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ความสํ าคัญของบทความ
ในความเป็ นพุทธะนัน คือ “ความเป็ นผ้ ูรู้ ” ด้วยรู ้ตามความเป็ นจริ งปราศจากอคติใดๆ แทงตลอดสภาวะแหง่
ธาตุนนั ๆ โดยไมวิ่ ปริ ต ทีเรี ยกวา่ “ยถาภตํู ปชานาติ” ด้วยจิตใจทีสมถะ สงบวิเวก อันบริ สุทธิ แล้ว นันคือ
ั ) เพราะพ้นจากธรรมอันเป็ นข้าศึกทังหลาย นิวรณ์ ๕ วิตก วิจาร ปี ติ
“จตตถฌานกศลจิ
ุ
ุ ต” (อุเบกขา–เอกคคตา
ิ
และ สุ ข ไมขุ่ ่นมัว ปราศจากอุปกเลสแล้
ว และเจริ ญกรรมฐานด้วย “อาโลกส ฺญํ มนสิ กโรติ” คือ ทําไว้ในใจ
่ มีแสงสวางแหงดวงอาทิ
่ ่
้ ทังกลางวันหรื อกลางคืน กเชนเดี
็ ่ ยวกนั อัน
ถึงแสงสวาง
ตย์ ดวงจันทร์ และแกวมณี
ถือเป็ น “อาโลโก–แสงสว่ างแห่ งปัญญาหยังร้ ู” ฉะนัน คําวา่ “วิชชาและจรณะ” จึงเป็ นคุณสมบัติของบุคคลผู ้
ประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องโดยธรรม คือ “คณค่
ุ าความเป็ นมนษย์
ุ ” ทีบุคคลอืนจะแสดงความเคารพนับถือเยียง
่ าถึงหรื อบรรลุถึงอภิญญายิงดังกลาวนี
่ กยั็ งเป็ นบุคคลที
“สั ตบรษ
ุ ุ –ปราชญ์ มุนี–อดมบรษ
ุ ุ ุ –อรหันต์ ” ถ้ายังไมเข้
ประคองใจไว้ พยายาม ปรารภความเพียร ตังใจมันไว้ ใน “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” อันเป็ นพืนฐานสําคัญใน
่ ยอมได้
่
่
การพัฒนาจิ ตใจ บุคคลดังกลาวนี
รับความเคารพ ทักษิ ณา บูชาได้จริ ง ด้วยฐานะแหงความเป็
น
่
อริ ยบุคคลในพระพุทธศาสนา ฉะนัน “พระอริยสาวกแห่ งตถาคต–พระอรหันตขีณาสพเจ้ า” แหงพระธรรม
่
ิ
วินยั นี ยอมประเสริ
ฐหมดมลทินจากกเลสอาสวะทั
งหลายด้วย “อริยมรรคมีองค์ ๘–อริยสั จจ์ ๔–มรรค ๔” ผู ้
ประกอบพร้อมด้วย “สั งฆคณ
ุ ๙” ได้แก่ (๑) “สุปฏิ ปนฺ โน ภควโต สาวกสงฺ โฆ” พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ี
พระภาค เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดี (๒) “อุชุปฏิ ปนฺโน” เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตรง (๓) “ญายปฏิ ปนฺโน” เป็ นผูป้ ฏิบตั ิถูกทาง (๔)
่
“สามีจิปฏิ ปนฺ โน” เป็ นผูป้ ฏิบตั ิสมควร (๕) “อาหุ เนยฺโย” เป็ นผูค้ วรแกของคํ
านับ คือควรรับของทีเขานํามา
่ อนรับ (๗) “ทกฺขิเณยฺโย” เป็ นผูค้ วรแกทั
่ กษิณา (๘) “อ ฺชลิกรณี
ถวาย (๖) “ปาหุ เนยฺโย” เป็ นผูค้ วรแกการต้
่
โย” เป็ นผูค้ วรแกการกราบไหว้
และ (๙) “อนุตฺตรํ ปุ ฺญกฺเขตฺต ํ โลกสฺ ส” เป็ นนาบุญอันยอดเยียมของโลก
่ ยอมสั
่ มปยุตต์รวมกบั “ธรรม ๕ ประการ” ทีตรัสสอนโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คุณธรรมทังหมดดังกลาวนี
ได้แก่ (๑) “อธิ ศีล–ศีลอันยิง” (สี ลสัมปทา) (๒) “ยถาภูตญาณทัสสนะ–ความรู้ ความเห็นที แท้ จริ ง” (อธิจิตต์–
่
่ ญญาวิมุตติ) (๔) “อริ ยสั จจ์
สมถพละแหงเจโตวิ
มุตติ) (๓) “อธิ ปัญญา–ปั ญญาอันยิง” (วิปัสสนาพละแหงปั
๔” (อริ ยสัจจธรรม) และ (๕) “โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–วิโมกข์ ๘–อภิภายตนะ ๘–กสิ ณายตนะ ๑๐–ฌาน ๔–
่่
ใ่ นฐานะ
วิชชา ๓–วิ ชชา ๘” ทังหมดนี เรี ยกวา่ “ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทําความเคารพ” จากบุคคลอืนไมวาจะอยู
็ เพราะฉะนัน “ธรรม ๕ ประการ” จึงเป็ นคุณธรรมประจําใจของพระอรหันต์ ไมใชผู
่ ่ ส้ ะสมพอก
ใดๆ กตาม
ิ ณหาแหงโลกยทรั
่ ี พย์ แตเป็
่ นเรื องของ “อริยทรัพย์ ๗” อีกตางหาก
่
พูนด้วยกเลสตั
ได้แก่ (๑) “ศรั ทธา” ความ
เชือทีมีเหตุผล (๒) “ศีล” การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย (๓) “หิริ” ความละอายใจตอ่บาป (๔) “โอตตัปปะ”
ความเกรงกลัวตอ่บาป (๕) “พาหสัุ จจะ” ความเป็ นผูค้ งแกเรี่ ยน (๖) “จาคะ” ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่
่
และ (๗) “ปัญญา” ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
ในเหตุผล.
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บทความที ๔๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพ
่ เหตุมาจาก “วัฏฏะ ๓” อันเป็ น
ในธรรมชาติของมนุ ษย์ทีมาปฏิสนธิ ในภพภูมิปัจจุบนั นี ยอมมี
่ องกนของ
ั
มูลจากอดี ต หมายถึ ง องค์ประกอบที หมุนเวียนตอเนื
“ภวจักร” หรื อ “สั งสารจักร” ได้แก่ (๑)
ิ ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน (๒) “กรรมวัฏฏ์ ” คือ วงจรกรรม
“กิเลสวัฏฏ์ ” คือ วงจรกเลส
ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ และ (๓) “วิปากวัฏฏ์ ” คือ วงจรวิบาก ประกอบด้วย วิญญาณ นามรู ป
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึงแสดงออกในรู ปปรากฏทีเรี ยกวา่ อุปปั ตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็ นต้น แตผู่ ม้ ีภพ
่ คือ “อริยบคคล
ภูมิทีสู งกวานี
ุ ” ได้แก่ โสดาบัน ๓–สกทาคามี ๕–อนาคามี ๕ ยกเว้นพระอรหันต์ ผูป้ ราศจาก
่ ฏฏะ นันคือ เป็ นผู ้
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกขะ
เป็ นธรรมดา” ผูป้ ราศจากสงสารทุกข์แหงวั
ุ –โทมนัสสะ–อปายาสะ
ุ
มีกิเลสอาสวะสิ นสุ ดแล้ว ดังนี
่ บ้ รรลุโสดาปั ตติผลแล้ว ผูแ้ รกถึงกระแสอันนําไปสู่ พระนิพพานแนตอการตรั
่ ่
“โสดาบัน ๓” หมายถึง ทานผู
ส
รู ้ขา้ งหน้า ได้แก่
ิ กครังเดียว กจั็ กบรรลุอรหัต
(๑) “เอกพีชี” ผูม้ ีพืชคืออัตภาพอันเดียว คือ เกดอี
ิ
ิ
(๒) “โกลังโกละ” ผูไ้ ปจากสกุลสู่ สกุล คือ เกดในตระกู
ลสู งอีก ๒–๓ ครัง หรื อเกดในสุ
คติอีก ๒–๓
ภพ กจั็ กบรรลุอรหัต
่ ง คือ เวียนเกดในสุ
ิ
่
(๓) “สั ตตักขัตตงปรมะ
” ผูม้ ีเจ็ดครังเป็ นอยางยิ
คติภพอีกอยางมากเพี
ยง ๗ ครัง ก็
ุ
จักบรรลุอรหัต
่ บ้ รรลุสกทาคามิผลแล้ว ผูก้ ลับมาอีกครังเดียว พระสกทาคามีนี ในบาลีมิได้
“สกทาคามี ๕” หมายถึง ทานผู
่ มภีร์รุ่ นหลังแยกประเภทไว้หลายอยาง
่ เชน่ ในคัมภีร์ปรมัตถโชติกา แยกไว้เป็ น ๓
แยกประเภทไว้ แตในคั
ประเภท คือ ผูไ้ ด้บรรลุผลนัน “ในกามภพ ๑–ในรู ปภพ ๑–ในอรู ปภพ ๑” ในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสา จําแนกไว้
่ งในบาลีหมายเอาประเภทที ๕ อยางเดี
่ ยว ได้แก่
๕ ประเภท สกทาคามีทีกลาวถึ
(๑) ผูบ้ รรลุในโลกนีแล้ว ปริ นิพพานในโลกนีเอง
(๒) ผูบ้ รรลุในโลกนีแล้ว ปริ นิพพานในเทวโลก
(๓) ผูบ้ รรลุในเทวโลกแล้ว ปริ นิพพานในเทวโลกนันเอง
ิ
(๔) ผูบ้ รรลุในเทวโลกแล้ว เกดในโลกนี
จึงปริ นิพพาน
ิ
ิ
(๕) ผูบ้ รรลุในโลกนีแล้ว ไปเกดในเทวโลกหมดอายุ
แล้ว กลับมาเกดในโลกนี
จึงปริ นิพพาน
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่ บ้ รรลุอนาคามิผลแล้ว ผูไ้ มเวี
่ ยนกลับมาอีก ได้แก่
“อนาคามี ๕” หมายถึง ทานผู
่ คือ เกดในสุ
ิ
(๑) “อันตราปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานในระหวาง
ทธาวาสภพใดภพหนึงแล้ว อายุยงั ไมถึ่ ง
็ นิพพานโดยกเลสปริ
ิ
กงึ กปริ
นิพพาน
ึ ว จวนจะถึงสิ นอายุจึงปริ นิพพาน
(๒) “อปหั
ุ จจปรินิพพายี” ผูจ้ วนจะถึงจึงปริ นิพพาน คือ อายุพน้ กงแล้
่ ไมต้่ องใช้ความ
(๓) “อสั งขารปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานโดยไมต้่ องใช้แรงชักจูง คือ ปริ นิพพานโดยงาย
เพียรนัก
(๔) “สสั งขารปรินิพพายี” ผูป้ ริ นิพพานโดยใช้แรงชักจูง คือ ปริ นิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก
ิ
(๕) “อทธั
ทธาวาสภพใดภพหนึง
ุ งโสโตอกนิฏฐคามี” ผูม้ ีกระแสในเบืองบนไปสู่ อกนิฏฐภพ คือ เกดในสุ
็ จะเกดเลื
ิ อนตอขึ
่ นไปจนถึงอกนิฏฐภพแล้วจึงปริ นิพพาน
กตาม
่ ยอมเป็
่ นบุคคลทีปฏิปทาอันยิงด้วยสามารถบรรลุถึงอรหันต์ได้ในชาติ
ฉะนัน ในบรรดาอริ ยบุคคลดังกลาวนี
่
็ ข้อทีพระพุทธองค์ทรงชีแนะให้ปุถุชนและอริ ยบุคคลพึงปฏิบตั ิต่อตนเองและผูอ้ ืนนัน คือ
นีได้ อยางไรกตาม
การแสดงความเคารพ ความนับถือ ความศรัทธา ความเลือมใส ทีมีต่อตนเองและผูอ้ ืน อันเป็ นความประพฤติ
่ เพือให้
ทีงดงาม โดยอาศัยธรรมใน ๕ ประการ ดังเชน่ พระพุทธองค์ทรงใช้ “ธรรม ๕ ประการ” ดังกลาวนี
ิ
เกดความเชื
อ ความศรัทธา ความเลือมใส ในพระองค์เองหรื อพระรัตนตรัย (พระสุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย
่
มัชฌิมปัณณาสก์ เลม่ ๒ ภาค ๑ – หน้าที 559–577 FILE 20) ตอไปนี
ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพข้ อที ๑ (อธิศีล)
่ นอันเป็ นเหตุให้สาวกทังหลายของเราสักการะ เคารพ นับ
[๓๒๙] ดูก่อนอุทายี มี “ธรรม ๕ ประการ” อยางอื
ถือ บูชาเรา แล้วพึงเราอยู่ “ธรรม ๕ ประการ” เป็ นไฉน
่
ดูก่อนอุทายี สาวกทังหลายของเราในธรรมวินยั นี ยอมสรรเสริ
ญในเพราะ “อธิศีล” วา่ พระสมณโคดมเป็ นผู ้
่ ง อุทายี ข้อทีสาวกทังหลายของเราสรรเสริ ญในเพราะอธิศีลวา่ พระสมณโค
มีศีล ประกอบด้วยศีลขันธ์อยางยิ
่ ง นีแลธรรมข้อทีหนึง อันเป็ นเหตุให้สาวกทังหลายของเรา
ดมเป็ นผูม้ ีศีล ประกอบด้วยศีลขันธ์อยางยิ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แล้วพึงเราอยู่
ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพข้ อที ๒ (ยถาภูตญาณทัสสนะ)
่
[๓๓๐] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง สาวกทังหลายของเรายอมสรรเสริ
ญในเพราะ “ความร้ ูความเห็นที
็ สวารู
่ ้ เมือทรงเห็นเองกตรั
็ สวาเห็
่ น ทรงแสดงธรรมเพือความรู ้
แท้ จริง” วา่ พระสมณโคดม เมือทรงรู ้เองกตรั
่
่
่ เหตุ ทรงแสดงธรรมมีความ
อความไมรู่ ้ยงิ ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชทรงแสดงไมมี
ยิง มิใชทรงแสดงเพื
่
่ ความอัศจรรย์ อุทายี ข้อทีสาวกทังหลายของเราสรรเสริ ญในเพราะความรู ้
อัศจรรย์ มิใชทรงแสดงไมมี
็ สวารู
่ ้ เมือทรงเห็นเองกตรั
็ สวาเห็
่ น ทรงแสดงธรรม
ความเห็นทีแท้จริ งวา่ พระสมณโคดมเมือทรงรู ้เองกตรั
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่
่
่ เหตุ ทรงแสดง
เพือความรู ้ยงิ มิใชทรงแสดงเพื
อความไมรู่ ้ยงิ ทรงแสดงธรรมมีเหตุมิใชทรงแสดงธรรมไมมี
่
่ ความอัศจรรย์ นีแล ธรรมข้อทีสองอันเป็ นเหตุให้สาวกทังหลาย
ธรรมมีความอัศจรรย์ มิใชทรงแสดงไมมี
ของเรา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แล้วพึงเราอยู่
ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพข้ อที ๓ (อธิปัญญา)
่
[๓๓๑] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง สาวกทังหลายของเรายอมสรรเสริ
ญในเพราะ “ปัญญาอันยิง” (อธิ
ปั ญญา) วา่ พระสมณโคดมทรงมีพระปัญญา ทรงประกอบด้วยปั ญญาขันธ์อนั ยิง ข้อทีวา่ พระสมณโคดมจัก
่
่ อยคําอันยังไมมาถึ
่ ง หรื อจักทรงขมคํ
่ าโต้เถียงของฝ่ ายอืนทีเกดขึ
ิ นแล้ว ให้เป็ นการ
ไมทรงเล็
งเห็นทางแหงถ้
่ ดว้ ยดีพร้อมทังเหตุไมได้
่ ดังนี มิใชฐานะที
่
่
ขมได้
จะมีได้ อุทายี ทานจะสํ
าคัญความข้อนันเป็ นไฉน สาวก
่ เห็นอยางนี
่ จะพึงคัดค้านถ้อยคําให้ตกไปในระหวางๆ
่ บ้างหรื อหนอ ข้าแต่
ทังหลายของเรา เมือรู ้อยางนี
พระองค์ผเู ้ จริ ญ ข้อนีไมมี่ เลย
็
็
่ สาวกทังหลายยอมหวั
่
ดูก่อนอุทายี กเราจะหวั
งการพรําสอนในสาวกทังหลายกหาไม
งคําพรําสอน ของเรา
โดยแท้ อุทายี ข้อทีสาวกทังหลายของเราสรรเสริ ญในเพราะ “ปัญญาอันยิง” (อธิปัญญา) วา่ พระสมณโคดม
่ ง ข้อทีวา่ พระสมณโคดมจักไมทรงเล็
่
ทรงมีพระปัญญา ทรงประกอบด้วยปัญญาขันธ์อยางยิ
งเห็นทรงแหง่
่ ง หรื อจักทรงขมคํ
่ าโต้เถียงของฝ่ ายอืนทีเกดขึ
ิ นแล้วให้เป็ นการขมได้
่ ด้วยดีพร้อมทังเหตุ
ถ้อยคําอันยิงไมมาถึ
่ ดังนี มิใชฐานะที
่
ไมได้
จะมีได้ นีแล ธรรมข้อทีสามอันเป็ นเหตุให้สาวกทังหลายของเราสักการะ เคารพ นับ
ถือ บูชา แล้วพึงเราอยู่
ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพข้ อที ๔ (ตรัสรู ้อริ ยสัจจ์ ๔)
[๓๓๒] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง สาวกทังหลายของเราผูอ้ นั ทุกข์ท่วมทับแล้ว อันทุกข์ครอบงําแล้ว
เพราะทุกข์ใด
่ นเข้ามาหา เราแล้วถามถึง “ทกขอริ
่ น ถามถึง “ทกขอริ
(๑) เธอเหลานั
ยสั จจ์ ” เราอันเธอเหลานั
ยสั จจ์ ” แล้ว ก็
ุ
ุ
่ นให้ยนิ ดี ด้วยการพยากรณ์ปัญหา
พยากรณ์ให้ยงั จิตของเธอเหลานั
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขสมทั
่ น ถามถึง “ทกขสมทั
(๒) เธอเหลานั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” เราอันเธอเหลานั
ุ
ุ ย
็
่ นให้ยนิ ดี ด้วยการพยากรณ์ปัญหา
อริยสั จจ์ ” แล้ว กพยากรณ์
ให้ยงั จิตของเธอเหลานั
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขนิ
่ น ถามถึง “ทกขนิ
(๓) เธอเหลานั
ุ โรธอริยสั จจ์ ” เราอันเธอเหลานั
ุ โรธ
่ นให้ยนิ ดี ด้วยการพยากรณ์ปัญหา
อริยสั จจ์ ” แล้ว กพ็ยากรณ์ให้ยงั จิตของเธอเหลานั
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขนิ
่ นถามถึง
(๔) เธอเหลานั
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” เราอันเธอเหลานั
็
่ นให้ยนิ ดีดว้ ยการพยากรณ์
“ทกขนิ
ให้ ยังจิตของเธอเหลานั
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” แล้ว กพยากรณ์
ปั ญหา
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อุทายี ข้อทีสาวกทังหลายของเราผูอ้ นั ทุกข์ท่วมทับแล้ว อันทุกข์ครอบงําแล้วเพราะทุกข์ใด
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขอริ
่ นถามถึง “ทกขอริ
(๑) เธอเหลานั
ยสั จจ์ ” ราอันเธอเหลานั
ยสั จจ์ ” แล้ว ก็
ุ
ุ
พยากรณ์ให้
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขสมทั
่ นถามถึง “ทกขสมทั
(๒) เธอเหลานั
ุ
ุ ยอริยสั จจ์ ” ราอันเธอเหลานั
ุ
ุ ย
็
อริยสั จจ์ ” แล้ว กพยากรณ์
ให้
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขนิ
่ นถามถึง “ทกขนิ
(๓) เธอเหลานั
ุ โรธอริยสั จจ์ ” ราอันเธอเหลานั
ุ โรธ
็
อริยสั จจ์ ” แล้ว กพยากรณ์
ให้
่ นเข้ามาหาเราแล้วถามถึง “ทกขนิ
่ นถามถึง
(๔) เธอเหลานั
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” เราอันเธอเหลานั
็
“ทกขนิ
ให้
ุ โรธคามินีปฏิปทาอริยสั จจ์ ” แล้ว กพยากรณ์
่ นให้ยนิ ดี ด้วยการพยากรณ์ปัญหา นีแล ธรรมข้อที ๔ อันเป็ นเหตุให้สาวกทังหลายของ
ยังจิตของเธอเหลานั
เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแล้วพึงเราอยู่
่ วย โพธิปักขิยธรรม วิชชา และ จรณะ)
ธรรมเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพข้ อที ๕ (วาด้
่
[๓๓๓] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “สติปัฎฐาน ๔”
่
ํ ด
ดูก่อนอุทายี ภิกษุไมธรรมวิ
นยั นี (๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พึงกาจั
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ยได้ (๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พึง
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ยได้ (๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พึง
กาจั
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ยได้ (๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ
กาจั
ํ ดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสี ยได้ กเพราะสาวกทั
็
พึงกาจั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว
่ ญญา [พระ
เจริ ญ “สติปัฏฐาน ๔” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
อรหัต] อยู่
่
[๓๓๔] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “สั มมัปปธาน ๔”
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นียงั ความพอใจให้เกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ เริ มตังความ
่ ิ มิให้เกดขึ
ิ น (๒) เพือละอกุศลธรรมอันลามกทีเกดขึ
ิ นแล้ว
เพียร (๑) เพือยังอกุศลธรรมอันลามกทียังไมเกด
่ ิ เกดขึ
ิ น (๔) เพือความตังมัน เพือความไมเลื
่ อนหาย เพือความมียงิ เพือ
(๓) เพือยังกุศลธรรมทียังไมเกดให้
่ ศลธรรมทีเกดขึ
ิ นแล้ว กเพราะสาวกทั
็
ความไพบูลย์ เพือความเจริ ญ เพือความสมบูรณ์แหงกุ
งหลายของเรา
ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ “สั มมัปปธาน ๔” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมี
่ ญญาอยู่
อันเป็ นทีสุ ดแหงอภิ
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่
[๓๓๕] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “อิทธิบาท ๔”
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) เจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร (๒) เจริ ญ
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร (๓) เจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ และ
็ าะสาวกทังหลายของ
ปธานสังขาร (๔) เจริ ญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวีมงั สาสมาธิ และปธานสังขาร กเพร
เราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ “อิทธิบาท ๔” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมี
่ ญญาอยู่
อันเป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๓๖] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “อินทรีย์ ๕”
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) เจริ ญสัทธินทรี ยท์ ีจะให้ถึงความสงบระงับให้ถึงความตรัสรู ้ (๒) เจริ ญ
วิริยนิ ทรี ยท์ ีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ (๓) เจริ ญสตินทรี ยท์ ีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึง
ความตรัสรู ้ (๔) เจริ ญสมาธินทรี ยท์ ีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ (๕) เจริ ญปั ญญินทรี ยท์ ีจะให้
็
ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ
่ ญญาอยู่
“อินทรีย์ ๕” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๓๗] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “พละ ๕”
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) เจริ ญสัทธาพละ ทีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ (๒) เจริ ญ
วิริยพละ ทีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ (๓) เจริ ญสติพละ ทีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึง
ความตรัสรู ้ (๔) เจริ ญสมาธิพละ ทีจะให้ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ (๕) เจริ ญปัญญาพละ ทีจะให้
็
ถึงความสงบระงับ ให้ถึงความตรัสรู ้ กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ
่ ญญาอยู่
“พละ ๕” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๓๘] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “โพชฌงค์ ๗”
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี (๑) เจริ ญสติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละคืน (๒) เจริ ญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการ
สละคืน (๓) เจริ ญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละคืน (๔) เจริ ญ
ปี ติสมั โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละคืน (๕) เจริ ญปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละคืน (๖) เจริ ญสมาธิสมั โพชฌงค์ อัน
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อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละคืน (๗) เจริ ญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
็
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละคืน กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก
่ ญญาอยู่
แล้ว เจริ ญ “โพชฌงค์ ๗” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๓๙] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้ว ยอมเจริ
ญ “อริยมรรคมีองค์ ๘”
ั เจริ ญสัมมาวาจา เจริ ญสัมมากมมั
ั นตะ
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นีเจริ ญสัมมาทิฏฐิ เจริ ญสัมมาสังกปปะ
็
เจริ ญสัมมาอาชีวะ เจริ ญสัมมาวายามะ เจริ ญสัมมาสติ เจริ ญสัมมาสมาธิ กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิ
ตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ “อริยมรรคมีองค์ ๘” นันแล สาวกของเราเป็ นอันมาก จึงได้บรรลุบารมีอนั
่ ญญาอยู่
เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๔๐] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายของเราแล้ว สาวกทังหลายของเรา
่
ปฏิบตั ิตามแล้วยอมเจริ
ญ “วิโมกข์ ๘” คือ
่ นรู ป นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีหนึง
(๑) ผูไ้ ด้รูปฌานยอมเห็
(๒) ผูไ้ มมี่ รูปสัญญาในภายใน เห็นรู ปในภายนอก นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีสอง
่ ยว นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีสาม
(๓) ผูน้ อ้ มใจเชือวา่ กสิ ณเป็ นของงามอยางเดี
่
่ ปสัญญา เพราะ
(๔) ผูท้ ีบรรลุ อากาสานัญจายตนะ ด้วยมนสิ การวาอากาศหาที
สุ ดมิได้ เพราะลวงรู
่ ่ งนานัตตสัญญาโดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีสี
ดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซึ
่
(๕) ผูท้ ีบรรลุ วิญญาณัญจายตนะ ด้วยมนสิ การวา่ วิญญาณหาทีสุ ดมิได้ เพราะลวงอากาสานั
ญจายต
นะ โดยประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีห้า
็ ่ เพราะลวงวิ
่ ญญาณัญจายตนะโดย
(๖) ผูท้ ีบรรลุ อากิญจัญญายตนะ ด้วยมนสิ การวา่ อะไรๆ กไมมี
ประการทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีหก
่
ิ ญญายตนะโดยประการทังปวง นีเป็ น
(๗) ผูท้ ีบรรลุ เนวลัญญานาสั ญญายตนะ เพราะลวงอากญจั
วิโมกข์ขอ้ ทีเจ็ด
่
(๘) ผูท้ ีบรรลุ สั ญญาเวทยิตนโรธ เ(นิโรธสมาบัติ) เพราะลวงเนวสั
ญญานาสัญญายตนะโดยประการ
ทังปวง นีเป็ นวิโมกข์ขอ้ ทีแปด
็
กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว เจริ ญ “วิโมกข์ ๘” นันแล สาวกของเราเป็ น
่ ญญาอยู่
อันมาก จึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
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่
[๓๔๑] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้วยอมเจริ
ญ “อภิภายตนะ” [คือ เหตุเครื องครอบงําธรรมอันเป็ นข้าศึกและอารมณ์] ๘ ประการ คือ
(๑) ผูห้ นึงมีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกทีเล็ก ซึงมีผวิ พรรณดีและมีผวิ พรรณทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีหนึง
ครอบงํารู ปเหลานั
(๒) ผูห้ นึงมีความสําคัญในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกทีใหญ่ ซึงมีผวิ พรรณดีและมีผวิ พรรณทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีสอง
ครอบงํารู ปเหลานั
(๓) ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกทีเล็ก ซึงมีผวิ พรรณดีและมีผวิ พรรณทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีสาม
ครอบงํารู ปเหลานั
(๔) ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกทีใหญ่ ซึงมีผวิ พรรณดีและมีผวิ พรรณทราม
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วาเรารู
่ ้ เราเห็น อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีสี
ครอบงํารู ปเหลานั
(๕) ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว
่ าทีกาเนิ
ํ ดในเมืองพาราณสี มี
ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณอันเขียว เขียวล้วนมีรัศมีเขียว หรื อวาผ้
เนือเกลียงทังสองข้าง อันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว แม้ฉนั ใด ผูห้ นึงมีความสําคัญ
ในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวล้วน มีรัศมีเขียว ฉันนันเหมือนกนั
่ นแล้ว ยอมมี
่ ความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีห้า
ครอบงํารู ปเหลานั
(๖) ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมี
่ าทีกาเนิ
ํ ดใน
เหลือง ดอกกรรณิ การ์อนั เหลือง มีวรรณเหลืองเหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง หรื อวาผ้
เมืองพาราณสี มีเนือเกลียงทังสองข้าง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองล้วน มีรัศมีเหลือง แม้
ฉันใด ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองล้วน
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น
มีรัศมีเหลือง แม้ฉนั นันเหมือนกนั ครอบงํารู ปเหลานั
อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีหก
(๗) ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง
่ าทีกาเนิ
ํ ดในเมืองพาราณสี
ดอกบานไมรู่ ้โรยอันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง หรื อวาผ้
มีเนือเกลียงทังสองข้าง อันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง แม้ฉนั ใด ผูห้ นึงมีความสําคัญ
ในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงล้วน มีรัศมีแดง ฉันนันเหมือนกนั
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็น อันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีเจ็ด
ครอบงํารู ปเหลานั
(๘) ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว ดาว
่ าทีกาเนิ
ํ ดในเมืองพาราณสี มีเนือ
ประกายพรึ กอันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว หรื อวาผ้
เกลียงทังสองข้าง อันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว แม้ฉนั ใด ผูห้ นึงมีความสําคัญในอรู ป
ภายใน เห็นรู ปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวล้วน มีรัศมีขาว ฉันนันเหมือนกนั ครอบงํารู ป
่ นแล้ว มีความสําคัญอยางนี
่ วา่ เรารู ้ เราเห็นอันนีเป็ นอภิภายตนะข้อทีแปด
เหลานั
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็
กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ “อภิภายตนะ ๘” นันแล สาวกของเรา
่ ญญาอยู่
เป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมี อันเป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๔๒] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้วยอมเจริ
ญ “กสิ ณายตนะ ๑๐” คือ
่ ้ชดั ซึงปฐวีกสิ ณ–ดิน ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๑) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงอาโปกสิ ณ–นํา ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๒) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงเตโชกสิ ณ–ไฟ ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๓) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงวาโยกสิ ณ–ลม ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๔) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงนีลกสิ ณ–เขียวคราม ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๕) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงปี ตกสิ ณ–เหลือง ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๖) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงโลหิ ตกสิ ณ–แดง ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๗) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงโอทาตกสิ ณ–ขาว ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๘) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงอากาสกสิ ณ–ชองวาง
่ ่ ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๙) ผูห้ นึงยอมรู
่ ้ชดั ซึงวิญญาณกสิ น–วิญญาณ ทังเบืองบน เบืองตํา เบืองขวาง ในทิศน้อยทิศใหญ่ หาประมาณมิได้
(๑๐) ผูห้ นึงยอมรู
็
กเพราะสาวกทั
งหลายปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอก แล้วเจริ ญ “กสิ ณายตนะ ๑๐” นันแล สาวกของเราเป็ นอัน
่ ญญาอยู่
มากจึงได้บรรลุบารมีเป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๔๓] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่
ตามแล้วยอมเจริ
ญ “ฌาน ๔”
ดูก่อนอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและ
ิ ่ เวกอยู่ เธอทํากายนี แหละให้ชุ่มชืน เอิบอิมซาบซานด้
่ วยปี ติและสุ ขอันเกดแตวิ
ิ ่ เวก ไมมี่ เอกเทศ
สุ ขเกดแตวิ
่
ิ ่ เวกจะไมถู่ กต้อง
ไหนๆ แหงกายของเธอทั
วทังตัว ทีปี ติและสุ ขอันเกดแตวิ
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรื อลูกมือพนักงานสรงสนาน ผูฉ้ ลาด จะพึงใสจุ่ รณสี ตวั ลง
้ รณสี ตวั นันซึงยางซึมไปจับติดกนทั
ั วทังหมด ยอมไมกระจาย
่
่
ในภาชนะสําริ ด แล้วพรมด้วยนําหมักไว้ กอนจุ
่ วยปี ติ และสุ ข อันเกดแตวิ
ิ ่ เวก ไมมี่
ออก ฉันใด ภิกษุกฉั็ นนันแล ทํากายนีแหละให้ชุ่มชืน เอิบอิมซาบซานด้
่
ิ ่ เวกจะไมถู่ กต้อง
เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
วทังตัว ทีปี ติและสุ ข อันเกดแตวิ
่
่ ตภายใน เป็ นธรรมเอกผุดขึน
[๓๔๔] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง ภิกษุบรรลุ ทติุ ยฌาน มีความผองใสแหงจิ
ิ ่
ไมมี่ วิตก ไมมี่ วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกดแตสมาธิ
อยู่ เธอทํากายนีแหละให้ชุ่มชืนเอิบอิม
ิ ่
่
ิ ่
ซาบซ่านด้วยปี ติและสุ ขอันเกดแตสมาธิ
ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
วทังตัว ทีปี ติและสุ ขอันเกดแต
สมาธิจะไมถู่ กต้อง
บทความที ๔๙ ประจําปี ๒๕๕๘ – ธรรมเป็ นเหตุให้ ทาํ ความเคารพ – นิธี ศิริพัฒน์

หน้า ๙

ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนห้วงนําลึก มีนาํ ปั นป่ วนไมมี่ ทางทีนําจะไหลไปมาได้ ทังในด้านตะวันออก ด้าน
็ ่ พิมตามฤดูกาล แตสายนํ
่
าเย็นพุขึน จากห้วงนํานันแล้ว จะพึงทํา
ตะวันตก ด้านเหนือ ด้านใต้ ทังฝนกไมตกเ
่ วงนํา นันทังหมด
ห้วงนํานันแหละให้ชุ่มชืน เอิบอาบซาบซึมด้วยนําเย็น ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงห้
่ ากายนีแหละให้ชุ่มชืน เอิบอิมซาบซาน
่ ด้วยปี ติและ
ทีนําเย็นจะไมพึ่ งถูกต้อง ฉันใด ภิกษุกฉั็ นนันแล ยอมทํ
ิ ่
่
ิ ่
สุ ขอันเกดแตสมาธิ
ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
วทังตัว ทีปี ติและสุ ขอันเกดแตสมาธิ
จะไมถู่ กต้อง
[๓๔๕] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสมั ปชัญญะ เสวยสุ ขด้วยนามกาย เพราะปี ติสิน
ไป บรรลุ ตติยฌาน ทีพระอริ ยะทังหลายสรรเสริ ญวา่ ผูไ้ ด้ฌานนี เป็ นผูม้ ีอุเบกขา มีสติอยูเ่ ป็ นสุ ข เธอทํากาย
่ วยสุ ขอันปราศจากปี ติ ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
่
วทังตัว ทีสุ ข
นีแหละให้ชุ่มชืนเอิบอิมซาบซานด้
ปราศจากปี ติจะไมถู่ กต้อง
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรื อในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรื อ
่ งเกดในนํ
ิ
่ นนําจมอยูใ่ นนํา นําหลอเลี
่ ยงไว้ ดอกบัวเหลานั
่ นชุ่มชืน
ดอกบัวขาวบางเหลาซึ
า เจริ ญในนํา ยังไมพ้
่
เอิบอาบซาบซึมด้วยนําเย็นตลอดยอดตลอดเหง้า ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงดอกบั
วขาบ ดอกบัวหลวง หรื อ
่ ทีนําเย็นจะไมพึ่ งถูกต้อง ฉันใด ภิกษุกฉั็ นนันแล ยอมทํ
่ ากายนีแหละให้ชุ่มชืนเอิบอิม
ดอกบัวขาวทัวทุกสวน
่ วยสุ ขปราศจากปี ติ ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
่
ซาบซานด้
วทังตัว ทีสุ ขปราศจากปี ติจะไมถู่ กต้อง
[๓๔๖] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง ภิกษุบรรลุ จตตถฌาน
ไมมี่ ทุกข์ไมมี่ สุข เพราะละสุ ขละทุกข์และดับ
ุ
่ ได้ มีอุเบกขาเป็ นเหตุให้สติบริ สุทธิอยู่ เธอนังแผไปทั
่ วกายนีแหละ ด้วยใจอันบริ สุทธิ
โสมนัสโทมนัสกอนๆ
่ ว ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
่
่ วจะไมถู่ กต้อง
ผองแผ้
วทังตัวทีใจบริ สุทธิผองแผ้
่
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนบุรุษจะพึงนังคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาว ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายทุ
กๆ
่
่ วกายนีแหละด้วยใจบริ สุทธิผองแผ้
่ ว
สวนของเขาที
ผ้าขาวจะไมถู่ กต้องฉันใด ภิกษุกฉั็ นนันแล เธอนังแผไปทั
่
่ วจะไมถู่ กต้อง กเพราะสาวกทั
็
ไมมี่ เอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั
วทังตัว ทีใจอันบริ สุทธิผองแผ้
งหลาย
ของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้วเจริ ญฌาน ๔ นันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั
เป็ นทีสุ ดแหง่อภิญญาอยู่
่
่ วย “วิชชา ๓–วิชชา ๘”
ในอันดับตอไปนี
วาด้
่
[๓๔๗] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ ร้ ูชัดอย่ างนี (วิปัสสนาญาณ) วา่ กายของเรานีแลมีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกดแตบิ
ิ ่ ดา
ตามแล้ว ยอม
่ ยง ต้องอบ ต้องนวดฟัน มีอนั ทําลายและกระจัดกระจายเป็ น
มารดา เติบโตขึนด้วยข้าวสุ ก และขนมสดไมเที
็ ยอยูใ่ นกายนี เนืองอยูใ่ นกายนี
ธรรมดาและวิญญาณของเรานีกอาศั
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้
ิ
่ สุทธิ ๘ เหลียม นายชางเจี
่ ยระไนดีแล้ว สุ กไส
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนแกวไพฑู
รย์อนั งาม เกดเองอยางบริ
่ กอยาง
่ มีดา้ ยเขียวเหลืองแดงขาวหรื อนวลร้อยอยูใ่ นนัน บุรุษมีจกั ษุจะพึงหยิบแกวไพฑู
้
แวววาว สมสวนทุ
รย์
้
ิ
่ สุทธิ ๘ เหลียม นายชางเจี
่ ยระไนดี
นันวางไว้ในมือ แล้วพิจารณาเห็นวา่ แกวไพฑู
รย์นีงาม เกดเองอยางบริ
่ กอยาง
่ มีดา้ ยเขียวเหลืองแดงขาวหรื อนวลร้อยอยูใ่ นนันฉันใด สาวกทังหลาย
แล้ว สุ กใส แวววาวสมสวนทุ
่ ้ชดั อยางนี
่ วา่ กายของเรานีแลมีรูป ประกอบด้วย
ของเรากฉั็ นนัน ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมรู
ิ ่
่ ยง ต้องอบ ต้องนวดฟัน มีอนั ทําลาย
มหาภูต ๔ เกดแตมารดาบิ
ดา เติบโตขึนด้วยข้าวสุ กและขนมสด ไมเที
็ ยอยูใ่ นกายนี เนืองอยูใ่ นกายนี กเพราะสาวก
็
และกระจัดกระจายเป็ นธรรมดา และวิญญาณของเรานีกอาศั
่ ้ชดั อยางนี
่ แล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุ
ทังหลายของเรา ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมรู
่ ญญาอยู่
บารมี อันเป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๔๘] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ นิรมิตกายอืนจากกายนี (มโนมยิทธิ) มีรูปเกดแตใจ
ิ ่ มีอวัยวะน้อยใหญครบถ้
่
ตามแล้ว ยอม
วน มีอินทรี ยไ์ ม่
่
บกพรอง
่ วา่ นีไส้ นีหญ้าปล้อง
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี
็ ่
็ ่
็ ่ ชกั ออกจากหญ้าปล้องนันเอง อีกนัยหนึง เปรี ยบเหมือนบุรุษ
หญ้าปล้องกอยางหนึ
ง ไส้กอยางหนึ
ง กแตไส้
่ วา่ นีดาบ นีฝัก ดาบกอยางหนึ
็ ่
็ ่ หนึง กแตชั
็ ่ กดาบ
จะพึงชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดเห็นอยางนี
ง ฝักกอยาง
ออกจากฝักนันเอง
่ วา่ นีงู นีคราบ งูกอยางหนึ
็ ่
อีกนัยหนึง เปรี ยบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาพึงคิดเห็นอยางนี
ง
็ ่
็ ่ ชกั ออกจากคราบนันเอง ฉันใด สาวกทังหลายของเรากฉั็ นนันแล ปฏิบตั ิตามปฏิปทา
คราบกอยางหนึ
ง กแตงู
่ รมิตกายอืนจากกายนี มีรูปเกดแตใจ
ิ ่ มีอวัยวะน้อยใหญครบถ้
่
่
่
ทีเราบอกแล้ว ยอมนิ
วน มีอินทรี ยไ์ มบกพรอง
็
กเพราะสาวกทั
งหลายของเรา ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกนันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงบรรลุบารมีอนั
่ ญญาอยู่
เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
[๓๔๙] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกส่าวกทังหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ บรรลอิุ ทธิวธิ ีหลายประการ (อิทธิวิธา–อิทธิวิธิ) คือ คนเดียวเป็ นหลายคนกได้
็ หลายคนเป็ น
ตามแล้ว ยอม
็ ทําให้ปรากฏกได้
็ ทาํ ให้หายไปกได้
็ ทะลุฝากาแพงภู
ํ
่ ็
คนเดียวกได้
เขาไปได้ไมติ่ ดขัดเหมือนไปในทีวางกได้
่
่ นกได้
็ เหาะไปในอากาศ
็ เดินบนนําไมแตกเหมื
่ นเหมือนในนีกได้
อนเดินบนแผนดิ
ผุดขึนดําลงในแผนดิ
็ ลูบคลําพระจันทร์พระอาทิตย์ซึงมีฤทธิมีอานุภาพมากด้วยฝ่ ามือกได้
็ ใช้อาํ นาจทางกายไป
เหมือนนกกได้
็ ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนชางหม้
่ อหรื อลูกมือของชางหม้
่
ตลอดพรหมโลกกได้
อผูฉ้ ลาด เมือนวดดินดีแล้ว
ต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนันๆ ให้สาํ เร็ จได้
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่ หรื อลูกมือของชางงาผู
่
่ แล้ว ต้องการเครื องงาชนิดใดๆ พึง
อีกนัยหนึง เปรี ยบเหมือนชางงา
ฉ้ ลาด เมือแตงงาดี
่
่
ทําเครื องงาชนิดนันๆ ให้สาํ เร็ จได้ อีกนัยหนึง เปรี ยบเหมือนชางทองหรื
อลูกมือของชางทองผู
ฉ้ ลาด เมือ
หลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรู ปพรรณชนิดใด พึงทําทองรู ปพรรณชนิดนันๆ ให้สาํ เร็ จได้ฉนั ใด สาวก
่
อิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียว
ทังหลายของเรากฉั็ นนันแล ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมบรรลุ
็ หลายคนเป็ นคนเดียวกได้
็ ทําให้ปรากฏกได้
็ ทําให้หายไปกได้
็ ทะลุฝากาแพงภู
ํ
เป็ นหลายคนกได้
เขาไปได้
่
่ นกได้
็ เหาะไปในอากาศเหมือนนกกได้
็
็ เดินบนนําไมแตกเหมื
อนเดินบนแผนดิ
ไมติ่ ดขัด เหมือนในนํากได้
็ ใช้อาํ นาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ลูบคลําพระจันทร์ พระอาทิตย์ซึงมีฤทธิมีอานุภาพมาก ด้วยฝ่ ามือกได้
็ กเพราะสาวกทั
็
กได้
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้วนันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้
่ ญญาอยู่
บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๕๐] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ ได้ ยนิ เสี ยง ๒ ชนิด คือ เสี ยงทิพย์ และเสี ยงมนุษย์ ทังทีอยูไ่ กลและใกล้ ด้วย ทิพโสตธาตุ อัน
ตามแล้ว ยอม
บริ สุทธิล่วงโสตของมนุษย์
่ นใด สาวก
ํ ง จะพึงยังคนให้รู้ตลอดทิศทังสี โดยไมยากฉั
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนบุรุษเป่ าสังข์ผมู ้ ีกาลั
่
ยนิ เสี ยง ๒ ชนิด คือเสี ยงทิพย์และเสี ยง
ทังหลายของเรากฉั็ นนันแล ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมได้
่
็
ษย์ กเพราะสาวกทั
งหลายของเรา
มนุษย์ทงั ทีอยูไ่ กลและใกล้ ด้วยทิพโสตธาตุอนั บริ สุทธิ ลวงโสตของมนุ
่ ญญา
ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้วนันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
อยู่
่
[๓๕๑] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ กําหนดร้ ูใจของสั ตว์ อนของบคคลอื
่ ตมีราคะ
ตามแล้ว ยอม
ื
นด้ วยใจ (เจโตปริ ยญาณ) คือ จิตมีราคะ กรู็ ้วาจิ
ุ
่ ตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ กรู็ ้วาจิ
่ ตมีโทสะ หรื อจิตปราศจากโทสะ กรู็ ้วาจิ
่ ต
หรื อจิตปราศจากราคะ กรู็ ้วาจิ
่ ตมีโมหะ หรื อจิตปราศจากโมหะ กรู็ ้วาจิ
่ ตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ กรู็ ้วา่
ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ กรู็ ้วาจิ
่ กรู็ ้วาจิ
่ ตฟุ้ งซาน
่ จิตเป็ นมหัคตะ กรู็ ้วาจิ
่ ตเป็ นมหัคตะ หรื อจิตไมเป็
่ นมหัคตะ กรู็ ้วา่
จิตหดหู่ หรื อจิตฟุ้ งซาน
่ นมหัคตะ จิตมีจิตอืนยิงกวา่ กรู็ ้วาจิ
่ ตมีจิตอืนยิงกวา่ หรื อจิตไมมี่ จิตอืนยิงกวา่ กรู็ ้วาจิ
่ ตไม่มีจิตอืนยิง
จิตไมเป็
่ ตเป็ นสมาธิ หรื อจิตไมเป็
่ นสมาธิ กรู็ ้วาจิ
่ ตไมเป็
่ นสมาธิ จิตหลุดพ้น กรู็ ้วาจิ
่ ตหลุดพ้น
กวา่ จิตเป็ นสมาธิ กรู็ ้วาจิ
่ ดพ้น กรู็ ้วาจิ
่ ตไมหลุ
่ ดพ้น
หรื อจิตไมหลุ
่ ว เมือสองดู
่ เงาหน้าของตนในกระจกอัน
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มทีชอบการแตงตั
็ งรู ้วาหน้
่ ามีไฝ หรื อหน้าไมมี่ ไฝ กจะพึ
็ งรู ้วาหน้
่ าไมมี่ ไฝ
บริ สุทธิสะอาด หรื อภาชนะนําอันใส หน้ามีไฝ กจะพึ
่ ํ
้ใจของสัตว์อืนของ
ฉันใด สาวกทังหลายของเรากฉั็ นนันแล ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมกาหนดรู
่ ตมีราคะ หรื อจิตปราศจากราคะ กรู็ ้วาจิ
่ ตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ กรู็ ้
บุคคลอืนด้วยใจ คือ จิตมีราคะ กรู็ ้วาจิ
่ ตมีโทสะ หรื อจิตปราศจากโทสะ กรู็ ้วาจิ
่ ตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ กรู็ ้วาจิ
่ ตมีโมหะ หรื อจิตปราศจาก
วาจิ
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่ ตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ กรู็ ้วาจิ
่ ตหดหู่ หรื อจิตฟุ้ งซา่น กรู็ ้วาจิ
่ ตฟุ้ งซาน
่ จิตเป็ นมหัคตะ กรู็ ้วา่
โมหะ กรู็ ้วาจิ
่ นมหัคตะ กรู็ ้วาจิ
่ ตไมเป็
่ นมหัคตะ จิตมีจิตอืนยิงกวา่ กรู็ ้วาจิ
่ ตมีจิตอืนยิงกวา่ หรื อ
จิตเป็ นมหัคตะ หรื อจิตไมเป็
่ ตไมมี่ จิตอืนยิงกวา่ จิตเป็ นสมาธิ กรู็ ้วาจิ
่ ตเป็ นสมาธิ จิตไมเป็
่ นสมาธิ กรู็ ้วาจิ
่ ตไม่
จิตไมมี่ จิตอืนยิงกวา่ กรู็ ้วาจิ
่ ตหลุดพ้น หรื อจิตไมหลุ
่ ดพ้น กรู็ ้วาจิ
่ ตไมหลุ
่ ดพ้น กเพราะสาวกทั
็
เป็ นสมาธิ จิตหลุดพ้นกรู็ ้วาจิ
งหลายของเรา
่ ญญา
ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้วนันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
อยู่
่
[๓๕๒] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ ระลึกชาติก่อน (ปพเพนิ
ตามแล้ว ยอม
วาสานสสติ
ุ
ุ ญาณ) ได้เป็ นอันมากคือ ระลึกได้ชาติหนึงบ้าง สองชาติ
บ้าง สามชาติบา้ ง สี ชาติบา้ ง ห้าชาติบา้ ง สิ บชาติบา้ ง ยีสิ บชาติบา้ ง สามสิ บชาติบา้ ง สี สิ บชาติบา้ ง ห้าสิ บชาติ
ั นอันมากบ้าง ตลอดวิวฏั กปเป็
ั นอันมากบ้าง
บ้าง ร้อยชาติบา้ ง พันชาติบา้ ง แสนชาติบา้ ง ตลอดสังวัฏกปเป็
ั นอันมากบ้างวา่ ในภพโน้นเรามีชืออยางนั
่ น มีโคตรอยางนั
่ น มีผวิ พรรณอยางนั
่ น มี
ตลอดสังวัฏวิวฏั กปเป็
่ น เสวยสุ ขเสวยทุกข์อยางนั
่ นๆ มีกาํหนดอายุเพียงเทานั
่ น ครันจุติจากภพนัน ได้ไปเกดในภพ
ิ
อาหารอยางนั
่ น มีโคตรอยางนั
่ น มีผวิ พรรณอยางนั
่ น มีอาหารอยางนั
่ น เสวยสุ ขเสวย
โน้น แม้ในภพนัน เรากมี็ ชืออยางนั
่ นๆ มีกาหนดอายุ
ํ
่ น ครันจุติจากภพนันแล้ว ได้มาเกดในภพนี
ิ
่
ทุกข์อยางนั
เพียงเทานั
เธอยอมระลึ
กถึงชาติ
ก่อนได้เป็ นอันมากพร้อมทังอาการ พร้อมทังอุเทศ ด้วยประการฉะนี
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอืน แล้วจากบ้านแม้นนั ไปยังบ้านอืนอีก จากบ้าน
่ วา่ เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนัน
นันกลับมาสู่ บา้ นของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได้อยางนี
่ น ได้นงั อยางนั
่ น ได้พดู อยางนั
่ น ได้นิงอยางนั
่ น แล้วเรากลับจากบ้านนันมาสู่ บา้ นของตน
เราได้ยนื อยางนั
ตามเดิม ดังนี ฉันใด สาวกทังหลายของเรากฉั็ นนันแล ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ระลึกชาติก่อนได้
่
เป็ นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึงบ้าง สองชาติบา้ ง ฯลฯ เธอยอมระลึ
กชาติก่อนได้เป็ นอันมาก พร้อมทัง
็
อาการ พร้อมทังอุเทศ ด้วยประการฉะนี กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้วนัน
่ ญญาอยู่
แล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๕๓] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ นหมู่สตั ว์ทีกาลั
ํ งจุติ กาลั
ํ งอุปบัติ เลว ประณี ต มีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณทราม ได้ดี ตกยาก
ตามแล้ว ยอมเห็
่ กษุของมนุษย์ ยอมรู
่ ้ชดั ซึงหมู่สตั ว์ผู ้
ด้วย ทิพยจักษุ (จตปปาตญาณ
–ทิพพจักขญาณ
ุ ู
ุ ) อันบริ สุทธิ ลวงจั
่ ประกอบด้วยกายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ต ติเตียนพระอริ ยเจ้าเป็ น
เป็ นไปตามกรรมวา่ สัตว์เหลานี
่
เขาเข้าถึงอบาย ทุคติ
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบืองหน้าแตตายเพราะกายแตก
่ ตว์เหลานี
่ ประกอบด้วยกายสุจริ ต วจีสุจริ ต มโนสุ จริ ต ไมติ่ เตียน (อรติ) พระอริ ยเจ้าเป็ น
วินิบาต นรก สวนสั
่
เขาเข้าถึงสุ คติโลก
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบืองหน้าแตตายเพราะกายแตก
สวรรค์ ดังนี
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ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนเรื อนสองหลังทีมีประตูร่ วมกนั บุรุษผูม้ ีจกั ษุยนื อยูท่ ีตรงกลางเรื อนนัน จะพึงเห็น
ํ งเข้าไปบ้าง กาลั
ํ งเดินวนเวียนอยูท่ ีเรื อนบ้าง ฉันใด สาวกทังหลายของเรากฉั็ นนันแล ปฏิบตั ิตาม
หมู่ชนกาลั
่ นหมู่สตั ว์กาลั
ํ งจุติ กาลั
ํ งอุปบัติ เลว ประณี ต มีผวิ พรรณดี มีผวิ พรรณทราม ได้ดี
ปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมเห็
่ กษุของมนุษย์ ยอมรู
่ ้ชดั ซึงหมู่สตั ว์ผูเ้ ป็ นไปตามกรรม ด้วยประการ
ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอนั บริ สุทธิ ลวงจั
็
ฉะนี กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้วนันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้
่ ญญาอยู่
บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
่
[๓๕๔] ดูก่อนอุทายี อีกประการหนึง เราได้บอกปฏิปทาแกสาวกทั
งหลายแล้ว สาวกทังหลายของเราปฏิบตั ิ
่ าให้แจ้งซึง เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ นไป (อาสวักขยญาณ)
ตามแล้ว ยอมทํ
ด้วยปั ญญาอันยิงของตนองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่
ดูก่อนอุทายี เปรี ยบเหมือนสระนําบนยอดเขา ใสสะอาดไมขุ่ ่นมัว บุรุษผูม้ ีจกั ษุยนื อยูบ่ นขอบสระนัน จะพึง
่
่ บ้าง กอนกรวดและกอนหิ
้
้ นบ้าง ฝูงปลาบ้าง กาลั
ํ งวายอยู
่ บ่ า้ ง หยุดอยูบ่ า้ ง ใน
เห็นหอยโขงและห
อยกาบตางๆ
่ วา่ สระนํานีใสสะอาด ไม่ข่นุ มัว หอยโขงและหอยกาบตางๆ
่
่ บ้าง กอนหิ
้ น
สระนํานัน เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี
่ กาลั
ํ งวายอยู
่ บ่ า้ ง หยุดอยูบ่ า้ ง ในสระนันดังนี ฉันใด สาวกทังหลายของเรากฉั็ นนัน
บ้าง ฝูงปลาบ้าง เหลานี
่ าให้แจ้งซึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอา
แล ปฏิบตั ิตามปฏิปทาทีเราบอกแล้ว ยอมทํ
็
สวะสิ นไป ด้วยปั ญญาอันยิงของตนเองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ กเพราะสาวกทั
งหลายของเราปฏิบตั ิตามปฏิปทา
่ ญญาอยู่
ทีเราบอกแล้วนันแล สาวกของเราเป็ นอันมากจึงได้บรรลุบารมีอนั เป็ นทีสุ ดแหงอภิ
[๓๕๕] ดูก่อนอุทายี นีแลธรรมข้อทีห้าอันเป็ นเหตุให้สาวกทังหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แล้ว
พึงเราอยู่ ดูก่อนอุทายี “ธรรม ๕ ประการ” นีแล เป็ นเหตุให้สาวกทังหลายของเรา สักการะ เคารพ นับถือ
บูชา แล้วพึงเราอยู่ ฉะนี พระผูม้ ีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นีแล้ว สกุลุทายีปริ พาชกยินดีชืนชมพระ
ภาษิตของพระผูม้ ีพระภาคเจ้าแล้ว ดังนีแล
จบมหาสกุลทุ ายิสูตรที ๗ ----------------------พระศรี ศากยมุนีโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั ทรงเป็ นพระบรมศาสดาแห่ งพระพุทธศาสนาองค์ที ๔
่
ั
่ ยบุคคล คือ “พทธคณ
แหงมหาภั
ทรกปในโลกปั
จจุบนั ทีประกอบด้วยคุณบทแหงอริ
ุ ุ ๙” ดังนี
(๑) อรหํ —เป็ นพระอรหั นต์
(๒) สมฺมาสมฺพทฺุ โธ —เป็ นผู้ตรั สรู้ ชอบเอง
(๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน —เป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยวิชชาและจรณะ
(๔) สคโต
ุ —เป็ นผู้เสด็จไปดีแล้ ว
(๕) โลกวิทู —เป็ นผู้ร้ ู แจ้ งโลก
(๖) อนตฺุ ตโร ปริุ สทมฺมสารถิ —เป็ นสารถีฝึกบุรุษทีฝึ กได้ ไม่ มีใครยิงไปกว่ า
(๗) สตฺถา เทวมนสฺุ สานํ —เป็ นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ ทังหลาย
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(๘) พทฺุ โธ —เป็ นผู้ตืนและเบิกบานแล้ ว
(๙) ภควา —ทรงเป็ นผู้มีโชค
่ คือ ธรรมอันเป็ นเหตุให้ทงั มนุ ษย์และเทวดาเคารพในพระพุทธเจ้า แต่
ใน “พทุธคณ
ุ ๙” ทังหมดดังกลาวนี
ธรรมที เหนื ออื นใดนัน คื อ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺ โน” —เป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยวิ ชชาและจรณะ คําวา่ “วิชชา”
หมายถึง ความรู ้แจ้ง ปั ญญาทีรู ้คมชัดตามเป็ นจริ งซึงเป็ นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ทีเรี ยกวา่ “จักขุ–ญาณ–
วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง” ซึงแสดงถึง (๑) “วิชชา ๓” และ (๒) “วิชชา ๘” หมายถึง ความรู้ แจ้ ง–ความรู้ วิเศษ
ได้แ ก่ “วิช ชา ๓” คื อ “ปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ–จุ ตู ป ปาตญาณ–อาสวั ก ขยญาณ” และ “วิ ช ชา ๘” คื อ
“วิปัสสนาญาณ (ญาณในวิปัสสนา) –มโนมยิทธิ (ฤทธิ สาํ เร็ จด้วยใจ) –อิ ทธิ วิธา (อิทธิ วิธิ–แสดงฤทธิ ต่างๆ
ํ
ได้) –ทิพพโสต (หูทิพย์) –เจโตปริ ยญาณ (ความรู ้ทีกาหนดใจผู
อ้ ืนได้) –ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได้) –
ทิ พพจั กขุ (ตาทิพย์) –อาสวักขยญาณ (ความรู ้ทีทําให้สินอาสวะ)” ในทํานองเดี ยวกนั คําวา่ “จรณะ” นัน
หมายถึง ข้ อปฏิ บัติปฏิ ปทาอันยิงอันเป็ นทางบรรลุวิชชา ได้แก่ “สี ลสั มปทา ๑” คือ ความถึงพร้อมด้วยศีล
“อปัณณกปฏิปทา ๓” คือ อิ นทรี ยสั งวร–โภชเนมัตตัญ ุตา–ชาคริ ยานุโยค “สั ทธรรม ๗” คือ ศรั ทธา–หิ ริ–
โอตตัปปะ–พหู สูต–วิริยารั มภะ–สติ–ปั ญญา และ “ฌาน ๔” คือ ปฐมฌาน–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน
ฉะนัน “ธรรม ๕ ประการอันเป็ นเหตให้
ุ ทาํ ความเคารพ” ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ได้แก่
(๑) “อธิ ศีล–ศีลอันยิง” (สี ลสัมปทา)
่
(๒) “ยถาภูตญาณทัสสนะ–ความรู้ ความเห็นทีแท้ จริ ง” (อธิจิตต์–สมถพละแหงเจโตวิ
มุตติ)
่ ญญาวิมุตติ)
(๓) “อธิ ปัญญา–ปั ญญาอันยิง” (วิปัสสนาพละแหงปั
(๔) “อริ ยสัจจ์ ๔” (อริ ยสัจจธรรม)
(๕) “โพธิ ปักขิยธรรม ๓๗–วิโมกข์ ๘–อภิภายตนะ ๘–กสิ ณายตนะ ๑๐–ฌาน ๔–วิชชา ๓–วิชชา ๘”
่
ื ลความตรัสรู ้ ที
กลาวโดยสรุ
ป คือ “บญ
ุ –ฌาน–ญาณ” (วิชชาและจรณะ) ทีประกอบด้วยองค์ธรรมเครื องเกอกู
เรี ยกวา่ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” ได้แก่ (๑) สติปัฏฐาน ๔ (๒) สัมมัปปธาน ๔ (๓) อิ ทธิ บาท ๔ (๔) อิ นทรี ย์ ๕
(๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค์ ๗ และ (๘) มรรคมีองค์ ๘ อันเป็ นธรรมทําให้เข้าถึง “วิโมกข์ ๘–อภิภายตนะ ๘–
่
่ นธรรมสําคัญยิงของ
กสิ ณายตนะ ๑๐–ฌาน ๔–วิชชา ๓–วิชชา ๘” ธรรมทังหลายทีกลาวมาทั
งหมดนี ยอมเป็
่
อริ ยบุคคลทังหลาย ได้แก่ (๑) โสดาบัน (๒) สกทาคามี (๓) อนาคามี และ (๔) อรหันต์ ตามลําดับ แตจะมี
ั
่ คคล อันทําให้บุคคลอืนพึงแสดงความเคารพ ความ
มากหรื อน้อยนัน กขึ็ นกบการสั
งสมบารมีของแตละบุ
่ เหตุผล ได้แก่
ศรัทธา ความเลือมใส ซึงบุคคลนันกต้็ องถึงพร้อมด้วย “สั ทธา ๔” หมายถึง ความเชืออยางมี
(๑) “อาคมนสั ทธา–อาคมนียสั ทธา–อาคมสั ทธา” คือ ความเชือความมันใจของพระโพธิสัตว์ อันสื บ
มาจากการบําเพ็ญสังสมบารมี
ิ
(๒) “อธิคมสั ทธา–อธิคมนสั ทธา” คือ ความเชือมันของพระอริ ยบุคคล ซึงเกดจากการเข้
าถึงด้วยการ
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บรรลุธรรมเป็ นประจักษ์ (อนุสาสนีปาฏิ หาริ ย์ –คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิ
ได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์)
่ ทแนวเมื
่ อได้
(๓) “โอกัปปนสั ทธา–โอกัปปนียสั ทธา–อธิโมกขสั ทธา” คือ ความเชื อหนักแนนสนิ
้
ปฏิบตั ิกาวหน้
าไปในการเห็นความจริ ง (อนุสาสนีปาฏิ หาริ ย์ –คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง
นําไปปฏิบตั ิได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์)
(๔) “ปสาทสั ทธา” คือ ความเชือทีเป็ นเพียงความเลือมใสจากการได้ยนิ ได้ฟัง
ฉะนัน ผูท้ ีจะเชือศรัทธาและเลือมใสในพระพุทธเจ้าได้นนั ต้องเป็ นผูม้ ีปัญญาเห็นธรรมได้แท้จริ ง ทีเรี ยกวา่
“สั ทธา ๔” อีกหมวดหนึง ได้แก่
(๑) “กัมมสั ทธา” คือ เชือกรรม เชือการกระทํา
(๒) “วิปากสั ทธา” คือ เชือผลของกรรม
่ ตว์มีกรรมเป็ นของตัว ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั
(๓) “กัมมัสสกตาสั ทธา” คือ เชือวาสั
(๔) “ตถาคตโพธิสัทธา” คือ เชือปัญญาตรัสรู ้ของพระตถาคต ทีประกอบด้วย “พระปั ญญาคุณ–พระ
่
วิสุทธิ คุณ–และ–พระกรุ ณาคุณ” ในอีกสวนหนึ
งทีนอกเหนือจาก “พุทธคุณ ๙”
่ นคุณสมบัติของ
่ ม้ ีอาวุโสด้วยความเป็ น “ผ้ รู ้ ู –มนีุ–อรหันต์ ” นัน ยอมเป็
ด้วยเหตุนี การแสดงความเคารพตอผู
ผูด้ ี ผูม้ ีปัญญา ผูเ้ จริ ญแล้ว เพราะเป็ น “ความเชือ–ความศรัทธา–ความเลือมใส” ในผูถ้ ึงพร้อมด้วยองค์ความรู ้
่ ทธะ (วิชชา) ทีประกอบด้วยความประพฤติงดงาม (จรณะ) ซึ งจะกลายเป็ นสหาย
อันเป็ นปั ญญาญาณแหงพุ
่ ่ “มีโจรเป็ นมิตร” ฉะนัน การคบ
ธรรม ทีเรี ยกวา่ “กัลยาณมิตร” นันคือ “มีอริยบคคลเป็
นกัลยาณมิตร” ไมใช
ุ
่
สมาคมกบั “บัณฑิต–สั ตบรษ
รับคําแนะนําไปสู่ ความสมบูรณ์ ความไพบูลย์ ความเจริ ญ
ุ ุ –อดมบรษ
ุ ุ ุ ” ยอมได้
้ ่ เส้นทางสงบวิเวกแหงอริ
่ ยมรรค ทีประกอบด้วยปั ญญาอันยิงแหง่
ยิงรุ่ งเรื องด้วยอริ ยธรรม หรื อการกาวสู
มัชฌิมาปฏิปทา นันคือ (๑) เริ มต้ นด้ วยปัญญา (๒) ดําเนินด้ วยปัญญา (๓) นําไปสู่ ปัญญาอันยิงขึน บุคคลทีมี
่ จารณาไมเห็
่ นทางแหง่
จิตใจสหรคตด้วย “อปกิ
ุ เลสทังหลาย–นิวรณปกิ
ู เลส” (ธรรมเครื องเศร้าหมอง) ยอมพิ
่
่ ญด้วย
ปั ญญาอันยิงในพระพุทธศาสนาได้ ยอมกลายเป็
นผูป้ ระมาทในพระรัตนตรัยเป็ นสําคัญ เพราะไมเจริ
่
ปั ญญาอันยิง เป็ นผูป้ ระกอบด้วยทรามปั ญญา ปั ญญาวิปริ ต อันเป็ นความเห็นถือผิด ไมตรงตามเป็
นจริ ง ไม่มี
เหตุผล เพราะฉะนัน ความกระด้าง ความสบประมาท ความหยิงจองหอง ความมองข้ามความดีของผูอ้ ืน
่ วบาป ความไมละอายตอบาป
่
่
่ าความเดือดร้อนมาสู่ ตน เพราะความไมรู่ ้จริ ง ประการสําคัญ
ความไมกลั
ยอมนํ
่
่ รับความเมตตา ความกรุ ณา จากผูอ้ ืน ผูท้ รงศีล ผูท้ รงธรรม ทีมีโอกาสกลายเป็ นกลยาณมิ
ั
คือ ยอมไมได้
ตรแก่
่ นเป็ น
่
่
ตนได้ เป็ นการปิ ดโอกาสชีวิตทีดีของตนให้เสื อมเลือนไป ยอมไมพบความเจริ
ญ เพราะฉะนัน คุณคาอั
่ างต้น ทีหมายถึง “วิชชาและจรณะ”
คุณสมบัติยิงของการเป็ นพุทธะนัน คือ “ธรรม ๕ ประการ” ดังกลาวข้
ิ
อันเป็ นคุณของพระพุทธเจ้าทังหลาย ทีเกดจากปั
ญญาเห็ นธรรมตามทีเป็ นจริ ง “ยถาภตญาณทั
สสนะ” ที
ู
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เรี ยกวา่ “จักขุ–ญาณ–วิชชา–ปัญญา–แสงสว่ าง” นันคือ (๑) จักขุ ๕ (๒) ญาณ ๑๖–วิปัสสนาญาณ (๓) วิชชา
๓–วิชชา ๘ (๔) ปั ญญา ๓ และ (๕) อาโลกสั ญญา คําวา่ “อาโลโก” ตามอรรถวา่ “อาโลกส ฺญํ มนสิ กโรติ”
่ มีแสงสวางแหงดวงอาทิ
่ ่
้
ความวา่ ทําไว้ในใจถึงแสงสวาง
ตย์ ดวงจันทร์ และแกวมณี
เป็ นต้น ทังกลางวัน
่ ่ ญญาหยังรู ้ คือ “ความเป็ นผู้รู้ ผู้มีปัญญามาก” (สัพพัญ ู) ผูเ้ ข้าถึงแล้ว
หรื อกลางคืน ดังนี หรื อแสงสวางแหงปั
ด้วย “อนสาสนี
ปาฏิหาริ ย์” หมายถึง ปาฏิหาริ ยค์ ืออนุ ศาสนี คําสอนเป็ นจริ ง สอนให้เห็นจริ ง นําไปปฏิบตั ิ
ุ
ได้ผลสมจริ ง เป็ นอัศจรรย์ อันเป็ นธรรมทีเป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ืนเคารพนับถือ ศรัทธา เลือมใส มีปรารถนาให้
ั
เป็ นกลยาณมิ
ตรหรื อมิ ตรแท้ ที ประกอบด้ว ย “สั ทธรรม ๗” ได้แก่ ศรั ทธา–หิ ริ–โอตตัปปะ–พหู สูต–วิ ริ
ยารั มภะ–สติ–ปั ญญา และ “อริ ยทรั พย์ ๗” ได้แก่ (๑) “ศรั ทธา”ความเชือทีมีเหตุผล มันใจในหลักทีถือและ
ในการดีทีทํา (๒) “ศีล” การรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม (๓) “หิริ” ความละอายใจตอ่
่
่ ยน
ว (๕) “พาหสัุ จจะ” ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเลาเรี
การทําความชัว (๔) “โอตตัปปะ” ความเกรงกลัวตอความชั
่
ในเหตุผล ดีชวั
มาก (๖) “จาคะ” ความเสี ยสละ เอือเฟื อเผือแผ่ และ (๗) “ปัญญา” ความรู ้ความเข้าใจถองแท้
่
ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใชประโยชน์
รู ้คิด รู ้พิจารณา และรู ้ทีจะจัดทํา ด้วยประการฉะนี.
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