระคนด้วยกิเลส

1. ร่างกาย 
2. สภาวะอันเป็นที่ตั้งที่ทรงไว้แห่งทุกข์ ได้แก่ กาม กิเลส เบญจขันธ์ และอภิสังขาร

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 1 - อานิสงส์ในการฟังธรรมและใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม

ภาคที่ 1 - อานิสงส์ในการฟังธรรมและใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม

ภาคที่ 1 - เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา

Drag related terms here

Find Term



อุปปาติกะ

ผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ อาศัยอดีตกรรม ได้แก่ เทวดา พรหม สัตว์นรก 
เปรต อสุรกาย โอปปาติกะ ก็เรียก

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อุปัฏฐาก

ผู้บำรุง ผู้รับใช้ ผู้ดูแลความเป็นอยู่ ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณร

อุปฐาก ก็เขียน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อุปาทาน

ความยึดมั่น ความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลส มี ๔ คือ

       ๑. กามุปาทาน ความถือมั่นในกาม

       ๒. ทิฏฐุปาทาน ความถือมั่นในทิฏฐิ

       ๓. สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่นในศีลและพรต

       ๔. อัตตวาทุปาทาน ความถือมั่นวาทะว่าตน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Drag related terms here



อุปายาส

ความคับแค้นใจ ความสิ้นหวัง 

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index
ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - ทุกข์ย่อมเกิดแต่ของที่รัก

ภาคที่ 8 - รักมีเท่าไร ทุกข์ก็มีเท่านั้น
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