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คําปรารภ 

ธรรมทานมูลนิธิ  ขอถือโอกาสนี้  ปรารภตอทานทั้งหลาย  ผูไดรับประโยชน 
จากการพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณนี้ขึ้น  โดยทั่วกัน. 

หนังสือเลมน้ีจัดพิมพขึ้นมาได  ดวยดอกผลจากเงินทุน  “สุภีคลองการยิง 
อนุสรณ ”  ผูเห็นประโยชนเกื้อกูลในทางธรรม.  คณะกรรมการธรรมทานมูลนิธิ 
ปรึกษาตกลงกันวา  จะใชเงินดอกผลรายนี้  ในการเผยแพรธรรม  ตามวัตถุประสงคขอ ๑  
ของมูลนิธิ  โดยจัดพิมพเรื่องตาง ๆ  ที่พุทธทาสไดแสดงไว  เปนลําดับไป  ใหครบ  
ถวนอยูเสมอ ;  โดยดําเนินการทํานองเดียวกันกับหนังสือชุดธรรมโฆษณ  เลมอื่น ๆ  
ที่ไดทําอยูแลว 

หนังสือท่ีพิมพดวยทุน  “สุภีคลองการยิงอนุสรณ ” นี้  จะมีเร่ืองประเภท 
ธรรมบรรยาย  เชนแนะแนวจริยธรรม  ซึ่งบรรยายในการอบรมครู,  ปาฐกถา,  
เทศนา  ฯ ล ฯ  เพื่อนํามารวบรวมไวเปนชุด  เปนหมวดหมู  สะดวกแกการศึกษาคนควา. 

หนังสือชุดนี้  จัดพิมพขึ้นดวยกระดาษปอนด   เย็บปกแข็งประเภทเดียว 
เทานั้นหนังสือสวนหนึ่ง  จะมอบไวตามหองสมุด  สถานศึกษา  ฯลฯ  ตามมติ 
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นไวเพื่อการนี้,  อีกสวนหนึ่งจําหนายในราคาชนิดที่  “เปนกุศลเปน 
กําไร”  เพื่อพุทธบริษัท  ผูมีรายไดนอยโดยเฉพาะ  จะไดหาซื้อไปไว  เปนการสวนตัวบาง ;  
ทําใหแพรหลายไปในบรรดาผูศึกษาธรรมมะโดยตรง.  เงินที่ไดจากการจําหนายประเภทนี้ 
จะไดนํามาสมทบทุนไว  เพื่อจัดพิมพหนังสือชุดนี้  ในอันดับตอไป.  

 
ธรรมทานมูลนิธิ  ไชยา 
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สารบาญ พุทธจริยา 
 

คําบรรยายวันเสาร ภาควิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๑๕ ของพุทธทาสภิกขุ 
(สมัยดํารงสมณศักดิ์ เปน พระเทพวิสุทธิเมธี) 

 
๑. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรกับพวกเรา  หนา          ๑ 
๒. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรกับพวกเรา (ตอ)   ๓๗ 
๓. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรกับตัวทานเอง   ๖๓ 
๔. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรกับตัวทานเอง (ตอ)   ๘๙ 
๕. พระพุทธเจา ทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๒๒ 
๖. พระพุทธเจา ทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น (ตอ) ๑๕๔ 
๗. พระพุทธเจา ทานทรงเปนอะไรกับสาวกของเดียรถียอื่น ๑๘๘ 
๘. พระพุทธเจา ทานทรงเปนอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง ๒๒๑ 
๙. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรในทุกแงทุกมุมในพระพุทธจริยาของทาน ๒๕๗ 
๑๐. พระพุทธเจา ทานเปนอะไร ตอสัตวธรรมดาสามัญ 
                           ที่ยังเปนเหมือนเด็กออนนอนเบาะ  ๒๙๙ 
๑๑. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ                                   ๓๒๙ 
๑๒. พระพุทธเจา ทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง ๓๗๓ 
๑๓. ที่แททานไมไดเปนอะไรเลยกับเรา ๔๑๐ 
 
 
ภาคผนวก  พระพุทธคุณที่จารึกอยูในประวัติศาสตร ๔๔๗ 
    (ขอเขียนเปนที่ระลึกในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๔๘๓ สมัยดํารงเพศสมณะ นามวา อินฺทปฺโญ ป.ธ.๓) 
 
 
 
         โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป ทานจะทราบเคาโครงเรื่องไดโดยตลอด 
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สารบาญอยางละเอียด 
----------------- 

พุทธจริยาตอนที่ ๑. พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา 
 
การบรรยายภาควิสาขบูชา๒๕๑๕ จะกลาวถึงพระพุทธเจาในทุกแงทุกมุม ๑ 
“พระพุทธจริยา” หมายถึงการประพฤติ การกระทําที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา ๒ 
พระพุทธเจาจริงมิใชกายเนื้อ แตหมายถึงพระปญญาคุณ บริสุทธิคุณ เมตตาคุณ ๓ 
เห็นพระพุทธเจาจริง ตองเห็นธรรม คือเห็นปฏิจจสมุปบาท มิใช ๓ คุณขางตน ๔ 
การเห็นธรรม มิไดดวยการอบรมปญญา เปนประจําวัน ใหรูจักทุกข_ความดับทุกข ๕ 
ถาเห็นพระพุทธเจาจริง พระองคจะอยูกับเราตลอดเวลา ๖ 
ทรงเปนเพื่อนทุกขยาก แลวยังชวยเปลื้องความทุกขยากใหหมดไป ๗ 
การปลอยตนใหมีความโลภ โกรธ หลง จะเหมือนสบประมาทพระองค ๘ 
ตลอดกาลที่พระตถาคตไมบังเกิด โลกก็ยังมืดบอดอยู เหมือนไมมีแสงสวาง ๙ 
เพราะมีพระพุทธเจาจึงมีการเปดเผย อริยสัจจ ๑๐ 
จงกระทําซึ่งโยคะ ๔ คือรูเรื่องทุกข, เหตุของทุกข, ความดับทุกข และปฏิปทาฯ ๑๑ 
ถาไมมีแสงสวางจากพระพุทธเจา โลกจะไมมีความเปนมนุษยเหลืออยู ๑๒ 
พระพุทธเจาบังเกิด ก็เพื่อแกปญหาเรื่อง เกิด แก เจ็บ ๑๓ 
ปุถุชน ไมรูเรื่อง อิทัปปจจยตา ยึดมั่นวา เราเกิด แก เจ็บตาย จึงมีทุกข  ๑๔ 
การมีพระตถาคต และระบบธรรมะของทาน ก็เพื่อความสุขของโลก ๑๕ 
มีคําตรัสยืนยันอยูวา ทรงทําเพื่อประโยชน เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย ๑๖ 
ผูที่ยังลําบากอยูคือ มนุษย ผูที่สบายแลวคือ เทวดา ๑๗ 
โลกมีความสุข ไมใชเปนเพียงเทวดา แตตองประพฤติตามระเบียบวินัยดวย ๑๘ 
โลกมีพระธรรมจึงจะมีความสุข มีธรรมะตองปฏิบัติ ไมใชมีอยูที่สมุดกระดาษ ๑๙ 
 

[๒] 
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[๓] 
 
พุทธภาวะปรากฏไดยาก เพราะจิตใจโดยมาก เคยชิน ตอการเกิดกิเลส ๒๐ 
แมคนสมัยพุทธกาล ที่รูจักพระพุทธเจาก็มีนอย เพราะไมเห็นพุทธภาวะ ๒๑ 
พระพุทธเจาทรงพยายามสั่งสอน ก็เพื่อใหพุทธภาวะปรากฏ แมแกสักคนหนึ่ง                  ๒๒ 
ที่ตรัสวา “เห็นกลางวันเปนกลางวัน กลางคืนเปนกลางคืน” นี้เปนภาษาธรรมลึก          ๒๓ 
พระองคไมหลง “เอากลางวันเปนกลางคืนฯ” คือไมสับสน ในโพธิกับอวิชชา     ๒๔ 
ทรงมีโพธิ คือ ธรรมวินัย เปนแสงสวางแจกให                                      ๒๕ 
พระพุทธเจาทุกพระองคออกบวช เพราะปรารภสัตวอื่นกอนตัวเอง                  ๒๖ 
ทรงมีพระทัยมองผูอื่นกอนตน คนธรรมดา มักเห็นแกตัวกอนผูอื่น                   ๒๗ 
พระพุทธเจาทรงมอบโลกุตตระ ใหเห็นทรัพยแกทุกคน                            ๒๘ 
โลกุตตรธรรม ทําใหจิตใจอยูเหนือความทุกข ทุกคนควรพยายามรู และรับ       ๒๙ 
ทุกคนควรทดสอบตัวเองวา ยินดีรับโลกุตตรทรัพย นี้หรือไม?                             ๓๐ 
ในโลกธาตุหนึ่ง ๆ จะมีพระพุทธเจาเพียงองคเดียว ฉะนั้นตองรับผิดชอบรวมกัน ๓๑ 
ในโลกธาตุหนึ่ง เรามีเพื่อนทุกข เพื่อนสุข คือพระพุทธเจาพระองคเดียว ๓๒ 
แตคนใหความเปนธรรมแกพระพุทธเจานอย ไมสมกับพระมหากรุณา ๓๓ 
พึงสํานึกวาพระองคมาทรงชวยจุดตะเกียงใหเกิดความสุข มิฉะนั้นจะเปนโลกมืด ๓๔ 
พุทธบริษัท ๔ เปน “พวกเรา” ของพระพุทธเจา ฉะนั้นตองเปนใหจริง ๓๕ 
ตองพยายามรูจัก พระพุทธจริยาทุกลักษณะ เพื่อไมทําลายศาสนาโดยไมรูสึกตัว ๓๖ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๒. พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา 
 
ตองรูจักรพะพุทธเจา วาทานเปนอะไรกับพวกเราจริง ๆ มิใชทองไวแตปาก ๓๗ 
พึงนึกและทําตาม ดังที่พระองคตรัส “ถาไมรูแจงก็ตองทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร” ๓๘ 
ถาเรามองไมเห็นในพระทัย ก็นับวาตาบอด อกตัญู จึงตองศึกษา ๓๙ 
ตองรูวา พระพุทธเจาทรงมอบมรดกให “ปฏิบัติ เพื่อใหถึงที่สุดแหงกรรม” ๔๐ 
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[๔] 
 
ผูที่ไมเขาใจวัฏฏสงสาร และนิพพาน จึงไมเห็นน้ําพระทัยของพระองค ๔๑ 
พระพุทธองคทรงบอกทาง สวนการเดินทางตองทําเอง                                 ๔๒ 
จะคิดวาพระพุทธเจาชวยพาไป ก็ยังไมได เพราะการกระทําเปนของเฉพาะตัว ๔๓ 
พระองคทรงชี้ชวน แลวการเดินทางก็ทําอยูก็มี แตคนถึงนิพพานไมไดก็มี     ๔๔ 
พระองคตรัสเปรียบเทียบการไมถึงนิพพาน เหมือนการเดินทางไปนครราชคฤห ๔๕ 
แมมีผูชี้ทางแตก็ยังเดินไปสูนครราชคฤหไมได                                        ๔๖ 
โลกมีสิ่งหนวงเหนี่ยวไมใหเดินทาง แมคนอยากรูนิพพานนัก แตก็ไมเดิน ๔๗ 
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ มีเรื่องตองเดินทางเหมือนกัน บรรพชิตนั้นไปกอน ๔๘ 
พระองคทรงขนาบ และขมข่ี ใหเดินทาง เหมือนชางปนหมอทําแกหมอ ๔๙ 
ทรงสั่งสอนสาวกในลักษณะเหมือนอยาง “ใครมีแกนอยู, ใครไมมีแกนก็ไป”         ๕๐ 
ทรงขนาบเชน : คนไมอบรมตน ไมมีหิริโอตตัปปะ                                    ๕๑ 
แมวาจะทรงขนาบ ก็เปนการตอนไปใหถูกทิศทาง                                     ๕๒ 
บางครั้งทรงสั่งสอนอยางวิงวอนที่นาเกรงขาม เจืออยูในคําบังคับ                         ๕๓ 
บางครั้งตรัสวิงวอนวา “พรหมจรรยนี้นาดื่ม เหมือนมัณฑะ ยอดโอชาแหงโครล” ๕๔ 
บางครั้งวา อาศัยความเอ็นดู พระศาสดาจึงกระทําแลวแกสาวก                          ๕๕ 
บางครั้งทรงตอรองวา “ฉันทําสุดสามารถแลว เหลือแตฝายเธอจะทําบาง” ๕๖ 
เมื่อภิกษุเขาใจคําสอนแลว ทรงพอพระทัย จนตรัสอนุโมทนาวา สาธุ ๕๗ 
ทรงใหเกียรติแกสาวกผูปฏิบัติตามคุณบท ๖ ขอ ในคําสวดบท สวากขาโตฯลฯ   ๕๘ 
ทรงมีมุทิตาเปนพระพุทธจริยา ดังตรัสวาไมตองเชื่อตาม แตใหรูแจงดวยตน  ๕๙ 
ทรงเปนยิ่งกวาบิดา อาจารย หรือเพื่อน จึงเรียกพระองควาสัมมาสัมพุทธเจา  ๖๐ 
ตามพระองคไปเถิด จะไดหมดทุกข ไดบรรลุนิพพาน                                   ๖๑ 
พระพุทธจริยาบรรยายมาถึง ๑๘ ประการ ลวนเขาใจยากและลึก                         ๖๒ 
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[๕] 
 

พระพุทธจริยาตอนที่ ๓. พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง 
 
การบรรยายครั้งที่ ๓ วา ทานเปนอะไรกับตัวทานเอง บางคนอาจไมทราบ ๖๓ 
ทบทวนวา ครั้งที่ ๑ ทรงเปนเพื่อนทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร                            ๖๔ 
ครั้งที่ ๒ พระตถาคตเปนแตผูบอกทาง การเดินทางตองทําเอง                           ๖๕ 
ทรงบอกทาง โดยวิธีขมข่ี เฉียบขาด วิงวอน ปลอบโยน                                ๖๖ 
บางครั้งทรงชี้ชวน สาธุการ ใหกําลังใจ ดวยอุบายตาง ๆ                              ๖๗ 
ถาไมมีความเกิด-แก-เจ็บ-ตาย พระตถาคตไมจําตองเกิดขึ้นในโลก             ๖๘ 
ถาพระองคไมทรงถึงที่สุดแหงโลก ก็จะไมทรงสอนเรื่องนี้                               ๖๙ 
ที่สุดแหงโลก คือท่ีสุดแหงทุกข ทรงถึงไดดวยใจ จึงเหมาะที่จะสอน                 ๗๐ 
ทรงมีทศพล และมีความกลาหาญ จึงทรงบันลือสีหนาท ยังพรหมจักรใหเปนไป ๗๑ 
อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ - เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็ตองมี, นี่มิใชไรสาระ                         ๗๒ 
พระองคทรงทราบเรื่องการดับแหงกองทุกขทั้งปวง จึงทรงเปนบุคคลสุดยอด    ๗๓ 
ทรงรูแจงเรื่องเบญจขันธวา เปนไปตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา                ๗๔ 
บาลีมีอยูชัดวา ผูใดเห็นธรรม คือเห็นตถาคต แลวผูนั้นก็เห็นปฏิจจสมุปบาท    ๗๕ 
เห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือ เห็นความเกิดขึ้น - ดับลง แหงเบญจขันธ                 ๗๖ 
การเห็นความเกิด-ดับ ในรูปปฏิจจสมุปบาท คือเห็นผลเปนการเกิดทุกข ฯลฯ   ๗๗ 
เห็นปฏิจจสมุปบาท ซึ่งตั้งอยูในฐานะเปนองคพระพุทธเจา จึงจะเห็นพระองค  ๗๘ 
ทรงกระทําใหคนเห็นพระองคได จากภายในตัวเราเอง                                ๗๙ 
เมื่ออยูในที่สงัด พระองคทรงทบทวน หลักปฏิจจสมุปบาทอยูเสมอ                 ๘๐ 
พระองคทรงพอพระทัยตรัสทวนปฏิจจสมุปบาท ทั้ง ๆ ที่ตรัสรูแลว                  ๘๑ 
อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท มีเต็มอยูในพระทัย จนลนออกไดทุกเมื่อ   ๘๒ 
ถาหมั่นรองเพลงปฏิจจสมุปบาท ตามรอยพระองคบาง พุทธบริษัทจะดีขึ้น      ๘๓ 
พระพุทธเจาทรงมีพระทัย “ปราศจากหัวคันนา” คือไมมีอะไรเปนสันขึ้นมา       ๘๔ 
หัวคันนามี ๑๐ ไดแก ขันธ ๕ ชาติ ชรา มรณะ ทุกข กิเลส                             ๘๕ 
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[๖] 
 
เพราะวาความทุกขมีอยูในโลก พระพุทธเจาจึงตองอุบัติขึ้น เพื่อกําจัดความทุกข ๘๖ 
ขอใหรูจักพระองคใหถูก และเพียงพอยิ่งขึ้นเพื่อนอมนําใหมีพระองคในตน      ๘๗ 
ใหดูที่ปฏิจจสมุปบาท อันมีอยูในตัวเรา จะเปนการทําตามพุทธจริยา              ๘๘ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๔. พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง (ตอ) 
 
ขอใหดูพุทธจริยาในสวนที่ ทานเปนอะไรของทานเอง                                  ๘๙ 
เมื่อมีผูเห็นพระอากัปปกิริยา ถามอยากรูวาเปนใคร? ตรัสตอบวา “ไมไดเปนอะไร” ๙๐ 
“ไมเปนอะไร” คือ โลกฉาบทาไมติด, ใหถือวาเปนพุทธะ                              ๙๑ 
เปรียบพระองค ดุจบัวทุกชนิด เกิด-เติบโต เจริญ อยูในน้ํา แตไมติดน้ํา             ๙๒ 
เทโว คือเทวดา, คันธัพพะ เปนพวกเทวดานักดนตรี, ยักขะ เปนอมนุษย          ๙๓ 
คนธรรมดามีกิเลส ใหเกิดความพอใจ พระพุทธเจาไมมีเชนนั้น                            ๙๔ 
แมวา “เปนพุทธ” ก็มิไดยืดถือ ตรัสเพียงเปนสื่อพอพูดกันไดเทานั้น                 ๙๕ 
ทรงเปน “คนปากอยางใจอยาง คือพูดไปตามธรรมดา แตจิตใจไมยืดถือ          ๙๖ 
คุณบทวา “อรหํ” หมายถึง ๑. ไมมีกิเลสกามอยูในใจ                                 ๙๗ 
๒. ลอยบาปแลว  ๓. มีความรําคาญอันตัดไดขาดแลว                                  ๙๘ 
๔. ปราศจากตัณหาในทุก ๆ ภพ, มองเห็นภพทั้งปวงเปนภัย                             ๙๙ 
๕. เปนผูไมถามผูใดวาอะไร หรืออยางไร                                        ๑๐๐ 
เพราะการพูดวา อะไร อยางไร ก็ลวนแตเปนกิเลส ตัณหา ทั้งนั้น                       ๑๐๑ 
ที่สอนกันมานาน พระอรหันตแปลวา ผูควร ผูหักสังสารจักร ผูไกลกิเลส        ๑๐๒ 
ผูควร คือ ควรแกการเปนมนุษย ควรแกการกราบไหว ควรแกของทักษิณา     ๑๐๓ 
ผูหักสังสารจักร=หยุดกระแสปฏิจจสมุปบาทเสีย วงกลมก็หมุนไมได            ๑๐๔ 
ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเปนวัฏฏะ ถาสะกัดไวไดแคเวทนา วงกลมก็ขาด        ๑๐๕ 
ความยึดมั่นถือมั่นเปนตัวตน นี้เปนสังสารจักรเหนียวแนน                               ๑๐๖ 
สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความหมายมั่นตรัสไว ๒๔ ประการ                                 ๑๐๗ 
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เริ่มแตดิน น้ํา ไฟ ลม ถึงนิพพาน ลวนมีความหมายดวยทิฏฐิมานะ ก็ได        ๑๐๘ 
ความมั่นหมายในสิ่งใด อาจจะชอบ เกลียด หรือสงสัยอยูก็ได                           ๑๐๙ 
พระอรหันต ทานหมดความมั่นหมายอยางถาวร เพราะหมดกิเลส               ๑๑๐ 
ที่วา “ไกลจากกิเลส” หมายความวา ไกลจากภาวะที่กิเลสจะเกิดได                     ๑๑๑ 
คุณบทวา “สัมมาสัมพุทโธ” หมายถึงรูครบถวน ดวยตนเองโดยชอบ             ๑๑๒ 
“เอง” หมายถึงทรงคนควาเอง รูจากความจัดเจนของตนเอง                          ๑๑๓ 
คําวา “สัพพัญู” รูพรอมคือรูทุกอยางที่จําตองรู นอกนั้นไมรูก็ได                         ๑๑๔ 
นึกถึงผูอื่นกอน จะปลอดภัย, เห็นแกตนและเห็นแกผูอื่น นี้ก็เปนพุทธจริยา    ๑๑๕ 
ความถูกตองของพระพุทธเจา หมายถึงผูอื่นรู และปฏิบัติตามไดดวย            ๑๑๖ 
คนอื่นชวยทําความบริสุทธิ์ หรือไมบริสุทธิ์ ใหกันไมได นี้คือ ตองคลําเอง       ๑๑๗ 
“วิชชาจรณสัมปนโน” : วิชชา-ความรู, หมายถึงมีปญญารูรอบคอบ ดุจแสงสวาง ๑๑๘ 
มีวิชชา หมายถึง มีสัมมาทิฏฐิ อยาง ยถาภูตสัมมัปปญญาดวย                  ๑๑๙ 
จรณะ แปลวา การเดิน คือเดินตามมรรค เพื่อถึงที่สุดแหงทุกข                          ๑๒๐ 
สัมปนโน คือ สมบูรณ หรือถึงพรอมโดยถูกตองครบถวน                                ๑๒๑ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๕. พระพุทธเจาทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น 
 
พระพุทธจริยาที่ทรงกระทําตอเดียรถียอื่น คือพวกลัทธิอื่น                               ๑๒๒ 
เดียรถีย แปลวา ทาน้ําสําหรับจอดเรือ ทางศาสนาหมายถึงลัทธิ                         ๑๒๓ 
ทาเรือของพระพุทธเจาจะมีเรือจอดเฉพาะ พวกที่พอฟงเขาใจเทานั้น            ๑๒๔ 
แต พระพุทธเจามิไดทรงเปนปรปกษแกใคร มีแตปรับความเขาใจกัน            ๑๒๕ 
พระองคเสด็จไปมาหาสูเจาลัทธิอื่นเสมอ เพื่อชวยใหเขาเขาใจถูกตอง           ๑๒๖ 
การไปบิณฑบาตถือวาไปโปรดสัตว ตอนเชาดวย เพื่อชวยเขามิใชไปปราบ    ๑๒๗ 
เคยมีปริพพาชกมาขอใหทรงอธิบาย เรื่องอันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ อยาง             ๑๒๘ 
ปญหาเรื่องโลกเที่ยงบาง ไมเที่ยงบางนี้ผิด เพราะหมายเอาตัวตนเปนโลก     ๑๒๙ 
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ทุกอยางจะตองเปนไปตามกฎแหง อิทัปปจจยตา พูดตายตัวไมได                ๑๓๐ 
มีมิจฉาทิฏฐิ ยังทําบุญทําทาน ไปสวรรคได แตไมมีทางไปนิพพาน              ๑๓๑ 
พระพุทธเจาไมยอมตรัสเรื่องความคิดเห็น ๑๐ ประการ เพราะไมมีประโยชนอันใด ๑๓๒ 
พระองคจะตรัสเฉพาะเรื่องที่เปนไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด                            ๑๓๓ 
และจะตรัสแตธรรมที่ควรรู เพื่อสิ้นทุกข และทําใหแจงซึ่งนิพพาน                         ๑๓๔ 
เมื่อเขาทูลถามวา ทรงน้ําสัตวพนทุกขไดจํานวนเทาไร? ทานทรงนิ่งเสีย        ๑๓๕ 
พระอานนทตอบเสียเองวาพระพุทธเจาไมประสงคจะทราบจํานวน               ๑๓๖ 
พระองคทรงมุงหมายเพียงแสดงหนทาง ที่จะออกไปได เทานั้น                          ๑๓๗ 
ไมทรงสนใจวา ใครจะออกไปไดกี่คน เพราะไมตองการเก็บคาผานประตู       ๑๓๘ 
พระองคตรัสอยาง มัชฌิมาปฏิปทา ไมตรัสอยาง อาคาฬหะ หรือนิชฌามะ   ๑๓๙ 
นิชฌามะ คือทําอยางทรมานตน พระองคเคยทรงทดลองมาแลวกอนตรัสรู   ๑๔๐ 
ทรงระบุมัชฌิมาปฏิปทา แตละอยาง เชน สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔        ๑๔๑ 
ทรงมีวิธีอธิบาย ใหคําของเดียรถียลมละลาย แตคําของพระองคทนอยูได     ๑๔๒ 
ทรงสอนไมใหฝากตัวไวกับกรรมกอน ตองทํากรรมใหมเอาชนะกรรมเกา      ๑๔๓ 
ทรงคานความคิดที่วา “ไมมีเหตุไมมีปจจัย” เพราะถาไมมีก็ยอมทําอะไรไมได ๑๔๔ 
เมื่อมีผัสสะ ก็ยอมมีเวทนาและอื่น ๆ กระทั่งชาติ, ถาไมมีเวทนาก็จบเรื่อง      ๑๔๖ 
ทรงอธิบายอริยสัจจ ๔ ประการวา ความจริงเชนนี้นอยหรือมาก เกินไปหรือไม ๑๔๗ 
ไมทรงประสงคใหพูดถึงเรื่อง “อยูที่ไหนก็ไมรู” แตพูดเรื่องมีอยูที่นี่                       ๑๔๘ 
ตรัสทําลายอกิริยาทิฏฐิ แลวทรงแสดงกิริยาทิฏฐิ เปดหู ตา ให                          ๑๔๙ 
คนอินเดียสมัยโนน มีความคิดเห็น ๔ เปนพวก                                      ๑๕๐ 
เมื่อใครถามขอใดขอหนึ่ง ก็ตรัสลอวา นั่นเปนโลกายะแตละขั้น เพื่อใหนึกได ๑๕๑ 
บางครั้งพระองคทรงแสดงธรรมโดยใชวิธีลอเลียน หรือยกยอง                          ๑๕๒ 
พระพุทธคุณอันเปนพุทธจริยามีมากเหลือพรรณนา                                     ๑๕๓ 
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พุทธจริยาตอนที่ ๖. พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น (ตอ) 
 
การบรรยายพุทธจริยา มิใชกลาวอยางพระพุทธคุณ แตมุงศึกษา เพื่อเอาอยาง ๑๕๔ 
การดูหมิ่นลัทธิ หรือศาสนาอื่น ๆ อยางนี้มิใชพุทธจริยา                                ๑๕๕ 
มีเรื่องการโตตอบกับ จุฬสัจจกนิครนถ ผูเปนนักโตวาทะ                               ๑๕๖ 
นิครนถกลาววา จะเปลื้องพระสมณโคดมออกจากทิฏฐิอันลามก                  ๑๕๗ 
เขาไปชวนพวกกษัตริยลิจฉวี ๕๐๐ ไปดูการโตวาทะครั้งนี้ดวย                           ๑๕๘ 
เมื่อขอโอกาสแลว เขาเริ่มถามปญหาวา ทรงสอนสาวกอยางไร                         ๑๕๙ 
และถามวา ถาไมมีอะไรเปนที่ตั้ง คนจะทําอะไรที่เปนบุญ เปนบาป อยางไร  ๑๖๐ 
พระพุทธเจาตรัสถามวา รูป เวทนา เปนตัวตนหรือ? เขาก็ยืนยันวาเปน         ๑๖๑ 
ครั้นตรัสถามวา จงสั่งใหรูปเปน หรืออยาเปน อยางนั้น ไดหรือไม? เขาก็นิ่ง   ๑๖๒ 
ตรัสถามทํานองเดียวกับขางตนวา เที่ยงหรือไมเที่ยง? ก็ยอมรับวา ไมเที่ยง    ๑๖๓ 
ถามวา คนโงเอาตัวทุกขเปนตัวเรา - ของเรา จะสิ้นทุกขไดหรือ? เขาก็ยอมรับ ๑๖๔ 
นิครนถโตไมขึ้น นั่งกมหนา คอตก, กษัตริยลิจฉวี ๕๐๐ พลอยยินดี               ๑๖๕ 
นิครนถถามอีกทํานองวา ทําอยางไร ลักษณะไหน จึงจะเรียกวา พระอรหันต ๑๖๖ 
คําถามสุดทายวา ดวยเหตุเพียงไร ภิกษุจึงจะไดชื่อวาเปนพระอรหันต           ๑๖๗ 
นิครนถฟงตรัสตอบแลว สารภาพ ขอโทษวา เขาเปนคนเลว คะนองวาจา ฯลฯ ๑๖๘ 
ขอใหมองพุทธจริยาที่ทรงประพฤติตอศัตรูดวย สุทธิ ปญญา เมตตา ขันติ     ๑๖๙ 
การโตวาทะกับบุคคล เรื่องทางเขาสูความเปนสหายกับพรหม                           ๑๗๐ 
พราหมณหนุม ๒ คน เถียงกันไมตกลงกันวา ทางไปสูพรหมตองเปนทางตรงอยางไร ๑๗๑ 
พระองคตรัสถามไลไป ตั้งแตวา พราหมณสักคนหนึ่ง เคยเห็นพรหมบางไหม? ๑๗๒ 
ตรัสวา คนที่ไมเคยเห็นพรหม มาแสดงทางแหงพรหม ยอมเปนไปไมได         ๑๗๓ 
ตรัสเปรียบเทียบเรื่องไมรูวา สิ่งนั้น ๆ อยูที่ไหน แลวจะแสดงหนทางไปไดอยางไร ๑๗๔ 
เปรียบอยาง นั่งกวักมือใหฝงน้ํามาหาตน เหมือนรองหาพระเจา จะพบหรือ   ๑๗๕ 
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 [๑๐] 
 
เปรียบอีกวา เหมือนนอนคลุมโปงอยูฝงนี้ รองวาจะไปฝงโนน จะไปไดอยางไร ๑๗๖ 
ตรัสถามลักษณะจิตบางประการของพรหม เขาก็ตอบตามที่มีในคัมภีร         ๑๗๗ 
แลวถามวา พราหมณทั้งหลายมีจิตเหมือนพรหมหรือไม? ก็ตอบวาไม          ๑๗๘ 
พระองคตรัสเปรยวา ทรงรูจักทางไปสูพรหม เขาก็เลยทูลขอใหอธิบาย          ๑๗๙ 
ตรัสเรื่อง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือหนทางเพื่อเปนสหายแหงพรหม  ๑๘๐ 
การตรัสโดยลักษณะที่ไมใหเกิดเปนเวรภัยแกกัน นี้เปนพุทธจริยา                         ๑๘๑ 
พระพุทธเจาไมเคยทรงใชอุบายชนิดกระทบกระทั่ง หรือลุอํานาจแกโทสะ      ๑๘๒ 
ตรัสแกปญหาของพราหมณผูเสนอวา ใครบรรลุธรรม ไมควรบอกคนอื่น       ๑๘๓ 
ทรงชี้วา ความคิดที่ไมเกื้อกูลผูอื่น เปนมิจฉาทิฏฐิ                                    ๑๘๔ 
ความคิดอยางสัมมาทิฏฐิที่นําไปทางขาดเมตตา กรุณา ก็กลายเปนมิจฉาทิฏฐิได ๑๘๕ 
การบรรลุธรรมสวนตน แลวชวยผูอื่น ไมถือวาโลภ หรือเอาดี เอาเดน                    ๑๘๖ 
สรุปการบรรยายครั้งที่ ๖ นี้ โดยยกขอความจากพระสูตร ๓ เรื่อง                       ๑๘๗ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๗. พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับสาวกของเดียรถียอื่น 
 
การบรรยายครั้งนี้จะเลือกเอา เรื่องที่เกี่ยวกับสาวกของเดียรถีย                        ๑๘๘ 
ทรงพบสาวกของนิคันถนาฎบุตร บําเพ็ญตะบะ ดวยการยืนเปนวัตร             ๑๘๙ 
ตรัสถามถึงเหตุผล เขาตอบวา บําเพ็ญตะบะเพื่อสิ้นกรรมเกาไมเพิ่มกรรมใหม ๑๙๐ 
ตรัสถามวา ทานรูหรือวา เคยเกิด เคยทํากรรมกี่อยาง ในภพกอน?                      ๑๙๑ 
ถามอะไรก็วาไมทราบ จึงตรัสวา ถาไมรูอะไรเสียเลย ก็จะทําผิดหมด                    ๑๙๒ 
เขาเสนอวา คนจะดับทุกข ถึงสุข ดวยสุขไมได ตองทําดวยความทุกข          ๑๙๓ 
เขายืนยันวา พระราชาพิมพิสาร กับพระสมณะโคดมใครสุขกวากัน?            ๑๙๔ 
พระพุทธเจาโปรดนิครนถ ใหไดคิด ไดสติ นี้เปนพุทธจริยา                             ๑๙๕ 
การโตวาทะกับอุบาลีคหบดี จนทําใหเขาสรรเสริญพระคุณถึง ๑๐๐ บท        ๑๙๖ 
เดิมพระองคถาม-ตอบกันกับ ฑีฆตปสสี เรื่องกายทัณฑมีโทษกวาทัณฑอื่น   ๑๙๗ 
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[๑๑] 
 
พระพุทธเจาตรัสทัณฑะวา กรรม และวามโนกรรมมีโทษกวาอื่น                          ๑๙๘ 
เขานําความที่โตตอบไปเลา อุบาลีจึงอาสาจะไปโตลากคําของพระพุทธเจาใหได ๑๙๙ 
ทีฆตปสสี หามวา อยาไปเลย พระสมณะโคดมมีมนตมายาสําหรับกลับใจคน ๒๐๐ 
อุบาลีไปทูลถามตามความที่ตรัสกับทีฆตปสสี                                         ๒๐๑ 
พระองคตรัสเชิงเอาสัญญาวา ตองตั้งอยูในสัจจะ แลวจึงจะพูดกัน               ๒๐๒ 
ตรัสวาทะที่ ๑. เหตุใดจึงไปเกิดในภพชื่อน้ัน? ตอบวาเพราะจิตของอยู        ๒๐๓ 
วาทะที่ ๒. ถามถึงขอหามของนิครนถ เมื่อการกระทําไมมีเจตนาจะมีโทษมากหรือ ๒๐๔ 
วาทะที่ ๓. การทําลายคนทั้งเมืองดวยอาวุธ ในครูเดียวไดไหม? ตอบวาไมได ๒๐๕ 
ตรัสวาผูมีฤทธิ์ทางเจโตวสี จะทําลายคนทั้งเมืองในครูเดียวไดไหม? ตอบวาได ๒๐๖ 
วาทะที่ ๔. เขาทูลวา ปาแถบภูเขาหิมาลัยกลายเปนปาใหญเพราะฤทธิของฤาษี ๒๐๗ 
พระองคไมรุกอีก เขาสารภาพวา แกลงคานเพื่อจะฟงพระปฏิภาณ              ๒๐๘ 
เขาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ, พระองคบอกใหรอกอน                      ๒๐๙ 
พระองคทรงหาม เขายิ่งแสดงความเคารพยิ่งขึ้นไปอีก                                 ๒๑๐ 
เมื่อเห็นวา อุบาลีมีจิตตั้งมั่น จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา                                 ๒๑๑ 
ครั้นจิตเขาออนโยนแลว ทรงแสดงธรรม ที่ทรงคนพบเอง คืออริยสัจจ            ๒๑๒ 
อุบาลีฟงแลวมีจิตเขาถึงคุณบทของพระโสดาบัน ๘ ประการ                             ๒๑๓ 
เขาทูลลากลับโดยใชสํานวนวา จักลา เพราะฆราวาสมีกิจมาก                          ๒๑๔ 
อุบาลี สั่งปดประตูไมตอนรับนิครนถ แตตอนรับพระพุทธเจากับสาวก           ๒๑๕ 
เมื่อรูถึงนิคันถฯ เขาไมเชื่อ พาคณะไปตอวาอุบาลีดวยตนเอง                           ๒๑๖ 
อุบาลีกลาววา อาวัฏฏนีมายา ของพระสมณโคดมงดงามนัก ทุกคนควรไดถูกครอบ ๒๑๗ 
เขากลาวขอความอุปมา ใหรูวา จะไมเชื่อคําของนิครนถอีกตอไป                        ๒๑๘ 
นอกจากกลาวเยาะเยยนิคันถะแลว ยังกลาวคําสรรเสริญพระพุทธคุณถึง ๑๐๐ บท ๒๑๙ 
พระพุทธจริยามิไดมุงเบียดเบียนใคร มุงแตแสดงประโยชน                             ๒๒๐ 
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[๑๒] 
 

พระพุทธจริยาตอนที่ ๘. พระพุทธเจาทานเปนอะไร กับสัตวโลกทั้งปวง 
 
ขอใหรําลึกวา ตองการบรรยายในลักษณะ ที่เปนพระพุทธจริยา                          ๒๒๑ 
ทบทวนที่บรรยายมาแลววา ทรงเปนทั้งเพื่อน และผูสั่งสอน                             ๒๒๒ 
ทรงปลดปลอย ชวยเหลือ ใหพนจากที่คุมขัง                                        ๒๒๓ 
ที่พูดวา “สัตวโลกทั้งปวง” หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตั้งแตพืชข้ึนไป              ๒๒๔ 
พืชพันธทุกชนิด เปนสิ่งมีชีวิต มีการตอสูเพื่อชีวิตรอด                                  ๒๒๕ 
ทรงรับรองพืช ตนไมวา เปนสิ่งมีชีวิต ดังปรับอาบัติแกภิกษุผูฆาตนไม           ๒๒๖ 
สูงขึ้นโดยลําดับถึง สัตว มนุษย เทวดา มาร พรหม ก็เรียกวา สัตวโลก                   ๒๒๗ 
ปา หรือตนไม มีความเกี่ยวของกับองคพระพุทธเจามาก                               ๒๒๘ 
ทรงเกี่ยวของกับตนไมทั้ง ใช และใหประโยชนแกมัน                                 ๒๒๙ 
ทรงวางหลักวา “ผูมุงทําลายชีวิต ไมควรเปนเจาของชีวิต ผูชวยชีวิตเทานั้นจึงควร” ๒๓๐ 
สัตวประเภทอมนุษย แมไมใชเดรัจฉาน ก็มีบทวินัยมิใหฆา                              ๒๓๑ 
ทรงรับรองความเปนมนุษยทุกวรรณะ                                             ๒๓๒ 
พวกเทวดาทุกชั้น ลวนไมรูเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา                               ๒๓๓ 
สัตวโลกทั้งปวงถูกแวดลอมดวยความ เกิด แก เจ็บ ตาย กิเลส ตัณหา          ๒๓๔ 
พูดทางนามธรรม สัตวโลกทุกชนิด ก็มีอยูในคน                                      ๒๓๕ 
ทรงรอบรูโลก คือ โลก เหตุใหเกิดโลก ความดับ และทางถึงความดับแหงโลก ๒๓๖ 
ทรงเปนดวงประทีปของโลก ถาพระองคไมปรากฏโลกจะมืดบอด                         ๒๓๗ 
ทรงพร่ําสอนอริยสัจจแกสัตวโลก ดวยนานาอุบายและอุปมา                             ๒๓๘ 
ทรงชวยโลกตั้งแตใกลรุง รุงสวาง ตลอดวัน ตอนเย็น ตอนค่ํา และดึก           ๒๓๙ 
ทรงถือวา ทั้งพระองคและสัตวโลก เวียนวายในวัฏฏสงสาร เพราะไมรูอริยสัจจ ๒๔๐ 
ทรงสอนเรื่องที่จําเปนคือ เรื่องทุกข ดับความดับทุกข                                 ๒๔๑ 
ทรงแสดงสุข ที่ควรกลัว คือกามสุข สุขที่ไมควรกลัว คือความสงบ                ๒๔๒ 
ทรงแสดงบานเมืองที่นาอยู และไมนาอยู                                          ๒๔๓ 
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[๑๓] 
 
ทรงติเตียนสัตวโลก ที่ชอบฟงกันแตเรื่องเบญจกามคุณ ไมชอบฟงเรื่องสงบ  ๒๔๔ 
ทรงเห็นวา สัตวโลกมีทิฏฐิวิปริต เห็นไปวาสุขมีแตในกาม                              ๒๔๕ 
ทรงชวยสัตวโลกใหพนจาก สิ่งลอลวงคือ อวิชชา หรือกิเลส                            ๒๔๖ 
สัตวโลกตาบอด แตไมยอมรับการรักษา มักถือท่ีพึ่งอยางเขลา ๆ                         ๒๔๗ 
สัตวโลกหลงสรางเหวแหงความ เกิด แก เจ็บ ตาย ความทุกข ใหตัวเองร่ําไป ๒๔๘ 
เรื่องโลก ๆ ควรจะพอกันที มาคิดนึกตามพระพุทธองคทรงสอน โลกก็จะเย็นลง ๒๔๙ 
อยามัวเถียงกัน เรื่องลัทธินั่นนี่ พูดเรื่องพนทุกขกันดีกวา                               ๒๕๐ 
เรื่องที่จะดับทุกข เปนสิ่งที่ทําได ไมเหลือวิสัย                                      ๒๕๑ 
จงใชธรรมะอยางแพขามฟาก  ถายังมีตัณหา  อุปาทาน จะขามฟากไมได     ๒๕๒ 
ตรัสเปรียบวา คน มัวแตยึดถือตาง ๆ  กัน จึงปฏิบัติไดมากบางนอยบาง ไมสนใจบาง ๒๕๓ 
ทรงชี้ใหเห็นโลก วามีสวนที่เปนน้ําวน มีคลื่น มีรากษส                                ๒๕๔ 
พระองคทรงสอน มิใหทําอันตรายกันคือ ใหเมตตา กรุณา ชวยกันทุกอยาง   ๒๕๕ 
ถาพากันตั้งอยูในธรรมของพระพุทธเจา แมกอนหินสักกอน ก็ไมถูกทําลาย   ๒๕๖ 
 

ตอนที่ ๙. พระพุทธเจาเปนอะไร ในทุกแงทุกมุม ในพระพุทธจริยาของทาน 
 
พระพุทธจริยาตอนนี้บรรยายเรื่องที่ตรงกับวันวิสาขบูชา                                ๒๕๗ 
จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ ประสูติ ตรัสรู นิพพาน ใหละเอียดออกไป                          ๒๕๘ 
ผูใดเห็นธรรม พระพุทธเจาก็จะประสูติในหัวใจของบุคคลนั้น                            ๒๕๙ 
เมื่อมีการตรัสรู พระพุทธเจาไดบังเกิดขึ้นในหัวใจของพระสิทธัตถะ                       ๒๖๐ 
พูดอยางภาษาธรรม ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน มีความหมายเดียวกัน          ๒๖๑ 
การเกิดแหงพระพุทธเจามี เมื่อตรัสรู ขณะนั้นก็สิ้นกิเลส เปนนิพพาน            ๒๖๒ 
พุทธประวัติในทางฝายรางกาย ควรจะเรียกไดวา เปนนิยาย                           ๒๖๓ 
ตัดนิยายออกก็เปนประวัติศาสตร สวนพุทธประวัติทางวิญญาณเปนอีกทางหนึ่ง ๒๖๔ 
พุทธประวัติที่แทจริง จะประเสริฐเพียง ๑๒ ชั่วโมง ในวันตรัสรูเทานั้น            ๒๖๕ 
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[๑๔] 
 
เราแบงพระพุทธคุณเปนสวนพระองคเอง กับสวนที่มีตอสัตวอื่น                           ๒๖๖ 
ในสวนพระองคควรมองดูเหตุผลท่ีวา เพราะมีปญญาทําลายกิเลส เปนผูบริสุทธิ์  
                                   จึงรูวา  ควรกรุณาชวยเหลือสัตว                            ๒๖๗ 
ความเปนพุทธะนั่นแหละบังคับให ทรงยอมเหน็ดเหนื่อยโปรดสัตว              ๒๖๘ 
พระองคสิ้นกิจ จบกิจ หมดกิจ แตยังชวยผูอื่นตลอดเวลา                               ๒๖๙ 
ทรงชวยเหลือโปรดสัตวตั้งแตหัวรุงจนเลยเที่ยงคืน                                   ๒๗๐ 
การปฏิบัติที่ทรงกระทําเปนปกติวิสัย ปรากฏอยูในคําบรรยาย ๘ คร้ังมาแลว ๒๗๑ 
ควรพิจารณามองดูพระพุทธจริยา ที่ทรงแสดงออกนั้น ๆ ไวเปนเยี่ยงอยาง    ๒๗๒ 
การดูพระพุทธลักษณะ ควรดูทั้งทางกายทางจิต และทางสติปญญา            ๒๗๓ 
ลักษณะทางพระกาย จะเห็นไดวา มีความสํารวมอยูในคําวาศีล                         ๒๗๔ 
ทางพระจิต ทรงมีสมาธิมั่นคง, ทางวิญญาณทรงมีปญญา และทิฏฐิถูกตอง  ๒๗๕ 
ทรงสมบูรณทั้งทางกาย จิต และวิญญาณ ใครจะทําพระพุทธรูปใหเหมือนไดยาก ๒๗๖ 
ถาใครอยากเห็นพุทธลักษณะทางจิต ตองเห็นธรรมคือปฎิจจสมุปบาท         ๒๗๗ 
ถาตั้งใจจะบูชาพระพุทธเจา แตไมรูวาเปนอยางไร อยูที่ไหน ก็เปนเรื่องตลก  ๒๗๘ 
พระพุทธภาวะชั้นแรก ประกอบดวยความ สะอาด สวาง สงบ                           ๒๗๙ 
ในภาษาธรรมที่ลึกซึ้ง พุทธภาวะนั้นเปนความวาง                                    ๒๘๐ 
พุทธภาวะ คือความวางนั้น วางทั้งฝายผูจะยึดถือ และฝายถูกยึดถือ            ๒๘๑ 
เมื่อใดจิตวาง จะเห็นความวาง ถาจิตวุนจะไมเห็น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ๒๘๒ 
พุทธเกษตร คือเขตที่พระพุทธเจาอยู ก็มีอยูในจิตของเรา                              ๒๘๓ 
ขอใหชวยกันทําจิตดวงเดียวนี้ ใหเปนที่อยูของพระพุทธเจาแมมาก               ๒๘๔ 
พุทธคัพภ คือท่ีเกิดของพระพุทธเจาอยูที่ไหน? ถาไมเห็นธรรม ก็ไมเห็น         ๒๘๕ 
พุทธคัพภ คือ สุญญตา ซึ่งคลอดพระพุทธเจามา ผูใดเห็นธรรมจึงจะเห็น      ๒๘๖ 
เมื่อไรจิตเปนที่ตั้งแหงธรรม คือการตรัสรู เมื่อน้ันจะคลอดพระพุทธเจาออกมา ๒๘๗ 
พุทธคุรุ คือครูของพระพุทธเจา ไดแก ธรรมชาติที่แวดลอม                             ๒๘๘ 
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[๑๕] 
 
ทรงคนควาคลําจนพบ อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท                               ๒๘๙ 
พุทธคุรุฐานียะ คือสิ่งซึ่งเปนที่เคารพนั้น พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม           ๒๙๐ 
พระองคตรัสไวเอง วาพระพุทธเจาทั้งหลายเคารพพระธรรม                           ๒๙๑ 
พุทธจิต ภาษาคน หมายถึงมีเมตตา ฯลฯ ภาษาธรรม คืออยูดวยสุญญตาวิหาร ๒๙๒ 
พุทธญาณ คือความรูเฉพาะพระพุทธเจา ที่นอกเหนือผูอื่น มีอยู ๖ ญาณ      ๒๙๓ 
พุทธบัญญัติ มีแตเรื่องทุกข กับ ความดับทุกข วินัย มีเปนสวนนอย               ๒๙๔ 
วินัยนั้น ก็แปลวา เครื่องนําสัตวออกไปอยางวิเศษจากวัฏฏสงสาร                        ๒๙๕ 
พุทธอนุสาสนี คือ คําสอนมากที่สุด ไดแกเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา          ๒๙๖ 
“ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไมควรยึดมั่นถือมั่น” เปนพุทธธรรมหฤทัย                         ๒๙๗ 
ในวันวิสาขบูชา ขอใหพยายามทําความรูจักพระพุทธเจา ใหมากที่สุด          ๒๙๘ 
 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๑๐. พระพุทธเจาทานเปนอะไร ตอสตัวธรรมดาสามัญ 
ที่ยังเปนเหมือนเด็กออน นอนเบาะ 

 
สัตวธรรมดาสามัญ หมายถึงปุถุชน ที่ยังไมประสีประสาตอธรรมะ                ๒๙๙ 
ใหสังเกตตรงที่เกิดมาเปนเด็กออน บิดามารดาจะพูดอะไรเปนคําแรก           ๓๐๐ 
สัญชาตญาณอันแรก จะรูสึกวา มีตัวฉัน-ของฉัน เปนไปทางสัสสตทิฏฐิ        ๓๐๑ 
สิ่งที่เปนสัญชาตญาณแรก จะเรียกวามิจฉาทิฏฐิยังไมถูก                                ๓๐๒ 
เปนปุถุชนก็มีความรูสึกเปนสัสสติทิฏฐิ เขมขน หรือเจือจาง                             ๓๐๓ 
คําสอนดูดุจสับสน อะไร ๆ เปนอนัตตา, แตอีกทางหนึ่ง ตายแลวเกิด ฯลฯ     ๓๐๔ 
จะตองเขาใจพุทธจริยา ในแงเกี่ยวกับปุถุชน แลวจะเขาใจอื่น ๆ ตามลําดับ   ๓๐๕ 
ปุถุชนยังไมมีสัมมาทิฏฐิ เพราะยังไมรูอริจสัจจ กรรม หรือ ศรัทธา เปนตน     ๓๐๖ 
ความคิดเห็นที่เปนไปตามสัญชาตญาณนั้น ยังไมเปนมิจฉาทิฏฐิ                 ๓๐๗ 
สัสสตทิฏฐิที่เขมขน ปกหลักลงในวัฏฏะ เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิ                          ๓๐๘ 
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[๑๖] 
 
ผูที่มีความคิดเห็นเพียงตามสัญชาตญาณ พระพุทธเจายังโปรดได                ๓๐๙ 
แมสอนแกปุถุชน พระพุทธเจาก็ไมไดสอนวา ตายแลวเกิด หรือไมเกิด           ๓๑๐ 
แตจะสอนอิทัปปจจยตา เขาก็ฟงไมถูก จึงตองสอนไปตามรอยเดิมของเขากอน ๓๑๑ 
ทรงมีวิธีสอนตามความเหมาะสมแกสภาพจิต ของแตละบุคคล                            ๓๑๒ 
คนอยากจะรูแตวา ตายแลวเกิดหรือไม? พระองคจะไมตอบปญหานี้            ๓๑๓ 
ในคราวสอนบุคคลระดับมีปญญา ก็ไมตรัสเรื่องตายแลวเกิด หรือไมเกิด      ๓๑๔ 
การสอนก็ตรัสเฉพาะเรื่องที่สืบเนื่องมาแตพื้นความรูเดิมของเขา                         ๓๑๕ 
เมื่อโปรดพระเจาพิมพิสาร ก็ตรัสเรื่อง ทาน ศีล สวรรค เนกขัมมะ                      ๓๑๖ 
สอนพวกกาลามชน เรื่องหลักความเชื่อ ๑๐ ประการ คือกาลามสูตร             ๓๑๗ 
เชนอยาเชื่อตาม ๆ เขา, อยาเชื่อตามตํารา หรือคํานวณเอาเอง ฯลฯ                   ๓๑๘ 
กระทั่งอยาเชื่อแมวา เปนสมณะ ครู หรือผูรู ฯลฯ                                   ๓๑๙ 
ไมใหเชื่องมงาย แตทรงเนนเรื่อง โลภะ โทสะ โมหะ เปนของรอน                     ๓๒๐ 
พูดเรื่องตาย-เกิด ไมมีประโยชน พูดเรื่องละ โลภะ โทสะ โมหะ ดีกวา                  ๓๒๑ 
ใครทําอะไรไมถูก จะตรัสบอกที่ถูกให ดังสอนเรื่องไหวทิศแกสิงคาลมานพ    ๓๒๒ 
คนที่รูมาก มีทิฏฐิจัด ก็ตรัสเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา                               ๓๒๓ 
ไปคนในประวัติพุทธสาวก จะไมพบการสอนเรื่องตายแลวเกิดหรือไมเกิด      ๓๒๔ 
ใครเชื่อวาเกิดอีก หรือไมเกิดอีกก็ตามใจ คงสอนใหทํากรรมดีไวกอน           ๓๒๕ 
วิธีสอนแกปุถุชน จะทรงทําอยางทะนุถนอมประคองใจ                                 ๓๒๖ 
ไมทรงสอนกระทบความคิดเห็นของผูใด และไมพูดเรื่องตายแลวเกิดหรือไมเกิด ๓๒๗ 
จะทรงหลีกเลี่ยงปญหาตายแลวเกิดหรือไม ทรงเนนแตใหทําที่นี่เดี๋ยวนี้         ๓๒๘ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๑๑. พระพุทธเจาทานเปนอะไร กับพระประยูรญาต ิ
 
ขอใหทบทวนความรูสึก เกี่ยวกับพุทธจริยา ที่บรรยายมาแลว                            ๓๒๙ 
เพื่อใหคิดสนองพระคุณโดยรีบปฏิบัติ ใหหลุดพนจากกิเลส                               ๓๓๐ 
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[๑๗] 
 
การบรรยายครั้ง ๓-๗ จะเห็นวา ไมทรงวางพระองคเปนศัตรูตอผูอื่น                     ๓๓๑ 
ครั้ง ๘-๙ ทรงบําเพ็ญประโยชนแกทุกชีวิต และทรงมีคุณธรรมมากในหนาที่  ๓๓๒ 
ครั้งที่ ๑๐ พึงเห็นความลําบากในการเผยแผธรรมะ แกคนแตละระดับ        ๓๓๓ 
ครั้งที่ ๑๑ นี้จะดูพุทธจริยาที่ปฏิบัติตอพระประยูรญาติ                                  ๓๓๔ 
ญาติ แปลวา “ผูที่เราจะตองรับรู” รวมทั้ง “วิสาสาปรมาญาติ”                         ๓๓๕ 
ญาติ มีทั้งสาโลหิต เพราะวิสาสะ เพราะรวมธรรม รวมศาสนา                         ๓๓๖ 
ญาติทางสาโลหิต ก็มิใชจะพูดกันรูเรื่องไดเสมอไป                                   ๓๓๗ 
ดังเชน พระองคไมทรงกระทําตามความเห็นของพระพุทธบิดา                           ๓๓๘ 
การออกบวชตองตัดขาดจากญาติ ตอบรรลุธรรม จึงไดโปรดพระพุทธบิดา    ๓๓๙ 
ญาติฝายหญิง ก็ไดโปรดพระนางปชาบดีกอนใคร                                     ๓๔๐ 
เดิมไมทรงอนุญาตใหพระนางบวช ตอพระอานนทอางเหตุผลมากจึงยอม     ๓๔๑ 
โปรดใหพระนางบวช โดยมีเงื่อนไขเรียกวา ครุธรรม ๘ ประการ                       ๓๔๒ 
ทรงระวังผลได-เสียในเรื่องสตรีขอบวช เพราะเห็นความเสื่อมในศาสนา       ๓๔๓ 
ทรงปฏิบัติตอพระชายา โอรส พระอนุชานันทะ อยางเขมแข็ง แตหวังประโยชนสูง ๓๔๔ 
ทรงรักษาน้ําใจพระญาติก็มี เชนยอมไปประทับเปนมงคลขึ้นเรือนใหม                      ๓๔๕ 
ตรัสใหพระอานนทแสดงธรรมแกพระญาติ                                          ๓๔๖ 
พระญาติบางองคไมสามารถรับธรรมะได เพราะทิฏฐิจัดก็มี                             ๓๔๗ 
พระญาติชื่อ ทัณฑปาณิ ชอบกอวิวาท เมื่อฟงสอนธรรมะเรื่องนี้ก็ไมชอบ      ๓๔๘ 
หลักไมกอวิวาท คือ อยาพอใจ อยาโกรธ อยามีโมหะ                                ๓๔๙ 
ธรรมหมวดนี้ชื่อ มธุปณฑิกสูตร ผูมีสติปญญาชอบฟง                                    ๓๕๐ 
เรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัต นารูในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธจริยา                           ๓๕๑ 
เทวทัตไปขอบวชพรอมพระญาติอื่น และอุบาลี ชางตัดผม                               ๓๕๒ 
คณะเจาใหอุบาลีบวชกอน เพื่อทําลายทิฏฐิมานะของตนเอง ทุกคนบรรลุผลตาง ๓๕๓ 
เทวทัตทําฤทธิ์ได อยากรวย จึงทําฤทธิ์ไปลวงเจาชาตะสัตตุมาเปนอุปฐาก   ๓๕๔ 
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[๑๘] 
 
พระพุทธเจาทรงทราบวาเทวทัตจะทําลายสงฆ ก็ตรัสเพียงเรื่องศาสดาทุจริต ๕ พวก ๓๕๕ 
ภิกษุโจทกันวาเทวทัตมีลาภมาก ตรัสวาลาภจะทําใหเทวทัตฉิบหาย             ๓๕๖ 
เทวทัตไปทูลขอปกครองสงฆแทน พระองคไมทรงอนุญาต แลวทําปกาสนียกรรม ๓๕๗ 
เทวทัตแนะใหเจาชายฆาพระบิดาพิมพิสาร เพื่อครองราชย                             ๓๕๘ 
อํามาตยจับได พระราชาไมเอาโทษ สละราชสมบัติใหเจาชายครอง                      ๓๕๙ 
เทวทัตวางแผน สงคนไปลอบฆาพระพุทธเจา คนเหลานั้นไมฆา                          ๓๖๐ 
คนที่ไปฆาตั้งแตพวกที่ ๑ กระทั่งพวกที่ตามไป เลื่อมใสธรรมะ เปนพุทธสาวก ๓๖๑ 
เทวทัตทราบเรื่องคนไมฆา ก็จัดการดวยตนเอง : ขึ้นไปบนเขาคิชฌกูฎ  
                                             กลิ้งกอนหินใหกระเด็นไหลลงมาทับ  ๓๖๒ 
กอนหินกระเด็นไปทางอื่น เปลี่ยนวิธีเปนปลอยชางนาฬาคีรีออกทําราย        ๓๖๓ 
ดวยอํานาจพระเมตตาจิต ชางไมทําราย ตรัสคาถาปลอบชาง เพราะมาก     ๓๖๔ 
ชาวเมืองเกลียดเทวทัต พระองคทรงสงสาร ตรัสเรียกมาสั่งสอน                        ๓๖๕ 
เทวทัตไมเชื่อ ชวนภิกษุ โกกาลิกะ มาดําเนินอุบายจะทําสังฆเภท                        ๓๖๖ 
ทําอุบายไปขอบัญญัติวัตถุ ๕ ประการ ไมทรงอนุญาต ก็ถือโอกาสทําสังฆเภท ๓๖๗ 
พาภิกษุ ๕๐๐ แยกจากพระพุทธเจา, ตรัสใหอัครสาวกทั้งสองไปตามกลับ    ๓๖๘ 
อัครสาวกทั้งสองแสดงธรรมทางเทศนา และอิทธิฤทธิ์พาภิกษุกลับได          ๓๖๙ 
การกระทําของญาติอยางเทวทัต พระองคก็ยังทรงมีพระทัย รูสึกเทาพระราหุล ๓๗๐ 
ญาติที่ไดรับประโยชนจากพระพุทธเจามากที่สุด คือญาติในทางธรรม           ๓๗๑ 
พุทธบุตรเปนญาติในทางธรรม อยามัวทําลายลางกัน ปฏิบัติใหเปนญาติจริง ๆ ๓๗๒ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๑๒. พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง 
 
สรุปทบทวนความเบื้องตน ที่บรรยายมาแลว                                        ๓๗๓ 
อาชีวกชื่อ อุปกะ พบพระพุทธเจา เห็นอินทรียผองใส แตไมรูจัก                         ๓๗๔ 
ควรสังเกตวา การที่จะดูดวยสายตา วาใครเปนอะไร นั้นทําไมได                       ๓๗๕ 
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[๑๙] 
 
ทรงประกาศพระองคเองหลายประการเชน เปน สพฺพาภิภู ฯลฯ                         ๓๗๖ 
ทรงเปนผูรูยิ่ง ไมมีอาจารย และเปนอรหันต                                       ๓๗๗ 
“เปนผูเย็นสนิท” ซึ่งหมายถึงนิพพานธาตุตอนแรก ๆ ยังไมเย็นสนิท              ๓๗๘ 
เมื่อโลกนี้มืดบอด ไดทรงตีกลองอมตะ ถาคนโงก็ไมไดยิน                              ๓๗๙ 
ความสิ้นกิเลสตามแนวพุทธศาสนา ยอมชนะ ไมมีที่สิ้นสุด                               ๓๘๐ 
อุปกะฟงแลวยังไมแนใจ บอกวา “อาจจะเปนได”                                   ๓๘๑ 
ครั้งที่เสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ไดพบสิงคาลมานพ                              ๓๘๒ 
เขากําลังทําพิธีไหวทิศตาง ๆ ตามคําสั่งของบิดา                                    ๓๘๓ 
พระองคตรัสวา ในอริยวินัยนี้ ไมไหวทิศเชนนั้น แตมีวิธีอีกอยางหนึ่ง             ๓๘๔ 
ทรงอธิบายหลักปฏิบัติ ๔ ประการ ขอสุดทายเปนวิธีปดกั้นทิศ ๖                          ๓๘๕ 
เริ่มแตทิศ หนา หลัง ขวา ซาย บน ลาง                                         ๓๘๖ 
อานิสงสของการไหวทิศก็เพื่อชนะโลกทั้งสองคือ โลกนี้ และโลกอื่น             ๓๘๗ 
มานพพอใจมาก แสดงตนเปนอุบาสก กลาววาวิเศษเหลือเกิน ๆ ฯลฯ           ๓๘๘ 
นี้เปนตัวอยางวา แมกําลังไปบิณฑบาตตามถนน ก็ตรัสสอน                              ๓๘๙ 
การไหวทิศอยางถูกตองสรุปไดวา ตองปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมใหถูกตอง         ๓๙๐ 
ในอริยวินัยนี้ มีขอปฏิบัติแตกตางกวาชาวบาน                                       ๓๙๑ 
ในอริยวินัยนี้ การหัวเราะเปนอาการของเด็กนอนเบาะ  
        การรองเพลงเปนการรองไห  การเตนรําคืออาการของคนบา               ๓๙๒ 
ในอริยวินัยนี้ ธรรมเปนอาหาร เครื่องนุงหม บานเรือน และยาแกโรค                    ๓๙๓ 
สวรรค หรือ นรก ก็อยูที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ                                  ๓๙๔ 
เด็กเอาทรายใสบาตร พระพุทธเจาทานก็ยอมรับ                                    ๓๙๕ 
พระพุทธจริยานี้ทรงแสดงเพื่อใหเราทําอะไรไดในเมื่อมีผลดีแกผูอื่น              ๓๙๖ 
พระไปบิณฑบาตไมใชไปขอขาวกิน โบราณถือวาไปโปรดสัตว                            ๓๙๗ 
เมื่อพบเด็กเล็ก ๆ รุมกันตีงู ขณะเสด็จผาน ก็หยุด และทรงสั่งสอน                       ๓๙๘ 
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[๒๐] 
 
ใหเด็กรูสึกวาบรรดาสิ่งมีชีวิต ยอมอยากไดความสุขกันทั้งนั้น                            ๓๙๙ 
ถาอยูกันตามธรรมชาติ ไมมีใครเบียดเบียนใคร การเบียดเบียนตอบก็ไมมี     ๔๐๐ 
เหตุไรเด็ก ๆ รุมกันใสบาตรแตพระมหากัสสป ไมใสภิกษุอื่น                            ๔๐๑ 
พระมหากัสสปเปนผูเจียม เยือกเย็น แตงกายปอน                                   ๔๐๒ 
เมื่อเด็ก ๆ ไมใสบาตรภิกษุอื่นซึ่งคงมีปมดอย นี่เปนตัวอยางที่หัดยอมรับ       ๔๐๓ 
เมื่อมีปมดอย อยาเหวี่ยงใหผูอื่น ตองยอมรับตามที่เปนจริง                             ๔๐๔ 
ตรัสวา การเลนนักกษัตรของคนโงนั้น ไรปญญา และประกอบดวยความประมาท ๔๐๕ 
คนมีปญญา ก็อยาประมาทดวยความยินดีในกาม จะมีสุขไพบูลย                ๔๐๖ 
ควรเขาใจประชาธิปไตย วาถาไมประกอบดวยธรรม ก็เปนโทษ                         ๔๐๗ 
สรุปการทรงสอนตามควรแกอัตภาพแกบุคคล ที่พบตามถนน                              ๔๐๘ 
ใหสังเกตพุทธจริยาที่ทรงประพฤติตอผูพบกันตามถนน                                  ๔๐๙ 
 

พุทธจริยาตอนที่ ๑๓. ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา 
 
ทบทวนการบรรยายครั้งตน ๆ จะเห็นวาทรงทําธุรกิจมาก                                          ๔๑๐- ๔๑๑ 
โดยที่แทพระองคมิไดทรงเปนอะไรเลย                                           ๔๑๒ 
ความรูสึกสึกวาเปนนั่น-นี่ เปนความรูสึกของผูที่ยึดมั่นถือมั่น                             ๔๑๓ 
ในความรูสึกของพระพุทธเจา มิไดรูสึกวาเปนเรา-หรือของเรา                         ๔๑๔ 
พระองคตรัสเองวา มิไดทรงยึดถือ แตทําไปตามที่ชาวโลกพูดกัน                         ๔๑๕ 
เมื่อตรัสกับชาวบาน จิตมิไดจับฉวยเอาความหมายอยางชาวบาน                ๔๑๖ 
บางทีตองใชคําวา “ฉัน” วา “ของฉัน” ก็วาไปตามสมมติ จิตมิไดเปนดวย      ๔๑๗ 
ทั้งที่จิตไมมีความสําคัญมั่นหมาย แตกลับทําประโยชนไดมาก                             ๔๑๘ 
เพราะไมยึดมั่น จิตจึงบริสุทธิ์ดวยเมตตา ไมมีตัณหา อุปาทาน                           ๔๑๙ 
เปนคน “ปากอยางใจอยาง” แบบพระพุทธเจา คือไมมีเรา-ของเรายิ่งวิเศษ    ๔๒๐ 
“ปากอยาง ใจอยาง” นี้จะตองปราศจากตัณหา อุปาทาน ไมมีตัวตน            ๔๒๑ 
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[๒๑] 
 
ถาปากกับใจวา เปนตัวกู-ของกู จะมีความทุกขเปนไฟเผา                             ๔๒๒ 
ตรัสยืนยันอยูเสมอวา พูดอยางโลกสมัญญา โลกนิรุตติ โลกโวหาร โลกบัญญัติ ๔๒๓ 
เราไมอยากมีทุกขตองทําลายตัวกู-ของกู ทําใด ๆ ดวยเมตตา สติ ปญญา     ๔๒๔ 
ขอใหเปรียบเทียบการกระทําของผูเห็นแกตัว กับหมดเห็นแกตัว                          ๔๒๕ 
ตนเหตุใหคนทําอะไรมี ๒ ชนิด : กิเลสตัณหา กับ สติปญญา และเมตตา      ๔๒๖ 
คนเขาใจผิดเองวา ถาหมดกิเลสแลวไมทําอะไร                                    ๔๒๗ 
พระพุทธเจาไมเปนอะไรเลย ตองเขาใจไดดวยเรื่องปฏิจจสมุปบาท                      ๔๒๘ 
เราเปนนั่น-นี่ เพราะทําตามอํานาจกิเลส สวนพระพุทธเจาทําดวยปญญา     ๔๒๙ 
คนธรรมดาพอเกิดผัสสะ เวทนา ก็ยึดถือสําหรับจะอยากอื่นตอไป               ๔๓๐ 
สวนพระอริยเจาเห็นเปนเรื่องของธรรมชาติ ธาตุ หรืออายตนะ                         ๔๓๑ 
ควรเอาอยางตนไม มีชีวิต แตไมมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน มาทําใหเปนทุกข   ๔๓๒ 
ขอใหศึกษาเรื่องไมมีตัวกู-ของกู ตามหลักของพระพุทธเจาแลวจะเขาใจ       ๔๓๓ 
พระพุทธเจาจะมีแตปฏิฆสัมผัสเทานั้น ไมมีอวิชชา                                    ๔๓๔ 
ระวังมีสติอยูเสมอ อยายินดียินราย “คน” หรืออะไร ก็ไมเกิด                          ๔๓๕ 
เรื่องนรก สวรรค ลวนเกิดอยูที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ                             ๔๓๖ 
ที่เรียกวาตรัสรูก็คือ รูเรื่อง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับเหยื่อของมัน                   ๔๓๗ 
ตนไมไมมีอุปาทานจึงไมทุกข สวนเดรัจฉาน คน มีอุปาทานมากขึ้นจึงทุกขมาก ๔๓๘ 
ระวังอยาใหตัวกู-ของกูเกิด, หรือตายเสียกอนตาย ทุกขก็ไมมี                          ๔๓๙ 
เมื่อจิตใจไมมีตัวกู-ของกู นี้เรียกวาไมมีภพ ไมมีชาติ                                 ๔๔๐ 
สรุปความวา พระพุทธเจาทรงเปนอะไร เพียงสักวาสมมติ                             ๔๔๑ 
ไมมีอะไรที่จะเปนตัวตนขึ้นมาได นอกจากตามกฎ อิทัปปจจยตา                ๔๔๒ 
วาโดยสมมติเปนอะไรไดทุกอยาง แตโดยสัจจะมิไดเปนอะไร                           ๔๔๓ 
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[๒๒] 
 

ภาคผนวก 
 

พระพุทธคุณที่จารึกอยูในประวัติศาสตร 
 
ตองมองใหพบการปฏิวัติอันเกิดขึ้นแกโลก แลวจะพบพระพุทธคุณแบบนี้       ๔๔๗ 
ทรงคนพบวา โลกหมุนไปตามกระแสโลก แตธรรมกั้นไมไหลไปตามกระแส   ๔๔๘ 
โลกกําลังกระหายตอความพนทุกข พอพระองคอุบัติ ผูมีปญญาก็ยินดี         ๔๔๙ 
อินเดียสมัยพระพุทธเจา  มีการถือช้ันวรรณะเครงครัด                                ๔๕๐ 
ครั้นพระพุทธเจาอุบัติขึ้น ภาพทารุณในวงวรรณะคอยจางหายไป                ๔๕๑ 
ทรงรับรอง และยกฐานะของสตรี ใหมีโอกาสทํากุศล และศึกษา                         ๔๕๒ 
ทรงสอนใหเห็นวา ความบริสุทธิ์ ไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตัว ชวยกันทําไมได ๔๕๓ 
การปฏิบัติเกิดขึ้นในดวงใจประชาชน เชนลดการฆาสัตวเปนตน                          ๔๕๔ 
ทรงเปดเผยกฎวาดวยอนัตตา ลุถึงศานติแทจริง  ไมมีใครเคยสอนมากอน     ๔๕๕ 
ไมเคยมีใครไดยินเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ดังที่พระองคทรงบัญญัติ                           ๔๕๖ 
ทรงเปดเผยดวยหลักอันสบเหตุผล สบหลักวิทยาศาสตร                               ๔๕๗ 
ทรงจุดประทีบดวงใหม สองใหสัตวโลก กาวไปสูความพนทุกข                           ๔๕๘ 
 

----------------------- 
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คําชี้แจง 
เกี่ยวกับหนงัสือพุทธจริยา 

---------------- 
คําบรรยายประจําวันเสาร ๑๓ ครั้ง  แหงภาควิสาขบูชา  ๒๕๑๕  ซึ่งประกอบ 

กันขึ้นเปนหนังสือเลมน้ี  มิใชเปนการบรรยายพุทธประวัติ  หรือพระพุทธคุณ  ในลักษณะ 
ที่มีกันอยูแลว  โดยมาก,  แตประสงคจะใหเปนการแสดง  “พระพุทธจริยา”  ที่เรา 
ทั้งหลายจักตองซึมทราบ  เพื่อถือเอาเปนตัวอยางสําหรับการปฏิบัติตาม  อยางสุดความ 
สามารถ.  ดวยเหตุดังกลาวนี้  การบรรยายจึงมีลักษณะแปลกไปเปนอยางมาก  กลาวคือ 
มุงแตจะชี้สิ่งที่นาสนใจ,  สิ่งที่แสดงใหเห็นซึ้งลงไปถึงพระปรีชาสามารถ  ตลอดถึง 
อุบายวิธีตาง ๆ  ในการทําหนาที่ของบุคคลผูมีน้ําใจเสมอกัน  ทั้งแกมิตรและศัตรู,  และ 
สิ่งตาง ๆ  อีกมากมายหลายอยาง  ที่เราเหลาพุทธบริษัทแหงสมัยปจจุบันยังมิไดตอบสนอง 
พระคุณของพระองคอยางสมควรกัน.  เพื่อความเขาใจงายในสิ่งเหลานี้  จะขอชี้แยกกัน 
ใหเห็นเปนเรื่อง ๆ  ไป  ตามที่จะเห็นวาเพียงพอ. 
 (๑).  เมื่อสํารวจดูอยางทั่วถึง  ในพระพุทธจริยาทั้งหลายแลว  เราจะรูสึกวา 
พระองคไดทรงทําหนาที่  ถึงขนาดที่อาจกลาวไดวา  เปนการไสชาง  (คือพวกเรา)  
ใหลอดรูเข็มไปได   ทีเดียว. 

เรามีวิชชามากเทาไร  ยึดมั่นถือมั่นมากเทาไร  มีความดึงดื้อถือร้ันคดโกง 
บิดพริ้ว ฯลฯ  มากเทาไร  ก็ลองคํานวณดูเถิด  จะพบวามันโตยิ่งกวาชางไปเสียอีก, 
แตชองทางสําหรับไปสูจุดหมายปลายทางนั้น  มันเล็ก  ลึก  ละเอียด สุขุม  มองเห็นยาก 
ยิ่งกวารูเข็มไปเสียอีก.  การจูงสัตวที่มีจิตติดพันอยูในกาม  ใหออกมาจากกาม  นี้ดูจะ 
ยากกวาการจูงชางลอดรูเข็มไปเสียอีกก็ได ;   แตพระองคก็ไดประสบผลสําเร็จเปน 
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[๒๔] 
อันมาก  ดังที่ปรากฏอยูในเรื่องราวแหงพุทธจริยา  อันไดนํามากลาวไวในหนังสือ 
เลมน้ีแลว  มากเรื่องดวยกัน.  การประสบความสําเร็จเห็นปานนี้กลาวกันวา  เพราะ 
พระองคทรงเปนบุคคล  ประเภทปญญาธิกะ,   มีปญญาขึ้นหนาความเพียร  สัทธาหรือ 
เมตตา  เปนตน   ซึ่งเปนลักษณะอันเหมาะสม  ที่จะเปนผูโปรดสัตวแหงยุคสมัยที่โลก 
กาวหนาในทางสติปญญา. 
 (๒).  พระองคประพฤติตอพวกเรา   อยางกะวาเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก.  
ดังที่ตรัสไววา   “เพราะไมรูแจงแทงตลอดซึ่งอริยสัจจสี่  การทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร 
ทั้งของเราและของพวกเธอทั้งหลาย  จึงไดยาวนานถึงเพียงนี้”.  (น. ๖) 
 ขอน้ีหมายความวา  ทานเปนเสมือนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก  ในการเวียนวาย 
ไปดวยกันในวัฏฏสงสาร  จนกวาจะมีการรูอริยสัจจ  โดยมรพระองคเปนผูเปดเผย  หรือ 
กระทําใหแจงขึ้นมา.  การที่เรา,  โดยเฉพาะสมัยนี้,  ยังมีการปลอยกันไปตามเรื่อง 
ไมพยายามอยางสุดชีวิตจิตใจในการรูอริยสัจจ  นี้ก็ตองจัดวา  เรายังเปนเสมือนผูสบประมาท 
และเนรคุณ  ตอพระคุณของพระองค  ซึ่งตรัสถึงพวกเราในฐานะเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก 
นั่นเอง.   เรายังมิไดทําใหสมกันเลย ;  บางคนก็ทําเปนทองไมรูรอนไปเสียทั้งหมด 
คือท้ังในการที่ตองลองลอยไปในสงสาร,   และการตรัสรูของพระองค   แลวทรงโบก 
พระหัตถตรัสเรียกใหเขามาหาฝง.   ทําไมจึงสมัครที่จะเปนปูปลาท่ีไมประสงคจะขึ้นฝง 
และตีตนออกหางจากภาวะแหงความเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก   ดังที่พระองคทรงหวัง 
และทรงรับรอง   มากเกินไปถึงเพียงนี้. 
 (๓).  พุทธบริษัททั้งสี่  ถูกจัดใหเปน  “พวกเรา” กับพระพุทธองค  โดย 
พระพุทธองค   โดยไดทรงใชคํา  คํานี้ .(น ๓๔) 
 เรายังเปนเหมือนสัตวเนรคุณไมสํานึก   ในเกียรติที่ เปนพระคุณอันสูงสุด 
กันเสียโดยมาก,   กลาวคือ  ยังทําอะไรในลักษณะที่ไมเขากันไดกับความหมายแหงคําวา 
 “พวกเรา”  ดังที่พระองคไดตรัส,   ยังมีการทําอยางแหวกแนวนอกคอก,   ยังไมได 
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[๒๕] 
บากบั่นในประโยชนตน  ประโยชนผูอื่น  หรือประโยชนทั้งสองฝาย  ดวยความไมประมาท 
อยางยิ่ง ;   มีการกระทําที่เปนการทําลายประโยชนตนโดยไมรูสึกตัวเสียเลย,   มีการ 
ทําลายประโยชนผูอื่นโดยเจตนา,   แลวจะมีการประโยชนทั้งสองฝายไดอยางไร.  
เมื่อจะทรงดับขันธปรินิพพานอยูภายในไมกี่นาทีแลว  ก็ยังทรงย้ําให “พวกเรา”  ทําความ 
ไมประมาทใหเต็มท่ี  ในที่ทุกสถาน  เหมือนคําสั่งในลักษณะของพินัยกรรม   วาทรงมอบ 
สิ่งนี้ไวใหเปนมรดก,   เราก็ทําอยางกะวา   ไมประสงคจะรับเอาเสียเลย,   มีแตปาก 
วาอยางเดียว   โดยไมมีการกระทํา. 
 (๔).  ทรงช้ีทางใหเดิน   สุดที่จะทรงชี้ได,  ทรงวิงวอนใหเดิน   สุดที่จะ 
ขอรองวิงวอนได. (น. ๔๒  น. ๕๓ );  แตแลวสวนใหญมันยังเหมือนชี้และวิงวอน 
ใหอูฐเดิน,  ใหฬาเดิน  
 มีพระพุทธภาษิตวา   “ความพากเพียรเปนสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายตองทําเอง,  
ตถาคตเปนแตผูบอก (วิธีหรือทาง) เทานั้น !  ถาหากวาสามารถเดินแทนกันได,  หรือ 
สามารถอุมพาไปได   พระองคจะทรงกระทําทันที่   โดยไมตองสงสัยเลย.   โดยเหตุที่ 
ความทุกข   เปนของเฉพาะตัว,   และมีความทุกขที่ไหน   ตองดับทุกขที่นั่น   เปนของ 
คนนั้น,  จึงทรงกระทําไดแตเพียงการชี้ทาง,   แตก็ไดทรงชี้ชวน  ขอรอง  วิงวอน 
กระทั่งตรัสวา  “พรหมจรรยนี้  นาดื่มเหมือนมันฑะ”  (มณฺฑเปยฺยมิทํ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยํ),  
ก็ยังไมคอยจะมีใครสนใจที่จะดื่มมัณฑะนี้อยูนั่นเอง.   พระพุทธจริยานี้   ยังไมไดรับ 
การตอบสนอง   แมสักหนึ่งในรอยเลย   ก็วาได.   เราจะทําอยางไรกันดี   กับการเปนอูฐ 
เปนฬาโดยไมรูสึกตัวของพวกเราแทบทั้งหมดก็วาได   ขอน้ี. 
 (๕).   ทรงตอรอง  ทํานองวา   “ฉันทําสุดความสามารถทางฝายของฉันแลว 
เหลือแตพวกเธอจะตองทําทางฝายของพวกเธอแลว”  (น.๕๖) 
 ขอใหพิจารณาดูใหดีเถิด   ไมทรงเอาเปรียบ,   ทรงตอรองดวยเดิมพันอัน 
สิ้นสุดทางฝายพระองค   และเพื่อประโยชนของฝายพวกเราโดยสวนเดียว,   อยางนี้จะ 
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[๒๖] 
หาคูพนันเชนนี้ที่ไหนไดในโลกนี้ ?   พวกเรามิกลายเปนฝายเอาเปรียบอยางสัตวเนรคุณ 
ไปเสียแลวหรือ ?   แลวเราจะไดอะไรบางจากการทําเชนนั้น,   หรือวาเรายังไมเคยได 
ยินไดฟงเกี่ยวกับพระพุทธจริยาขอน้ี   เอาเสียเลย    วาไดตรัสไวในลักษณะตอรองเพื่อ 
ประโยชนของสาวกทั้งหลายถึงเพียงนี้ ?   ถาจะพูดวา   ทําไมเราไมเกิดความรูสึกสงสาร 
พระองคบาง   ก็จะไมเปนการกลาวที่จวงจาบตอพระองคแตประการใด,   เพราะได 
จวงจาบตอพระองค   โดยไมรูสึกตัว   มาเสียมากตอมาก   จนไมรูวาจะกลาวอยางไรแลว.  
นั่นคือขอท่ีเราไมแยแสตอเดิมพันอันสูงสุด   ที่พระองคทรงทอดให   เพื่อจะประโยชน 
แกการที่เราจะไดรับประโยชนแกตนเอง   นั่นเอง. 
 (๖).   ทรงขนาบ   ในเมื่อควรขนาบ ทํานองวา  “ฉันจะไมทํากะพวกเธออยาง 
ทะนุถนอมเหมือนชางหมอทําแกหมอท่ียังดิบอยู ,  ใครมีแกน   ก็อยู ,  ไมมีแกน 
ก็ไป”  (น. ๔๙) 
 ในบางคราว   หรือบางกรณี   ทรงกระทําในลักษณะที่เปน   “เผด็จการโดย 
ธรรม”   เพื่อกลั่นกรองเอาผูควรแกพรหมจรรยไวในพรหมจรรย   เพราะมีความจริงอยูวา 
การประพฤติพรหมจรรยนั้น   ตองการคนจริง.   เดี่ยวนี้ดูจะมีแตคนไมจริง   เพียงแต 
อุปชฌายเตือนสติบางเทานั้น   ก็ดีดตัวออกจากกําแพงวัดไปเสียแลว ;   หรือถา  
ตรงกันขาม   ก็ทํารายอุปชฌายอาจารยนั้นเสียเลย,   ซึ่งมีใหเห็นมากยิ่งขึ้นทุกที   ตามยุค 
ตามสมัยที่เรียกกันวา   สมัยปรมาณู.    พระพุทธจริยาขอน้ี   คงจะนํามาใชเพื่อทําตาม 
อยางพระองคบางในยุคที่มึนเมากับประชาธิปไตยนี้   เห็นจะยากเสียแลว.   ชวนใหสงสัยวา 
ถานํามาใชกันจริง ๆ    วัดจะเหลืออยูแตกําแพงเสียละกระมัง ?   หมูคณะไหนกลาพอ 
แมที่จะนํามาทดลองใช   ก็ควรไดรับความเคารพอยางสูงสุดทีเดียว. 
 (๗). พระพุทธเจาพระองคจริงนั้น   มีอยูแลวในตัวเรา   กลาวคือสัจธรรม 
อันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  (น. ๗๕–๗๗).  หากแตเรามองไมเห็น   เพราะบอด 
ดวยอวิชชา. 
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[๒๗] 
 มีคําตรัสไวแลวอยางชัดเจนตายตัว  วา “ผูใดเห็นธรรม   ผูนั้นเห็นเรา,   ผูใด 
เห็นแจงในปฏิจจสมุปบาท   ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม”,   ซึ่งสรุปความวา   การเห็นปฏิจจ  
สมุปบาทนั้นเอง   คือการเห็นพระองค   หรือเห็นพุทธภาวะอันแทจริง   และจําเปน.  
กระแสแหงการเกิดและการดับของปฏิจจสมุปบาทนั้น   มีอยูแลวในคนทุกคน   ทุกวัน 
ทุกเวลาก็วาได.   แตเราไมเขาใจ   จนถึงกับจัดไวเปนเรื่องนอกเรื่อง.    แมจะบอก 
จะสอนกันบาง   ก็ไมตรงตามความเปนจริง   และเปนเรื่องคาบเกี่ยวกันระหวางชาติทาง 
เนื้อหนังถึง ๓ ชาติ   ตอปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่ง,   เลยกลายเปนเรียนกันอยาง  “ปรัชญา 
เพอเจอ”   ไมถูกตัวจริง   ซึ่งถาเห็นแลว   ก็จะเห็นพระองค   ดังที่กลาวแลว.   ดังนั้น 
จึงไมมีใครเห็นถึงขนาดที่จะ  “ฮัมเพลงอิทัปปจจยตา”   ดังที่พระองคทรงกระทําอยูเสมอ ๆ  
, (น.  ๗๙).   นี่คือมีพระองคอยูในตัวเองทั้งที   ก็ไมเคยเห็นเลย,   หรือไมรูวามีดวย 
ซ้ําไป. 
 (๘).   ทรงเปน “ผูมีปากอยาง  ใจอยาง”  ชนิดที่มีคุณคาสูงสุด  (น. ๙๖),  
แตเราเปนคนปากอยางใจอยาง   ที่ถือกันวาเปนคนเลวทรามที่สุด. 
 ความเปนคนปากอยางใจของพระองคนั้น   หมายคําตรัสท่ีวา   “โวหาร 
แหงการพูดจาตามประสาชาวเมือง   ที่เขาใชพูดกันอยู   ตถาคตก็ใชโวหารนั้นในการพูดจา 
แตไมถือมั่นในความหมายแหงถอยคํานั้น ๆ”.    ตัวอยางเชนจะตองตรัสดวยวา  เรา, 
วาเขา,  สัตว  บุคคลเปนตน   เมื่อตรัสกับชาวโลก   แตไมมีความรูสึกที่เปนเรา 
เปนเขา   ไปตามถอยคํานั้น,   นี้เรียกวา  “ปากอยาง  ใจอยาง”   คือไมตรงกัน,   ซึ่ง 
เปนอาการที่พระอรหันตทั้งหลาย   ก็ยังตองกระทําอยู.   สวนพวกเรานั้น   มีอาการ 
ปากอยางใจอยางไปในทํานองอื่น   เชน ปากสวดคําทําวัตรเย็นวา  “พุทฺธสฺสาหํ  นิยฺยาเทมิ 
สรีร ฺชีวิต ฺจิทํ”  ก็ดี,   หรือวา  “พุทฺธสฺสาหสฺมิ  ทาโส  ว  พุทฺโธ  เม  สามิกิสฺสโร ” 
ก็ดี,   เหลานี้เปนตน,   เราวากันแตปาก   แตใจมิไดเปนอยางนั้น,   พิสูจนไดดวย 
การกระทํา   ที่เรากระทําอยูเปนประจํานั่นเอง,   เราจึงเปนนกแกวนกขุนทอง   ที่รอง 
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[๒๘] 
อะไรออกไป   แลวไมตองรับผิดชอบในการกระทําเชนนั้น,   นี่เรียกวาปากอยางใจอยาง 
ตามแบบของเรา,   ซึ่งไมสอดคลองกับพระพุทธจริยาเสียเลย,   แตเรามีเรา   มีเขา 
มีสัตว   มีบุคคล   ฯลฯ   ตรงตามที่ปากวาเอาเสียจริง ๆ   ซึ่งผิดจากพระพุทธจริยา   เปน 
อยางยิ่ง. 
 (๙).   มิไดทรงมุงรายตอเดียรถียอื่น   แตทรงพยายามทําความเขาใจกัน 
ใหได   (น.๑๒๒),    แตเรามุงรายทําลายผูอื่น   แมภายในวงพุทธกันเอง. 
 ขอความในพระบาลีมากหลาย   แสดงไวชัดเจนวา   ทรงพยายามประพฤติ 
ประโยชน   แมแกเดียรถียอื่น   คือลัทธิอื่นที่เปนคูแขงขัน   โดยทรงพยายามปลดเปลื้อง 
ความเห็นผิดของนักบวชเหลานั้น,   ทรงแวะเยี่ยมเยียนแมในเวลาทรงออกบิณฑบาต 
ถาหากเวลายังเชาเกินไป   ก็ทรงแวะเขาไปสนทนาดวย,   เปนโอกาสแหงการโปรดคน 
เหลานั้น   ใหเปลี่ยนมาสูสัมมาทิฏฐิ,   สรุปความวาไมทรงทําตนเปนขาศึกตอเดียรถียอื่น 
หรือศาสนาอื่น.   สวนพวกเรา   ไมมองเห็นพระพุทธจริยาอันนี้   จึงทําตนเปนขาศึกกัน 
แมในวงพุทธศาสนากันเอง   หากตางพวกตางนิกาย,   หรืออยางนอยก็ดูหมิ่น   รังเกียจ 
เดียจฉันท   ไมพยายามคบหาสมาคม   เพื่อประพฤติประโยชนแกกัน,   อยางนี้เสียเปน 
สวนมาก,   นับวาชางไกลจากพระพุทธจริยาเสียเหลือเกิน. 
 (๑๐).   ไมทรงพยากรณอันตคาหิกทิฏฐิ   ๑๐  ประการ   (น.  ๑๒๘)   และ 
ทั้งไมทรงบริภาสหรือเหยียดหยามเขาเหลานั้น,   เพียงแตวาไมควรจะเสียเวลาพูด 
เรื่องเชนนั้น 
 พวกเรามัวแตตะโกนเรื่องนั้น   เชนวา ตายแลวเกิดบาง,   ไมเกิดบาง,  
รางนั้น   ชีวะหรือวิญาณนั้นบาง,   รางนั้นหรือวิญญาณอื่นบาง   ดังนี้,   เปนการยืนยันลงไป 
โดยสวนเดียว   ในลักษณะที่เปนบุคคลตัวตน   อยางสัสสตทิฏฐิเหนียวแนน,   แลวยังพาล 
โกรธเมื่อเขาไมยอมเชื่อตามที่ตนพูด   ถึงกับดาเขาก็มี.   บางทีก็เตลิดไปเปนอุจเฉท- 
ทิฏฐิ   ตายแลวสูญ   กลายเปนคนมุทะลุกาวราวไป   จนเกินเขต.   การเถียงกันในเรื่องนี้ 
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[๒๙] 
เปนการเถียงกันอยางหลับหูหลับตา   มีประโยชนอะไรแกฝายใด ;   ควรจะมองกัน 
แตในทางที่มีประโยชน   จงทําประโยชน   จนกระทั่งเห็นความไมมีตัวตน   มีแตกระแส 
แหงอิทัปปจจยตา   ไมมีทางที่จะใหเกิดอันตคาหิกทิฏฐิ  ๑๐  ประการนั้นขึ้นมาไดเลย   และ 
เปนการมีความเห็นอันถูกตองถึงที่สุดได   ในทุกแงทุกมุม   เพราะทิฏฐิอันเปนตัวตน 
หรือตัวประธาน   มันถูกตองอยูเปนรากฐาน,   แมกระทั่งในเรื่องที่เรายังไมอาจมอง 
เห็นไดในเวลานี้. 
 (๑๑).   ไมทรงประสงคที่จะมัวนับอยูวา   ไดโปรดสัตวใหหลุดพนไปแลว 
มีจํานวนเทาใด   (น.  ๑๓๕)    เพราะไมประสงคจะเก็บคาครู   หรือตั้งพรรค. 
 พวกเราชอบประกาศกอง   วาลูกศิษยคนนั้นของฉัน   คนนี้ของฉัน,   ออก 
ประกาศนียบัตรให,   ขึ้นทะเบียนไว,   ติดเครื่องหมายให   ในลักษณะเครื่องหมาย 
แหงพรรค   โดยปริยายใดปริยายหนึ่ง.   การทําเชนนี้   มีลักษณะเปนการคา,   หรือ 
การคุมพวกกัน   แสวงหาประโยชนอยางโลก ๆ   ซึ่งยอมจะขัดขวางตอการหลุดพนเปน 
อิสระ,   มีแตจะกลับสงเสริมการเกิดแหงกิเลสที่เปนการยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นไปเสียอีก.   การ 
ปลดปลอยดวยเมตตา   ยอมแตกตางกันลิบลับ   การกระทําที่เปนการขึ้นทะเบียนไว 
เปนพรรคพวก   โดยไมมีการหลุดพนทางจิตใจ   แมแตประการใด.   ยิ่งตกมาถึง 
สมัยนี้ที่กิจการพระศาสนาตกอยูภายใตอิทธิพลของการเมืองดวยแลว   ระเบียบแบบ 
การบานการเมืองก็ถูกยืมมาใชปฏิบัติกัน   ในวงการศาสนา   ยิ่งขึ้นทุกที. 
 (๑๒).   บางทีก็ทรงใชวิธีการที่เรียกวา   “ถึงลอ   ก็ลอเพียง,   กลเยี่ยง 
วิธีสหาย”   (น.  ๑๕๒),   ไมมีลักษณะแหงการกลาวราย   หรือประจาน. 
 บางคราวมีผูมาทูลถาม   อยางประชด   หรือลอเลียน,   ก็ทรงใชโอกาสนั้น 
ทําสิ่งที่เปนประโยชนแกเขา   อยางเปนชิ้นเปนอัน   ในลักษณะที่เปนการลอแกลํา   เพราะ 
อํานาจแหงเมตตาธรรม   เขาไปแทรกแซงอยูตลอดเวลา,   เปนการลอของสหายผูหวังดี 
เพื่อใหนึกไดสําหรับพวกนักลอ   ซึ่งในสมัยนี้ก็มีมากเหมือนกัน   และดูจะมากยิ่งขึ้นทุกที. 
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[๓๐] 
พวกเรามักจะลอแตชนิดขมข่ีเขา   หรืออยางนอยก็เหมือนแลบลิ้นหลอกเขา   จึงมีแตเกิด 
เรื่อง.   อันที่จริงการลอนั้น   ถาประกอบอยูดวยธรรมแลว   ก็จะเปนอุบายวิธีที่ดีอันหนึ่ง 
ดวยเหมือนกัน   ในการทําประโยชนอยางไมรูสึกตัว   สนุกดี   ไปตามทางแหงความขบขัน, 
ซึ่งเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง   ถารูจักใช   ก็จะมีประโยชน   ยิ่งกวาวิธีธรรมดา.   เมื่ออารมณ 
ครื้นเครงเกิดขึ้นแลว   เรารูสึกสนุก   ในการที่จะพูดจากัน. 
 (๑๓).   เมื่อเขาจนแตม   จะไมทรงรุกราน,   แตกลับจะทรงหาทางออก 
ใหเขา   เพื่อการสนทนาที่ยิ่งขึ้นไป  (น.  ๑๖๕)   นับวาเปนยอดนักกีฬาทางวิญญาณ 
ชั้นสูงสุด. 
 บุถุชนคนทั่วไป   ชอบตอนผูอื่นใหจนมุม   เหมือนนักเลนหมากรุก   เพื่อ 
จะไดฮากัน   มากกวาเพื่อทําใหเขาเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถูก.   เดี๋ยวนี้เรามีกันแต 
กีฬาอันธพาล,   เลนเพื่อเอาชนะดวยอํานาจของกิเลส   ซึ่งบางคราวคุมไวไมอยู   ก็ 
อันธพาลอยางภูตผีปศาจเอาเสียทีเดียว.   มิหนําซ้ํายังจัดกองเชียรขึ้นมาชวยดวย 
อีกแรงหนึ่ง,   เพื่อชวนกันโหคนเสียทาจะแพ   หรือแพไปเลย.   ยิ่งเลนกีฬา   ยิ่งเปน 
อันธพาลกันยิ่งขึ้นทั้งคนเลนและกองเชียร.   สําหรับพระพุทธจริยานั้น   ถาจะตอนให 
จนมุม   ก็เพื่อใหเขากลับตัวไปในทางที่ถูก,   ขณะที่เขาจนมุมนั้น   เปนโอกาสที่จะชี้ทาง 
ออกใหเขาออกไปไดอยางที่เขารูสึกวาเขายังมีเกียรติของเขาเอง,   และการไดเปนสาวก 
ของพระองค   ก็ยิ่งเปนการมีเกียรติ   ยิ่งขึ้นไปอีก.   คนสมัยนี้   ควรเลิกระบบกอง 
เชียร   และเลนกีฬากันเพื่อความมีน้ําใจนักกีฬา   ใหยิ่งขึ้นไปดวยกัน   ทั้งสอง 
ฝาย. 
 (๑๔).   ตรัสอะไร   ยอมเปนไปในลักษณะที่ปราศจากเวรภัย   ไมมีการ 
กระทบกระทั่ง   (น.  ๑๘๒)   แมจะทรงขนาบ   ก็ “ขนาบ”   ดวยเมตตา. 
 เมื่อมีผูที่ถืออะไรอยูอยางผิด ๆ   และมาทูลเสนอ   หรือทูลถามก็ถามอยางผิด,  
หรือทําอะไรอยูอยางผิด   ตามลัทธิของผูที่ไมรูจริง   พระองคจะไมตรัสอยางระบุลงไปวา 
นั่นมันผิด,   แตจะตรัสไปในทํานองวา   นั่นก็อยางหนึ่ง,   แตของเราเปนอีกอยางหนึ่ง 
ถาสนใจ   จะวาใหฟง,   แลวก็ตรัสใหเขาฟงเมื่อเขารองขอ,   ในที่สุดเขาก็เลิกลัทธิเดิม 
มาถือลัทธิที่ถูกตองได.   แมในกรณีที่ผูเชื่อผิด   ถือผิดมายืนยันลัทธิหรือความเชื่อ 
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[๓๑] 
ของตน   ก็จะตรัสยอนถามขึ้นไป   ใหเขาตอบ   ซึ่งเขาจะตองไปในทางที่เรื่องของเขา 
มันขัดกันอยูในตัวเอง,   ไมสมเหตุสมผล,   หนักขึ้นทุกที   จนกระทั่งเขาเห็นเองวา 
นั่นมันผิดเสียแลว,   สมัครเปลี่ยนลัทธิดวยความเต็มใจ   และพอใจ.   พวกเราสมัยนี้ 
ชอบกระทบกระทั่งเมื่อมีโอกาส,   และชอบรุกขนาบดวยเพื่อชัยชนะ   ซึ่งก็ไมรูวาจะ 
ชนะไปทําไม,   นอกจากการยกหูชูหางของตนเองเทานั้น. 
 พระพุทธจริยา   ดังที่กลาวมาพอเปนตัวอยางนี้   ไมประสงคจะใหถือเอาใน 
ลักษณะที่เปนพระพุทธประวัติ   หรือแมแตพระพุทธคุณ,   แตใหเปนพระพุทธจริยาที่ 
ทรงประพฤติกระทํา   ในลักษณะที่มีผลเปนการไสชาง  (คือโลก)   ใหรอดรูเข็มออก 
ไปได,   ซึ่งถาปราศจากอุบายอันเปนพระพุทธจริยาเหลานี้แลว   เราจะไมไดเห็น 
สัตวโลกแมแตสวนนอย   หลุดรอดออกไปจากรูเข็มแหงวัฏฏสงสารไดเลย.   รูเข็มท่ีเล็ก 
และรอดยากที่สุด   ก็คือรูตาขายแหงมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย   ซึ่งครอบงําผูใดแลว   ทําใหผูนั้น 
ไมรูสึกตัววาเปนมิจฉาทิฏฐิ   กลายเปนชางที่ไมยอมลอดรูเข็มเอาเสียเลย,   ถือวาอยู 
อยางนี้   ก็สุดแสนจะสนุกสบายอยางที่สุดแลว.  เดี๋ยวนี้เราทั้งหลาย   กําลังเปนชางชนิดไหน 
มีใครเคยรูสึก   หรือเคยสงสัย   หรือเคยคิดดูบาง?  เราจะใชพระพุทธจริยาทั้งหลายให 
เปนประโยชนไดอยางไร   จึงจะแกปญหาเหลานี้ได. 
 หวังวาทานทั ้งหลาย   จะไดพยายามเก็บเอาใจแหงพระพุทธจริยา 
ทุก ๆ  เรื่อง   ตามที่ปรากฏอยูในหนังเลมน้ี   ในฐานะเปนสิ่งที่เราจะตองทําตามอยาง 
ทั้งนี้   มิใชจะเปนการยกตนเทียมพระพุทธองค   หากแตจะทําตามอยางเพื่อใหตรงตาม 
พระพุทธประสงค   ในการชวยตนเอง   หรือการชวยผูอื่นก็ตาม   ในการไสชางแหง   
“ตัวกู – ของกู”   ออกไปเสียจากความเคยชินแหงการเกิดของมัน   ทางชองรูแหง 
พระพุทธจริยานั้น ๆ  ใหดีที่สุดที่จะทําไดดวยกันทุกทานเทอญ ฯ 
 
โมกขพลาราม  ไชยา 
๓๐  กันยายน  ๒๕๑๗ 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑ 
พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา 

 
 

  -๑- 
 
 

เสารที่  ๑  เมษายน  ๒๕๑๕ 
 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําวันเสารนี ้

ไดสิ้นสุดไปภาคหนึ่งแลว  ซึ่งเราเรียกวา 
ภาคมาฆบูชา   และลวนแตเปนกา ร  
บรรยายเรื่องอิทัปปจจยตามาโดยตลอด.  
บัดนี้มาถึงภาควิสาขบูชาแลว  จึงได  
เปลี่ยนเรื่องที่จะบรรยายนั้น  ใหเหมาะ  
สมกับภาคนี้  ซึ่งอาตมามีความเห็นวา 
ควรจะไดกลาวถึงเรื่องตาง  ๆ  อันเกี่ยว 
กับพระพุทธเจากันในทุกแงทุกมุมเสีย 
สักที.  อาตมารูสึกวาเดี๋ยวนี้เราก็ยัง  

 
 
๑ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 พุทธจริยา  ตอนที่  ๑ ๒

ไมไดรูจักพระพุทธเจากันใหลึกซึ้ง  สมกับท่ีพระองคทรงมีพระคุณอันลึกซึ้ง  ;  ดังนั้น 
ขอใหเปนที่เขาใจกันวา  ในภาควิสาขบูชาสามเดือนนี้  จะมีการบรรยายในชุด  พุทธจริยา 
มีจํานวน  ๑๓  ครั้งดวยกัน  ขอใหทราบไวเปนการลวงหนาดังนี้ดวย. 

 
 
เมื่อจะถามวา  พุทธจริยาคืออะไร?  ก็เขาใจวาเปนการยากที่บุคคลจะมอง 

เห็นไดโดยครบถวนในทุกแงทุกมุม  ;  พุทธจริยาที่รูกันเปนสวนมาก  ก็คือพุทธประวัติ 
ในสวนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพระองคเสียเปนสวนใหญ.  ความหมายของคําวา 
 “พุทธจริยา”  ในที่นี้  หมายถึงการประพฤติ  การกระทํา  หรือแมที่สุดแตพฤติที่ได 
เปนไปเองในโลกนี้  ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา  ทั้งที่เปนสวนพระองค  และท้ังที่มีความ 
สัมพันธกันกับพวกเรา.  อาตมามีความเห็นวา  เราควรจะพิจารณากันอยางลึกซึ้ง 
ละเอียดลออ  ตลอดทั่วถึงกันสักที. 

 
ถาวาโดยแทจริงแลว  เร่ืองนี้อาตมาก็ไดเคยกลาวมาหลายครั้งหลายหน 

ในขอท่ีวา  บุคคลที่เราเรียกกันวาพระพุทธเจานั้น  มีอะไร  ๆ  ที่ลึกซึ้ง  ซับซอน  กันอยู 
เปนหลาย   ๆ ชั้น  :  นับตั้งแตพระพุทธเจาของพวกเด็ก   ๆ ซึ่งถือเอาสัญญลักษณอยางใด 
อยางหนึ่งมาเปนพระพุทธเจา,  พระเครื่องที่แขวนคอ,  หรือพระพุทธรูปในโบสถ 
ลงไปกระทั่งถึงวัตถุอื่น  ๆ  ที่มุงหมายคลายกันกับพระพุทธรูปเชน  ตนโพธิ์  เหลานี้ 
เปนตน.  สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนพระพุทธเจาอยางวัตถุ  คือเปนสัญญลักษณเทานั้นเอง. 

 
 
พระพุทธเจาในลักษณะเชนนี้  เราจะตองรูความหมายของสัญญลักษณนั้น 

ใหถูกตอง  แลวก็ใหเพียงพอดวย  จึงจะไดรับประโยชน  ;  ถามิฉะนั้นแลวก็จะเปน 
เพียงความเชื่อในเบื้องตน  ซึ่งทุกคนควรจะมี  สําหรับเปนเครื่องผูกใจในเบื้องตน 
ที่จะทําความกาวหนา  ในทางที่จะรูจักสิ่งซึ่งตัวมีไวเปนสัญญลักษณ.  นี้คือพระพุทธเจา 
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อยางเปนวัตถุ.  ฉะนั้นขอใหถือวา  พระพุทธเจาอยางเปนวัตถุ  เปนเหมือน 
สัญลักษณเบื้องตนนี้  ก็มีอยูพวกหนึ่ง. 

 
ทีนี้  พระพุทธเจาที่เปนบุคคล  เปนมนุษยที่มีรางกาย  เนื้อหนัง  เหมือน 

เราทานทั้งหลาย  ;  นี้ก็เปนพระพุทธเจาอยางที่เปนบุคคลาธิษฐาน  ;  คือหมายถึง 
บุคคลที่มีชีวิตอยู  เมื่อสองพันกวาปมาแลวในประเทศอินเดีย.  คนเหลานั้นคิดวา 
นั่นเปนพระพุทธเจาจริง.  แตพระพุทธเจาทานปฏิเสธวา  นั่นไมใชพระพุทธเจาจริง  ;  
ที่ไมใชองคพระพุทธเจาจริง  เพราะวาบุคคลที่ไดเห็นรางกายนั้น  ทั้งที่เดินสวนทางกัน 
ก็ยังไมรูจักพระพุทธเจา.  คนบางพวกเมื่อมีผูบอกวา  นั่นเปนพระพุทธเจา  เขาก็ยังไมเชื่อ,  
ยิ่งไปกวานั้น  ยังมีบางคนรักพระพุทธเจาอยางรักบุคคล  อยากจะเขาใกลพระพุทธเจา  ;  
รักพระพุทธเจายิ่งกวาชีวิต  อยางนี้ก็มี. 

 
นี่แหละขอใหมองดูกันในแงนี้คือ  :  อาตมาอยากจะกลาววา  แมแตรางกาย 

ของพระพุทธเจาเอง  ก็ยังเปนเพียง  สัญญลักษณของพระพุทธเจา  อยูนั่นเอง.  
พูดอยางนี้  ทานทั้งหลายอาจจะไมเชื่อ,  ถาทานไมเชื่อ  ทานจงใหความเปนธรรม 
กันบาง  ;  แลวจงศึกษาถึงขอเท็จจริง  ที่พระพุทธเจาทานตรัสไวที่วา  “เมื่อไรจึงจะ 
เรียกวา  เห็นพระพุทธเจา”.  เห็นรางกายนั้น  เห็นเพียงวัตถุภายนอก  ซึ่งไมใช 
พระพุทธเจาพระองคจริง,  เปนเพียงรางกายเนื้อ.  พระพุทธเจากายเนื้อเชนนี้ก็ยัง 
เปนพระพุทธเจาของคน  ซึ่งมีสติปญญาความรูอยางลูกเด็ก  ๆ  อยูนั่นเอง. 

 
ทีนี้  เราเขยิบสูงขึ้นมาถึงพระพุทธเจา  ที่ไมใชกายเนื้อ  ;  คือกายจริง.  

กายจริงของพระพุทธเจา  ที่พูดกันอยูนี้  ก็มุงหมายไปถึง  :-  พระปญญาคุณ 
พระบริสุทธิคุณ  พระเมตตาคุณ,  เหลานี้ลวนแตหมายถึงพระพุทธเจา.  พระองค 
ประกอบไปดวยปญญา  คือรูสิ่งที่ควรรูถึงที่สุด  จึงทําใหหมดกิเลส  หมดความทุกข  ;  
แลวก็เลยไดคุณที่สอง  คือบริสุทธิคุณขึ้นมา.  เมื่อหมดจดจากกิเลสความทุกขแลว 
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ก็ยังไมหยุดอยู  ยังทรงทนลําบากเพื่อจะสั่งสอนสัตว  ใหพนจากกิเลสและความทุกขดวย  ; 
เปนเหตุใหเกิดเปนเมตตาคุณ  หรือกรุณาคุณขึ้นมาอีก  รวมเปน  ๓  คุณ  ;  แตนี้ก็ยัง 
เปนเพียงพระคุณสําหรับบุคคล  ที่จะพูด  ๆ  ทอง  ๆ  กันเสียมากกวา. 

 
เราจะตองเห็นพระพุทธเจาใหตรง  ตามที่พระพุทธองคทรงประสงค 

อยางที่ตรัสวา  :  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา,  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม  ; 
ผูที่ไมเห็นธรรม  ไมไดชื่อวาเห็นเรา  แมแตผูนั้นจะจับจีวรของเราอยู”.  แลว 
ยังมีตรัสไวในที่อื่นอีกวา  :  “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม  ผูใดเห็น 
ธรรม  ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท”.  เมื่อเอาพระพุทธภาษิตทั้งสองแหงนี้มาตอกันเขา 
มันก็จะไดความวา  ผูที่เห็นธรรม  คือ  เห็นปฏิจจสมุปบาท  ;  นั่นแหละคือ 
ผูที่เห็นพระพุทธเจาพระองคจริง. 

 
เมื่อพูดกลับกันก็พูดวา  ผูที่เห็นพระพุทธเจาพระองคจริง  ก็ตองเห็นธรรม 

คือเห็นปฏิจจสมุปบาท.  การที่มัวทองกันอยูแตวา  ปญญาคุณ  บริสุทธิคุณ  เมตตาคุณ 
โดยไมเห็นปฏิจจสมุปบาท  นี้ก็ยังไมเชื่อวา  เห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ  ;  เพราะ 
อาศัยหลักที่วา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม. 

 
ขอใหสนใจในขอน้ีใหมากเปนพิเศษ  :  ใหเห็นพระพุทธเจาในลักษณะที่ 

กลาวไดวา  อยูกับพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา,  ใหสมกับที่พระองคตรัสวา  “เรา 
จะยังอยูกับเธอ  ตลอดเวลา  แมวาจะลวงลับไปแลวโดยรางกาย”.  คําพูดนี้เปน 
พระพุทธภาษิตที่ตรัสไวในขณะที่พระองคกําลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ในไมกี่นาทีอยู 
แลววา  :  “ธรรมวินัยอันใด  ที่ตถาคตแสดงแลว  บัญญัติแลวนั้น  จักอยูเปนศาสดา 
ของพวกเธอทั้งหลาย  ในกาลเปนที่ลวงลับไปแหงเรา”. 

 
พึงคิดใหเห็นวา  สิ่งที่เรียกวาธรรมวินัย  ที่ไดทรงแสดงแลว  บัญญัติแลว 

ในที่นี้  มีความหมายอยางเดียวกับคําวา  “ธรรม”  ในประโยคที่วา  “เห็นธรรม 
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เห็นตถาคต,  เห็นตถาคต  เห็นธรรม”.  ทั้งนี้เพราะวา  ธรรมวินัย  ที่ทรงบัญญัตินั้น 
ก็ไมมีเร่ืองอะไร  ที่ออกไปนอกขอบเขตของเรื่อง  อิทัปปจจยตา  หรือ  ปฏิจจสมุปบาท.  
พระองคตรัสวา  :  แตกาลกอนก็ดี  เดี๋ยวนี้ก็ดี  เราตถาคตกลาวบัญญัติเฉพาะ  เรื่อง 
ความทุกข  และความดับทุกข  เทานั้น  ;  หมายความวา  พระองคจะยอมตรัสดวย 
แตเพียงเรื่องทุกข  กับความดับทุกข  สองอยางเทานั้น.  สวนเรื่องอิทัปปจจยตา 
หรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น  ก็ไมมีอะไรมากไปกวา  เรื่องความทุกข  เกิดขึ้นอยางไร 
และความทุกขดับลงไปอยางไร. 

 
 
แตทีนี้มันมีความสําคัญคือวา  การเห็นธรรมชนิดนี้  ไมอาจเห็นไดดวย 

การอาน  หรือการฟง  หรือเพียงการคิดคํานวณดวยเหตุผล  ;  แตเปนสิ่งที่เห็น 
ไดดวยการประพฤติกระทํา  ใหสิ่งนั้นปรากฏขึ้นในใจจริง  ๆ  คือ  อบรมสติปญญา 
ใหรูจักสิ่งที่เรียกวา  ความทุกข  และเหตุใหเกิดความทุกข  ซึ่งมีอยูเปน 
ประจําวันจริง  ๆ  อยางที่ไดเคยกลาวมาแลวโดยสรุปวา  :  เมื่อใดความรูสึกในจิตใจ 
เปนไปในทางความยึดมั่นถือมั่นแลว  ความทุกขก็ปรากฏขึ้น  เพราะวามันเกิด 
ปญจุปาทานขันธขึ้นมาแลว.  ถาจิตไมมีความรูสึกเปนไปในทางความยึดมั่นถือมั่น 
ความทุกขก็ไมปรากฏ.  ตองรูสึกในขอน้ีดวยจิตใจ  แลวก็ชิมรสของความทุกขที่เกิดขึ้น 
ดวยจิตใจ  ;  แลวก็ชิมรสของความไมทุกขที่เกิดขึ้นนี้  ดวยจิตใจ  ;  แลวจะรูชัดลงไปวา 
เมื่อไรมีความยึดมั่นถือมั่น  เปนตัวกู-ของกู  เมื่อนั้นก็มีความทุกขโดยแนนอน.  
อยางนี้เรียกวา  เห็นธรรม  หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท  ในลักษณะที่พระพุทธองค 
ตรัสวา  เห็นพระพุทธองคเอง. 

 
นี่แหละขอใหมองเห็นหรือรูสึก  ตามพระพุทธดํารสที่ตรัสไววา  :  เรายังอยู 

กับเธอตลอดเวลา.  ถาใครไมมองเห็นความจริงขอน้ี  ก็ตองเรียกวา  เปนคนโง  ; 
อยางดีที่สุดก็เปนสาวกโง  ของพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะวาไมเคยเห็นพระพุทธเจา 
แทจริง  ชนิดที่พระองคตรัสวา  “เรายังอยูกับเธอตลอดเวลา”. 
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ทั ้งหมดนี ้เป นการแสดงใหท านทั ้งหลายเห ็นว า   พระพุทธเจ าจร ิง   ๆ   นั ้น   คือ 
อะไร.  ถารูจักพระพุทธเจาในลักษณะอยางนี้  ก็งายที่จะรูจัก  สิ่งที่เรียกวา  “พุทธจริยา” 
คือพฤติตาง  ๆ  ที่เปนไปเกี่ยวกับพระพุทธเจาเอง  และเกี่ยวกับพวกเราที่เปนสาวกของทาน. 
ทานทั้งหลายอยาลืมวา  พระพุทธเจาทานตรัสวา  “เราจะยังอยูกับเธอทั้งหลายตลอดเวลา”. 
นี่ฟงดูคลาย  ๆ  กับวา  เปนพระเจา,  แตทานก็ไมไดทรงมุงหมาย  ที่จะเปนพระเจาใน 
ทํานองนั้น  เปนแตทรงแสดงใหทราบวา  พระพุทธเจาองคจริงนั้น  จะอยูกับทาน 
ทั้งหลายตลอดเวลา  ;  จะอยูได  หรือไมได  มันก็แลวแตทานทั้งหลาย  ที่จะ 
เปนผูประพฤติกระทํา  ในลักษณะที่จะเห็น  หรือไมเห็นพระพุทธเจานั้น. 

 
ทีนี้  อาตมาอยากจะพูดไปในทางที่วา  ใครจะเห็น  หรือไมเห็น  ก็ชวยเหลือ 

อะไรกันไดไมมากนักในตอนนี้  ;  เทาที่จะทําไดก็คือ  จะพยายามพูดไปเรื่อย  ๆ  ใหเห็น 
พระพุทธเจาพระองคจริง  กระทั่งเห็นความจําเปนที่เราจะตองมีพระพุทธเจา 
ชนิดนี้  คือชนิดที่แทจริง  ที่อยูกับเราไดตลอดเวลา,  ตามหัวขอดังตอไปนี้  :- 

 
๑.  ทรงเปนเพื่อนเวียนวายในสังสารวัฏฏ 

 
หัวขอแรกอยากจะพูดวา  พระพุทธเจาทานเปนเพื่อนทองเที่ยว  

ไปในสังสารวัฏฏของพวกเรา.  นี่ฟงดูใหดี  ใหมันมีความหมายลึกหนอย  คือให 
มองใหเห็นวา  พระพุทธเจาทานเปนเพื่อนกับเรา  เปนเพื่อนทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร.  
ขอนี้อาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสวา  :  จตนฺนํ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจานํ  อนนุโพธา  
อปฺปฏิเวธา   เอวมิทํ  ทีฆมทฺธานํ  สนฺธาวิต ํ  สํสริต ํ  มมฺเจว  ตุมฺหากฺจฯ 
ซึ่งมีใจความวา  :  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เพราะไมรูตาม  เพราะไมรูแจงแทงตลอด 
ซึ่งอริยสัจจทั้ง  ๔  เราและเธอทั้งหลายจะตองทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร  อันยาวนาน 
เห็นปานนี้”.  นี้คือคําที่ตรัสแกภิกษุ  ในฐานะที่วา  กอนนี้เคยเปนเพื่อนทองเที่ยวไป 
ในวัฏฏสงสาร  อันยาวนานมาดวยกัน  ;  จนกระทั่ง  มีการรูตาม  รูแจงแทงตลอด 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา   ๗

ซึ่งอริยสัจจ  ๔,  ถาพูดอยางภาษาคนภาษาธรรมดาก็วา  เวียนวายตายเกิด  ไมรูกี่รอยชาติ 
พันชาติ  หมื่นชาติ  แสนชาติ  จึงไดมาเปนพระพุทธเจา  หรือสิ้นสุดเปนพระอรหันต 
ไมตองเวียนวายในวัฏฏสงสารกัน  เพราะรูซึ่งอริยสัจจ  นี้ก็อยางหนึ่ง. 

 
ถาวาจะพูดกันอยางภาษาธรรม  คือเอาการเวียนวายในวัฏฏะนี้เปน 

เรื่องทางจิตใจ  :  เกิดตัณหา  อุปาทาน  คร่ึงหนึ่ง  ก็เรียกวาชาติหนึ่ง  ;  อยางนี้ก็ 
แปลวา  กอนแตที่จะเปนพระอรหันตกันนี้  ก็เวียนวายในวัฏฏสงสารกันมามากมาย 
นับไมถวน,  แมวาจะนับตั้งแตคลอดออกจากทองของมารดาออกมา  กวาจะเปนพระ- 
อรหันตไดสักองคหนึ่งนี้  ก็ตองเวียนวายไปในวัฏฏะ  คือ  กิเลส  กรรม  และวิบาก  มากมาย 
นับไมได  จนกวาจะรูอริยสัจจ.  นี้เปนอันแสดงวา  กอนแตที่จะเปนพระอรหันต 
ก็เปนเพื่อนเวียนวายกันมาในวัฏฏะ  อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา  มมฺเจวของ-ฉันดวย,  
ตุมฺหากฺจ-ของทานทั้งหลายดวย.  วัฏฏสงสารนี้ยาว  จนกระทั่งถึงวันของการรู 
อริยสัจจ  หยุดเวียนวายในวัฏฏะ.  ทานพูดอยางวา  “เปนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก  เวียนวาย 
กันไปในวัฏฏสงสาร  จนกวาจะรูอริยสัจจ”.  แตวา  นอกจาก  ทานเปนเพื่อนทุกข 
เพื ่อนยากของพวกเราแลว  ก็ยังเปนเพื่อนประเสริฐสูงสุด  คือชวยเปลื้องปลด 
ความทุกขยากนั้นใหหมดไป. 

 
ทําไมเราไมมองพระพุทธเจากันในลักษณะอยางเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยากนี้ 

จะไดมีความเชื่อ  มีความเลื่อมใส  มีความตั้งใจ  หรืออะไร  มากกวาที่จะมีอยูอยาง 
เดี๋ยวนี้  ;  ซึ่งมักจะทําไปพอสักวาตามประเพณี.  พระพุทธเจาทานประสงคใหเรารูจัก 
ทานในลักษณะอยางนี้  เราก็ยังหลับตา  อุดหู  ไมคอยจะยอมรับฟง  ;  เห็นไดงาย ๆ  
ก็คือวา  ไปมัวสนใจเรื่องอื่น  ๆ  เรื่องอื่น  ๆ  ซึ่งไมคอยจะตรงกับพระพุทธประสงค,  มัน 
เปนเรื่องอะไรก็ไมรู  พูดไปก็ลําบาก.  สรุปแลวก็คือวา  เห็นแกเรื่องปาก  เรื่องทอง 
ทํานองนั้นกันเสียทั้งนั้น  คือ  เห็นแกการอยูดีกินดี  มากกวาที่จะเห็นแกการ 
กินอยูแตพอดี  เพ่ือใหเหมือนกับพระพุทธเจามากขึ้น. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info
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ขอนี้อยากจะใหทานทั้งหลายลองทดสอบดูวา  ผูที่รอง  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ 
อยูตลอดเวลานั้น  เขามีความรูสึกจริงตามนั้นกันหรือเปลา?  คือรูสึกวาพระพุทธเจา 
ทานเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก  แลวก็ยังเปนเพื่อนที่จะปลดความทุกขยากนั้น 
ใหหมดไปดวย  ;  เราจึงไดรองวา  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ  เปนตน,  หรือเปลา?  
นี ่แหละ   คือขอที ่ธรรมเนียมมันทําใหคนรองอยางนี ้  เหมือนนกแกว   นกขุนทอง 
มาตั้งแตเล็ก  มันเลยปดบังขอเท็จจริง  คือความหมายอันแทจริงของคํากลาวเหลานี้  ;  
จึงเอามาพูดกันวันนี้วา  ทานทั้งหลายจะไดพิจารณาดูใหม  ใหมองเห็นในขอท่ีวา  ;  
พระองคทรงนับถือสาวกของพระองค  เหมือนกับเพ่ือนทุกขเพ่ือนยาก  พยายามที่จะ 
ชวยปลดปลอย  ใหพนจากความทุกขความยาก  ;  แตแลวเราก็ตอบสนองพระคุณของ 
ทานนิดเดียว  ;  เอาแตโมโห  โทโส,  มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง   
ตามใจตัวเอง  ;  ซึ่งลวนแตวา  มันเหมือนกับสบประมาทพระพุทธเจา  เพราะเรา 
ปลอยใหตัวเราเกิดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความอึดอัด  หมนหมอง  อยูนั่น 
เอง  ;  ไมเชื่อพระพุทธเจา  ไมพยายามทําตนใหเปนเพื่อนกับพระพุทธเจา  ในการที่ 
จะรอดพนจากความเวียนวายในวัฏฏสงสาร  ซึ่งหมายถึงเวียนวายในกิเลส  ในความทุกข 
ประจําวันนั้นเอง  ไมรูจักกาวขึ้นมาเสียสักที. 

 
ขอใหพิจารณาดูกันในขอนี้  จนสรุปไดวา  ทรงเปนเพื่อนเวียนวายไปใน 

วัฏฏสงสารของสัตวโลกจนกวาจะลุถึงอริยสัจจ  แทงตลอดซึ่งอริยสัจจ  พนจากวัฏฏสงสาร 
ไปได  นี้ขอหนึ่ง. 

 
 
๒.  โลกมืดบอดตลอดเวลาที่พระองคยังไมเกิดขึ้น 
 
ทีนี้ก็อยากจะมองไปในขอเท็จจริงที่วา  โลกนี้มันเปนโลกที่มืดที ่บอด 

อยูตลอดเวลาที่พระพุทธเจายังไมเกิดขึ้น.  ขอนี้เกือบจะไมตองอธิบายอะไร  ;  
ถาเราจะอานตามพระพุทธภาษิตที่ไดตรัสไวดังตอไปนี้วา  :-  ยาวกีวฺจ  ภิกฺเว   
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จนฺทิมสุริยา  โลเก  นุปฺปชฺชติ  -ดูกอน  ภิกษุทั้งหลาย,  ตลอดเวลาเพียงใด  ที่ดวงอาทิตย 
และดวงจันทรไมปรากฏขึ้นในโลก,  เนว  ตาว  มหโต  อโลกสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  
มหโต  โอภาสสฺส  -ตลอดกาลเพียงนั้น  ความปรากฏแหงแสงสวางอันใหญหลวง 
ยังไมมีในโลกนี้กอน,  อนฺธตมํ  ตทาโหติ  อนฺธการติมิสา  -มันมีแตความมืด  เหมือน 
ความบอด  เปนความมืดซึ่งจะทําโลกนี้  ใหเปนเหมือนกับโลกที่มีความบอด,  เนว  ตาว  
รตฺตินฺทิวา  ปฺายนฺติ  -กลางวันและกลางคืนก็ยังไมปรากฏ,  น  มาสทฺธมาสา  
ปฺายนฺติ  -เวลาหนึ่งเดือน  หรือครึ่งเดือนก็ยังไมปรากฏ,  น  อุตุสํวจฺฉรา  
ปฺายนฺติ  -ฤดูและปก็ยังไมปรากฏ. 

 
 
ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  จนฺทิมสุริยา  โลเก  อุปฺปชฺชนฺติ  -ดูกอนภิกษุ  

ทั้งหลาย,  ก็ในกาลใดแล  ดวงอาทิตย  และดวงจันทร  ปรากฏขึ้นในโลก,  อถ  มหโต  
อาโลกสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  มหโต  โอภาสสฺส  -ลําดับน้ันความปรากฏแหงแสงสวาง 
อันใหญหลวงยอมมีขึ้นในโลก.  เนว  อนฺธตมํ  โหติ  น  อนฺธการติมิสา  -ความมืด 
เหมือนดังความบอดก็ไมมี,  อถ  รตฺตินฺทิวา  ปฺายนฺติ,  มา  สทฺธมาสา   
ปฺายนฺติ  อุตุสํวจฺฉรา  ปฺายนฺติ.  -เมื่อน้ันเวลากลางวัน  กลางคืน  ก็ปรากฏ 
เวลาหนึ่งเดือน  ครึ่งเดือนก็ปรากฏ  เวลาฤดูหนึ่ง  ปหนึ่งก็ปรากฏ  ;  ขอนี้ฉันใด  ;  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย,  ขอน้ีก็ฉันนั้น. 

 
 
ยาวกีวฺจ  ตถาคโต  โลเก  นุปฺปชฺชติ  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทโธ  – 

ตลอดกาลเพียงใดที่ตถาคต  ผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธ  ยังไมปรากฏขึ้นในโลก,  เนว   
ตาว  มหโต  อาโลกสฺส  ปาตุภาว  โหติ  มหโต  โอภาสสฺส  -ตลอดกาลเพียงนั้น 
ความปรากฏแหงแสงสวาง  อันใหญหลวงก็ไมมีในโลก.  อนฺธตมํ  ตทาโหติ   
อนฺธการติมิสา  -มันมีแตความมืด  เหมือนความบอดในขณะนั้น,  เนว  ตาว  จตุนฺนํ   
อริยสจฺจานํ  อาจิกฺขณา  โหติฯ  ตลอดกาลเพียงนั้น  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ 
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การตั้งขึ้นไว  การเปดเผย  การจําแนกแจกแจง  และการทําใหเปนเหมือนหงายของที่ 
คว่ําตออริยสัจจทั้งหลาย  ๔  ประการนั้น  ยังไมมีกอน. 

 
ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺติ  อรหํ  สมฺมาสมฺพฺทธโธ  – 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ก็ในกาลใดแล  ตถาคตปรากฏขึ้นในโลก  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา,  อถ  มหโต  อาโลกสฺส  ปาตุภาโว  โหติฯ  –  ลําดับน้ันความปรากฏแหง 
แสงสวางอันใหญหลวง  ยอมมีในโลก.  ความมืดที่กระทําใหเปนเพียงดังคนบอดยอม 
ไมมี,  อถ  จตุนฺนํ  อริยสจฺจานํ  อาจิกฺขณา  โหตุ  เทสนา  ปฺาชนา  ปฏปนา 
วิวรณา  วิภชนา  อุตฺตานีกมฺมํ  -  ลําดับน้ัน  การบอก  การแสดง  การบัญญัติตั้งขึ้นไว 
การเปดเผย  การจําแนกแจกแจง  การกระทําใหเหมือนการหงายของที่คว่ํา  ตออริยสัจจ 
ทั้งหลาย  ๔  ประการยอมมี. 

 
นี่แหละ  ขอใหทานทั้งหลายกําหนดใจความสั้น  ๆ  นี้ไวใหไดวา  โลกยังเปน 

โลกที่มืดบอดอยูตลอดเวลา  ที่พระพุทธเจายังไมบังเกิด.  ถาเปรียบเสมือนวา 
ไมมีดวงอาทิตย  ดวงจันทร  โลกนี้มันมืด  กระทั่งเวลา  วัน  เดือน  ป  อะไรก็ไมมี  ;  
เมื่อตถาคตยังไมเกิด  แสงสวางชนิดหนึ่งที่สองเขาไปยังจิตใจของสัตว  นั่นก็ยังไมมี  ;  
โลก  คือจิตใจของสัตวมันก็มืด,  เปนความมืดที่จะทําใหเกิดอาการแหงความบอด  และ 
เวลานั้นก็ยังไมมีวัน  เดือน  ป  คือ  ยังไมมีการบอก  การแสดง  การเปดเผยแจกแจง 
ซึ่งอริยสัจจทั้ง  ๔. 

 
นี่เราก็เรียกไดวา  ทางวัตถุมันก็มีโลก  ถาไมมีดวงอาทิตยมันก็มืด  ;  แลว 

โลกทางจิตใจ  ทางนามธรรม  ถายังไมมีพระพุทธเจา  ซ่ึงเปนเหมือนกับดวงอาทิตย   
โลกทางจิตใจ  ทางนามธรรม  หรือ  โลกคือจิตใจของสัตวทั้งหลายทั้งปวง  มันก็มืด,  
เปนความมืดซึ่งจะทําใหเปนเหมือนกับความบอด.  แลวก็ตรัสจําแนกอริยสัจจ  เหมือน 
ที่เรารูกันวา  :-  อริยสัจจ  คือ  ทุกข,  คือเหตุใหเกิดทุกข,  ความดับแหงทุกข,   
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ทางใหถึงความดับแหงทุกข.  แตไดตรัสสรุปในตอนทาย  ดวยการทรงย้ําไววา  ตสฺมา 
ห  ภิกฺขเว  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เพราะเหตุฉะนั้นในเรื่องนี้  อิทํ  ทุกฺขนฺติ  โยโค 
รณีโย  -โยคะอันเธอทั้งหลายพึงกระทําใหรูวา  ทุกขนี้เปนอยางไร,  โยคะอันเธอ 
ทั้งหลายพึงกระทําใหรูวา  เหตุใหเกิดทุกขนี้เปนอยางไร,  โยคะอันเธอทั้งหลาย 
พึงกระทําใหรูวา  ความดับแหงทุกขนี้เปนอยางไร,  และวาโยคะอันเธอทั้งหลาย 
พึงกระทําใหรูวา  ปฏิปทาใหถึงความดับแหงทุกขนี้คืออยางไร  ;  พระบาลีโดยตรง 
มีอยูอยางนี้. 

 
 
ตรงนี้มีขอท่ีอยากจะเตือนเกี่ยวกับทางตัวหนังสืออยางหนึ่งเสียกอน  :  การ 

ที่พระองคทรงใชคําวา  โยคะ  หรือ  โยโค  ในกรณีนี้  มันไปตรงเปนคําเดียวกันกับคําวา 
โยคะ  โยโค  ซึ่งเปนชื่อของกิเลส.  โยคะที่เปนชื่อของกิเลสก็คือ  กาม  ทิฏฐิ  อวิชชา 
เปนตนนั้น  เรียกวาโยคะเหมือนกัน  แปลวา  กิเลสที่ประกอบสัตวไวในรูปที่เปนทุกข  ; 
สวนคํา  โยคะ  ในที่นี้ไมใชกิเลส  ไมไดหมายความวาอยางนั้น  ;  หมายถึงการประกอบ 
ซึ่งความเพียร.  ผูที่ทําโยคะ  เรียกวา  โยคี  ;  โยคี  คือผูที่ทําความเพียรใหรูวา 
ทุกขเปนอยางไร,  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร,  ความดับทุกขเปนอยางไร,  
ทางใหถึงความดับทุกขเปนอยางไร. 

 
 
พระองคทรงกําชับในลักษณะที่ของรองวา  จงกระทําซึ่งโยคะ  ๔  ประการ 

แลวก็จะไดผลตามความมุงหมาย  ไมเสียทีที่พระพุทธเจาไดเกิดมาในโลกนี้  ทรงแสดง 
จําแนก  เปดเผยซึ่งอริยสัจจ  ๔  ดวยหวังวา  โลกนี้จะไมเปนโลกที่มีความบอด 
อีกตอไป.  กอนหนาพระพุทธเจาเกิด  โลกนี้เปนโลกที่บอด  ใชคําวา  อนฺธการติมิสา- 
ความมืดซึ่งจะทําเพียงดังคนตาบอด  ;  แลวโลกนี้ก็มีอยูเปนสองโลก  :  โลกที่ตอง 
อาศัยดวงอาทิตย  ดวงจันทร  นั่นอยางหนึ่ง,  โลกที่ตองอาศัยดวงอาทิตย  คือ 
พระพุทธเจา  นี้ก็อยางหนึ่ง. 
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ตอนนี้ก็ขอใหเราพิจารณาดูถึงความสัมพันธกัน  ระหวางสัตวโลก  กับ 
พระพุทธเจาวามีอยูอยางไร.  ถาไมมีพระพุทธเจา  สัตวโลกทั้งหลายจะเปน 
อยางไร.ถาเห็นความจริงขอน้ี  ก็จะรูจักความสัมพันธกันอยางที่แยกกันไมได  ใน 
ระหวางพวกเรากับพระพุทธเจา.  แตเดี๋ยวนี้เราไมนึกไมคิด,  แลวรูสึกคลาย  ๆ   
กับวามีพระพุทธเจาก็ได  ไมมีก็ได;  หรือวา  ไมตองมีความสัมพันธกันอยาง 
แนนแฟนถึงขนาดนี้  ก็ปลอยไปตามเรื่อง.  แมอาการอยางนี้ก็ควรจะเห็นวาเปนพุทธจริยา  ;  
แมวามิใชกิริยาอาการที่ทรงประพฤติกระทําแกบุคคลโดยตรง  ก็คลาย  ๆ  กับวาเปนอาการ 
ของพระพุทธเจาในความหมายทั้งหมด  ที่กระทําแกสัตวโลกในความหมายทั้งหมด.  
พูดอยางสมัยใหม  เขาก็คงจะพูดวา  เปนการผูกพันระหวางสถาบันของพระพุทธเจา  กับ 
สถาบันของมนุษย.  ที่จริงก็เปนพุทธจริยา  ซึ่งเปนความหมายของการเปนพระพุทธเจา  ;  
ถาไมมีการกระทําเหลานี้  ก็ไมมีความหมายในการเปนพระพุทธเจา. 

 
นี้สรุปความในขอน้ีวา  ถาไมมีพระพุทธเจา  โลกนี้ก็ไมเปนโลก  ;  เชน 

เดียวกับวาถาไมมีดวงอาทิตย  ดวงจันทร  โลกกลม  ๆ  นี้ก็ไมเปนโลก.  แมเดี๋ยวนี้แหละ 
ถาเราไมมีดวงอาทิตยก็จะตองตายกันหมดในเวลาไมนานเทาไร.  ไมมีแสงสวางพอ 
ไมมีความอบอุนพอ  ไมมีความเจริญของสิ่งที่มีชีวิต  ;  ไมมีดวงอาทิตยอยางเดียว 
ทั้งหมดในโลกนี้ก็ตายหมด.  โลกจิตใจก็เหมือนกัน  ถาไมมีแสงสวางของ 
พระพุทธเจาก็ตายหมด  :  คือตายจากความเปนมนุษย  ไมมีความเปนมนุษย 
อะไรเหลืออยู.  เราตองรับรูพระพุทธจริยาในขอน้ี  ที่เปนความประพฤติกระทําอยาง 
ใหญหลวงสูงสุด  เหลือท่ีจะพรรณาได. 

 
๓.  เพราะโลกมีทุกข  จึงทรงอุบัติข้ึนในโลก 

ทีนี้  ควรจะดูกันในขอตอไป  จะเรียกวาพุทธจริยาหรือไม  ทานทั้งหลายก็ 
คงจะรูไดเอง.  ขอน้ีมีหัวขอวา  เพราะมีความทุกขอยูในโลก  ตถาคตจึงเกิดขึ้น 
และธรรมวินัยของตถาคตจึงสองแสงอยูได. 
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ขอใหทานจับใจความใหไดวา  เพราะในโลกมีความทุกข  ตถาคตจึงเกิดขึ้นและ  
“ตะเกียง”  ของตถาคตจึงสองแสงอยูได.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :-  อิเม  โข 
ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา  น  สํวิชฺเชยฺยุ  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ถาธรรม  ๓  ประการนี้ 
 (ชาติ  ชรา  มรณะ)  ไมพึงมีแลวไซร  น  ตถาคโต  โลเก  อุปฺชเชยฺย  อรหํ 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  -ตถาคตก็จะไมเกิดขึ้นในโลก  เพื่อเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.  
น  ตถาคตปฺปเวทิโต  ธมฺมวินโย  โลเก  ทีเปยฺย  –พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ 
แลวนั้น  ก็ไมอาจจะสองอยูได  ;  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  อิเม  ตโย  ธมฺมา  โลเก 
สํวิชฺชนฺติ  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เพราะเหตุใดแล  ที่ธรรม  ๓  ประการคือ  ความทุกข 
มีอยูในโลกนี้,  ตสฺมา  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทธฺโธ  –เพราะ 
ฉะนั้น  ตถาคตจึงเกิดขึ้นในโลก  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ,  ตสฺมา  ตถาคตปฺปเวทิโต 
ธมฺมวินโย  โลเก  ทิปฺปติ.  -และเพราะเหตุนั้น  ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวแลว 
จึงสองแสงอยูไดในโลกนี้. 

 
ขอท่ีวาธรรม  ๓  ประการนี้มีอยูในโลก  นั้นคือ  ความเกิด  ความแก  และ 

ความตาย.  ในที่นี้พระพุทธเจาทานตรัสระบุความทุกขเปนเรื่อง  ความเกิด  ความแก 
และความตาย  คือเอาแตที่เปนปญหาใหญของสัตวโลกวา  :  ถาไมมีความเกิด  ความ 
แก  และความตายในโลกแลว  ก็ยอมไมมีเหตุผลอะไร  หรือไมมีความจําเปน 
อะไร  ที่พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นในโลก  ;  เมื่อไมมีเรื่องที่จะตองเกิด  ไมมีเหตุผล 
ไมมีที่ตั้งอะไรที่จะทําใหเกิด  พระพุทธเจาก็ไมเกิด  และเกิดไมได.  แมพระพุทธเจา 
เกิดแลว  และแสดงธรรม  ธรรมนั้นก็ไมสองแสง  เพราะวา  ไมมีใครมีปญหา  เพราะ 
ไมมีใครที่จะเกิด  จะแก  จะตาย. 

 
ใจความสําคัญอยูที่วา  ที่พระพุทธเจาเกิดนี้  ก็เพ่ือจะแกปญหาเรื่อง 

ความเกิด  ความแก  ความตาย.  และวา  ธรรมะวินัยที่ทรงแสดงออกไปนั้น 
ก็เพ่ือจะแกปญหาเรื่องความเกิด  ความแก  ความตาย.  ทานทรงแยกเปนสองเรื่อง 
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คือ  ตัวทานเองอยางหนึ่ง  กับธรรมวินัยที่ทานทรงแสดงอยางหนึ่ง  ;  ทั้งสองอยางนี้ 
เกิดขึ้นในโลก  หรือมีอยูในโลก  สองแสงอยูในโลกได  ก็เพราะวา  โลกนี้มีปญหา 
คือ  ความเกิด  ความแก  ความตาย. 

 
เมื่อพูดถึงความเกิด  ความแก  ความตาย  ก็หมายความวาคนที่ยังไมรู  คือ 

บุถุชนเหมือนเราทานทั้งหลายที่ยังเปน  ปุถุชน  ยังโง  ยังไมรูเรื่อง  อิทัปปจจยตา ;  
ก็เห็นเปนตัวเราเกิด  ตัวเราแก  ตัวเราตาย  มันจึงมีปญหา.  ถาไมมีความยึดมั่น 
ถือมั่นวา  ตัวเราเกิด  ตัวเราแก  ตัวเราตาย  ก็ไมมีใครที่จะเปนเจาของปญหา  หรือ 
เปนเจาทุกข  หรือเปนผูเดือดรอน. 

 
เดี๋ยวนี้สัตวทั้งหลายมืดบอด  เหมือนที่กลาวมาแลว  มันจึงมีปญหา  คือมี 

ตัวเรา  มีของเรา  มีตัวกู-มีของกู  จึงมีความทุกข.  เพราะความทุกขมีอยูในโลก 
พระพุทธเจาจึงเกิดขึ้น,  และคําสอนหรือศาสนาหรืออะไร  ของพระองคนี้  ตั้งอยู 
ในโลกได  เพราะวาโลกมีความตองการ. 

 
ทานทั้งหลายจงพิจารณาดูวา  ลักษณะอยางนี้จะเรียกวาพระพุทธจริยาได 

หรือไม?  ลูกเด็ก  ๆก็เคยอานแตพุทธประวัติ  วาพุทธจริยาเปนอยางนั้น  อยางนั้น  ;  
แตเดี๋ยวนี้มันเปนเรื่องนามธรรม  ไมไดเล็งถึงตัวบุคคล  แตเล็งถึงความจริง  สภาพ 
ความจริงหรือสถานการณในจิตใจของสัตวทั้งหลาย,  เปนพุทธจริยาอยางใหญหลวง,  
ลึกลับเหมือนกับนามธรรม.  เมื่อพระพุทธเจาตองเกิดขึ้นดวยเหตุนี้  ไมใชเหตุอื่น 
ไมใชไมมีอะไรเปนปจจัยสําคัญ,  มันมีปจจัยสําคัญอยูที่วา  เพราะมีความทุกขอยูในโลกนี้.  
นี้เปนปจจัยใหพระพุทธเจาเกิด.  ถาไมมีปจจัยนี้  ก็ไมอาจจะเกิดพระพุทธเจาขึ้นมาได 
หรือเกิดแลวก็ไมรูวาจะไปทําอะไร.  สวนพระองคเองก็มีปญหาเรื่องความเกิด  ความแก 
ความตาย  เหมือนกัน  จึงไดเกิดมาเพื่อตรัสรู,  สวนที่เกี่ยวกับสัตวทั้งหลายนั้น  ก็เพราะ 
สัตวทั้งหลายมีความเกิด  ความแก  ความตาย  เหมือนกัน  จึงตองทรงแสดงธรรม. 
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การเกิดแหงพระพุทธเจา  และการแสดงธรรมของพระพุทธเจา  นั้นมี 
ปญหาตนเหตุแทจริงอยูที่วาเพราะมีความทุกขอยูในโลกนี้  ;  ถาความทุกขไมมีอยูใน 
โลกนี้ก็ยกเลิกกันหมดได  ไมตองมีทั้งพระพุทธเจา  และทั้งพระธรรมวินัยของพระองค.  
เมื่อพิจารณาอยางนี้แลว  ทําไมไมมองเห็นความสําคัญอยางที่แยกกันไมได  ในระหวาง 
สัตวโลกทั้งหลายกับพระพุทธเจา,  แลวทําไมไมยอมรับเอาพระพุทธเจาในฐานะ........  
เปนอะไรก็ยากที่จะเรียก  :  คือสูงสุดไปหมดสําหรับมนุษยทั้งหลาย. 

 
เดี๋ยวนี้เราไมรูความจริงขอที่วา  “เพราะมีความทุกขอยูในโลกนี้”  จึงไมรู 

ความสําคัญ  ในการที่จะตองมีพระพุทธเจา  แลวก็เลยเปนเหตุใหไมรูจักคุณ 
พระคุณ  พระเดชพระคุณ  พระอะไรของพระพุทธเจา  ที่มีอยูแกสัตวทั้งหลายทั้งปวง.  
ถาเรารูความจริงแลวเราก็จะถือวา  นี้ก็เปนพระพุทธจริยา  ;  เพื่อวาเราจะยอมรับวานี้ 
เปนพระคุณ  หรือเปนหนี ้ส ินที ่เราจะตองรับรู และจะตองชดใช  ดวยการกระทํา 
ใหตรงตามความประสงคของธรรมชาติที่มีความทุกข,  และใหตรงตามที่พระพุทธเจา 
ทานมาเปนผูซึ่งสมัยนี้เขาเรียกวา  “ปลดปลอย”  พระพุทธเจาอุบัติมาเพื่อปลดปลอยสัตว 
ทั้งหลายออกไปเสียไดจากกองทุกข.  ขอใหรูความจริงขอน้ี  อันเปนตนเหตุที่ตองมี 
พระพุทธเจา  และพระธรรมวินัยของพระองค  ;  แลวพึงเปนลูกหนี้ที่ดี  ใหรูจักใชหนี้. 

 
นี่แหละหวังวาทานทั้งหลาย  จะรูจักสิ่งที่เรียกวา  พระพุทธจริยา  ของ 

พระพุทธเจานั้นใหลึกลงไป  ใหลึกลงไป  กวาที่เคยศึกษาเลาเรียน  เมื่อเปนลูกเด็ก  ๆ. 
 

๔.  ธรรมนี้เพ่ือความสุขของโลก 
ขอตอไปมีหัวขอวา  การมีพระตถาคตและระบบธรรมะของพระ- 

ตถาคตอยูในโลกนั้นคือความสุขของโลก.  นี้เรียกตามพระพุทธภาษิต. 
การที่มีระบบระเบียบวินัยสําหรับปฏิบัติอยูระบบหนึ่ง  ตามที่พระพุทธเจา 

ทานทรงบัญญัติเปดเผยจําแนกแจกแจงนี้  นั่นแหละคือตัวความสุขประโยชน  หรืออะไร 
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ที่ควรปรารถนาของคนในโลก.  ขอน้ีพระพุทธเจาทานตรัสวา  :  สุคโต  วา  ภิกฺขเว 
โลเก  ติฏมาโน  สุคตวินโย  วา  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  พระสุคตก็ดี  ระเบียบวินัย 
ที่บัญญัติขึ้นโดยพระสุคตก็ดี  ตั้งอยูในโลก,  ตทสฺส  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปาย  -ขอน้ันจะเปนไป  อตฺถาย  เพื่อประโยชน  หิตาย  เพื่อเกื้อกูล  สุขาย 
เพื่อความสุขแกชนทั้งหลาย,  จะเปนไปเพื่อการอนุเคราะหซึ่งโลก  ทั้งเทวดา  และ 
มนุษย.  ที่เปนคํานามตรง ๆ  ทานใชคําวา  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  -เพื่อประโยชน 
เพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย  เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก. 

 
 
ทีนี้ตรัสตอไปวา  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สุคโต?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ที่เรียกวา 

พระสุคต  ๆ  นั้นอะไรเลา?  ก็ไดตรัสวา  อิธ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ 
อรหํ  สมฺมา  สมฺพุทฺโธ  วิชชา  จรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺสสารถิ 
สตฺถาเทวมนุสฺสานํ  พุทฺโธ  ภควา,  อยํ  ภิกฺขเว  สุคโต.  มีใจความวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย,  ตถาคตเกิดขึ้นแลวในโลกนี้  เปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบเอง  สมบูรณ 
ดวยวิชชา  และจรณะ  เสด็จไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษ  ไมมีสารถีอื่นยิ่งกวา 
เปนพระศาสดาผูสอนทั้งของเทวดา  และมนุษย.  เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบาน  เปนผู 
จําแนกธรรม.  อยํ  ภิกฺขเว  สุคโต  -ภิกษุทั้งหลาย,  นี่แหละคือพระสุคต. 

 
และตรัสตอไปวา  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สุคตวินโย  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  

ระเบียบ  วินัย  ของพระสุคตนั้นเปนอยางไรเลา?  แลวก็ตรัสตอบวา :  โส  ธมฺมํ   
เทสติ  อาทิกลฺยาณํ  มชฺเฌกลฺยาณํ  ปริโยสานกลฺยาณํ  –ตถาคตยอมแสดงธรรม 
งดงามในเบื้องตน  งดงามในทามกลาง  งดงามในเบื้องปลาย.  สาตฺถํ  สพยชนํ  - 
ประกอบดวยอรรถ  ประกอบดวยพยัญชนะ,  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  พรหมฺจริยํ 
ปกเสติ  -ทรงประกาศซึ่งพรหมจรรย  บริสุทธิ  บริบูรณ  สิ้นเชิง,  อยํ  ภิกฺขเว 
สุคตวินโย  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  นี่แหละคือระเบียบ  วินัย  ของพระสุคต. 
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ขอใหทานทั้งหลายจับใจความสําคัญใหไดวา  ในที่นี้พระองคทรงยกสิ่ง  ๒  สิ่ง 
ขึ้นมาเปนตัวเรื่อง  คือวา  พระสุคตเองนั้นอยางหนึ่ง,  ระเบียบ  วินัย  ของพระสุคตนั้น 
อีกอยางหนึ่ง.  ถาทั้งสองยางนี้ยังมีอยูในโลก  ก็จะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลความสุข 
แกเทวดา  และมนุษย  ซึ่งเปนการอนุเคราะหโลก. 

 
สําหรับองคพระสุคตนั้น  ก็คือพระพุทธเจา  อยางที่เรารูจักกัน  ใน 

พระพุทธคุณทั้งเกา  ทองกันอยูทุกคืน.  ระเบียบ  วินัย  ของพระสุคตนั้น  ก็คือ 
คําที่ไดยิน  ไดฟงอยูเสมอวา  ธรรมวินัย  คือคําสั่งสอนหรือพรหมจรรย  ระบอบการ 
ประพฤติปฏิบัติ  ที่ทรงแสดงไวดี  ตามที่เคยไดยินวา  สฺวากขาโต  แปลวา  กลาวไวดี 
แสดงไวดี.  ถาใครไมรูวาแสดงไวดี  หมายความวาอยางไร?  ก็รูไดโดยความขอนี้.  
แสดงไวดีคือ  งดงามไพเราะในเบื้องตน  ทามกลาง  เบื้องปลาย,  จะสอดคลอง 
กันดวยความหมาย  และหัวขอยอ  และบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง  ที่วาดับทุกขไดจริง .  
นี้จึงเรียกวาแสดงไวดี  กลาวไวดี.  ระเบียบวินัยนี้ของพระสุคตกับพระสุคตเอง  มีรวมกัน 
เปน  ๒  อยาง  ;  แตวาความสําคัญอยูที่  การมีระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นอยู 
ในโลก,  นั้นคือ  อัตถะ  หิตะ  สุขะ  -คือความสุข  ประโยชนเกื้อกูลของโลก 
ของเทวดา  และมนุษย. 

 
ขอน้ีก็ควรจะเขาใจไดเองวา  ทําไมจะตองพูดวาทั้งเทวดาและมนุษย.  

ถาจะมาพูดอยางตรงไปตรงมา  ตามความคิดเห็นก็คือวา  :  ทั้งของคนที่ยังลําบาก  และ 
ทั้งของคนที่สบายแลว.  คนในโลกนี้มันก็มีอยู  ๒  พวกเทานั้น  คือ  คนที่ลําบาก 
อยูนี้คือมนุษย,  คนที่สบายแลวก็คือเทวดา  ;  แตวาทั้งเทวดาและมนุษยนี้ยังไมได 
รับประโยชนสูงสุด  ที่จะไดรับจากพระธรรม  ;  ฉะนั้นพระองคจึงทรงแสดงธรรม 
ชนิดที่ทั้งคนที่ยังลําบาก  และคนที่สบายแลวนั้น  จะไดรับประโยชนอยางยิ่งหรือสูงสุด. 

 
เดี๋ยวนี้เขาใจกันไปเสียเลยวา  เทวดานี้มีอะไรดี  ๆ   เปนที่พอใจถึงที่สุดเสียแลว,  

ก็เลยไมตองทําอะไร  มากไปกวาอยากจะเปนเทวดา.  ทําบุญสักหนอยก็อธิษฐานวา 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๑ ๑๘

ใหไปเปนเทวดา,  บางคนก็สรางบานเล็ก  ๆ  ใหเทวดาอยูที่ประตูบาน  หรือในเขตบาน 
ของตน.  นี่ก็คลาย  ๆ  กับวาหลงใหลในเทวดากันเสียในลักษณะอยางนี้. 

 
ทีนี้เมื่อถือตามพระพุทธภาษิตนี้  มันก็ยังเปนไปไมได,  ใชไมได,  ไมไหว,  

สําหรับมนุษยและเทวดาแบบนั้น,  ที่ถูกตองประพฤติพรหมจรรยตามที่ไดแสดง 
ไวแลวคือ  ตามรายละเอียดที่วาบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงนี้  คือดับทุกขไดหมดจด 
สิ้นเชิง,  ไมมีความทุกขอะไรเหลือท้ังของมนุษยและเทวดา.  นั่นจึงมีเหตุผลท่ีจะกลาววา 
การมีระเบียบวินัยของพระสุคตนั้น  คือความสุขของโลก,  ไมใชวาเปนเทวดา 
แลวก็จะหมดปญหากัน. 

 
อยางนี้ใครจะมองเห็นเปนพระพุทธจริยาหรือไม?  คนที่เห็นแกตัว  เขา 

ขางตัว  ก็คงจะมองไมเห็นวาเปนพุทธจริยา  ;  จะเห็นเปนธรรมชาติ  ของธรรมชาติ 
หรือกฎเกณฑของธรรมชาติ.  แตเราจะมองกันใหละเอียดสักนิดหนึ่งวา  มันเกี่ยวของกับ 
การที่มีพระพุทธเจาขึ้นมาในโลก,  แลวพระพุทธเจาทานตองทําหนาที่อยางพระพุทธเจา 
ถาไมอยางนั้นก็ไมเรียกวาพระพุทธเจา.  ขอที่การกระทําของพระพุทธเจาทําใหโลก 
มีความสุขมีอะไร  นี่เราก็เรียกวาพุทธจริยา. 

 
ขอรองอีกครั้งหนึ่งวา  อยามองพุทธจริยากัน  เหมือนกับวาในหนังสือ 

แบบเรียน  ที่ลูกเด็ก  ๆ   ก็เคยอานกันเพียงเทานั้น  ;  เปนคนโตแลว  ควรจะมองพุทธจริยา 
อยางที่คนโต  ๆ  เขามอง  คือเห็นวา  การที่มีธรรมะของพระสุคตอยูในโลกนั้น  คือตัว 
ความสุขของโลก  ;  แลวก็พูดไดอยางกําปนทุบดินวาถาธรรมะมีอยูในโลกก็ยอมหมายความ 
วาโลกไดประพฤติธรรม  อยาไดไปเขาใจวาจะมีธรรมอยูในโลกได  โดยไมมีคนประพฤติ 
ธรรม  โดยไมตองมีใครประพฤติธรรม.  ถาพูดวาระเบียบวินัยของพระสุคต 
มีอยูในโลก  ก็ตองหมายความวามีคนประพฤติตามระเบียบวินัยของพระสุคต  ;  
ไมใชเขียนหรือพิมพเปนเลมหนังสือใสไวในตูเต็มตู  แลวก็จะเรียกวามีระเบียบ 
วินัย  ของพระสุคตอยูในโลก  ! 
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เดี๋ยวนี้ก็มีขอเท็จริงพิสูจนไดพอแลว  ที่วามีพระไตรปฎกจะท วม โลก 
อยูแลว  โลกนี้ก็ยิ่งมีอาการเปนบาหนักข้ึน  เพราะมันคนละเรื่องกันอยางนี้.  ที่ถูก 
จักตองมีการประพฤติตามระเบียบวินัยของพระสุคต  จึงจะกลาวไดวา  มีระเบียบวินัยของ 
พระสุคตอยูในโลกนี้  ;  และนี้เปนพุทธจริยาที่เปนอนันตกาล  หรือตลอดกาลไมสิ้นสุด.  
แมวารางกายของพระพุทธเจาจะลวงลับไปแลว  แตพระพุทธองคจริงนั้นยังอยู 
เหมือนที่ไดกลาวแลวทีแรก.  ถาวามีผูประพฤติปฏิบัติชนิดที่ใหพระธรรมมีอยู 
ในโลก  โลกนี้ก็มีพระธรรม  โลกนี้ก็มีความสุข.  ฉะนั้นเมื่อถือตามพระพุทธภาษิต 
นี้ก็ตองถือวา  มีการประพฤติ  ในระเบียบวินัยของพระตถาคต  ไมใชมีแตสมุด  กระดาษ 
อยูบนหลังเตา๑  เหมือนที่เราเขาใจกันดีอยูแลว. 

 
๕.  พุทธภาวะ  ปรากฏไดยาก 

ทีนี้เราจะพูดในหัวขอตอไปวา  การปรากฏของพระพุทธเจานั้น  มีขึ้น 
ไดโดยยาก.  ขอน้ีมีความหมายซับซอน  ขอใหจําใหดีวา  การปรากฏของพระพุทธเจา 
มีไดยาก. 

 
คนทั่วไปก็จะคิดวา  หลายกัปปหลายกัลป  จึงจะเกิดพระพุทธเจาสักทีหนึ่ง ;  

นี้มันลูกเด็ก  ๆ  อมมือพูด  ความจริงจะตองลึกซึ้งกวานี้  คือวาในโลกนี้,  คือในอัตภาพ 
รางกาย  ระบบชีวิตจิตใจของคนเรานี้  ยากที่จะมีเวลา  อันจะเปนการปรากฏของ 
พระพุทธเจา  ;  เพราะวา  ในสังขารรางกายนี้  มันมีความชินแตอนุสัย  แต 
สังโยชน,  มันคอยแตจะเกิด  กิเลส  อวิชชา  ;  ไมเปนพุทธะ  ไมเปนพุทธิ 
ขึ้นมาได,  โอกาสที่จะเปนพุทธะ  พุทธิ  ขึ้นในใจของคน  ๆ  หนึ่ง  แตละวัน  ๆ  นี้ยาก 
แสนยาก.  ขอใหถือความหมายนี้ดีกวา  ที่วาจะถือเอาตามความหมายธรรมดาสามัญ. 

 
 

                                                
๑  เปนภาพเขียนฝาผนัง  คนถือวาคัมภีรตาง  ๆ  บนหลังเตานั้นคือพระธรรม.  แตเตาดาคน  วาฉัน 
ตางหากเปนตัวธรรม,  บนหลังฉันนั้นมันกระดาษตางหาก  (ผูจัดพิมพ) 
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แตแมจะถือเอาความหมายธรรมดาสามัญ  ก็ตองถือวายังยากอยูนั่นแหละ 
ที่  พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นมาในโลกสันนิวาส  ในโลกธาตุนี้  เปนไปไดยาก  ;  ถึง 
แมพระพุทธเจาก็ไดตรัสขอความในทํานองนั้นไวดวยเหมือนกัน.  พระพุทธเจาทาน 
ตรัสวา  :  เอกปุคฺคลสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาโว  ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  
การปรากฏของบุคคลเอกมีไดยากในโลกนี้  กตมสฺส  เอกปุคฺคลสฺส  -บุคคลเอกชนิดไหน 
กันเลา?  ตถาคตสฺส  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  -บุคคลเอกคือ  ตถาคตที่เปนอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา.  ถาพูดอยางโลกธรรมดา,  โลกมนุษยในประวัติศาสตรของมนุษย 
ที่ไมรูกี่หมื่นกี่แสน  กี่ลานป,  มันยากที่จะเกิดมีบุคคลประเภทที่เรียกวา  อรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  หรือบุคคลเอก  ในภาษาคน  ในภาษาความหมายธรรมดา.  ความ 
ยากลบากนี้  มันมีอยู,  ก็ดูซิ,  ถาเอาเวลาเปนเกณฑ  ก็เปนเวลาหลายกัปป  หลายรอย 
หลายพันกัปป  จึงจะเกิดพระพุทธเจาสักทีหนึ่ง,  นี้ตามท่ีเขาวาไว  ตามธรรมเนียม 
เราก็พอจะมองเห็นได  หรือวา  พอจะเชื่อวา  คงจะเปนอยางนั้น  ; 

 
แตที่ใกล  ๆ  เขามาก็มีอยูวา  พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกแลว  มีชีวิตอยูนี่ 

แตวานอยคนนักที่จะรูจัก  และยอมรับเอาพระพุทธเจา. 
 
อยาเขาใจวา  ในประเทศอินเดีย  ในสมัยที่พระพุทธเจายังมีพระชนมอยูนั ้น 

ทุกคนเขายอมรับนับถือพระพุทธเจา.  ถาคํานวณดูแลวจะนาใจหาย  :  เมื่อไปเทียบ 
กับคนทั้งหมดแลว  มีไมกี่เปอรเซ็นตที่รูจักพระพุทธเจา,  นอกนั้นเขาไมไดนับถือ 
พระพุทธเจา  เขาถือศาสนาอื่น  หรือไมถือศาสนาอะไร,  นี้มีอยูเปนอันมาก.  ถาวา 
จะเปรียบกันเหมือนที่เราชอบเปรียบวา  :  มีดอกบัวที่จมอยูใตนี้  เปนอาหารของ 
เตาปลา,  มีดอกบัวที่กลัวจะโผลพนน้ํา,  มีดอกบัวที่พอโผลพนน้ํา,  และมี 
ดอกบัวที่ยังเหลือแตพอถูกแสงแดดแลวจะบาน  ;  อยางนี้  เมื่อกลาวตามหลักนี้แลว 
ดอกบัวที่พอถูกแสงแดดแลวจะบานทันทีนั้นมีนอยนัก  นอยเกินไป  ;  มันมีแตดอกบัว 
ที่ไมอาจจะโผลพนน้ําเสียมากกวามาก. 
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นี้คือขอท่ีคนในสมัยพุทธกาลนั้น  มีสวนนอยที่นับถือพระพุทธเจ า   รู จ ัก 
พระพุทธเจา  ;  สวนที่ไมรูวา  พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกนี้แลวนั้นมีจนวนมากกวา.  
นี้จึงกลาวไดวาเปนการยากที่จะปรากฏ  ;  การปรากฏของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานี้ 
ยากที่จะปรากฏขึ้นในหมูคนโง.  เมื่อคนพากันโงเต็มไปหมดทั้งบานทั้งเมือง  แลว 
พระพุทธเจาจะปรากฏไดอยางไร  :  ไมมีใครรูจัก  จะเรียกวาปรากฏไดอยางไร  ;  แลว 
ก็ถือกันวา  ในโลกนี้สมัยนั้นกําลังมืด,  โลกนี้กําลังเปนกลียุค  ก็หมายความวา 
คนทั้งโลกนั่นแหละมืด  มืดถึงขนาดที่วา  พระพุทธเจาตรัสรูแลวใหม  ๆ  คิดวา  “ไมสอน 
ละเวย  เพราะนอยคนเหลือเกินที่จะรูได”  นี่กวา  ยากที่จะปรากฏ  มีความหมาย 
อยางนี้. 

 
ใกลเขามาอีกก็หมายความวา  ในโลกนี้,  ในโลกอัตภาพ  จิตใจ  รางกาย 

ที่ยาววาหนึ่งนี้  รางกายคนเปน  ๆ  ที่ยาววาหนึ่งนี้  ก็ยากที่ความรูสึกที่เปนพุทธะ 
จะปรากฏได  ;  แมผูที่อางตัววาเปนอุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ  สามเณรนี้,  ใน 
รางกายของคนที่เรียกตัวเองอยางนี้  ก็ยากที่วา  พุทธภาวะจะโผลขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง,  
ครั้นโผลแลวก็ยังจะลับหายไปเสียอีกดวยก็ได  เพราะไมถึงขนาดที่อาจจะกลาวไดวา 
 “ที่แทจริง”. 

 
เราจะมองดูพระพุทธเจากันในทุกแงทุกมุม  อยางที่กลาวมานี้  ในฐานะ 

เปนบุคคลอยางคนธรรมดานี้ก็ได,  ในฐานะที่วาเปนพุทธภาวะ  คือพุทธะองคจริง 
ในจิตใจมนุษยนี้ก็ได.  ทั้งสองประเภทนี้ยากทั้งนั้น  ยากที่สุด  ยากเหลือที่จะประมาณ 
ที่จะแสดงออกมา  ที่จะโผลออกมา.  คนโดยมากก็ไมเห็น  ไมรูสึกวายาก  ;  มัวแตคิดวา 
ที่ไหน  ๆ  ก็มีการพูดถึงพระพุทธเจา  มีนั่นมีนี่  มีพระพุทธรูปจะทวมโลกอยูแลว  ก็เลย 
ไมเห็นความสําคัญ  ไมเอาใจใส  ใหสมกับท่ีวาเปนการยากที่จะปรากฏ.  ในที่นี้ทรงใช 
คําวา  เอกปุคฺคลสฺส  คือบุคคลเอก  เปนบุคคลเอก. 
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คําวา  เอก  นี้มีความหมายไดหลายทางเหมือนกัน  คือวา  เอกมีคนเดียว 
ก็ได  เอกไมมีใครเหมือนก็ได  ;  หรือเอกคนเดียว  ก็ยังมีความหมายหลายทาง 
คือวาคนอื่นทําไมได  ทําไดคนเดียว  ไปไดคนเดียว  ;  อยางนี้ก็ได.  ฉะนั้นไปดู 
ใหดี  ๆ,  ไปพิจารณาดูใหดี  ๆ  กวา  “บุคคลเอก”  นี้  มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกิน 
จึงเปนการยากที่จะมีขึ้นมาในโลก  :  โลกทั้งหมด  ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลกก็ได,  
หรือวาในโลกแคบ  ๆ  เดี๋ยวนี้ก็ได,  หรือวาในโลกที่เปนรางกายที่ยาววาหนึ่งนี้ก็ได  ;  
เปนการยากตรงที่  สิ่งที่เรียกวาพุทธะนั้นจะปรากฏออกมาได.  เรามันฉลาดไป 
ตามแบบของเรา   เราจึงไมรู ส ึกว ามีไดยากรู ส ึกวามีไดง าย  ไมสนใจ  เลยไมได 
รับประโยชนอะไรจากการเกิดของบุคคลคนเดียว  ที่มีไดยากในโลก. 

 
อาการอันนี้เราจะไมเรียกวาพุทธจริยาโดยเจตนา  แตก็เนื่องกันอยูกับสิ่งที่ 

พระพุทธเจาทานประพฤติทานกระทํา  ;  คือวา  แมวายากที่ใครจะเห็น  จะรูจัก 
รับเอาได  ทานก็ยังทํา  ทานก็ยังพยายามสั่งสอน  เพื่อใหพุทธะปรากฏออกมาให 
ไดแมแกคนสักคนหนึ่ง. 

 
ขอนี้มีคติที่สําคัญซอนอยูในนั้นวา  แมวาจะไมคอยมีใครเขาใจ  สอนแลว 

เหนื่อยเปลา  ไมมีอะไรที่เปนชิ้นเปนอัน  แตถาเปนธรรมที่บริสุทธิ์แลว  ควรคิดวาตอง 
สอน  ตองพยายามสอน  ใครจะรับเอาได  หรือไมรับเอาได  ก็จะตองสอน  ;  เพราะวา 
เปนหนาที่  ที่พระพุทธเจาจะตองสอน  แลวก็เปนหนาที่ของสาวกของพระพุทธเจา 
ที่จะตองสอน. 

 
อยาไปคิดวา  ตอเมื่อคนรับจะสามารถรับเอาไดมาก  ๆ   เขาใจไดมาก  ๆ  อึกทึก 

ครึกโครม  เต็มไปดวยเกียรติยศ  ชื่อเสียง  ลาภสักการะแลวจึงจะสอน  ;  อยางนั้น 
เลิกพูดกัน  ไมเกี่ยวกันกับเรื่องนี้.  ขอใหถือวา  แมยากที่สุด  แตถึงอยางนั้นก็ตองทํา 
ใหสมกับวา  ยิ่งยากเทาไรก็จะตองยิ่งทําใหดีเทานั้น.  ขอใหถือเอาคติของคําที่มีวา 
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ความยากที่จะมีไดนั่นแหละ  วาหมายความวา  เปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุด  ที่ดีที่สุด 
เหนือการตีคา  หรือราคา.  เดี๋ยวนี้เรามันหลง  ในลักษณะที่กลับตรงกันขาม  ;  
อยาเพอทะนงตัวไปนัก  เรานั้นกลัวหลงชนิดที่วา  เอากลางวันเปนกลางคืน  เอากลางคืน 
เปนกลางวันอยูอยางไมรูสึกตัว. 

 
๖.  ทรงเห็นกลางวันเปนกลางวัน  กลางคืนเปนกลางคืน 

 
พอดีมาถึงขอตอไปนี้คือ  เรื่องความหลง 
 
พระพุทธเจาทานตรัสแกพราหมณคนหนึ่งวา  :-  “ดูกอนพราหมณ,  

สมณะพราหมณพวกหนึ่ง  เวลากลางคืนแท  ๆ  เขาก็เขาใจไปวา  เปนเวลากลางวัน,  
เวลากลางวันแทๆ  เขาก็เขาใจไปวา  กลางคืน,  สวนเราตถาคต  ยอมเขาใจ 
กลางคืน  วาเปนกลางคืน  ยอมเขาใจกลางวัน  วาเปนกลางวัน”.  นี้ฟงดูเผิน  ๆ  แลว 
นาหวัว  ;  พระพุทธเจาทานรูวา  กลางคืนเปนกลางคืน  กลางวันเปนกลางวัน  ;  เดี๋ยวนี้ 
ใคร  ๆ  ก็อาจจะยกตัวเองเปนพระพุทธเจากันหมด  เพราะวาที่นั่งที่นี่  ใครบางที่ไมรูวา 
กลางคืนเปนกลางคืน  กลางวันเปนกลางวัน.  แตวาความหมายอยางที่ทานตรัสน้ีเปน 
ความหมายในภาษาธรรม  :  เปนกลางวันของโพธิ,  เปนกลางคืนของอวิชชา  ;  
พอไปกลับกันเสีย  โพธิหรือปญญานั้นเปนอวิชชา,  อวิชชาเปนโพธิ  หรือปญญา  ;  
พระพุทธเจาทานจึงตรัสในรูปอยางนี้  ถาฟงไมดีก็คลาย  ๆ   กับวา  เปนคนที่ไมมีความหมาย. 

 
ในที่สุดตรัสวา  :  เมื่อใคร  ผูใด  จะเรียกใคร  ใหเปนการถูกตองวา  ใคร 

เปนสัตวผูมีความไมหลงอยูเปนปกติ  ดังนี้แลว  เขาพึงเรียกวาตถาคตวา  :  อสมฺโมห- 
ธมฺโม  สตฺโต  -สัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา,  โลเก  อุปฺปนฺโน  –เกิดขึ้นแลว 
ในโลก  ;  พหุชนหิตาย  -เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน,  พหุชนสุขาย  –เพื่อ 
ความสุขแกมหาชน,  โลกานุกมฺปาย  -เพื่ออนุเคราะหแกโลกทั้งหลาย,  อตฺถาย 
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-เพื่อประโยชน,  หิตาย  -เพื่อเกื้อกูล,  สุขาย  -เพื่อความสุข,  เทวมนุสฺสานํ 
-ทั้งแกเทวดา  และมนุษย. 

 
ถาจะเรียกใครสักคนหนึ่งวา  เปนสัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา,  คือ 

ไมเห็นกลางวันเปนกลางคืน  ไมเห็นกลางคืนเปนกลางวัน,  แลวก็บอกถูกวา  อะไร 
เปนกลางคืน  อะไรเปนกลางวัน,  และสัตวทั้งหลายจะไดรับประโยชนเกื้อกูล  พน 
จากทุกขได.  ใครจะเปนบุคคลอยางนั้น  ;  ก็ตรัสวา,  มเมว  ตํ  สมฺมา  วทมาโน  
วเทยฺย  อสมฺโมหธมฺโม  สตฺโต  -เมื่อเขาจะกลาวใหถูกตอง  จงกลาววา  เราตถาคต 
เปนสัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา,  ตถาคตเปนผูที่ไมหลงเอากลางวันเปนกลางคืน 
เอากลางคืนเปนกลางวัน  เหมือนคนอื่นและพราหมณทั้งหลายเหลาอื่น. 

 
มีขอความมากมายหลายแหง  ที่ถาวาฟงไมดีแลวก็จะรู สึกไปใน 

ทํานองวาพระพุทธเจานี้ตรัสถอยคําหยาบคาย  ยกตนขมทาน  หรืออะไรทํานองนั้น  ;  
แตวามีขอความอยางอื่นอีกมากกวา,  หรือมีเหตุผลอยางอื่นอีกมากกวา,  ที่แสดงวา 
จําเปนจะตองตรัสอยางนี้แกบางคน  ในบางกรณีก็ตองตรัสตรง ๆ อยางนี้ ;  ไมใช 
เปนเรื่องของบุคคลผูมีกิเลส  ซึ่งเปนเหตุใหยกตนขมทาน.  และขอความเรื่องนี้ก็ขอให 
ถือวา  เปนเรื่องรวมอยูในกลุมน้ัน.  ขอที่พระพุทธเจาทานทรงประกาศอยางกลาหาญวา 
เปนอยางนั้น ๆ  อยางนั้น  ๆ  เปนธรรมเนียม  เปนระเบียบ  หรือวาเปนธรรมดาของ 
พระพุทธเจาดวย  ซึ่งมีอีกมากมายหลายอยาง  ที่จะบรรลือสีหนาท  ประกาศพรหมจักร 
วาตถาคตเปนอยางนั้น ๆ  ;  ยังมีอีกมาก. 

 
ขอท่ีพระองคไมทรงหลงเอากลางคืนเปนกลางวัน  เอากลางวันเปนกลางคืน 

แลวก็ทําใหสาวกทั้งหลายของพระองค  รูจักถูกตองตามที่เปนจริงอยางนั้นดวย  นั้นเปน 
พุทธจริยา,  แลวก็ตองเปนพุทธจริยาตลอดกาล  ;  ไมใชพุทธจริยาชั่ววาคนนั้นยังอยู, 
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คนนี้ไดรับ  ;  แตเปนเหมือนกับของสถาบัน  อยางที่วา  สิ่งที่เรียกวาพระพุทธเจา 
ในที่นี้  ตองเปนสิ่งที่จะมีอยูตลอดกาล.  โดยอาศัยหลักอะไร?  ก็อยางที่วามาแลว  ;  
 “ฉันอยูกับพวกเธอตลอดกาลนี้”  อยางนี้. 

 
ขอท่ีเราจะเปนพวกที่หลงเห็นกลางวันเปนกลางคืน  เห็นกลางคืนเปนกลางวัน 

หรือไมนั้นก็ไปทดสอบตัวดู.  ถาเรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยูแลว  มันก็เห็นกลางวันเปน 
กลางคืน  เห็นกลางคืนเปนกลางวัน  บางบางคราว  หรือบางกรณี,  หรือวาจะเปน 
สวนมากหรือท้ังหมดดวยซ้ําไป.  ภาษาที่เราพูดกันในโลกนี้ตามธรรมดาก็วา  เห็นผิด 
เปนถูก  เห็นถูกเปนผิด  นี้หมายความวาอยางนี้,  แตใชเปนสํานวนอีกอยางหนึ่ง 
ก็วา  เห็นกลางวันเปนกลางคืน  เห็นกลางคืนเปนกลางวัน. 

 
กลางคืนมืดไดแกอวิชชา  กลางวันสวางไดแกโพธิ  ;  ทีนี้โพธิจริง  

ก็เปนโพธิจริง,  ถาโพธิไมจริง  แตเจาตัวคิดวาโพธิจริง  ก็เปนโพธิไปไมไดเหมือนกัน  ;  
เพราะเขาเห็นเพียงเทานั้น  แลวเขาก็ทําไปตามนั้น.  ฉะนั้นตองเอาโพธิจริงกัน,  ถา 
โพธิจริงตองอาศัยพระพุทธเจาอีก.  นี่คือขอท่ีวา  ทานเปนผูสองแสงสวางดวยตะเกียง 
ของทานคือ  ระเบียบ  วินัย  ของพระตถาคต  ที่วาเมื่อตะกี้  ที่วา  :  เพราะทุกขมีอยู 
ในโลก  ตถาคตจึงเกิดขึ้น  และธรรมวินัยของตถาคตจึงสองแสงอยูได.  นั่นคือ 
ตะเกียง  ไดแกพระธรรมวินัย  ;  ถามีอยูคนก็เห็น  กลางวันเปนกลางวัน  กลางคืน 
เปนกลางคืน.  นี่เปนพุทธจริยาอันหนึ่งดวย  ในความหมายอยางนี้  ซึ่งถาเรายังมอง 
ไมเห็น  เราก็เปนลูกเด็ก  ๆ  เห็นพระพุทธเจาอยาง  ลูกเด็ก  ๆ.  ก็ใหไปทดสอบตัวเองดู 
อยาเพอประมาทวา  เราเห็นกลางวันเปนกลางวัน  เห็นกลางคืนเปนกลางคืน 
อยางถูกตองแลว  ;  นั่นเปนเรื่องทางวัตถุยังไมตองจริงจัง. 

 
๗.  เปนพระพุทธเจาดวยการมองสัตวโลกกอนมองตัวเอง. 
ขอตอไปก็อยากจะพูดถึง  โดยหัวขอวา  พระพุทธเจาทั้งหลาย  จะทรง 

ปรารภถึงสรรพสัตว  กอนปรารภถึงพระองคเอง. 
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คนโดยมากเขาคิดวา  พระพุทธเจาออกบวช  คนหาการตรัสรูนั้น  เพราะ 
เห็นแกพระองคเอง  หรือเห็นแกพระองคเองกอน  แลวก็เห็นแกคนอื่นทีหลัง  ;  แตแลว 
มันแปลกประหลาดคือ  มีพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจาตรัสเลาเรื่องของพระพุทธเจา 
ทุกพระองค  จะปรารภสัตวทั้งหลายกอน  แลวจึงปรารภตัวเอง  ;  อยางนี้รวมทั้ง 
พระพุทธเจาผูกลาวเอง  และพระพุทธเจาทุกพระองค  ;  แตขอความที่กลาวเริ่มข้ึนดวย 
พระพุทธเจาองคอื่น  ๆ  กอน. 

 
ที่ตรัสโดยละเอียด  มีขอความอยางนี้วา  :  “เมื่อพระผูมีพระภาคอรหันต- 

สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ยังไมตรัสรู,  กอนแตการตรัสรูยังเปนโพธิสัตวอยู 
ความปริวิตกนี้ไดเกิดขึ้น  แกพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีนั้น  วา  กิจฺฉํ  วตายํ   
โลโก  อาปนฺโน  -สัตวโลกนี้หนอ  ถึงแลวซึ่งความยากลําบาก  ;  ชายติ  จ  –เกิด 
อยูดวย,  ชรายติ  จ  -  แกอยูดวย,  มิยฺยติ  จ  -  ตายอยูดวย,  จวติ  จ  -  เคลื่อน 
อยูดวย  อปฺปชฺชติ  จ-บังเกิดใหมดวย,  อถ  จ  ปนิมสฺส  ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณํ  
นปฺปชนาติ  ชรามรณสฺส,  -แมอยางนั้นแลว  สัตวเหลานั้นก็ยังไมรู ซึ่งอุบายเปน 
เครื่องอออกไปจากทุกขนี้  คืออยากจาก  ชาติ  ชรา  มรณะ  ;  กุทาสฺสุ  นาม  อิมสฺส 
ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณ  ปฺายิสฺสติ  ชรามรณสฺส.  -การออกไปจากทุกขนี้  จากชาติ 
ชรา  มรณะ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น  จะปรากฏไดอยางไรหนอ  ดังนี้. 

 
นี่ลองฟงดู ใหดี เถอะวา   กุทาสฺสุ   นาม   อิมสฺส   ทุกฺขสฺส   นิสฺสรณํ  

ปฺายิสฺสติ  ชรามรณสฺส  ;  สํานวนอยางนี้พูดเปนเรื่องเห็นอกเห็นใจคนอื่น  ;  
ทั้งที่ตัวเองก็ยังไมเปนพระพุทธเจา  ไปปรารภความเห็นใจผูอื่นวา  เขาไมเห็นอุบาย 
เปนเครื่องออกไปจากทุกขนี้แลว  การทําตนใหออกไปไดจากทุกขนี้  จะปรากฏ 
ไดอยางไรหนอ?  แลวก็ตรัสถึงพระพุทธเจาองคอื่น  ๆ  ก็มีปริวิตกอยางนี้,  พระองคเอง 
ก็มีปริวิตกอยางนี้  ;  คลาย  ๆ  วาเหลียวดูทีเดียวทั้งโลก  แลวก็เห็นลักษณะอยางนี้ ;  
แลวก็รูสึกคลาย  ๆ  กับวา  เศรา  หรือ  หวั่นวิตก  วานี่จะรอดไดอยางไรกัน,  มันมัว 
แตเปนอยางนี้  อยูอยางนี้อยู  แลวจะรอดไดอยางไรกัน. 
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ขอความนี้แสดงใหเห็นวา  พระพุทธเจามีพระทัยใหญหลวง  คือมอง 
ไปยังผูอื่นมากกวาที่จะมองแตตัวเอง  ;  หรือถามิฉะนั้นก็มองพรอมกันเลย  ;  แต 
ขอท่ีวา  “คนอื่น”  นั้นมากนัก  ทําใหรูสึกวาเปนปญหามาก.  ฉะนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ 
ที่ไมเห็นแกตัวถึงขนาดนี้  จึงจะเห็นแกคนอื่น  ;  เห็นแกคนอื่นคือเห็นความทุกขยาก 
ของคนอื่น  จนลืมตัวเอง,  นี้ก็เปนพุทธจริยา.  ถาวาจิตใจไมสูงขึ้นมาถึงขนาดนี้ 
จะไมมีลักษณะของพุทธจริยา  ;  ก็คือพวกเราคนธรรมดาสามัญ  จะเห็นแกตัวเองกอน 
มองคนอื่นทีหลัง  แมวาเรามีคนเดียว,  เขานั้นมีตั้งมากมาย. 

 
ปญหาอยางนี้เปนปญหาที่เรียกวา  "ตลอดกาล”  ;  เดี๋ยวนี้บานเมือง 

ของเราเจริญไมได  ก็เพราะวามีแตคนที่มองดูตัวเองเทานั้น  ไมไดมองทั้งหมด .  
เรื่องเล็ก  ๆ  นอย  ๆ  อยาวาแตเรื่องของบานเมือง  แมเร่ืองในครอบครัว  ก็ยังมีลักษณะ 
อยางนี้  คือไมมองผูอื่นกอน,  แลวลืมไปเลย  ไปมองแตตัวเอง  ยึดมั่นตัวเอง  แลว 
ก็ลืมคนอื่นไปเลย.  ถาไมเปนอยางนี้  ก็ยอมจะไมมีอาการที่เรียกวากระทบกระทั่งกัน 
แมแตในครอบครัว. 

 
ขอใหเห็นวาสัตวทั้งหลายนี้มองตัวเองกอน  ;  สวนพระพุทธเจาทั้งหลายนั้น 

ยอมมองทั้งหมด  หรือมองผูอื่นกอน  ;  เลยแยกอาการอันนี้ออกมาเปนพุทธจริยา 
สําหรับเราจะไดรูสึกไววา  ที่เกิดพระพุทธเจาขึ้นมาไดในโลกนี้  ก็เพราะวามีขอเท็จจริง 
อันนี้  ;  คือวาจะตองมีบุคคลชนิดที่มองคนอื่นกอนตัวเอง  และปรารภสัตวทั้งหลาย 
กอนปรารภตัวเอง. 

 
บัดนี้เวลาเหลือนอยแลว  ก็อยากจะพูดอีกสักหนอยถึงขอท่ีวา  การมอง 

ผูอื่นนั้นไดมองไปแมกระทั่งตั้งแตกอนตรัสรู  ;  เหมือนกับวาคนเรายังชวยตัวเอง 
ไมได  ก็จะคิดชวยคนอื่น,  หรือเหมือนกับวา  เรายังยากจนอยู  ทํางานอาบเหงื่อ 
ตางน้ําอยู,  แตแลวก็คิดวา  พอเรามีเงินบางเมื่อไรเราจะชวยคนอื่น.  เดี๋ยวนี้เรามัก 
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จะเห็นแตเรื่องในนิยาย  คําพูดอยางนี้ไมเปนเรื่องจริง.  แตสําหรับพระพุทธเจา  ทาน 
จะมีลักษณะเหมือนอยางที่วามานี้  :  เรารวยขึ้นมาเมื่อไร  เราจะชวยคนอื่นใหรวยหมดเลย 
หรือวา  เราหายลําบากเมื่อไร  เราจะชวยคนอื่นใหหายลําบาก. 

 
๘.  ทรงมอบโลกุตตระใหเปนทรัพยแกทุกคน 
 
ที่ควรทราบตอไปคือ  เปนหนาที่  ที่พระพุทธเจา  จะชวยมากถึงขนาดที่ 

ใหสัตวทั้งหลายทั้งปวงขามวัฎฏสงสารได  ใหพนจากโลกได  ใหอยูเหนือโลก.  หนาที่ 
พระพุทธเจาทานจะตองชวยสัตวทั้งหลายชวยใหอยูเหนือโลก  ;  ก็คิดดูซิวา 
เปนหนาที่อะไร?  มันเปนหนาที่เล็กนอย  หรือวาเปนหนาที่ใหญหลวง  หรือวาสูงต่ํา 
อยางไร  ;  และที่เกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็มีเรื่องนาหวัวคือ  :- 

 
ครั้งหนึ่งพราหมณคนหนึ่ง  เขาไปทูลถามพระพุทธเจาวา  พระสมณโคดม 

บัญญัติทรัพยสมบัติ  สําหรับสัตวทั้งหลายทั้งปวงอยางไร?  พระพุทธเจาทานยังไมตอบ.  
ทานถามวา  แลวก็พราหมณทั้งหลายละ  บัญญัติอยางไร?  พราหมณก็ทูลพระพุทธเจาวา 
ตามแบบฉบับ  คัมภีรอะไรของพราหมณทั้งหลายนั้นก็บัญญัติสิทธิในการขอจากผูอื่น 
นั้นวา  ทรัพยสมบัติของพวกพราหมณ  ;  เมื่อบัญญัติ  คันศร  และลูกศร  นี้วาเปนทรัพย 
สมบัติของพวกกษัตริย  พวกนักรบ  ;  แลวก็บัญญัติการทํานา  และการเลี้ยงสัตว 
นี้วา  เปนทรัพยสมบัติของคนธรรมดา  ทั่วไป  ที่เรียกวาไวศยะ  หรือ  แพศยะ,  
แลวบัญญัติวา  เคียว  กับ  ไมคาน  วา  เปนทรัพยสมบัติของวรรณะ  ศูทร  ของพวกศูทร.  
ที่จริงก็เปนเรื่องที่ถูกตามความจริง  หรือตามกฎที่เปนอยูจริงมากทีเดียว  ที่พวกพราหมณ 
บัญญัติตามนี้. 

 
พราหมณนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจาวา  แลวพระสมณโคดม  มีถอยคําอยางไร 

ในเรื่องนี้.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  อริยํ  โข  ปน  อหํ  พฺราหฺมณ  โลกุตฺตรํ  ธมฺมํ   
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ปฺริสสฺส  สทฺธนํ  ปฺเปมิ  -  “ดูกอนพราหมณ,  เราบัญญัติโลกุตตรธรรม  
อันประเสริฐ  วาเปนทรัพยของคนทุกคน”  โลกุตตรธรรมอันประเสริฐดวยแลว 
ก็เปนทรัพยของคนทุกคน  ;  หมายความวา  พระพุทธเจาทานเปนอยางไร,  ลองคิดดู,  
พวกเราลองคิดดูวา  พระพุทธเจาทานเปนคนอยางไร? 

 
ทําไมพระพุทธเจาทานไมแยกพวกวา  พวกกษัตริย  พวกพราหมณ  พวกแพศย 

พวกศูทร  และตองไปตามนั้น  -  ตามนั้น.  ที่พวกพราหมณเขาวา  ภิกขาจาร  สิทธิ 
ในการขอ  ใหผูอื่นมาเลี้ยงเรานั้น  เปนทรัพยของพวกพราหมณคือ  พวกครูบาอาจารย 
กระทั่งพวกนักบวช.  แลวการใชอาวุธเปนทรัพยสมบัติของพวกกษัตริยพวกนักรบ,  
การทําไรไถนา  เลี้ยงสัตว  นี้เปนของพวกชาวบานธรรมดา,  แลวเคียวและไมคานเปน 
ของพวกกรรมกร. 

 
ขอน้ีหมายความวา  พระพุทธเจาทานไมทรงคํานึงถึงเรื่องนี้  เพราะเปน 

เรื่องเล็ก  ๆ  เปนเรื่องเด็ก  ๆ  มากเกินไป  ไมไดเอาใจใส  ;  ไมเอาใจใสถึงสิ่งที่ 
ประเสริฐท่ีสุด  แลวก็มีไดแกคนทุกคน  คือโลกุตตรธรรม  หรือธรรมะที่ทําใหมีจิตใจ 
อยูเหนือความทุกขทั้งปวง  เหนือโลกทั้งปวง  อยางประเสริฐท่ีสุด  วาสําหรับคนทุกคน.  
ฟงไมดีก็ดูคลาย  ๆ  กับวาจะใหทุกคนบรรลุโลกุตตรธรรมได  ;  แตทานไมไดเล็งถึงขอน้ี 
ทานเล็งถึงขอท่ีวา  ทุกคนควรจะรูจัก  และควรจะพยายาม  และควรจะไดรับสิ่งที่ 
เรียกวาโลกุตตรธรรม. 

 
ขอที่บางคนไมไดรับ  ก็ตามใจเขา  เพราะวาเขาไมเอา  ;  เขาไมเอาจริง 

เขาไมสมัคร  เขายังหลงกลางวันเปนกลางคืน  กลางคืนเปนกลางวัน  แตขึ้นชื่อวา 
ธรรมดาพระพุทธเจาแลว  ก็จะตองหวัง  หรือเผื่อไวใหแกคนทุกคน  วาจะตองไปตามนี้  ;  
เพราะวาพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก  เพื่อจัดเรื่องนี้  ไมใชมาจัดเรื่องทํามาหากิน  เรื่องวัว 
เรื่องควาย  เรื่องอยางที่วามาเมื่อตะกี้. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๑ ๓๐

การที่ทรงมอบโลกุตตระใหเปนทรัพย  หรือเปนมรดกแกคน  
ทุกคน  นี้ก็เปนพุทธจริยา  เพราะวาทรงประสงคอยางนี้  ทรงพยายามอยางนี้,  
มีหลักการอยางนี้,  ทรงมีพุทธจริยาในการที่จะมอบโลกุตตรธรรม  ใหเปนทรัพยสมบัติ 
แกทุกคนในโลก   สมัยนี ้เขาคงจะเร ียกวา   “ของขวัญอันประเสริฐ   หรืออะไร 
ทํานองนั้น  ที่พระพุทธเจามีไวสําหรับทุกคน”  ;  แตแลวคนสวนมากในโลกนี้  เขา 
ไมตองการของขวัญอันนี ้  เขากลับเห็นวาเปนเรื ่องบาๆบอๆ  ไมมีรส  ไมมีชาติ 
ไมมีความสนุกสนาน  ไมมีอะไรที่เขาอยากจะได  นั่นแหละคนที่หลับตา  เอากลางวัน 
เปนกลางคืน  เอากลางคืนเปนกลางวัน  มีจิตใจวิปริตวิตถารเกี่ยวกับโลก  เกี่ยวกับความ 
พนเหนือโลก. 

 
เราควรจะทดสอบตัวเองกันทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้วา  เรายินดีรับทรัพยนี้ 

ที่พระพุทธเจาทรงหวังวา  จะมอบใหแกทุกคนหรือไม  ?  ถาเราไมทําอยางนี้  เราก็ 
กลายไปเปนสาวกของตาพราหมณคนนั้น  ;  เขาชื่อ  เอสุการีพราหมณ  มาโตกับ 
พระพุทธเจาเรื่องนี้  เขารูสึกวาพระพุทธเจาคงไมมีความรูอะไร  ที่ดีไปกวานี้  คือที่ดี 
ไปกวาที ่เขาวา  ฉะนั ้นเราจะตองรู จ ักแง ด ี  หรือสวนดี  หรือวาอะไรที ่เ ป นสวน 
ประเสริฐของพระพุทธเจากันใหถูกตอง  จะไดรับของขวัญจากพระพุทธเจา  และเปน 
สาวกของพระพุทธเจาได  ถาไมอยางนั้นเราก็จะเปนสาวกของตาพราหมณคนนั้นแหละ 
เพราะวาเราก็ประกอบกิจกรรมอยูตามหลักเกณฑของคน  ๔  พวกนั้นแลว,  มันเปน 
อยูแลว. 

 
๙.  พระพุทธเจาไมเกิดข้ึนพรอมกัน  ๒  พระองค 
เรื่องพุทธจริยาตอไปที่เรานาจะนึกคือ  พระพุทธเจาทานตรัสแกพระอานนท 

วา  :-  ดูกอนอานนท,  ภิกษุผูฉลาดรอบรูในสิ่งที่เปนไปได  และในสิ่งที่เปนไปไมได 
นั้น  ภิกษุนั้นจะรูวา  ขอนี้เปนไปไมได  คือขอที่วา  :  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เทฺว 
อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อปุพพํ  อจริมํ  อุปฺปชฺเชยฺยุ  -  ในโลกธาตุเดียวนี้ 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา   ๓๑

จะเกิดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นสองพระองคไมกอน  ไมหลังกัน ,   
วานี้เปนฐานะที่มีไมได  ดูกอนอานนท  านฺจ  โข  เอตํ  วิชฺชติ  นี้เปนสิ่งที่ 
เปนไปได  คือ  ยํ  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เอโก  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อุปฺปชฺเชยฺย  :  
ในโลกธาตุเดียวนี้  มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเกิดขึ้นพระองคเดียว. 

 
คําวา  “โลกธาตุ”  มีความหมายที่เรายังเขาใจกันไมได  ;  แตวามีหลักเกณฑ 

ที่จะจํากัดลงไปไดแนนอนวา  มันตองเปนเขตรับผิดชอบรวมกัน  หรือเนื่องถึงกัน  หรือ 
วา  มีอะไรที่จะตองเปนไปอยางเดียวกัน  นี้เรียกวาโลกธาตุหนึ่งๆ,  ซึ่งรวมทั้ง 
มนุษยโลก  เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  นรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย  
อะไรหมด.  ทั้งหมดนี้เปนกลุมใหญกลุมหนึ่ง  ที่มีอะไรเหมือนกัน  เปนไปดวยกัน 
ตามกฎเกณฑเดียวกัน  ถามีพระพุทธเจา  ก็มีร วมกัน  แยกกันไมได  นี ่ขอบเขต 
เทานี้เรียกวา  โลกธาตุหนึ่ง  ;  มิไดหมายความวาโลกกลม  ๆ  กอนนี้กอนหนึ่ง. 

 
คํานี้  เปนคําพูดในภาษาโบราณ  ในประเทศอินเดีย  สมัยโบราณ  เรียกวา 

โลกธาตุ  เมื่อจะพูดวา  แผนดินไหว  ก็พูดวาโลกธาตุไหว  คือมันไหวทั้งหมดนี ้  ;  
ไมใชไหวเปนจุดเล็กๆ  เปนเรื่องของเด็กอมมือ  เหมือนเรื่องแผนดินไหว  ที่เราเห็นใน 
หนังสือพิมพ.  เมื่อพูดวา  โลกธาตุไหว  ก็คือ  ไหวหมดทั้ง  เทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก  โลกนรก  เดรัจฉาน  เปรต  อสุรกาย  ไหวพรอมกันหมดเลย  ;  นั่นแหละ 
คือโลกธาตุหนึ ่ง   ถามันมีผ ิด   บกพรอง   เส ียหายอยางนี ้  มันก็เนื ่องถึงก ันหมด 
ในสิ่งที่เรียกวา  โลกธาตุหนึ่ง. 

 
อน่ึง  พระพุทธเจาก็มิไดตรัสยืนยันวา  มีเพียงโลกธาตุเดียว  มันจะตอง 

มีหลายรอยหลายพันโลกธาตุ,  หรือบางทีก็หลายหมื่นโลกธาตุ  ;  แตวาในโลกธาตุ 
หนึ่ง  ๆ  นั้น  จะมีพระพุทธเจาไดเพียงพระองคเดียว  นั่นคือเปนสิ่งที่เปนไปได.  
สิ่งที่เปนไปไมไดก็คือวา  การเกิดพระพุทธเจาขึ้นในโลกธาตุหนึ่ง  มากกวาหนึ่งองค 
พรอมกัน  ไมกอนไมหลัง. 
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คําตรัสน้ี  ไมใชมุงหมายไปในทํานองที่วา  จะใหเราแบงพรรคแบงพวก   ;  
แตวาจะตองการใหเราคิดวา  ในโลกธาตุหนึ่งนี้  เรามีอะไร  เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
คือวาเราจะได  หรือจะเสีย  หรือวาจะทุกขหรือจะสุขนี้  มันจะตองอันเดียวกัน  ที่วา 
มีพระพุทธเจาเพียงองคเดียวนี้  หมายความวา  ทานเปน  พระพุทธเจาเพียงองคเดียว 
สําหรับทุกคน  เมื่อตะกี้เราพูดวา  ทานเปนเพื่อนทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร  :  ทาน 
ก็เปนเพื่อนคนเดียวในโลก,  เปนอยางที่เรียกวา  เปนเพื่อนทุกข  เพื่อนยาก  เพื่อน 
ลําบาก  ไมมีใครเสมอเหมือน  ก็เพียงคนเดียวในโลก  หรือวา  ทานก็เปนเพื ่อนที ่ดี 
เปนเพื่อนที่ชวยแกไขใหพนทุกข  ;  ก็นับวาเปนเพื่อนคนเดียว  เทานั้นแหละ  ที่ดีที่สุด 
มีไดเพียงคนเดียว. 

 
เราควรจะมองตรงไปยังพระพุทธเจานี้วา  ทานเปนอะไร  เปนเพื ่อ น 

คนเดียว  ไมมีใครเปรียบ  ไมมีใครเทียบทันได  เหมือนกับเปนคูทุกขคูยาก  ของสัตว 
ทั้งหลาย  ก็มีคนเดียวเทานั้น,  เมื่อตะกี้ก็พูดมาแลวถึงขอที่ตรัสวา  “เพราะไมรู 
อริยสัจจ  ๔  ฉันกับเธอจึงทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร”.  นี่ก็แสดงอาการที่วาเพื่อน 
ทุกขเพ่ือนยากนี้  ก็มีคนเดียว  แมเร่ืองที่จะรอดพนไปไดจากโลกนี้  เปนโลกุตตระ 
ก็มีทานองคเดียว  ที่จะทําใหได  ที่จะชวยใหได  เหมือนกับวา  มีเพื่อนคูสุขคู ท ุกข 
คนเดียวคือพระพุทธเจา  นอกนั้นไมจริง  ;  หรือวาจริงก็ไมถึงขนาด  คือมันเล็กนอย 
เกินไป  เราควรจะมองพระพุทธเจากันในแงนี้  แลวก็จะเกิดผลดีอยางที่วา  จะมี 
ศรัทธา  มีปสันนา  มีความเพียร  มีอะไรตาง  ๆ  มากขึ้นในพระพุทธเจา  และในการ  
ปฎิบัติระเบียบวินัยของพระพุทธเจา. 

 
เอาละเปนอันวา  ในโลกธาตุหนึ่ง  เรามีเพื่อนทุกข  เพื่อนสุข  อยู  

คนเดียวคือพระพุทธเจา  ;  และขอใหถือวาแมนี้ก็เปนพุทธจริยาของทานที่เกี่ยวของ 
กันอยูกับเรา  ถาอนุญาตใหพูดหยาบคายหนอย  ก็จะพูดวาทานมีหนี้บุญคุณที่สุมอยู 
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บนศีรษะของเรา,  ชนิดที่เขาดาใครเขาก็วามันสุมอยูบนกระบาล  เดี๋ยวนี้เราพูดวา 
“มันสุมอยูบนศีรษะ”  ;  แตแลวก็ไมมอง  ไมรับรู  ไมรู  ไมชี้  ในพุทธจริยาเหลานี้  ;  
แลวอะไรจะเกิดขึ้น  หรือวาอะไรจะเปนไปในทางที่นาชื่นใจ  นาปรารถนา. 

 
สรุปรวมความวา  ถาเราไมพยายามที่จะมองพุทธจริยาใหถูก  ใหตรง 

ใหครบ  ใหถวนแลว  เราก็จะเปนอยางนี้อยูเรื่อยไป  นาเศราใจที่วาจะเปน 
อยางนี้อยูเรื่อยไป,  วาลงหลักปกรากลงไปอยางนี้  ไมขยับเขยื้อน  ก็เรียกวาเปนหลักตอ 
ที่ปกแนนลงไปในวัฏฏสงสาร  ถอนไมขึ้น. 

 
อาตมาเห็นวา  วิธีที่จะรอดได  ก็ใหพยายามกันใหมเถิด  คือวาลืมหูลืมตาให 

กวางกวาที่  แลวมา  ใหรูจักพระพุทธจริยา  ใหถึงที่สุดของความหมายของอาการ 
แหงพุทธจริยานั้น  ๆ  นั้นคือการขยับเขยื้อน  ;  คือจะปลอยใหเฉื่อยชาอยู 
เหมือนเดิมไมได  ;  แลวจะเกิดอาการที่กระตุนเตือนใจขึ้นมาเอง.  เพราะวาถาจิตใจ 
มองเห็นอะไรบางแลว  มันก็ทนอยูไมได  ตองมีการเคลื่อนที่ขยับไปตามนั้น  ตามความ 
เห็นแจงเห็นจริง. 

 
เดี๋ยวนี้อาตมารูสึกวา  คนใหความเปนธรรมแกพระพุทธเจานอย  ให 

ความสนใจแกพระพุทธเจานอย  ไมสมกับที่ทานมีพระมหากรุณาธิคุณ,  แลวก็ 
คนในโลก  ในวงกวาง  ในโลกของพุทธบริษัทนี่  กําลังจะเลือนไป  กําลังจะสลายตัวไป.  
คนโบราณในครั้งพุทธกาล  ที่เขาเห็นพระพุทธเจา  เขารูจักพระพุทธเจาเขาเขาใจ 
พระพุทธเจาเขาตองเขาใจขอความเหลานี้คือมองเห็นพระพุทธจริยาเหลานี้จึงไดมีการ 
มอบกายถวายชีวิต  หรือจะเรียกวาอยางไรก็แลวแตจะเรียก  ;เพื่อรับนับถือ  พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  โดยเอาชีวิตจิตใจนี้เปนเดิมพัน  นี้ก็เพราะวา  มองเห็นสิ ่งที่ 
เรียกวา  พุทธจริยาโดยแทจริง  เปนที่ตั้งแหงความเชื่อ  ความเลื่อมใส  ความพยายาม 
กระทําตาม  ;  แลวเรื่องของสติปญญาคอยมาทีหลังเดี๋ยวนี้รูจักบุญคุณ  หนี้สิน. 
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ตามบุญคุณ  ที่พระพุทธเจามีแกสัตวโลก  ใหถูกตอง  ใหตรง  ใหจริง  ใหยุติธรรม 
กันเสียกอน  เร่ืองนี้ก็จะ  ไดเอามาพูดเรื่อย  ๆ   ไป  จนกวาจะรูสึกวา  ผูมีเขาใจ. 

 
นี่คือเหตุผลในการที่วา  ในภาควิสาขบูชานี้  เราจะไดพูดกันแตเรื ่อง 

พุทธจริยา  ไมพูดเรื่องอื่น  และวันนี้ก็ไดพูดมาพอสมควรแกเวลาแลว.  ขอใหทาน 
ทั้งหลายถือวา  พระองคทรงเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยากของเรา  ทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร 
โลกนี้เปนโลกที่มืดที่บอด  จนกวาพระพุทธองคจะมาทรงชวยจุดตะเกียงให  ;  
เพราะเหตุวาโลกมีความทุกข  ทานจึงมา  ทานจึงเกิดขึ้น  ทานจึงจุดตะเกียงขึ้น  ;  ไมใชวา 
ทําโดยไมมีเหตุผลอะไร  เพราะวาความทุกขมันยังมีอยูในโลก  แลวทานก็ยังมีประโยชน 
อยูเพียงนั้น  ;  ฉะนั้นการที่มีดวงตะเกียงของทานอยูในโลก  นี่แหละคือความสุข 
ของสัตวโลกทั้งปวง.  ฉะนั้น  เราตองถือวาทานเปนบุคคลเอกคนเดียวสําหรับเรา 
ไมมีบุคคลใดเอกไปกวาทาน  สําหรับเรา. 

 
เรานั้นมันมีความหลงมหาศาล  ขนาดเห็นกลางวันเปนกลางคืน  ขนาดเห็น 

กลางคืนเปนกลางวัน  มันถึงขนาดนั้น  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงมีหนาที่  ที่จะ 
สงสารสัตวทั้งหลายอื่น  กอนที่จะสงสารพระองคเอง  พระพุทธเจาทั้งหลายจึงปรารภ 
สัตวทั้งหลาย  กอนที่จะปรารภถึงเรื่องตัวเอง  ;  จึงชวยใหหลุดพน  ดวยการ 
สั่งสอนอบรม  ใหมีแสงสวางนี้  จนพนโลก  จนอยูเหนือโลก. 

 
๑๐.  ทานตรัสวา  “พวกเรา”  ในนามพวกเราทั้งหมด. 
เรื่องที่ประหลาดกวานั้นก็คือ  ทานจะใชคําวา  “พวกเรา”  ซึ่งหมายถึง 

พวกเราทั้งหมดในพุทธศาสนา  ในพระไตรปฎกอันมากมายนั้น  เทาที่นึกออกพบอยู 
แหงเดียว  แตอาจจะมีอีกมากแหง. 

 
ในนิทานวัคค  สังยุตตนิกาย  มีขอความแหงหนึ่งที่พระพุทธเจาทานใชคําวา 

 “พวกเรา”  เมื่อทานตรัสถึงตัวทานเอง  ;  เหมือนคนในสมัยนี้ที่เขาพูดในนามสมาคม 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา   ๓๕

หรือในนามอะไรเขาพูดวา  “พวกเรา”.  ยิ่งเปนสํานวนตางประเทศก็ยิ่งพูดวา  พวกเรา.  
พระพุทธเจาทานก็ตรัสคําอยางนั้น  ในเมื่อพูดกับคนนอก  โดยใชคําวา  “พวกเรา”  ;  
เรื่องก็เลยเปนอันวาทั้งหมดนี้  ทั้งพุทธบริษัท  ๔  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา 
รวมอยูในคําวา  “พวกเรา”  .  เพราะฉะนั้นเราควรจะยินดีวา  พวกเราที่นี่  ก็นับอยู 
ในคําวา  “พวกเรา”  ของพระพุทธเจา  ;  แมนักบวชนอกศาสนาลัทธิอื่นเขาปลอมเขามา 
บวชในศาสนานี้  เพื่อท่ีจะขโมยเอาธรรมะในศาสนานี้  ไปสอนเปนของตัว  แตพอมา 
ไดยินพระพุทธเจาตรัสธรรมะตามหนาที่ของทาน  เขาก็เปลี่ยนจิตใจ  ;  นี่อํานาจของ 
พระธรรม  ทําใหเขาสารภาพวา  ที่บวชมานี้  มาบวช  “เพื่อจะขโมยเอาธรรมะของ 
พระสมณโคดมนี้  ไปใชเปนลัทธิของตัว”  ;  ก็เลยขอโทษ  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :-  
ยโต  จ  โข  สุสิม  อจฺจยํ  อจฺจยโต  ทิสฺวา  -ดูกอนสุสิมะ,  เมื่อทานเห็นโทษโดยความ 
เปนโทษอยางนี้  ;  ยถาธมฺมํ  ปฏิกโรสิ  -และทานจะกระทําคืนดังนี้แลว  ;  ตนฺเต  
มยํ  ปฏิคฺคณฺหาม  -พวกเราก็จะรับโทษของทาน. 

 
ขโมยในที่นี้หมายความวา  เปนการขโมยทรัพยสมบัติของกลางระหวางทุกคน 

คือ  ของศาสนา  ทานเลยใชคําวา  “พวกเรา”  ;  นี้จะตองถือวาทุกคน  รวมทั้งที่นั่งอยูที่นี่ 
เวลานี้ดวย  รวมอยูในคําวา  “พวกเรา”  ที่พระพุทธเจาทานตรัสในวันนั้น  แกบุคคลที่มา 
ขโมยธรรมในพุทธศาสนา.  เขาเขามาบวชเพื่อขโมยธรรม  แตก็กลับตัวได  แลว 
พระพุทธเจาทานก็ยกโทษใหในนามของพวกเราทั้งหมด. 

 
ทีนี้  เรื่องบวชเพื่อขโมยธรรมนี้ดูจะไมนากลัว  เทากับวา  บวชแลว 

ทําลายธรรม,  บวชแลวไมบวชจริง,  เปนภิกษุไมเปนภิกษุจริง,  เปนภิกษุณีไมเปน 
ภิกษุณีจริง,  เปนอุบาสกไมเปนอุบาสกจริง.  เปนอุบาสิกาไมเปนอุบาสิกาจริง 
อยางนี้ก็ยิ่งรายกวาที่วาบวชขโมยธรรมเอาไปสอนตอ  ;  เพราะวามันเปนการบวช 
เพื่อทําลายธรรม,  ไมสนใจ  ไมรูจัก  แมแตพระพุทธเจาในลักษณะที่ถูกตองตามที่ 
เปนจริง,  แลวก็ทําอะไรปรารภตัว  ตามกิเลสของตัว  ;  ก็เปนเรื่องเขามาใน 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๑ ๓๖

ศาสนานี้  เพื่อทําลายธรรม,  ซึ่งมันยิ่งกวาขโมยธรรม.  ขโมยนั้นยังเอาไปใช 
เปนประโยชนได  แตถาทําลายก็เสียหายหมด  ถาบวชเพื่อทําลายธรรมอยางนี้  ยังสงสัย 
อยูวา  พระพุทธเจาทานจะยกโทษใหหรือไม  ?  ถามาบวชขโมยเอาไปซิ  เอาไปใช 
เปนประโยชนแกคนอื่น  ๆ  มันก็นาจะยกโทษให  ;  แตถาเขามาในศาสนานี้เพื่อทําลาย 
ธรรมแลว  ยังนาสงสัยวาพระพุทธเจาทานจะยกโทษใหหรือไม. 

 
พวกเราก็จงระวังกันใหดีๆ  พยายามรูจักพระพุทธเจากันใหดีที่สุด  ใน 

ทุก  ๆ  ลักษณะแหงพระพุทธจริยา,  แลวคงจะไมมีใครเขามาในศาสนานี้  
เพ่ือทําลายพระศาสนานี้โดยไมรูสึกตัว.  “โดยไมรูสึกตัว”  นี้สําคัญมาก  ;  ถาโดย 
รูสึกตัวนั้น  มันก็เปนไปไดยาก  ถาโดยไมรูสึกแลว  มันเปนไปไดงาย  อาจจะทําให 
เสียหาย  ฉิบหายอะไรหมดเลย  โดยไมรูสึกตัวอีกก็ได. 

 
ขอน้ี  ขอฝากไวใหขึ้นอยูกับความรูสึกอยางแจมแจง  ในพระพุทธจริยา 

ทั้งหลาย  วาพระองคทรงมุงหมาย  ใหเราชวยกันสืบอายุพระศาสนาอยางไร.  อาตมา 
ถือวา  การมาเรียนรูพุทธจริยากันคราวนี้  เพื่อมีความมั่นคงในการสืบอายุพระศาสนา 
ตอไป  อยางนี้. 

 
ขอยุติการบรรยายเฉพาะวันนี้  ไวเพียงเทานี้  เพื่อใหโอกาสแกพระสงฆจะสวด  

คณสาธยายธรรมปหังสนกถา  ตอไปอีก  ตามที่เราตั้งใจไวเปนประจํา. 
 

--------------------- 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๒ 
พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา  (ตอ) 

 
 
 

-๒- 
เสารที่  ๘  เมษายน  ๒๕๑๕ 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย 
 
 

การบรรยายเรื่องพุทธจริยาใน 
ครั้งที่  ๒  นี้  ก็จะไดกลาวโดยหัวขอวา 
ทานเปนอะไรกับพวกเรา  ตอไปอีกสัก 
ครั้งหนึ่ง. 

ทานเปนอะไรกับพวกเรา  ?  
เปนคําถามที่ชัดเจนอยูในตัวแลว  วา 
พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา 
ถาไมรูเร่ืองนี้ก็เรียกวาไมรูจักพระพุทธ- 
เจา,  ดีแตทองวา  พุทธัง  สะระณัง 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๒ ๓๘

คัจฉามิ  อยางนกแกวนกขุนทองอยูตลอดเวลา.  นี้เปนเหตุใหเราตองเปนผูไมประมาท  ;  
ตองพยายามทําความเขาใจวา  พระพุทธเจาเปนอะไรแกพวกเราใหยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป. 

 
การที่พูดแตเพียงวา  ทานเปนพระพุทธเจาของเรา,  หรือเปนพระศาสดา 

ของเรา,  เปนอะไรของเรา,  นั่นพูดกันแตปาก  ไมเคยเห็นวา  มีความเขาใจ  หรือ 
ความเชื่อความเลื่อมใสท่ีตั้งรากฐานอยูบนความเขาใจ  ;  นี้แหละอาตมาจึงไดกลาวโดย 
หัวขอวา  ทานเปนอะไรกับพวกเราใหมากเปนพิเศษ. 

 
ในครั้งที่แลวมา  ไดกลาวโดยหัวขอตามลําดับวา  ทานเปนเพื่อนทองเที่ยว 

ไปในวัฏฏสงสารกับพวกเรา  ;  นี้ก็เปนพระพุทธภาษิต  ที่พระพุทธเจาทานตรัสเอง 
วา  ตลอดเวลาที่เรายังไมรูตาม  รูแจงซึ่งอริยสัจจทั้งหลาย  ทั้งเธอและฉัน  ก็ตอง 
ทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสารตลอดกาลนาน.  ขอใหพิจารณาดูคําตรัสน้ี  ทานตรัสอยาง 
เปนกันเองที่สุด  วาฉันกับพวกเธอ  ตองทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสารตลอดกาลนาน  :  
เอวมิทํ  หิ  ทีฆมทฺธานํ  สนฺธาวิตํ  สํสริตํ  มมฺเจว  ตุมฺหากจ  ;  ถาเปนบาลีก็วา 
อยางนี้. 

 
เราเคยรูสึกอยางนี้กันบางหรือเปลา  วาพระพุทธเจาทานจัดพระองคเองไว 

ในฐานะเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยากกับเรา  ;  เมื่อไมรูแจงแทงตลอด  ก็ตองทองเที่ยว 
ไปในวัฏฏสงสารตลอดกาลนาน.  ถาเรานึกอยางนี้  เราคงจะพยายามทําตามคําสั่งสอน 
ของพระองค  มากกวาที่เปนกันอยูเดี๋ยวนี้. 

 
บางคนถึงกับจะไมรูวาวัฏฏสงสารคืออะไรดวยซ้ําไป  ;  อาจจะเคยไดยิน 

คําวาวัฏฏสงสาร  แตก็ไมรูวาอะไร,  ไมเขาใจ,  แลวก็เอาไปไวที่อื่น  ไมเกี่ยวของกับตัวเอง 
ที่วากําลังเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร.  เขาเรียกวาเปนคนโง  เหมือนกับหนอนที่เกิด 
ในพริก  ก็ไมรูจักความเผ็ดรอนของพริก,  หนอนที่เกิดจากคูถในสวม  มันก็ไมรูจักคูถ 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา ๓๙

หรือสวมเหลานั้น  วามันเปนอยางไร.  สัตวทั้งหลายที่เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร 
จมอยูในวัฏฏสงสาร  ทนทรมานอยูในวัฏฏสงสาร  ก็ไมรูจักสิ่งที่เรียกวาวัฏฏ- 
สงสาร  ;  ดังนั้นคนพวกนี้จึงไมรูจักขอบพระทัยพระพุทธเจา  หรือไมขอบพระคุณ 
พระพุทธเจา  วาทานไดเปนอะไรใหบาง  และไดเปนมากนอยอยางไร. 

 
ขอใหมองเห็นในขอน้ีกันอยูตลอดเวลาวา  :  พระพุทธเจาทานทําตนเปน 

เพ่ือนทุกขเพ่ือนยากกับพวกเรา,  ทานทรงใชสรรพนามวา  “พวกเรา”  เหมือนกัน 
ในเมื่อทานตรัสเรื่องซึ่งมันเล็งถึงรวมกันทั้งหมดในพุทธศาสนา  ในวงพุทธศาสนา  อยางที่ 
ไดแสดงแลวในวันกอนนั้น. 

 
ลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจาตอไปอีกอยางหนึ่ง  ก็คือวา  จะทรงปรารภ 

สรรพสัตวทั้งหลาย  กอนแตที่จะปรารภพระองคเอง. 
 
นี้ลองฟงดูใหดี  วาทานตรัสวา  :  พระพุทธเจาทุก  ๆ  พระองคนี้  ปรารภ 

ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ทุกขโศก  ของสัตวทั้งหลายกอน,  รําพึงอยูในใจกอน,  
จึงจะตรัสรูเปนพระพุทธเจา.  นี่ทานเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยาก  เพื่อนลําบากกับเรา  ;  
แลวทานยังนึกถึงความทุกข  ความยากลําบากของเรานี่กอน.  แลวเราก็ยังเปนคนตาบอด 
อกตัญูอยูนี่เอง  ;  พราะวามองไมเห็น  จึงไดไมรูบุญคุณ,  ก็เรียกวาเปนคนตาบอด 
อกตัญู.  ถึงแมจะไมรูเพราะตาบอด  เรื่องมันก็เปนคนอกตัญูอยูนั่นเอง  :  
มันเปนสิ่งที่เสียหายมาก.  ฉะนั้นหวังวาเราจะไดแกปญหาเหลานี้ใหหมดไป  ดวยการ 
ศึกษาใหรูจักสิ่งที่เรียกวา  พระพุทธจริยานี้ยิ่ง  ๆ  ขึ้นไปทุกที. 

 
ขอท่ีอยากจะทบทวนตอไปก็คือวา  ทรงมอบโลกุตตรธรรมใหเปนทรัพย 

มรดกแกเรา 
ขอน้ีขอใหนึกวา  พระพุทธเจาทานก็มีการมอบหมายมรดก  ใหแกเรา 

เชนเดียวกับปูยาตายายของเรา  มีการมอบหมายมรดกใหแกเรา  ;  แตมันเปนเรื่องวัตถุ 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๒ ๔๐

เสียโดยมาก  ไมเปนเรื่องทางธรรมะหรือทางจิตใจ  ;  แมจะเปนเรื่องทางจิตใจมันก็เปน 
เรื่องเล็ก  ๆ  นอยๆ.  แตวาพระพุทธเจาทานตรัสยืนยันและไดทรงกระทําตามที่ทานยืนยัน 
วา  :  เรามอบโลกุตรธรรมอัน  ประเสริฐ  ใหเปนทรัพยแหงตน  แกสัตวทั้งหลายทั้งปวง 
แกมนุษย.  นี่คือพุทธจริยาที่สูงสุดของพระพุทธเจาที่ทรงกระทําตอเรา. 

 
 
สิ่งที่เรียกวา  พุทธจริยา  นั้น  ก็คือ  สิ่งที่พระองคทรงประพฤติเปนปกติ 

จนเปนธรรมเนียมของพระพุทธเจา,  นั่นคือทานมีหนาที่  ที่จะมอบโลกุตตรทรัพย  :  
ทรัพยสมบัติที่เปนโลกุตตระใหแกพวกเรา. 

 
 
ทรัพยที่เปนโลกุตตระ  ก็คือทรัพยที่จะทําใหพวกเราขามขึ้นไดจากวัฏฏสงสาร  ;  

ถายังจมอยู  ในวัฏฏสงสาร  ก็แปลวา  จมอยูในโลก  นานาชนิด  นานาแบบ.  ทานไดชวย 
ยกใหขึ้นจากความเวียนวายไปในวัฏฏสงสารอยางนั้น  ;  แตถาจะพูดโดยสมมติ  ลืมยาก 
ก็วา  :  ใหพนจากการเปนหนอน  ที่จมอยูในพริก,  หรือวาพนจากการเปนหนอน 
ที่จมอยูในคูถ  ;  เพราะวามันจมอยูในคูถมานานนักแลว  ควรจะขึ้นกันเสียที  โดยอาศัย 
การปฏิบัติ  ในลักษณะที่เปนการรับมรดกที่พระองคทรงประทานไว  ไดแกขอปฏิบัติ 
ทั้งหลายที่เปนไปเพื่อการถึงซึ่งความสิ้นสุดแหงกรรม. 

 
 
ตัวพรหมจรรยในพระพุทธศาสนานี้  เปนการประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหถึง 

ที่สุดแหงกรรม  ทั้งกรรมดําและกรรมขาว  ;  เพราะเปนการกระทําที่ไมดําไมขาว,  
ใหเปนที่สิ้นสุดแหงกรรมดําและกรรมขาว,  ใหขึ้นจากวัฏฏสงสาร,  ใหพนจากทุกข 
ทั้งปวง.  นี่คือมรดกที่พระพุทธเจาทานทรงมอบหมาย  ;  และทรงมีพุทธประสงควา 
ทุกคนจะไดรับ  ;  แตแลวเราก็ไมรูจัก  อยาวาแตจะไดรับเลย.  เราไมรูจัก  ก็เพราะวา 
เราไมสนใจ  ;  เราไมสนใจ  ในสิ่งที่เรียกวาโลกุตตรธรรม. 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา ๔๑

บางคนก็สนใจในคําวา  “นิพพาน”  พอใจนิพพาน  แตไมรูวา  คืออะไร.  
ครั้งหนึ่ง  ไดลองสอบถามถึงความเขาใจเรื่องนี้  วาที่ทําบุญกันนี้  จะเอาสวรรคหรือวาจะ 
เอานิพพาน?  เขาบอกวาอยากจะไดนิพพาน  แตพอถามอีกทีหนึ่งวา  ถาใหไดการที่ 
ไมตองมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไปอยางนี้  จะเอาไหม?  บอกวาไมเอา,  เพราะวา 
ไมสนุก.  อาตมาไดทดลองสอบถามคนใกลๆ  นี้ดู  ไมนอยกวา  ๓-๔  คนแลว  ไดรับ 
คําตอบอยางนี้เหมือนกันหมด  ;  พอบอกวานิพพาน  ละก็อยากได  ;  พอทีบอกวา 
พนจากวัฏฏสงสารไมตองเวียนวายตายเกิด  แลวก็ไมเอา  ;  เพราะวาเขายังอยากจะ 
สนุกสนาน  อยากจะกินเหลา  อยากจะรําวง  ทั้งที่เปนผูหญิง  ;  ฉะนั้นจึงไมตองการ 
ซึ่งการหยุดเวียนวายในวัฏฏสงสาร  ;  แตปากอยากไดนิพพาน  ;  เพราะเขาถูกหลอกวา 
นิพพานนั้นแสนจะเปนสุข  สนุกสนาน  นึกอะไรก็ไดนั่น,  เขาจะไปนึกเอาอะไรให 
มากมายที่สุด  :  เปนเมืองแกว  เปนอะไรซึ่งลวนแตเปนของวิเศษวิโส  ;  เขาก็เลย 
อยากไดนิพพาน. 

 
 
นี้เปนการแสดงวา  คนเหลานี้ไมเขาใจในคําวาวัฏฏสงสาร  ก็เลยไม 

เห็นอกเห็นใจ  ไมเห็นน้ําพระทัยของพระพุทธเจา  ที่วา  :  เราเวียนวายในวัฏฏสงสาร 
กันมานานนักแลว  ควรจะทําความสิ้นสุดแกวัฏฏสงสารเสียที  ทานทรงกระทํา 
พระองคใหเปนเพื่อนทุกข  เพื่อนยาก  อยางนี้  แตแลวก็ยังไมสมประสงคของพระองค  ;  
เพราะมีแตสาวกที่ไมรูไมชี้  ในพระพุทธจริยาอันสําคัญที่สุด  :  คือทรงเปน”เพื่อน”  
ของเรา  เพื่อจะชวยใหขามขึ้นจากโลก,  แลวก็เผื่อคนเกิดสุดทายภายหลัง  ก็ไดทรง 
มอบมรดกที่เปนโลกุตตรธรรมไวให  อยางที่ไมมีที่สิ้นสุด  ;  ก็ลวนแตไมสนใจอีก 
เหมือนกัน.  นี่คือความจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองทบทวนความเขาใจในขอนี้กันอยูทุกครั้ง 
ทุกคราว  ที่จะพูดถึงเรื่องนี้กันสักยุคหนึ่ง  เรียกวา  เรื่อง  พุทธจริยา. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๒ ๔๒

สําหรับในวันนี้ก็จะไดพูดถึงพระพุทธจริยา  ในลักษณะที่ทานเปนอะไร 
กับพวกเรานี้สืบตอไป.  โดยหัวขอแรกที่วา  ทานเปนผูชี้ทาง  :  ทานเปนอะไร 
แกเรา?  ทานเปนผูชี้ทาง! 

 
๑.  ทรงเปนผูชี้ทาง 

 
ขอน้ีหมายความวา  มนุษยอยูในความมืดบอด  หลงทาง,  หรือไมรูจักทาง,  

หรือถึงกับไมรูวาเราจะตองเดินทางดวยซ้ําไป.  พระพุทธองคทรงอยูในฐานะเปนผู 
ชี้ทาง;  โดยเหตุที่วาสิ่งที่เรียกวากรรม  หรือการกระทํานั้น  เปนของเฉพาะตัว 
ทําแทนกันไมได  ;  แมแตการเดินทาง  ก็เดินแทนกันไมได,  เหมือนกับเราจะกิน 
อาหารแทนกันไมได  อยางนี้,  เราจะถายอุจจาระแทนกันไมได  ;  นี้เปนสิ่งที่เห็นไดงาย 
ชัดเจน.  การเดินทางเพื่อบรรลุถึงความสิ้นสุดแหงวัฏฏสงสาร  มันก็เดินแทนกันไมได 
อยางนั้น  ;  ดังนั้นพระองคจึงตรัสวา  :  อกฺขาโต  โว  มยา  มคฺโค  :  หนทางอันเรา 
บอกแลวแกทานทั้งหลาย  ;  ปฺยาย  สลฺลสตฺถนํ  :  จะเปนเคร่ืองตัดเสียซึ่งลูกศร 
ดวยปญญา  ;  ตุมฺเหหิ  กิจจํ  อาตปฺป  :  ความเพียรนั้นพวก  เธอตองทําเอง  ;  อกฺขาตาโร   
ตถาคตา  :  พระตถาคตทั้งหลายเปนแตผูชี้ทางเทานั้น. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสไวเปนคาถาบทหนึ่งดังกลาวขางตน.  ทานใชคําวา 

“ตถาคตทั้งหลาย”  ก็หมายความวา  :  พระพุทธเจาทุกพระองคเหมือนกันหมด 
ทําไดเพียงแตเปนผูบอกหนทาง  ;  สวนการเดินทางนั้นตองเดินเอง,  และบัดนี้”  
ทาง”  นั้นก็ไดบอกแลว  เพื่อจะตัดเสียซึ่งลูกศรคือความทุกข  ดวยปญญา  ดวยความรู  ;  
เมื่อรูแลวจะตัดเสียไดซึ่งลูกศร  คือความทุกข.  การเดินทางนี้คือ  การปฏิบัติ 
ครั้นปฏิบัติแลว  ก็จะทําลายความทุกขเสียได. 

 
ทีนี้  เรามาพิจารณาดูกันวา  สภาพที่เปนอยูจริงในเวลานี้  มันเปนอยางไร? 
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คนโดยมากนับถือพระพุทธเจา  ในลักษณะที่ตรงกันขามกับท่ีพระองคตรัส  :  
คือ  พระองคตรัสวา  เปนแตผูชี้ทาง  แลวตองเดินเอง  ;  ทีนี้คนเขาตองการมาก 
ถึงขนาดที่วา  ใหพระพุทธเจาชวยอุมไป  หรือจับลากพาไป  ;  นี่มันไขวกันอยูอยางนี้.  
คนมักจะเขาใจหลักธรรมะ  ในลักษณะที่วาใหพระพุทธเจาชวย  เหมือนกับวาชวยพาไป  ;  
ไมฟงใหดี  ไมศึกษาใหดี  ไมเขาใจใหถูกตอง  ;  จึงเกิดความรูสึกในลักษณะที่วา 
พระพุทธเจาทานจะชวย  ในลักษณะที่พาไป  ;  ก็เลยออนวอนอยูตลอดเวลา,  กลาย 
เปนเรื่องบนบานอยางนั้นอยางนี้อยูตลอดเวลา  ;  กระทั่งมาถึงยุคที่เอาพระพุทธรูปเปน 
พระพุทธเจาดวยแลว  ก็ยิ่งงมงายในเรื่องนี้มากขึ้น,  แลวยังจะมากขึ้นไปกวานี้อีก. 

 
ขอใหยอนระลึกนึกไปถึงพระพุทธเจาพระองคจริง  ที่ทานมีอยูอยางไร?  

อยูที่ไหน?  จะทําอะไร?  ไดมากนอยเทาไรสําหรับเรา?  ทานเปนเพื่อนทุกข  เพื่อนยาก 
เวียนวายไปในวัฏฏสงสาร  ;  ไมไดหมายความวาทานพาไปหรืออุมไป.  แตเปนเพื่อน 
ทุกขกันไปกอน  ในขณะที่ยังไมหลุดพน,  ทานก็เปนผูที่ถึงที่สุดแหงการเวียนวาย 
ใหดู,  รวมทั้งบอกวิธีที่จะทําดวย  แลวก็ทําใหดูดวย  ตําตาอยูอยางนี้.  แตแลว 
คนก็ยังจะคิดวา  ไมตองทําอะไร;  นอกจากออนวอนใหพระพุทธเจาทานชวย 
พาไป  ;  แลวสวนมากก็ไมไดคิดอยางนั้นดวยซ้ํา  ;  คิดเพียงวาอยูที่นี่ก็ดีแลว  ก็นับถือ 
พระพุทธเจาไปตามธรรมเนียม  ที่เขาวา  ๆ  กันเทานั้นเอง;  มันก็ไมเขารูปเขาเรื่อง 
กันกับเรื่องนี้  ที่วา  “การเดินทางทานตองเดินเอง  ตถาคตเปนแตเพียงผูชี้ทางเทานั้น”. 

 
พระพุทธจริยาในลักษณะนี้  แสดงชัดในลักษณะที่วา  :  ทานทําไดแตเพียง 

เปนผูชี้ทาง  ;  ทานมีคุณสมบัติอยางอื่น  มีเมตตา  กรุณา  มีอะไรก็มาก  ;  แตวา 
สมรรถภาพนี้มันก็ไดแตเพียงเปนผูชี้ทาง  ;  เพราะเหตุวามันมีอีกสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงมีอํานาจ 
เหนือกวาอะไรทั้งหมด คือความที่กรรมเปนของเฉพาะตัว.  สิ่งที่เรียกวากรรม 
หรือการกระทํา หรือผลกรรมนั้น เปนของเฉพาะตัว.  เราอยาหวังพึ่งพระพุทธเจา 
ใหผิดเรื่องผิดราว  จนไมไดรับประโยชนอะไร  ตองเขาใจและหวังใหถูกเรื่องถูกราว 
แลวก็ทําใหถึงที่สุดเทาที่เราจะทําได. 
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นี้ขอแรก  :  เมื่อถามวาทานเปนอะไรกับพวกเรา?  ก็ตองมองใหเห็น 
ชัดเจน  ;  แลวตอบวา  ทานเปนผูชี้ทางใหกับเรา.  ทางนี้ไปสูที่สุดแหงความทุกข 
ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป  ;  หมายความวา  ไมเกิดตัวกู  –  ของกูมาเปนทุกขอีก 
ตอไป  ;  มีแตการและจิตใจที่สงบเย็น  อยูไปจนกวาจะถึงกาลแตกทําลาย .  
นี่เปนเรื่องการเดินทางมีจุดหมายปลายทางอยูที่นี่  แลวก็ตองทํากันในชีวิตนี้  ที่นี่และ 
เดี๋ยวนี้  ที่กําลังมีความทุกขอยูนี้  รีบเดินใหถึงจุดหมายปลายทางเสีย. 

 
๒.  ทางก็มีอยู  เมื่อเขาไมเดิน  พระพุทธองคก็ชวยไมได 

ทีนี้มันก็มีปญหาในขอตอไป  พระพุทธเจาเปนอะไรกะเรา?  พระพุทธเจา 
ทานเปนผูชี้ทาง  ;  แลวทานก็ทําอะไรไมได  ในเมื่อเรามันเปนคนเหลวไหล.  
เมื่อเราเปนคนเหลวไหลแลว  พระพุทธเจาทานชวยอะไรไมได,  ทั้งที่พระองค 
ทรงมี  พระเมตตา  กรุณา  อะไร  เหลือท่ีจะเปรียบได  ;  แตก็ชวยไมไดจริง  ๆ. 

 
ในขอน้ีมันก็มีปญหาเกิดขึ้น  โดยมีผูถามวา  “ขาแตพระโคดมผูเจริญ  เมื่อ 

พระโคดมกลาวอยูอยางนี้  สั่งสอนอยูอยางนี้  คนไดลุถึงนิพพานจนเปนที่พอใจแหงตน 
ทุกคนหรือ?”  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :-  ดูกอนพราหมณ,  สาวกของเราบางพวก 
แมเราวากลาวอยูอยางนี้  พร่ําสอนอยูอยางนี้  ก็หาทํานิพพานใหปรากฏ  เปนที่พอใจได 
ทุกพวกไม  ;  บางพวกก็ทําได  บางพวกก็ทําไมได. 

 
ผูถามนั้นก็เลยทูลถามตอไปวา  :  โก  นุ  โข  ภนฺเต  โคตม  เหตุ?  

–  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรเลาเปนเหตุ?  โก  นุ  โข  ปจฺจโย?  -อะไรเลาเปนปจจัย?  
ยํ  ติฏติ  เอว  นิพฺพานํ  -  ในเมื่อนิพพานนี้ก็มีอยูจริง  ติฏติ  นิพฺพาน  คามิ  มคฺโค  ;  
และหนทางเพื่อไปนิพพานนี้ก็มีอยูจริง,  ติฏติ  ภวํ  โคตโม  สมาทเปตา   – 
และพระสมณโคดมผูชี้ชวน  เพ่ือการเดินทางไป  สูนิพพานนั้นก็มีอยูจริง  ;  แลวทําไม 
สาวกของพระโคดม  ซึ่งพระโคดมกลาวสอนอยูอยางนี้  พร่ําสอนอยู  อยางนี้  บางพวก 
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ก็ทํานิพพานใหปรากฏเปนที่ยินดีแกตนได,  บางพวกก็ไมสามารถทํานิพพานใหปรากฏ   
เปนที่ยินดีแกตนได. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสตอบวา  :  เตนหิ  พฺราหฺมณ  ตฺเเวตฺถ  ปฏิปุจฺฉามิ 

ดูกอนพราหมณ,  ถาอยางนั้นเราขอยอนถามทานเกี่ยวกับเรื่องนี้  ยถา  เต  ขเมยฺย,  
ตถา  นํ  พฺยากเรยฺยาติ  -  สิ่งใดเปนความจริงใจของทาน  ทานจงพูดสิ่งนั้น  ตํ  กึ  มฺสิ 
พฺราหฺมณ  กุสโว  ตวํ  ราชคหคามิมสฺส  -  ดูกอนพราหมณ  ทาน เปนผู  
เชี่ยวชาญในหนทางที่จะไปสูกรุงราชคฤหมิใชหรือ? 

 
เอวํ  กุสโล  อหํ  ราชคหคามิมสฺส  มคฺคสฺส  -  ดูกอนพระโคดมผูเจริญ 

ขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญ  ในหนทางที่จะไปสูนครราชคฤห. 
 
ตํ  กึ  มฺสิ  พฺราหฺมณ?  –  ดูกอนพราหมณ,  ถาอยางนั้นทานจะอธิบาย 

ความขอน้ีอยางไร?  อิธ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ราชคหํ  คนฺตุกาโม  –  มีบุรุษคนหนึ่ง 
เขาตองการไปสูเมืองราชคฤห  มาถึงที่นี่แลว,  โส  ตํ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวํ  วเทยฺย  อหํ   
ภนฺเต  ราชคหํ  คนฺตุ  ฯลฯ  -  เขากลาวกะทานวา  ขาพเจาตองการจะไปสูเมืองราชคฤห 
ถาทานรู  ทานจงแสดงหนทางเพื่อไปสูเมืองราชคฤหเถิด. 

 
เมื่อเขากลาวอยางนี้  ทานยอมกลาววา  ดูกอนบุรุษ  นี่แหละหนทางที่จะไปสู 

เมืองราชคฤห.  ทานจงไปทางนี้หนอยหนึ่ง,  ครั้นไปหนอยหนึ่งแลว  ทานจะเห็น 
หมูบานชื่อน้ี  ชื่อน้ี.  ทานจงไปอีกหนอยหนึ่ง  ;  ครั้นไปหนอยหนึ่งแลว  ทานจะเห็น 
นิคมชื่อน้ี  ชื่อน้ี  ทานจงไปอีกหนอยหนึ่ง  ;  คร้ันไปอีกหนอยหนึ่งแลว  ทานจะเห็น 
นครราชคฤห  ซึ่งรื่นรมยไปดวยอาราม  ร่ืนรมยไปดวยปาไมที่จัดไวเฉพาะ  รื่นรมย 
ไปดวยภูมิ  ภาคแผนดิน  ร่ืนรมยไปดวยสระโบกขรณี. 
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ดูกอนพราหมณ,  ทานก็บอกเขาอยูอยางนี้  ทานก็พรํ่าบอกเขาอยูอยางนี้  ;  
เขาก็ยังถือเอาหนทางผิด  เดินยอนกลับหลังไป.  ทีนี้มีบุรุษอีกคนหนึ่ง  มาที่นี่  ตองการ 
จะไปนครราชคฤห  ถามทาน  แลวอยางเดียวกัน  ;  ทานก็บอกใหอยางเดียวกัน.  บุรุษนั้น 
อันทานบอกแลว  พร่ําบอกแลวอยางนี้  เขาก็เดิน  ไปสูเมืองราชคฤห  แลวถึงไดโดยสวัสดี. 

 
โก  นุ  โข  พฺราหฺมณ  เหตุ?  -  ดูกอนพราหมณ,  อะไรหนอเปนเหตุ?  

โก  ปจฺจโย?  -  อะไรหนอเปนปจจัย?  ยํ  ติฏ-เตว  ราชคหํ  -  ที่นครราชคฤหก็ตั้งอยู.  
ติฏติ  ราชคหคามิมคฺโค  -  หนทางที่จะไปนครราชคฤหก็มีอยู.  ติฏติป  ตฺวํ 
สมาทเปตา  -  ทาน  ซึ่งเปนผูชี้บอกซึ่งหนทางก็มีอยู  ;  แตทําไมคนหนึ่งไมไปสูเมือง 
ราชคฤหได  สวนอีกคนหนึ่งทําไมจึงไปสูเมืองราชคฤหไดดวยความสวัสดี. 

 
พราหมณนั้นไดทูลตอบวา  :  เอตฺถ  สิยาหํ  โภ  โคตม  กโรมิ  มคฺคสฺส  ยาหํ 

โภ  โคตม  -  ขาแตพระโคดม  ขาพเจาจะทําอยางไรได  เพราะวาขาพเจาก็เปนแต 
ผูบอกทางเทานั้น. 

 
เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ติฏเตว  นิพฺพานํ  ;  -  ดูกอนพราหมณ,  ขอน้ี 

ก็เหมือนกันนั่นแหละ  นิพพานก็ตั้งอยู,  ติฏติ  นิพฺพานคามิมคฺโค  -  หนทางไปสู 
นิพพานก็ตั้งอยู,  ติฏมหํ  สมาทเปตา  -  เราตถาคตผูชี้บอกซึ่งหนทาง  ก็มีอยู  ;  
แตถึงกระนั้น  สาวกทั้งหลายของเรา  ที่เราพร่ําบอกอยูอยางนี้  พร่ําสอนอยูอยางนี้  ;  
บางพวกก็บรรลุถึงนิพพาน  เปนที่ยินดีแหงตนได,  บางพวกก็ไมลุถึงนิพพาน  ไมเปน 
ที่ยินดีแหงตนได.  ดูกอนพราหมณ,  เราจะทําอะไรได  ;  เพราะวาเราเพียงแตเปน 
ผูบอกหนทางเทานั้น. 

 
นี้คือพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว  เกี่ยวกับเร่ืองนี้  คือเกี่ยวกับพระองคเอง 

ที่เกี่ยวกับพวกเราซึ่งเปนสาวก.  มีคนเขารูเห็นวา  สาวกของพระพุทธเจานี้  บางพวก 
ก็เหลวไหล,  บางพวกก็เอาจริงเอาจัง.  เขาจึงมาทูลถามพระพุทธองค  ในลักษณะ 
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อยางนี้.  พระพุทธองคก็ตรัสไปตรง  ๆ  อยางนี้  ในลักษณะที่วา  เมื่อเขาไมเดินแลว 
เราจะทําอยางไรได  ;  เพราะวาเราเปนผูชี้ทางเทานั้น.  เรื่องนี้คืออธิบายที่วา 
เราจะหวังอะไรจากผูอื่นไดอยางไร  แมจากพระพุทธเจา  ที่เราไดถือเอาเปนที่พึ่งอันสูงสุด  ;  
เพราะวาการเดินทางนั้นเปนเรื่องที่บุคคลจะตองเดินไปตามหนทางนั้นดวยตนเอง.  เมื่อ 
ไมเดินดวยตนเองก็ยอมไมมีผลอะไรเกิดขึ้นมา  แมวาจะเปนสาวกของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา. 

 
นี้เปนขอท่ีพระพุทธเจาทานตรัสไวชัดเจนวา  :  “แมจะเปนสาวกของเรา 

เขาก็ไมเดิน  คือ  ไมกระทําตามที่เราแนะ  เราชี้  เราบอกอยูอยางนี้ทุกวัน  ๆ”  ยิ่งมา 
ถึงสมัยนี้ดวยแลว  ก็นากลัววาจะมีความเปนอยางนั้นมากขึ้น.  เพราะวาโลกในสมัย 
ปจจุบัน  นี้  มีอะไร  ๆ  ที่จะหนวงเหนี่ยวคน  ไมใหเดินทาง,  หรือใหแวะขางทาง,  
หรือใหเถลไถลออกไปนอกทาง,  หรือยอนกลับมาบานเสียอีก  นี้มันมากนัก  ;  มัน 
มากมายกวาครั้งพุทธกาลมากนัก.  ครั้งพุทธกาลก็ยังเปนอยางนี้  ดังที่พระพุทธเจาทาน 
ตรัสตอบพราหมณคนนี้  ;  นี่เดี๋ยวนี้มันก็ยิ่งเปนมากกวานั้น.  นั่นแหละคือขอท่ีวา 
ทําไมเราจึงเราบนเพอกันไปวา  ไมรูจะไปดูพระอริยบุคคลที่ไหน,  หรือวามีพระอริยบุคคล 
ที่ไหน,  หรือมีอะไรทํานองนั้นที่ไหน.  มันมีแตคนที่ไมเดินทาง,  แมคนที่อยากรู 
นักหนานั้นก็ไมเดินทาง  มันก็มีแตคนที่ไมเดินทาง.  พระพุทธจริยาในขอน้ี  จึงอยู 
ในลักษณะที่เรียกวา  เปนหมันยิ่งขึ้น  ในปจจุบันนี้. 

 
ทีนี้ก็อยากจะพูดเรื่อง  ทาง  อีกสักนิดหนึ่ง  :  ที่วาเดินทาง,  เดินทาง,  

นี้ทําอยางไร? 
 
สําหรับบรรพชิต  :  เดินทางก็คือกระทําจิตใจใหเจริญงอกงาม  สูงขึ้นไป 

ตามลําดับ  โดยบทที่พุทธองคตรัสวา  :  อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค  เอตํ  พุทฺธานสาสนํ  
-  การประกอบความเพียร  ในความเปนผูมีจิตยิ่ง  คือ  จิตสูง  ;  นั่นคือคําสั่งสอนของ 
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พระพุทธเจาทั้งหลาย.  ที่วา  จงประกอบความเพียร  ในการที่จะทําใหเกิดอธิจิต,  
อธิจิต  ;  คือ  จิตที่ยิ่ง  ที่สูง  เหนือกิเลส  เหนือความทุกข. 

 
ภิกษุสามเณรพยายามประกอบความเพียรในอธิจิต  ชื่อวาเปนผูเดินทาง  ;  

สวนการทําอยางอื่นนั้นไมแน  และอาจจะเปนอุปสรรคของการเดินทางไปเลย 
ก็ได.  ถาภิกษุสามเณรจะมัวแสวงหาลาภ  สักการะสรรเสริญ  เหลานี้  มันก็ 
ไมเปนการเดินทาง  เชนเดียวกับตัวอยางในเรื่องนั้น  ที่วา  เมืองราชคฤหก็มีอยู  หนทาง 
ที่จะไปเมืองราชคฤหก็มีอยู  ผูชี้ทางใหเดินไปสูเมืองราชคฤหก็มีอยู  แลวเขายังเดิน 
กลับหลังหันได.  นี่ก็เพราะวามันมีอะไรชนิดหนึ่ง  ซึ่งทําใหในที่สุดก็ยอนกลับหลังไป 
หาเรื่องเดิม  ๆ  ของตัว  ไมไปสูเมืองราชคฤห  ซึ่งในที่นี้เปรียบเหมือนกับนิพพาน  ;  
คลายกับวา  หนอนตัวนั้นมันก็เวียนลงไปในสวมตามเดิม  ;  มันไมตองการที่จะมีปก 
มีหางบินไป  พนไปจากความเปนอยางนั้น.  นี้คือขอท่ีกําลังเปนปญหาอยางยิ่งเกี่ยวกับ 
พระพุทธจริยาขอน้ี,  คือขอท่ีทรงเปนแตเพียงผูชี้ทาง. 

 
หวังวาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา  ทั้งที่ เปนบรรพชิตและเปนคฤหัสถ 

จะไดพิจารณากันเปนพิเศษในขอน้ี  บรรพชิตกับคฤหัสถก็มีเรื่องที่จะตองเดินทาง 
เหมือนกันทั้งนั้น  แตวาบรรพชิตจะตองไปกอน  ไปใหดี  ไปใหเปน  
ตัวอยางแกคฤหัสถ  ;  แลวในที่สุดมันก็ตองไปดวยกันทั้งนั้น  ;  ไมอยางนั้นแลว 
ก็ไมเปนสาวกของพระพุทธเจาไปไดเลย.  นี้คือปญหาเกี่ยวกับพระพุทธจริยาขอน้ี 
ที่พระพุทธองคไดทรงกระทําเต็มท่ีแลว,  เต็มท่ีในหนาที่สวนของพระองคแลว. 

 
๓.  ทานทรงขนาบเรื่อย 

ทีนี้ปญหาขอตอไปวา  ทานเปนอะไรกับพวกเรา  ก็อยากจะพูดถึงหัวขอที ่ว า 
ทานไดทรงกระทําหนาที่ของทานเปนอยางดีแลว  โดยจะขอเรียกวา  ทาน 
ทรงขนาบเรื่อย. 
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พระพุทธเจาทานทรงขนาบอยูเร่ือย,ทั้งที่ทานมีชีวิตอยูก็ทรงขนาบอยู เรื ่อย 
และทรงขนาบอยู  แมกระทั่งเดี๋ยวนี้.  ขอน้ีมีพระพุทธภาษิตวา  น  เต  อหํ  อานนฺท  
ตถา  ปรกฺกมิสฺสามี -  ดูกอนอานนท,  เราไมทําอยางนั้นกะพวกเธอ.  ยถา  กุมฺภกาโร 
อามเก  อามกมตฺเต  -  คือเราไมทําอยางที่พวกชวงหมอ  เขากระทําแกหมอท่ียังเปยก 
ยังดิบอยู.  นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหิ  อานนฺท  วกฺขามิ  –  เราจะกลาวขมแลวขมอีก  ปวยฺห  
ปวยฺหาหํ  อานนฺท  ปวกฺขามิ  -  เราจะกลาวขนาบแลวขนาบอีก  โย  สาโร  –  ผูใด 
มีแกน  โส  สสฺสติ,  -  ผูนั้นจะทนอยูได. 

 
นี่ขอใหเราฟงดูเถอะวา  พระพุทธเจาทานทรงกระทําอยางไรกับพวกเรา?  

เรียกวาทานทรงกระทําอยางเอาจริงเอาจังที่สุดแลว  ;  ทานไมไดยอหยอน  ออนแอ 
ในหนาที่ของทาน  ;  ทานทรงขนาบเรื่อย.  นี่เพื่อวาเปนผูชี้ทางที่ดี  ทานยอมเหนื่อย 
ยอมลําบากที่จะมาปลุกปล้ํา  ขนาบแลวขนาบอีก  ขมขี่แลวขมข่ีอีก  ;  ทานจึงตรัสไว 
อยางนี้,  คือวา  ทานจะไมทะนุถนอมเอาอกเอาใจ.  นี่จึงเรียกวาทานจะไมกระทํา 
อยางที่พวกชางหมอเขากระทําแกหมอ  ที่มันยังเปยก  ยังดิบอยู  หมอที่มันยังเปยก 
ยังดิบอยูนั้น  ถาไปทําหยาบ  ๆ  กับมัน  มันก็แตกหมด,  มันก็บูบ้ีหมด,  มันตองคอย  ๆ  
ตองทะนุถนอม,  ตองฉลาด,  ตองฉลาด  ตองระมัดระวังเต็มท่ี. 

 
แตทีนี้พระพุทธองคตรัสวา  ทานไมทําอยางนั้น  หรือฉันไมทําอยางนั ้น 

กะพวกแก.  ถาพูดอยางภาษาธรรมดา  ๆ  คือตรัสแกพระอานนทวา  :  “ดูกอนอานนท,  
เราจะกลาวขมแลวขมเลา.  ดูกอนอานนท,  เราจะขนาบแลวขนาบเลา  ใครมีแกน 
คนนั้นอยู”. 

 
คําวา ใครมีแกน หมายความวา คนนั้นเปนคนดี รัดความดี ซื่อตรง 

ตอความดี  หรือรักตัวเอง  คือมีความบริสุทธิ์ใจ  ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย 
เรียกวาคนนั้นมีแกน  ;  และคนนั้นเทานั้น  ที่จะทนอยูได.  คนไมมีแกนก็วิ่งหนี 
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กระเจิดกระเจิงไปหมด,  ก็สึกหาลาเพศไปหมด.  นี่ก็เหมือนกับคนที่วาเขาชี้ทางไป 
เมืองราชคฤหแลว  ;  มันก็ยังเดินกลับหลังได. 

 
ในขั้นแรก  บางทีจะเปนเพราะทนคําพูดชี้ทางนั้นไมไหวก็ได  ;  เพราะวา 

พระองคตรัสวา  ฉันจะขมข่ีแลวขมข่ีอีก  ขนาบแลวขนาบอีกในลักษณะที่ตรัสแก 
พระราธะวา  :  คําดานั้นคือคําชี้ขุมทรัพย.  ในที่อื่นทานก็ตรัสไวอยางนั้น  ;  นิธีนํ  ว  
ปวตฺตาโร  -  คนดานะคือคนชี้ขุมทรัพย.  นี้พระพุทธเจาทานจึงทรงทําอยางนี้  และ 
ทรงกระชับไวในประโยคสุดทายวา  ใครมีแกน  อยู,ใครไมมีแกน  ไป  ;  นี่พูดกัน 
ตรง  ๆ  อยางนี้. 

 
นี้คือพระพุทธจริยา  ที่ทานทั้งหลายจะตองฟงใหดี  จะตองเขาใจใหดี,  

และก็จะตองยอมรับ  ;  ถาวาตองประสงคที่จะเปนสาวกของพระองค. 
 
สรุปความวา  ขอนี้พระพุทธจริยาคือความเฉียบขาด  คือความที่จริงจัง 

เฉียบขาดถึงที่สุด  จะเรียกวา  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  หรือเกิน  ๑๐๐  เปอรเซ็นตก็แลวแตจะพูด,  
แลวมันถึงที่สุดในความเฉียบขาดของพระองค,  โดยหวังวาสาวกนี้จะไปไดถึงจุดหมาย 
ปลายทาง. 

 
๔.  พระองคทรงมีความเฉียบขาด  แตเปยมดวยกรุณา 

 
ทีนี้เราจะดูพระพุทธจริยาที่เนื่องกันตอไปอีก  วา  พระพุทธองคทรงมี 

ความเฉียบขาดอยางนี้  ;  แตก็ยังเต็มไปดวยความเมตตากรุณาอยูนั่นเอง. 
 
เหมือนกะวาบิดามารดาจะตีลูก  มันก็ตองยอมไปดวยความเมตตากรุณา  ;  

เมื่อมีเร่ืองที่ตองตี ,มันก็ตองตี ;  แตวาตีดวยจิตใจที่มีความเมตตากรุณา  ;  เหมือนกับ 
ตีหมอท่ียังเปยกยังดิบอีกนั่นแหละ  ;  หมอท่ียังเปยกยังดิบ  มันก็ตองตีเหมือนกัน  ตีให 
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มันไดรูป.  พระพุทธเจาทานก็ทรงมีพระพุทธจริยาในลักษณะอยางนี้  ที่เรียกวา 
ขนาบแลวขนาบอีก  ขมแลวขมอีก;  นั้นก็คือขมดวยความเมตตากรุณา. 

 
มีเรื่องเลาวา  :  ครั้งหนึ่งพระองคประทับอยูในที่แหงหนึ่ง  ภิกษุหมูหนึ่ง 

ที่ไมมีมรรยาท  คุยโขมงโฉงเฉงกันเขามาสูพระอารามนั้น.  พระองคตรัสบอกภิกษุ 
อุปฏฐากใหไลไปเสียใหพนอยาใหเขามานอนในอารามนี้.  ภิกษุเหลานั้นเปนผูไมมีมารยาท  ;  
ลองคิดดูเถอะ  วาขืนคุยโขมงโฉงเฉงเขามาในที่ที่รูอยูวา  พระพุทธองคประทับอยู 
มันก็ควรจะถูกขนาบ,  เรียกวา  ปเวยฺห  -  ถูกขนาบ.  พระองคจึงตรัสใหอุปฏฐากไลไป 
เสียใหพน  ;  นี้ก็เรียกวามีลักษณะขนาบ,  คือวาใครมีแกนก็จะอยูได. 

 
แตแลวในที่สุดก็ทรงรําพึงถึงขอท่ีวา  ภิกษุที่ถูกไลไปน้ีคงจะมีความกระสับ  

กระสาย  มีความฟุงซาน  และอาจจะหมุนไปสูหนทางที่ผิด  หรือวาจะไมมีที่พึ่ง  เหมือน 
ลูกวัวที่พลัดจากแม.  ความคิดอยางนี้ก็คือ  ความเมตตากรุณา  อยางที่เขาชอบเปรียบ 
เปนคําอุปมาวา  สหัมบดีพรหมตองลงมาออนวอน  มาขอรองขอใหพระพุทธเจาเห็น 
แกภิกษุเหลานั้น  ซึ่งจะเปนเหมือนลูกวัวที่พลัดแม  ;  แลวพระพุทธเจาก็ทรงยอมรับ 
คํานิมนตนี้  ก็ทรงบันดาลโดยอิทธิฤทธิ์ของพระองค  อยางใดอยางหนึ่ง  ใหพบหนากัน 
กับภิกษุเหลานั้นอีก,  แลวก็ทรงสั่งสอนใหเกิดความรูสึกระลึกได  ดวยธรรมเทศนา 
เปนอันมาก,  แลวก็โปรดภิกษุนั้นใหสําเร็จประโยชนไดตามสมควร  เชนทานตรัสวา  :  
“คนที่ไมอบรมตนเอง  ไมมีหิริ  ไมมีโอตตัปปะ,  ไมมีความสํารวมระวังในศีล 
ไมคุมครองอินทรีย  ไมอะไรตาง  ๆ  นี้  ;  มันไมมีสวนดีที่ตรงไหน.  เปรียบเหมือน 
กับไมฟนในที่เผาศพ  จะหยิบข้ึนมาไดอยางไร  ในเมื่อสองขางฟนดุนนั้น  ทั้งหัวทั้งปลาย 
มันก็มีไฟลุกอยู  ตรงกลางมันก็เปอนดวยอุจจาระ”. 

   
ที่ทานเปรียบอุปมาอยางนี้ใหเขาใจไดงาย ๆ  ใหเห็นไดงาย ๆ วา :  ภิกษุ 

ผูไมอบรมตนนั้นก็มีลักษณะอยางนี้  :  ไมฟนที่ไฟกําลังลุกอยูทั้งสองขาง  แลวตรงกลาง 
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ก็เปอนอุจจาระ  จะจับไดอยางไรกัน  ;  และตรัส  เรื่องความคิดที่เปนอกุศล  ตางจาก 
ความคิดที่เปนกุศลอยางไร?มันก็เหมือนไมฟนอีกอันหนึ่ง  ซึ่งมันไมเปนอยางนั ้น  ;  
มันก็จับได  ฉวยได  ใชเปนประโยชนได. 

 
นี้ก็หมายความวา  เปนพระพุทธจริยาที่นาสังเกตวา  แมวาจะทรงขนาบ  ก็ยัง 

ทรงตอนไปใหถูกทิศถูกทาง  ;  การขนาบนั้นมันเปนการตอนไป  ใหถูกทิศถูกทาง.  
เมื่อถูกทิศถูกทางแลว  แมจะตีกันหนัก  ๆ  มันก็มีประโยชน  เพราะวาจะไดเดินไปเร็ว  ๆ.  
มันก็ไมมีขอไหนขัดกับท่ีตรัสวา  :  “ดูกอนอานนท  ฉันจะไมทํากับพวกเธอ  อยาง 
ชางหมอ  ทํากับหมอท่ีเปยก  ๆ  ดิบ  ๆ”,  ก็ตองทํากันอยางเฉียบขาด  ทํากันอยาง 
รุนแรง  ทําไปใหถูกทาง.  เดี๋ยวนี้เรากลัววา  สาวกของพระพุทธเจาจะไมยอมรับ 
หลักการอยางนี้  ;  จะโมโห  จะดื้อ  จะวิ่งหนี,  หรือบางทีจะตอสูดวยซ้ําไป. 

 
นั่นแหละจึงเปนสิ่งที่จะตองศึกษาพระพุทธจริยา  ขอหนึ่ง  ๆ   ขอหนึ่ง  ๆ  นี้ 

ใหดี  ,ๆ  ใหเขาใจความมุงหมาย;  แลวก็ทําใหสําเร็จ  ตามที่พระพุทธองคไดทรงมุงหมาย.  
พระพุทธจริยาสวนที่เปนการขนาบขมข่ี  เฉียบขาดอยางนี้ก็มีมากมายหลายแหง  ;  ก็เรียกวา 
เปนพุทธจริยาพวกหนึ่ง. 

 
๕.  ทรงชักชวน 

 
ทีนี้จะพูดถึงพุทธจริยาในลักษณะที่เปนการวิงวอน  ขอรอง. 
ขอน้ีตองใหนึกถึงขอความที่กลาวมาแลววา  :  “ฉันจะไมทํากับพวกเธอ 

อยางชางหมอ  ทํากับหมอท่ีเปยก  ๆ  ดิบ  ๆ”.  อันนั้นก็ยังคงเปนความจริงอยูเรื่อย  ๆ.  
แตวาในขอท่ีพระพุทธองคทรงขอรองวิงวอนนี่  ก็มิไดหมายความวา  ทําอยางหมอ.  คือ 
ทําอยางกับท่ีทํากับหมอท่ีเปยก  ๆ   ดิบ  ๆ .  สํานวนตรัสน่ี  ฟงออกในลักษณะที่เรียกไมถูก  ;  
วาจะเปนวิงวอนลวน  ,ๆ  หรือวาขอรองลวน   ๆ ;  มีลักษณะอยางหนึ่งซึ่งเปนการบังคับ 
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อยางดีที่สุด  อยูดวยในนั้น  อยางกับวาเปนคําวิงวอนที่นาเกรงขาม  ;  นี่  ฟงเขาใจ 
หรือไมเขาใจ?  บางครั้งเปนสํานวนวิงวอนเหลือประมาณ  แตเปนคําวิงวอนที่นา 
เกรงขาม. 

 
อยางพระพุทธภาษิตที่วา  :  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ธรรมนี้เปนธรรมที่ 

เรากลาวดีแลวอยางนี้,  เปนธรรมที่ทําใหเปนดุจของคว่ําที่หงายแลวอยางนี้,  เปน 
ธรรมที่ทําใหเปนดุจของปดที่เปดออกแลวอยางนี้,  เปนธรรมที่เราตถาคตประกาศ 
กองแลวอยางนี้,  เปนธรรมที่เหมือนกับสิ่งที่มีสวนขี้ร้ิวที่  เราเฉือนออกหมด  เหลือ 
แตสวนดีอยางนี้.  เมื่อเปนอยางนี้  ก็ควรแลวที่พวกเธอจะทําความเพียรในธรรมนั้น 
แมวาจะเหลือแตกระดูก”;  หมายความวา  ถาทําไมสําเร็จก็ยอมตาย  เหลือแตกระดูก.  
ดังนี้  ทานทั้งหลายจะเห็นเปนคําวิงวอน  หรือวาคําอะไร. 

 
 
นี้มันมีลักษณะของคําวิงวอน  เจืออยูในคําบังคับ  แลวก็มีเหตุผล 

ครบถวนบริบูรณอยูดวยในนั้น,  นั่นแหละคําของพระพุทธเจา.  สังเกตดูใหดีเถอะวา 
ที่ทานวา  :  “ฉันไมทํากับพวกเธอ  อยางทํากับหมอท่ีเปยกยังดิบอยู”  ทานก็ไมไดดุ 
ไดวาไดตีอะไร  ;  แตก็แสดงถอยคําที่ผูฟงแลว  ก็จะตองมีความคิดนึก  รูสึกไปใน 
ทางที่จะตองทําตาม. 

 
 
ขอใหสังเกตดูวา  มันไมใชคําดาที่ไมมีเหตุผล  ;  ฉะนั้นจึงตรัสวา  ใหถือวา 

คําดานี้เหมือนกับคําชี้ขุมทรัพย.  ในบางเรื่อง  จะตองใชถอยคําอยางนี้  กับบุคคล 
บางพวก,  หรือวาพระองคทรงมุงหมายวา  มันเปนเรื่องที่ตองทําอยางนั้น  เหมือนกับวา 
จะทําใหเนื้อรายหายออกไปหมด  มันก็ตองเชือดตองเฉือนใหยังเหลือแตเนื้อดี  จะโดย 
วิธีใดก็ได.  นี่เรียกวาการขนาบแลวขนาบอีก  ขมแลวขมอีก  ใครมีแกน  คนนั้นก็ตั้งอยู. 
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๖.  บางทีทรงวิงวอน 
 
ทีนี้บางทีก็มีลักษณะวิงวอนมากกวานี้  อยางในพระพุทธภาษิตที ่พระ 

เหลานี้จะไดสวดรับตอทายการบรรยาย  เชนคําวา  :  มณฺฑเปยฺยมิทํ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยํ  
-  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  พรหมจรรยนี้นาดื่มเหมือนมัณฑะ  ยอดโอชาแหงโครส.  
ผูที่ไมเขาใจก็เขาใจเสียวา  ที่เรียกวา  “มัณฑะ”  นั้นคือของดีชั้นสุดทาย,  ชั้นสุดยอด 
ของสิ่งที่เกิดมาจากวัวคือนมวัว.  นมวัวสด  ๆ   เขาเอามาทําเปนนมเปรี้ยว  เอาฝานมเปรี้ยว 
ไปทําเปนเนยขน  เอาเนยขนไปทําเปนเนยใส,  แลวจากเนยใสนี้เอาไปทําใหเปนหัว 
ของเนยใสเรียกวา  มัณฑะ  ;  ถือวาเปนของดี  ของแพง  ของประเสริฐสุดในรสที่มัน 
เกิดมาจากวัว  ทุกคนชอบกิน. 

 
พระองคตรัสวา  :  พรหมจรรยนี้  คือธรรมวินัยนี้,  ศาสนานี้  มันเปน 

ของนาดื่มเหมือนกับมัณฑะ.  นี่พูดทํานองลักษณะชวนเชื่อ  เพราะวามัณฑะนั่นมันมีรส 
อยางไร  ;  ภิกษุทั้งหลายก็เคยดื่มมาแลว  เคยชิมมาแลว  รูเรื่องดีแลว.  ฉะนั้นพอ 
ตรัสวา  พรหมจรรยนี้  นาดื่มเหมือนมัณฑะ  มันก็มีความหมายขึ้น  มาทันที.  คน 
เหลวไหลก็จะนึกไดทันทีวา  เรานี้มันโง  ไมไดรับรสของพรหมจรรย,  ซึ่งที่แทมีรส 
เหมือนกับมัณฑะ.  ภิกษุองคที่ไมเหลวไหล,  ก็มีกําลังใจขึ้นมาทันที  ;  แมวาไมเคยดื่ม 
รสของมัณฑะพรหมจรรยนี้  ก็จะพยายามใหไดดื่มมัณฑะนี้เสียสักที.  อยาใหไดยิน 
แตชื่อ.  พระพุทธเจาทานใชสํานวนที่เปนเรื่องชวนเชื่อจูงใจ  ในลักษณะอยางนี้ 
วาพรหมจรรยนี้นาดื่มเหมือนมัณฑะนี้อยางหนึ่ง. 

 
ตถา  สตฺถา  จ  สมฺมุขีภูโต  อีกอยางหนึ่ง  พระศาสดาก็อยูที่นี้แลว  ตสฺมา 

ติห  ภิกฺขเว  วิริยํ  อารภถ  ;  เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเถิด.  ขอที่วา 
พรหมจรรยนี้นาดื่มเหมือนมัณฑะและ  พระศาสดาก็นั่งอยูที่นี่ดวย  ;  หมายความวา 
จงหมดหวงในเรื่องที่วามันจะลมเหลว  ไรสาระ  ;  เพราะพรหมจรรยนี้มันก็เหมือน 
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มัณฑะ  แลวผูที่จะคอยชวยใหเธอไดดื่มมัณฑะนี้  ก็มีอยูที่นี่แลว  กลาวคือพระศาสดา 
นั่นเอง.  นี่เปนถอยคําที่วา  ชักชวน  วิงวอน  แตนาเกรงขาม  ;  ไมใชคําออนแอ.  
ลักษณะอยางนี้มีอยูมากทั่ว  ไป  ที่เปนพุทธจริยา  ชี้ชวนวิงวอนวา  :  “เธอจงปรารภความ 
เพียรเถิด  เพื่อจะบรรลุถึงสิ่งที่ยังไมบรรลุ,  เพื่อจะถึงทับ  ถึงสิ่งที่ยังไมถึงทับ,  เพื่อ 
จะทําใหแจง  สิ่งซึ่งยังไมไดทําใหเห็นแจง.  นี้คือการบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน. 

 
 
พระศาสดาทานมีหลักการอยางนี้  ในการที่จะประพฤติกระทํา  หรือพูดจา 

หรืออะไรตอภิกษุ  เปนคําวิงวอนที่นาเกรงขาม.  มันมีลักษณะชนิดที่เรียกวา  ใครมีแกน 
แลวก็อยู,  ใครไมมีแกนแลวก็ไป,  อยางนี้อยูเรื่อยไป.  ทีนี้เราจะทําอยางไร  ในเมื่อ 
เราไปนึกเสียวา  พระศาสดาก็มิไดอยูที่นี่,  แลวเราก็  ไมตองการสิ่งเหลานี้.  นี่เพราะวา 
เรา  เปนคนไมมีแกน,  ไมจริง  หลอกลวง  ไมมีแกน  เหลวควาง  ;  จึงไมไดรับ 
สิ่งที่ดีที่สุด  ที่เรียกวามรดกคือโลกุตตรธรรม,  “โลกุตตรธรรมอันประเสริฐ  อัน 
เรามอบใหเปนทรัพยสวนตัวแกมนุษย”.  นี้เปนการชี้หรือเปรียบเทียบใหเห็นใน 
พระพุทธจริยา  ที่มีอยูอยางไร?  และกับเราผูที่จะตองสนองพระพุทธจริยานั้นอยางไร? 

 
 
คําชี้ชวนวิงวอนนี้  ไมซึมเขาไปในจิตใจของพระสาวก,  ของสาวก  หรือวา 

ของสาวกปลอมนี้,  จึงไมเกิดผล  ตามที่พระพุทธองคทรงประสงค.  ขอน้ีจะรูได 
โดยพระพุทธจริยาอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนลักษณะวิงวอนเหลือประมาณ  คือเมื่อทรงแสดง 
หลักธรรมะที่สําคัญ  ๆ  เรื่องใหญ  ๆ  ชัดเจนถูก  ตองครบถวนแลว  เปนเวลานานยาวแลว 
ตอนสุดทายจะจบเรื่อง  พระองคก็จะตรัสอยางนี้วา  :  ยํ  โข  ภิกฺขเว  สตฺถารา  กรณียํ   
สาวกานํ  หิเต  สินา  อนุปกมฺปเกน  อนุกมฺป  อุปาทาย  กตํ  โข  มยา  –  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย,  กรณียกิจอันใดท่ีพระศาสดาผูหวังประโยชน  เกื้อกูล  เอ็นดูแกสาวก 
ทั้งหลาย  อาศัยความเอ็นดูนั้น  แลวจะพึงกระทําแกสาวกทั้งหลาย  กรณีนั้นเราไดทําแลว 
แกพวกเธอ  ;  ทานวาอยางนี้. 
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อะไรที่เปนหนาที่ที่พระศาสดาผูเต็มเปยมไปดวย  กรุณา  เอ็นดู  หวังความ 
เกื้อกูลแลว  จะพึงทําแกสาวก,  เดี๋ยวนี้ฉันไดทําแลวแกเธอ  :  เอตานิ  ภิกฺขเว 
รุกฺขมูลานิ  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  นั่นโคนไม,  เอตานิ  สฺุาคารานิ  -นั่นเรือนวาง 
หรือท่ีสงัด,  วามยถ  ภิกฺขเว  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงประกอบความเพียร 
พยายาม,  มา  ปมาทตฺถ  -อยาไดเปนผูประมาทเสียเลย,  มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน   
อหุวตฺถ  -อยาไดตองตกเปนผูเสียใจในภายหลังเลย.  อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี  ติ  
-  นี่แหละคืออนุสาสนีของเรา  สําหรับพวกเธอทั้งหลาย. 

 
 
ขอใหทานสังเกตดู  ความรูสึกในพระหฤทัยแทจริงของพระพุทธเจา  ในการ 

กลาวถอยคํานี้  มีลักษณะเหมือนกับการตอรอง,  ไมใชทานจะบังคับแบบเผด็จการ 
หรืออะไรทํานองนั้น  แตทานใชคําอยางนั้น,  ทานไดบอกวา  สิ่งที่ฉันตองทํากะเธอนั้น 
ฉันทําแลว  ทําสุดความสามารถของฉันแลว  ยังเหลือแตหนาที่ฝายเธอที่จะตอง 
ทําบาง.  ฉะนั้นจึงวา  นั่นโคนไม,  นั่นเรือนวางที่สงัด,  ทานจงพยายามตามที่ฉันวานี้.  
อยาเปนผูไปมัวประมาทเสียเลย,  แลวก็จะไดไมตองเปนผูเสียใจในภายหลัง.  นี่คือ 
ขอสัญญากันระหวางเรา.  เมื่อหนาที่ของฉัน  ฉันทําแลว,  มันก็เหลือแตหนาที่ของเธอ 
ที่เธอจะตองทํา.  นี่หลังจากที่ไดตรัสหลักธรรมะอยางใหญอยางสําคัญ  อยางยืดยาว 
จบลงแลว  พระพุทธองคจะตรัสอยางนี้แกสาวก.  นี้ก็เปนพุทธจริยา  ที่ควรจะเอามา 
สนใจอยางยิ่ง. 

 
นี้เรามันปลอยเรื่อยไปหมด  จนไมรูวาใครเปนใคร  ;  ใครจะตองทําอะไร 

ใครมีหนาที่อยางไร  ก็ปลอย  ๆ  ไปหมดโดยไมสํานึกถึงวา  พระพุทธเจาทานไดลงทุน 
ใชเดิมพันอันสูงสุด  มาตอรองกับพวกเรา  ;  เพราะวาทานไดพยายามทําดีที่สุดในฝาย 
ของทาน  เปนเดิมพันในฝายของทาน  ทานจึงเรียกรองเอาวา  ทีนี้ก็ถึงเธอ,  ถึงที 
ที่เธอจะตองทํา. 
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นี่ขอใหมองดูใหเห็นลักษณะพิเศษเฉพาะของพระพุทธเจา  จากพุทธจริยา 
เหลานี้  จนมองเห็นซึ้งถึงในพระหฤทัยของทานวา  เปนความเมตตากรุณาสูงสุดเทาไร ;  
แลวเปนความเอาจริงเอาจัง  ไมยอมออนขอเลยนี้เทาไร,  ดวยความรักและความเมตตา 
กรุณาซื่อตรงที่สุดเทาไร.  บิดามารดาควรจะทํา  กะลูกกะหลานอยางนี้,  ครูบาอาจารย 
ควรจะทําแกลูกศิษยลูกหาอยางนี้,  จึงจะเรียกวาสมกับท่ีเปน  พุทธบริษัท  คือบริษัท 
ของบุคคลผูมีปญญา.  นี้เรียกวาตัวอยางบางประการของพระพุทธจริยา  ที่เปนไปใน 
ลักษณะวิงวอน. 

๗.  ทรงสาธุ 
 
ทีนี้ก็ยังมีอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งจะเอามาพูดกันเพื่อเปนตัวอยางวา  เมื่อได 

ทรงอธิบายใหภิกษุเขาใจแลว  ทรงสอบถามทบทวนดูเปนอยางดี  จนรูสึก 
วาภิกษุนั้นเขาใจ  ;  พระองคก็จะทรงพอพระทัยเปนอยางมาก  ;  แลวก็ตรัส 
ออกมาในลักษณะที่เปนการทรงแสดงความพอพระหฤทัย  อยางใหญหลวงคืออนุโมทนา 
สาธุ.  ทานจะตรัสอยางนี้วา  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขเว. 

 
นี่ฟงดู  เรารูสึกซาบซึ้งขนพองสยองเกลา  ในเมื่อพระพุทธเจาจะตรัสกับ 

พวกเราวา  :  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขเว  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สาธุ  สาธุ,  เอว  เมตํ 
ภิกฺขเว  มฺถ  สทฺทหถ  -เธอจงเขาใจ  อยางนี้  จงเชื่ออยางนี้  ในขอน้ี,  เอว  เมตํ 
ภิกฺขเว  อธิมฺุจถ  -เธอจงปลอยความเชื่อหรือกําลังใจทั้ง  หมดของเธอ  ลงไปในเรื่องนี้ 
อยางนี้,  นิกฺกงฺขา  เอตฺถ  โหถ  –เธอจงเปนผูปราศจากความสงสัยลังเลในขอน้ี  ;  
นิพฺพิจิกิจฺฉา  -จงปราศจากวิจิกิจฉา  ปราศจากกังขา,  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส  -นั่นแหละ 
คือท่ีสุด  ของความทุกข.  หมายความวา  เขาใจถูกตองอยางนี้  แลวระดมทุมเทความเชื่อ 
ความคิด  การกระทําทั้ง  หมดลงไปในขอนี้  นั่นมันจะจบเรื่อง  คือมันจะดับทุกขได 
แลวจะจบเรื่อง  ;  แปลวาทานทรงคอยประคับประคอง  คอยตะลอมใหมันเขาทาง  ถูกทาง 
เรื่อยจนวินาทีสุดทาย  ที่จะสงสาวกออกไปจากกองทุกข  ใหไปสูความดับทุกข. 
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นี่แสดงวา  ทานใหเกียรติยศอยางยิ่งแกสาวก,  ทานทําพระองค 
เปนเพื่อนที่ดีแกสาวก,  หรือวาทานก็ติดตามไมเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย  ในการที่จะ  
คอยประคับประคอง  ใหเปนไปแตในทางที่ถูกตอง,  แลวก็ดวยเหตุผล  ;  เพราะ 
ทานกําชับไวอยางนี้เสมอ  วาตองอยางนี้  ตองอยางนี้  ตองอยางนี้เสมอไป  :  เมื่อถูกแลว 
ก็ใหระดมกําลังทั้งหมดลงไป.  ขอใหนึกถึงถอยคําเมื่อตะกี้วา  ที่ศาสดาผูเมตตา  ผูเอ็นดู 
ผูหวังประโยชนเกื้อกูลแกสาวกทั้งหลายจะพึงทํา.  นี่เดี๋ยวนี้เราไมคอยจะไดพบอยางนี้.  
ครูบาอาจารยก็หายาก  ที่วาจะเปนผูมีความเมตตากรุณาอยางนี้  ที่จะคอยติดตามศิษย 
ไปจนวินาทีสุดทายอยางนี้,  เรียกวาคอยประคับประคอง  ใหเดินทางไปถูกตอง 
อยางเข็มแข็ง  อยางขะมักเขมน. 

 
ทีนี้มีบทสาธุการของพระองคอีกบทหนึ่ง  ที่จะกลาวแกสาวกทั้งหลายวา  :  

สาธุ  สาธุ  ภิกฺขเว  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สาธุ  สาธุ,  อุปนีตา  โข  เม  ตุมฺเห  ภิกฺขเว- 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เธอทั้งหลายเปนผูที่ฉันนําไปไดแลว,  อิมินา  สนฺทิฏ ฺเกน - 
ดวยธรรมะอันเปนสันทิฏโกนี้,  อกาลิเกน  -ดวยธรรมะอันเปนอกาลิโกนี้,  
เอหิปสฺสิเกน  -ดวยธรรมะอันเปนเอหิปสสิโกนี้,  โอปนยิเกน  -ดวยธรรมะอันเปน 
โอปะนะยิโกนี้,  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺเพน  วิฺูหิ  -ดวยธรรมะอันเปน  ปจจังตัง  เวที 
ตัพโพ  วิญูหิ. 

 
อยางนี้แปลวาทรงแสดงความพอพระทัยสูงสุด  ถึงที่สุดเลย,  พอพระทัย 

ดีพระทัยวา  ที่สาวก  ไดทําตัวใหเปนผูที่พระองคนําไปไดโดยพระธรรม  ที่ประกอบ 
อยูดวยคุณธรรม  ๖  ประการนี้  คือท่ีเรา  สวดกันอยูทุกวันวา  :  สาวกฺขโต  ภควตา   
ธมฺโม  สนฺทิฏโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ 
เปนคุณบท  ๖  ขอดวยกัน,  เปนลักษณะเฉพาะของพระธรรม  ในพระพุทธศาสนานี้ 
ถาผิดจากนี้  แลวไมใชพระธรรมในพระพุทธศาสนานี้,  ตองเปนไปในลักษณะ 
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๖  ประการนี้  จึงจะเปนธรรมวินัยของพระองค.  ฉะนั้นพระองคจึงพอพระทัย  ถึงกับ 
ตรัสออกมาวา  “สาธุ  สาธุ  ภิกฺขเว”  ในการที่เธอเปนผูที่ทําใหฉันนําเธอไปไดโดย 
พระธรรมที่ประกอบอยูดวย  คุณธรรม๖  ประการนี้.  นี่ทรงพอพระทัยวา  ธรรมวินัย 
ที่ไดตรัสไวดีนั้น  ไมเปนหมัน  แลวมีผูไดรับประโยชนอยางถูกตอง  ใหพระองคนําไปได 
อยางถูกตอง.  นี่คือคําที่ตรัสแกพวกเรา. 

 
๘.  ทรงมีมุทิตา 

 
  เมื่อมองดูถึงพระหฤทัย  ความรูสึกในพระทัยของพระองค  จะมองเห็น 

พุทธจริยาอันพิเศษนี้  ดวย  วาพระพุทธเจาทานทรงประพฤติกระทําแกพวกเราอยางไรบาง?  
เราเคยไดยินวา  พระพรหมจะตองประกอบดวย  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ;  
ในกรณีอยางนี้  พระพุทธองคทรงมี  มุทิตา  อยางสูงสุดแกพวกเราผูเปน 
สาวก  จึงไดตรัสอยางนี้. 

 
  เมื่อไดรับคําสั่งสอน  สอบสวนเปนอยางดี  ไมตองเชื่อตามผูอื่น  :  คือรูแจง 

ประจักษซึ่งธรรมะนั้น  ดวยตนเอง  ไมตองเชื่อตามผูอื่น,  พระพุทธองคจะตรัสอยางนี้ 
คือ  สาธุ  สาธุ  อยางที่วามา  ๒  ชนิดนี้  แลวยังมีอยางอื่นอีก. 

 
  นี้ก็นํามาแสดงพอเปนตัวอยางวา  พระพุทธเจาทานทรงมีน้ําพระทัยแกพวก 

เรานี้อยางไร,  และทรงประพฤติกระทําเปนปกติวิสัยของพระพุทธองค,  ดังนั้นจึงตอง 
เรียกวาเปนพระพุทธจริยา.  ขอใหยอมรับรูความจริงขอน้ี  ที่เรียกวาพระพุทธจริยา 
คือทรงกระทําเปนปกติวิสัย,  ตามปกติวิสัยของพระพุทธเจา  แกสรรพสัตวในลักษณะ 
ตาง  ๆ  มีอีกมากอยาง  ซึ่งจะตองนํามาพูด  จนกวาจะเพียงพอ.  ทานทรงใช  คําวา 
“พวกเรา”  รวมเราเขาไปดวย  ทั้งทรงทําพระองคเองใหเปนเพื่อน  ทองเที่ยวไปใน 
วัฏฏสงสาร  จนกวาจะถึงกาลตรัสรู. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๒ ๖๐

ในที่นี้  แสดงขอรายละเอียดปลีกยอย  เกี่ยวกับท่ีทานกระทําแกพวกเรา 
วาทานเปนผูชี้ทาง  โดยทานทําไดเพียงเปนผูชี้ทาง,  เรานั้นตองเดินเอง.  การชี้ทาง 
ของพระองคนั้นก็คือ  การขนาบเรื่อย  บนวาเรื่อย  พร่ําสอนเรื่อย  ไมออนแอ,  แมวา 
จะมีความเมตตากรุณาอยางใหญหลวง  ก็มีแตคําขนาบเรื่อยขมข่ีเรื่อย  ในลักษณะที่วา 
ใครมีแกน  คนนั้นทนอยูได,  ใครไมมีแกนคนนั้นก็วิ่งหนีไป.  อยางในบางคราว 
ก็จะตองทรงกระทํา  “นิคคหะ”  คือขมข่ีถึงขนาดที่เรียกวา  ไลใหไปเสียทีกอน  :  มัน 
จําเปนจะตองทําอยางนั้น  แลวทีหลังคอยพูดกันใหม.  นี่คลาย  ๆ  กับเรื่องในครอบครัว 
ระหวางบิดามารดาที่ดีกับบุตรธิดาที่ดีเหมือนกัน. 

 
 
  ในบางคราวก็ทรงวิงวอนดวยเหตุผล  ไมใชประจบ  ไมเคยพบคําศัพท 

ขอไหนสักคําเดียว  ซึ่งเปนลักษณะประจบ,  แตวาเปนคําวิงวอนอยางยิ่ง  เปนคํา 
วิงวอนดวยเหตุผล  แลวจะใชใหทําอะไร  ที่ยากลําบาก  ก็มีเหตุผล  ;  และมีการ 
ตอรองวา  :  เมื่อหนาที่ของฉัน  ฉันทําเสร็จแลว  ไมควรจะเปนหมัน,  ก็เปนหนาที่ 
ที่เธอจะตองทําบาง  ฉะนั้นจงไปทําเดี๋ยวนี้  ;  วานั่นโคนโม,  หมายความวา  จงลงมือ 
ปฏิบัติ  ธรรมะ  หรือปฏิบัติในอธิจิตตาโยคะ  ;  อธิจิตตาโยคะ  คือทําความเพียรใน 
ลักษณะที่จิตมันจะดีขึ้น  ๆ  สูงขึ้น.  พอพูดจาตกลงกันได  เขาใจกันได  ก็ทรงสาธุการ. 

 
ทั้งหมดนี้คือพระพุทธจริยา  ที่จะสรุปเรียกไดวา  ทานเปนอะไรกับพวกเรา  ;  

มันไมมีคําพูด  จะพูดใหหมดสิ้นได  วาทานเปนอะไรกับพวกเรา.  ถาจะมองดูในแงที่ 
เปนพอ  ก็ยิ่งกวาเปนพอ  มันก็เลยไมตองใชคํานี้.  ถาจะเรียกวาเปนอาจารย 
ก็ยิ่งกวาอาจารย  ก็เลยไมตองใชคํานี้.  ถาจะวาเปนเพื่อนก็เกินกวาเพื่อน  ;  ไม 
ตองใชคํานี้  :  จะใชคําไหนขึ้นมา  ก็เกินกวาคํานั้นทั้งนั้น,  ดังนั้นจึงตองเรียกวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา,  พระผูมีพระภาค,  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,  
เปน 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพวกเรา ๖๑

ศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษย  นั่นแหละคือทานเปนอะไรกับพวกเรา.  ทานเปน 
อะไรกับพวกเรา  ก็คือทานเปนอยางนั้นกับพวกเรา,  คือวา  สามารถจะใชคําไดทุกคํา 
ที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกเรา  หรือในระหวางสรรพสัตวจนหมดคําพูดที่  มนุษยจะพูดกัน 
ไดวาพระพุทธเจาเปนอะไรกับพวกเรา  แลวก็เปนมากเกินกวาความหมายของคําเหลานั ้น 
ทั้งนั้น. 

 
 
  แตก็ยังมีสาวกบางพวก  ที่ไมรูสึก  ไมสนใจ  ไมเคารพ  ไมเชื่อฟง  ไปเห็น 

แกความสุขทางเนื้อทางหนัง  ยิ่งกวาเห็นแกพระธรรมคําสอน  ;  ปญหามันมีอยูอยางนี้.  
ดังนั้นจึงรูสึกวา  การพูดกันถึงเรื่องพระพุทธจริยานี้  จะมีประโยชน  คือจะไมเสียหลาย,  
จะชวยใหเกิดความรูสึก  ที่ย้ําใหเกิดความเชื่อ  ความเลื่อมใส  ความจริงใจ  ความพยายาม 
พากเพียร  ที่จะทําตนใหเปนสาวกที่ถูกตองตามความหมาย  ของคํา  ๆ   นี้,  จนกลาวไดวา 
เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาของพระองคนั้น  โดยแทจริง  ตลอดเวลา.  อยางที่เรา 
เขาใจกันแลววา  พระพุทธเจายังอยูกะเราตลอดเวลา,  ใครไมเขาใจขอนี้ 
คนนั้นก็ยังไมประสีประสาอะไรตอพระพุทธเจา.  ถามีความเขาใจจริง  จะเห็นจริง 
ตามที่พระองคตรัสวา  ฉันอยูกะเธอตลอดเวลา  โดยธรรมะที่แสดงแลว  โดยวินัย 
ที่บัญญัติแลว  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นฉัน  ผูใดเห็นฉันผูนั้นเห็นธรรม,  เมื่อไรก็ได 
ที่ไหนก็ได. 

 
 
  มันจึงมีโอกาสอยางยิ่งที่วา  เราจะเปนสาวกที่ถูกตอง  แลวเราก็จะไดรับ 

มรดก  คืออริยโลกุตตรธรรมที่พระองคทรงมอบให,  แลวก็จะไดถึงที่สุดแหง 
ความทุกข  ;  พูดตามสํานวนชาวบานก็วา  “ตามพระองคไป”.  นี่พูดสํานวน 
ชาวบานนะ  อยาวามากกวานั้นเลย  วาตามสํานวนชาวบานวา  จะไดหมดทุกข  บรรลุ- 
นิพพาน  แลวก็ตามพระองคไป,  ซึ่งถาจะพูดเปนสํานวนที่แทจริง  แลวหมดเรื่องกัน 
มันก็หมดความทุกขเหมือนพระองคไปอยางนั้น. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๒ ๖๒

นี้เรามาใครครวญกันเปนพิเศษ  ดวยความไมประมาท  ในพระพุทธจริยา 
ทั้งหลาย  ซึ่งวันกอนก็ไดแสดงไวแลวถึง  ๑๐  ประการ.  และไดแสดงในวันนี้อีก  
๘  ประการ  ลวนแตเปนพระพุทธจริยา.  อาตมาคิดวาจะไมแสดงใหมากกวานี้  เพราะวา 
เปนเรื่องที่ทําเลน  ๆ  ไมได,  เปนเรื่องที่เขาใจยากหรือ  วาลึก,  ฉะนั้น  เรามาคิดกัน 
เพียงคราวละ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ก็จะพอ. 

 
 
  เปนอันวาตองยุติการบรรยายเรื่องพุทธจริยาในวันนี้  ไวเพียงเทานี้  เพื่อให 

พระทานสวด  ธัมปหังสนกถา  ตอทายตอไป. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๓ 
พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง 

•••••••••••••••••••• 
 

    -๓- 
 
เสารที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๑๕ 
 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย. 
 

การบรรยายเรื ่องพระพุทธจริยา 
ในคร้ังที่  ๓  นี้  จะไดกลาวโดยหัวขอวา 
ทานเปนอะไรของทานเอง.  คํากลาวนี้ 
บางคนอาจจะไมทราบ  เพราะไมเคย 
ฟงมาแตกอน,  เพราะฉะนั้นจะขอทํา 
ความเขาใจในเรื่องนี้กันสักเล็กนอย  :  
คือวา  ในการบรรยาย  ๒  ครั้งที่แลว 
มาเราไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปน 
อะไรกับพวกเรา. 
 

 
 
 

๖๓ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 พุทธจริยา  ตอนที่  ๓ ๖๔

ในครั้งที่  ๑  ไดชี้แจงใหเห็นวา  ทานทรงเปนเพื่อนทองเที่ยวไปใน 
วัฏฏสงสารของพวกเรา.  ทานตรัสวา  ตลอดเวลาที่เรากับเธอทั้งหลาย  ยังไมมี 
ความรู  ไมรูแจงแทงตลอดในอริยสัจจทั้ง  ๔  ทั้งเรา  และทั้งเธอก็ตองทองเที ่ยวไปใน 
วัฏฏสงสารอันยาวนาน,  นี้แสดงวาทานจัดพระองคเองวาเปนเพื่อนทุกข  เพื่อนสุขกับเรา.  
ในขอตอไปก็มีวา  โลกนี้เปนโลกที่มืดบอด  ตลอดเวลาที่พระองคยังไมเกิดขึ้น,  และ 
วาเพราะมีความทุกขอยูในโลก  ทานจึงตองเกิด,  และวา  การมีระเบียบวินัยของ 
พระองคอยูในโลกนั้นคือ  ความสุขของโลก  ;  และวาการปรากฏของบุคคลชนิดนี้ 
มีไดยากในโลก,  และพระพุทธเจาทั้งหลายมี  ปกติปรารภถึงสัตวโลก  กอนจะ 
ปรารภถึงพระองคเอง  ;  ทรงมอบโลกุตตรธรรมใหเปนทรัพยสมบัติของ  สัตวทั้งปวง,  
มีพระพุทธเจาเพียงองคเดียวในโลกธาตุหนึ่ง  ;  และทรงใชสรรพนามวาเรา  ในเมื่อ 
ทาน  เล็งถึงพวกเราทั้งหมดในพุทธศาสนา  เชนในการรับขอขมาโทษของบุคคลนอก 
ศาสนาที่มาลวงเกินแลวขอ  โทษ  ทานรับโทษและอภัยโทษ  ในนามของคําวา  “เรา”  
หมายความวา  “เราทุกคน”. 
 

ทั้งหมดนี้ทานทั้งหลาย  ลองพิจารณาดูเถิดวา  ทานเปนอะไรกับพวกเรา ;  
เรารูจักพระองค  เต็มตามความหมายทั้งหมดนี้หรือเปลา?  เราไมคอยเคยคิดเคยนึก 
ใหละเอียดลึกซึ้ง  แลวก็พูดเพอ  ๆ  ไปวาเปนสาวกของพระองค  ;  แตแลวก็ไมรูจัก 
พระศาสดา  ในลักษณะที่ควรจะรูจัก. 
 

ตอมาในการบรรยายครั้งที่  ๒  ก็ไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปนอะไรกับ 
พวกเรา  ตอไป  อีกครั้งหนึ่ง.  ในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวา  ทานตรัสวาตถาคตเปนแต 
ผูบอกทาง  การเดินทางทานทั้งหลายตองทําเอง.  นี่แหละลองพิจารณาดูเถิดวา 
ทานเปนอะไรกับพวกเรา.  ดูเหมือนวาพวกเราสมัยนี้กะเกณฑใหทานเปนอะไรมาก 
กวานี้มากนัก,  ออนวอนขอรองอยางนั้นอยางนี้  เหมือนที่ทํา   ๆ กันจนคลาย   ๆ กับวา 
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วัตถุแทนของทาน  :  เชนพระพุทธรูปเปนตนนั้น  เปนเทวดาอารักษ  เปนพระเจา 
เปนอะไรไปแลว  จะขออะไรกันตรงๆ  กระทั่ง  ขอเงินขอทอง  ขอลูกขอเตา  อยางนี้ 
ก็เคยมี. 
 

พระพุทธเจาทานยังไดตรัสตอไปอีกวา  หนทางก็มีอยู,  ผูบอกทางก็มีอยู ;  
แตเมื่อเขาไมเดินแลวเราก็ชวยไมได  ;  เราจะทําอยางไรไดในเมื่อเขาไมเดิน.  นี้ทรง 
ปรารภถึงสาวกบางพวก  ที่ไมไดทําใหนิพพานปรากฏ  เปนเครื่องยินดีแกตน.  มีผูมา 
ทูลถามพระองควา  ทําไมสาวกบางพวกจึงไมสามารถทําพระนิพพานใหเปนที่ยินดีแกตน.  
พระองคก็ทรงตอบเขาอยางนี้วา  ทางก็มีอยู  ผูชี้ทางคือพระองคก็มีอยู  ;  แตเมื่อเขาไมเดิน 
แลว  เราจะทําอยางไรได.  นี้ก็ขอใหพิจารณาดูเถอะวา  พระองคเปนอะไรกับพวกเรา. 

 
ในขอตอไปไดแสดงใหเห็นวา  พระองคทรงถือหลักวา  :  “ฉันจักขนาบแลว 

ขนาบอีก  จะขมขี่แลวขมขี่อีก,  ฉันจะไมทํากับพวกเธอ  อยางที่ชางหมอเขาทํากับ 
หมอท่ียังเปยกยังดิบอยู,  คือฉันจะขนาบแลวขนาบอีก  จะขมขี่แลวจะขมขี่อีก  ผูใด 
มีแกนผูนั้นก็จะทนอยูได”.  นี้ก็เปนพระพุทธภาษิต  ที่แสดงใหเราเห็นวา  ทานเปน 
อะไรกับพวกเรา.  เราจะตองรับสนองพระพุทธประสงคในขอนี้อยางไร,  ในเมื่อ 
พระองคตรัสวา  ใครมีแกนคนนั้นก็ทนอยู  ใครไมมีแกนก็สลายไป  เพราะทนตอ 
คําสั่งสอนไมได  ทนตอการขนาบแลวขนาบอีกไมได.  อันนี้ก็เปนพุทธจริยา 
ที่พวกเราจะตองรับสนองพระพุทธประสงค  ใหเหมือนกับวาพระองคยังมีพระชนมชีพอยู 
และทํากับพวกเราในลักษณะอยางนี้. 

 
ในขอตอไปอีก  ไดแสดงใหเห็นวาในบางกรณี  พระองคก็ตองทรงไลสาวก 

ผูดื้อกระดางนั้น  ใหพนหูพนตาไปเสียคราวหนึ่งกอน  แลวคอยทรงหาโอกาสพบ 
ทําความเขาใจกันใหม  นี้ก็เปนเรื่องธรรมดา,  แตวามีขอท่ีตองสนใจอยูวาอาศัย 
ความเมตตากรุณา  จึงไดทรงพยายามเปนอยางมาก  ที่จะทําความเขาใจกับคนที่ทรงไล 
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ไปเสียคราวหนึ่งกอน,  เพราะวามันเหลือเกิน  มันไมควรจะใหอภัย  มันเปนคนดื้อ 
กระดางเกินไป  จึงตองทรงลงโทษถึงกับขนาดใหไลไปใหพนหูพนตาเสียกอน,  แลวจึง 
ทรงบันดาลดวยอิทธาภิสังขารอยางใดอยางหนึ่งใหไดพบกันใหม,  แลวก็ตรัสพร่ําสอน 
ใหเกิดความรูสึกและเขาใจ. 
 

ในบางกรณี  ตรัสเปรียบเทียบดวยถอยคําอันรุนแรงวา  “เธออยาเปน 
เหมือนทอนไมนั้นเลย คือทอนไมที่เชิงตะกอน  ที่ไฟไหมอยูทั้งสองขางหัวทาย  แลว 
ตรงกลางยังเปอนอุจจาระ  แลวใครเขาจะหยิบทอนไมนี้ไปใชสอย,  แมแตสักวาจะ 
เปนไมฟน”.  พระผูมีพระภาคเจาทรงทํากะเราอยางนี้  มีความหมายวาอยางไร 
ทานทั้งหลายก็ลองนําไปคิดดู. 

 
นี่แสดงใหเห็นในสวนที่วา  ในคราวที่พระองคจะตองทรงเฉียบขาด  ก็ทรง 

เฉียบขาดอยางนี้สมตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสนทนา  กับคนฝกมาขายเปนอาชีพคนหนึ ่ง 
ซึ่งตรัสวา  “บางคราวฉันก็ใชอุบายหยาบ,  บางคราวฉันก็ใชอุบายละเอียด,  บางคราวฉัน 
ก็ใชทั้งอุบายหยาบและอุบายละเอียดเจือกัน”.  นี่แหละคือทานทํากะพวกเราอยางนี้ 
เราจะถือวาทานเปนอะไรกับพวกเรา. 

 
แตทีนี้  ดูตอไป  ถึงคราวที่ถึงโอกาสของการชักชวนวิงวอน  หรือยิ่งกวา 

วิงวอน  พระองคก็ไดทรงกระทําในลักษณะเชนนั้น  ;  เชนวา  ทรงปลอบโยนวา 
 “พรหมจรรยนี้เปน  ฉินฺนปโลติโกฯ  -  คือมีสวนขี้ริ้วที่ฉันเฉือนออกทิ้ง  
หมดแลว  เหลืออยูแตสวนที่ดีมีประโยชน,  เธอทั้งหลายจงถือเอาประโยชน 
คือ  ประกอบความเพียร”. 

 
ในบางคราวก็ทรงปลอบโยนวา  พรหมจรรยนี้นาดื่ม  เหมือนยอดเนยใส 

ซึ่งเปนยอดโอชาแหงโครส,  ทั้งพระศาสดาก็อยูที่นี่แลว  เธอทั้งหลายจงประกอบ 
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ความเพียรเถิด.  ทรงชักชวนในลักษณะที่เหมือนกับการตอรองแกบุคคลผูไมเต็มใจ 
จะรวมมือดวย. 

 
นี่แหละขอใหเราดูเถอะวา  พระศาสดาเปนอะไรกับพวกเรา?  เรารูจักทาน 

ในลักษณะ  อยางไร?  เราไมคอยจะสนใจ  หรือไมเคยไดยินกับขอความชนิดนี้. 
 
ในบางคราวทรงชี้ชวนวิงวอนวา  :  “สิ่งที่ฉันจะตองทําแกพวกเธอ  ฉันก็ 

ทําสุดความสามารถของฉันแลว,  กิจใดที่ศาสดาจะพึงกระทําแกสาวกดวยความ 
เมตตากรุณา  ฉันก็ไดทําแลวดวยความเอ็นดู,  นั่นโคนไม  นั่นเรือนวา  เธอทั้งหลาย 
จงประกอบความเพียร  อยาเปนผูประมาท,  อยาเปนผูตองเสียใจภายหลัง”  ;  
อยางนี้เปนตน.  ก็ขอใหคิดดูวา  ทานเปนอะไรกับพวกเรา  ในการที่ตรัสอยางนี้. 

 
 
ในบางโอกาสเมื่อไดทรงชี้ชวนในบางเรื่อง  บางอยาง  และบางกรณี  เปนที่ 

เขาใจกันดี  ทานก็เปลงสาธุการ  ;  คลาย  ๆ  กับวายกมือข้ึนสูงสุด  สาธุการในความ 
สําเร็จอันนี้.  แตไดตรัสวา  ม ฺถ  สทฺทหถ  อธิมฺุจถ  -  เธอจงสําคัญขอนี้วา 
เปนสิ่งที่เราจะตองทํา,  จงปลงความเชื่อทั้งหมดทั้งสิ้น  ลงไปในขอนี้,  จงปลอย 
ศรัทธาใหถึงที่สุด,  อยาไดมีสวนที่ของในลังเลเหลืออยูเลย  ;  อยางนี้เปนตน. 

 
 
เมื่อพิจารณาดูถึงสวนนี้  ก็จะเห็นวา  พระองคทรงเปนอะไรกับพวกเรา?  

คือทรงหวงพวกเราถึงที่สุด  จะทรงติดตามปลอบโยนจนวินาทีสุดทายดวยถอยคําอยางนี้  ;  
แมวาในบางคราวจะทรงใหอุบายหยาบ  ถอยคําที่มีลักษณะขนาบขมขี่จนถึงกับวา  ใครมี 
แกนคนนั้นอยู  ใครไมมีแกนคนนั้นไป,  แตในบางคราว  ก็ทรงกระทําในลักษณะที่เปน 
เพื่อนทุกขเพื่อนยาก  อยางกับวาเปนเพื่อนทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร  ทําอะไรก็ทํา 
ในนามของพวกเราอยางนี้เปนตน  นี้คือขอความที่ไดกลาวมาแลว  ๒  ครั้ง. 
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ในวันนี้เปนครั้งที่  ๓  จะกลาวโดยหัวขอท่ีเขยิบตอไปอีก  เมื่อเราไดรู วาทาน 
เปนอะไรกับพวกเราพอสมควรแลว  ก็ควรจะรูตอไปวา  ทานเปนอะไรของทานเอง 
คือสวนตัวของทานเอง,  สวนพระองคเองนั้นทานเปนอะไรกับทานเอง. 

 
 

๑.  ถาไมมีความทุกขในโลก  ตถาคตไมจําเปนตองเกิด 
 
ขอที่  ๑  ขอน้ีมีใจความสําคัญ  สวนมากเมื่อสรุปดูแลวก็พอกลาวไดวา  :  

ทานรับภาระเปนผูที่มีหนาที่  ที่จะตองชวยใหสัตวโลกไดประสบความรอด  ซึ่งเปน 
เรื่องหรือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยเรา.  ขอน้ีขอใหระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตในทสกนิบาต 
อังคุตตรนิกายซ้ําอีกครั้งหนึ่ง  วา  :  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  โลเก  น  สํวิชฺเชยฺยุ  
-  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาของ  ๓  อยางนี้ไมมีอยูในโลก,  น  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺเชยฺย  
อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  -  ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้นมาในโลก  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.  
น  ตถาคตปฺ  ปเวทิโต  ธมฺมวินโย  โลเก  ทีเปยฺย  -  และทั้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ 
แลว  ก็ไมตองรุงเรืองอยูในโลก.  กตเม  ตโย?  -  ๓  อยางนั้นคืออะไรเลา?  ชาติ  จ  
ชรา  จ  มรณฺจ  -  ๓  อยางนั้นคือความเกิด  ความชรา  และความตาย.  อิเม  โข 
ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา  โลเก  น  สํวิชฺเชยฺยุ.  -  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  นี่แหละคือสิ่งทั้ง  ๓  
ที่ถาไมมีในโลกแลว  ตถาคตก็ไมจําเปนจะตองเกิดขึ้นในโลก. 

 
ขอใหพิจารณาดูใหถึงใจความของพระพุทธภาษิตนี้  แลวก็จะรูได  หรือ 

พอจะรูไดวา  ทานเปนอะไรกับพวกเรา  ?  และทานเปนอะไรกับตัวทานเอง  ?  
หมายความวาทานจัดตัวเองไวในลักษณะใด  ที่เกี่ยวของกันกับพวกเรา.  และทาน 
จัดพวกเราไวในลักษณะใด  ?  ในเมื่อมันเกี่ยวของกับทาน.  ถาเราเขาใจความขอนี้กัน 
จริง  ๆ  แลว  เราจะรักทาน  มากกวาที่เรากําลังรักอยูเดี๋ยวนี้  ;  เรามีความเชื่อ  ความ 
เลื่อมใส  ความยอม  ความสวามิภักดิ์อะไร  ๆ  มากกวาที่เรากําลังมีอยูเดี๋ยวนี้. 
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นี่เรากําลังปลอยใหสิ่งตาง  ๆ  มันเปนไปตามตามกรรม,  เปนเรื่อง 
เลือนลาง  ไมมองกันใหชัดใหซึ้งลงไปแตในแงหนึ่งประเด็นหนึ่ง  ตามที่พระพุทธเจา 
ทานไดตรัสไวเอง  :  กลาวสั้น  ๆ  ก็คือวา  เราสนใจในพระพุทธดํารัสนอยมาก 
เราจึงไมรูสึกตอสิ่งเหลานี้,  ทําใหไมรูจักพระองคและตัวเราเอง  ซึ่งมีความผูกพันกัน 
อยางที่มันไมควรจะแยกกัน  ;  หรือวามันไมอาจจะแยกกัน.  ถาไมมีความทุกขของเรา 
พระพุทธเจาทานวา  ทานไมตองเกิดขึ้น.  ชวยกันคิดดูใหดี  ๆ  สักหนอย.  ถาวาเรา 
ไมมีความทุกข,  หรือถาความทุกขมิไดมีแกเรา,  พระองคก็ไมจําเปนจะตอง 
เกิดขึ้น  ;  นี้หมายความวา  ทานเกิดขึ้น  เพราะมันมีปญหาอยูกับพวกเรา  มีความทุกข 
อยูกับพวกเรา  ;  ทานจึงตองเกิดขึ้น,  แลวทานตองสั่งสอน,  แลวก็ตองมีคําสั่งสอน 
ของทานเปนดวงประทีป  อยูในโลกอันมืดของพวกเรา. 

 
นี่เมื่อดูสวนพระองค  เราก็พอจะมองเห็นวา  พระองคเปนอะไรกับพระองค 

เอง  :  ดูวาทานจะเปนอะไรกับพระองคเองนอยนิดเดียว  แตวาเปนอะไรกับพวกเรานี้ 
มันชางมากเหลือเกิน.  มันมากตามจํานวนที่มากของพวกเรา  ในเมื่อพระองคก็มีจํานวน 
เพียงหนึ่งเทานั้น  ;  ทานเปนอะไรกับพวกเรากี่มากนอย  ชวยกันคิดชวยกันนึกใหความ 
เปนธรรม,  ใหความยุติธรรมแกพระพุทธเจาบาง.  อยามัวแตนับถือกันแต 
สักวาพิธีรีตอง  หรือตามธรรมเนียม,  หรือสักแตปากวา  หรือปลอยตาม  
สบายใจ.  อาตมากําลังขอรองแกทานทั้งหลาย  ใหศึกษาพระพุทธจริยาในขอน้ี 
ในลักษณะอยางนี้วา  ทานเปนอะไรกับตัวทานเอง  ที่มันเกี่ยวกับเรา. 

 
๒.  ถาไมทรงถึงที่สุดแหงโลก  ก็ไมทรงสอนเรื่องที่สุดแหงโลก 

 
ขอที่  ๒  ตอไปน้ี  ขอใหถือเอาพระพุทธภาษิตในสฬายตนวัคคสังยุตตนิกาย 

เปนหลัก  คือขอที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวในที่นั้นวา  :  “ถาฉันยังไมถึงที่สุดแหงโลก 
ฉันก็จะไมสอนเรื่องที่สุดแหงโลก"  พระพุทธเจาเปนอะไรกับทานเอง?  พระพุทธเจา 
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ทานทรงยืนยันอะไรในสวนพระองคทานเอง?  หมายความวา  ทานประกาศและ 
ทานยืนยัน  ในความเหมาะสม  ในสิทธิอันชอบธรรม  ที่ทานจะทรง  
ส่ังสอนพวกเรา. 

 
ทานตรัสวา  “ถาฉันไมไปถึงที่สุดแหงโลก  ฉันก็จะไมสอนเรื่องการทําที ่ส ุด 

แหงโลก”.  นาหํ  ภิกฺขเว  คมเนน  โลกสฺส  อนฺตํ  าเตยฺยํ  ทิฏเยฺยํ  ปตฺเตยฺยํ  ติ  วทามิ  
-  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เราไมกลาวซึ่งที่สุดแหงโลกนี้  วาพึงรู  พึงเห็น  พึงถึงไดดวย 
การไป,  น  จ  ปนาหํ  ภิกฺขเว  อปฺปตฺวา  อนฺตํ,  ทุกฺขสฺสนฺตกิริยํ   วทามิ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาฉันยังไมลุถึงซึ่งที่สุดแหงโลกแลว  จักไมกลาวซึ่งการกระทําซึ ่ง 
ที่สุดแหงโลกเลย. 

 
 
ความขอน้ีตรัสสั้น  ๆ   แลวก็เสด็จเขาไปสูที่เรนสวนพระองคเสีย  ทรงปลอย 

ใหพระอานนทเปนผูทําหนาที่อธิบายเรื่องนี้แกภิกษุทั้งหลาย.  จะอยางไรก็ตามเถอะ 
เรื่องนี้ก็ยังแสดงอยูวา  ทานทรงยืนยันในความที่ทานเปนผูที่มีความชอบธรรม  มีความ 
ถูกตองที่จะสั่งสอนพวกเรา.  ทานตรัสวา  ที่สุดแหงโลกคือที่สุดแหงทุกขนั้น 
ไมใชจะไปดูไดดวยการเดินไปดวยเทา,  ไมใชจะไปเห็นได  ไปถึงได  ดวยการเดิน 
ไปดวยเทา  ;  แตตองอาศัยการตรัสรู  ซึ่งเปนการไปถึงดวยใจ,  และทานก็ไป 
ถึงแลว  ;  ฉะนั้นทานก็มีความเหมาะสมที่จะสอน. 

 
ทานไมไดสอนอยางพวกเราสอน  ๆ   เราอยางเดี๋ยวนี้  ;  แมขอท่ีอาตมาบอกอะไร 

แกทานทั้งหลายนั้นก็ยังใชไมได  ในเมื่อเปรียบกันกับหลักเกณฑที่พระองคทรงวางไว 
วาตองถึงสิ่งนั้นดวยตนเองจริงแลว,  จึงจะบอกเลาคนอื่น.  เดี๋ยวนี้เรายืมคําของพระองค 
ผูไปถึงแลวและทรงไดบอกเลาไวนั้น  มาบอกเลากันอีกทีหนึ่ง  เรื่องมันจึงเปรียบเทียบ 
กันไมได. 
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ขอใหพวกเราสนใจที่จะรูถึงพระองค  ที่ทรงเปนตนตอของเรื่อง,  ทานได 
ตรัสไวอยางนี้.  ทานทรงเปนพระศาสดาที่ซ่ือตรง  ที่เปดเผย  ที่มีคุณสมบัติครบถวน 
สําหรับจะสั่งสอนคน.  นี่แหละคิดดูเถิดวาพระพุทธจริยาขอนี้  ไดแสดงอะไร 
วา  ทานเปนอะไรกับตัวทานเอง.  ถาเราเห็นแลว  เราจะรักทานมากกวาเดี๋ยวนี้,  
จะนับถือจะเชื่อจะไววางใจทาน  มากกวาที่เรากําลังเปนอยูเดี๋ยวนี้.  ขอใหทุกคน 
ชวยกันคิดใหดี  ๆ  ;  อยารูสึกวาเปนเรื่องลําบาก  เรื่องรําคาญ  ที่จะตองพยายามเขาถึง 
ขอเท็จจริงขอน้ี. 

 
๓.  ทรงบันลือสิงหนาท  เพราะทรงทราบปจจัยแหงการเกิด  -  ดับ 

 
ขอท่ี  ๓  นี้จะดูพระพุทธจริยาในขอท่ีวาทานเปนอะไรกับตัวทานเองตอไปอีก 

โดยอาศัยคําตรัสในบาลีนิทานวัคค  สังยุตตนิกาย  ที่มีหัวขอวา  ทานบันลือสิงหนาท 
เพราะวาทานทราบปจจัยแหงการเกิดดับ. 

 
ทสพลสมณาคโต  ภิกฺขเว  ตถาคโต  -  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ตถาคตมาตาม 

พรอมแลวดวยกําลัง  ๑๐  อยาง.  จตุหิ  จ  เวสารชฺเชหิ  สมนฺนาคโต  -  มาตามพรอมแลว 
ดวยความรู  เปนเครื่องกระทําความกลาหาญ  ๔  อยาง  ;  อาสภณฺานํ  ปฏิชานาติ   
-  จึงปฏิญญาฐานะบุคคลสุดยอด,  ปริสาสุ  สีหนาทํ  นทติ  –  บันลือสิงหนาท 
ในทามกลางแหงบริษัททั้งหลาย  ;  พฺรหฺมจกฺกํ  ปวตฺเตฺติ  -  ยังพรหมจักรใหเปนไป 
ในโลกทั้งปวง. 

ทานปฏิญญาพระองคเองอยางนี้  คนไมเขาใจ  ก็จะมองทานไปในแงราย ;  
แตวาทานมีอะไรก็เต็มท่ี  ที่จะประกาศกองอยางนั้น.  ขอน้ันก็คือขอที่พระองคทรงทราบ 
ปจจัยแหงการเกิดดับของคําเหลานี้  คือ  อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสฺส  
อตฺถงฺคโม  -  รูป  เปนอยางนี้  ๆ ,  เหตุใหเกิดรูป  เปนอยางนี้  ๆ   การถึงซึ่งความตั้งอยูไมได 
คือความดับของรูป  เปนอยางนี้  .ๆ  อิติ  เวทนา  -  เวทนา  เปนอยางนี้   ๆ อิติ  เวทนาย 
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สมุทโย  -  เหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา  เปนอยางนี้  ๆ,  อิติ  เวทนาย  อตฺถงฺคโม  
-  ความตั้งอยูไมไดแหงเวทนา  เปนอยางนี้  ๆ.  อิติ  สฺา  –  สัญญา  เปน 
อยางนี้  ๆ,  อิติ  สฺาย  สมุทโย  -  ความเกิดขึ้นแหงสัญญา  เปนอยางนี้  ๆ,  อิติ  
สฺาย  อตฺถงฺคโม  -  ความตั้งอยูไมไดแหงสัญญาเปนอยางนี้  ๆ .  อิติ  สงฺขารา  -  สังขาร 
ทั้งหลาย  เปนอยางนี้  ๆ  อิติ  สงฺขารานํ  สมุทโย  -  การเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลาย  เปน 
อยางนี้  ๆ  อิติ  สงฺขารานํ  อตฺถงฺคโม  -  ความตั้งอยูไมไดแหงสังขารทั้งหลายทั้งปวง 
เปนอยางนี้  ๆ.  อิติ  วิ ฺาณํ  -  วิญญาณ  เปนอยางนี้  ๆ.  อิติ  วิฺาณสฺส  สมุทโย  
–  ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ  เปนอยางนี้  ๆ ,  อิติ  วิฺาณสฺส  อตฺถงฺคโม  ความตั้งอยู 
ไมไดแหงวิญญาณ  เปนอยางนี้  ๆ. 

 
ทานทั้งหลายลองคิดดูวา  ทานทราบอะไรกี่มากนอย?  คนที่ไมรูเรื่องนี้ 

จะเห็นวาเปนคําพูดที่ไรสาระ.  แตผูที่เขาใจเรื่องนี้จะรูสึกวา  เปนความรูที่ลึกซึ้ง 
ที่ครบถวน  ที่ถูกตองในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ  เรื่องที่วา 
สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นไดอยางไร?  และดับไปอยางไร?  เพราะเหตุใด?  และไดสรุปตรัส 
ตอไปวา  :  อิติ  อิมสฺมึ  สติ  -  เมื่อสิ่งนี้มีอยู  อิทํ  โหติ  -  สิ่งนี้ก็ตองมี.  อิมสฺสุปฺปาทา 
อิทํ  อุปฺปชฺชติ  -  เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งนี้ก็ตองเกิดขึ้น  ;  อิมสฺมึ  สติ  -เมื่อสิ่งนี้ไมมี,  
อิทํ  น  โหติ  -  สิ่งนี้ก็ไมมี.  อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ  -  เพราะสิ่งนี้ดับไป  สิ่งนี้ 
ยอมดับ,  ยทิทํ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  ...ฯลฯ...  วิฺาณํ  -  สิ่งนี้คือ  เพราะมี 
อวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงเกิดขึ้น,  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงเกิดขึ้น,  
เพราะวิญญาณเปนปจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้น,  เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงเกิดขึ้น,  
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะจึงเกิดขึ้น,  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงเกิดขึ้น,  
เพราะเวทนาเปนปจจัย  ตัณหาจึงเกิดขึ้น,  เพราะตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานจึงเกิดขึ้น,  
เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพจึงเกิดขึ้น,  เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงเกิดขึ้น,  เพราะ 
ชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขทั้งหลายนี้ก็เกิดขึ้น  ;  ความตั้งขึ้น 
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แหงกองทุกขทั้งมวลนี้  มีขึ้นมาไดดวยอาการอยางนี้.  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสริราค- 
นิโรธา  สงฺขารนิโรโธ  ...ฯลฯ...  เพราะความดับไมเหลือแหงอวิชชานั่นแหละ 
สังขารจึงดับ,  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ,  เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ  ;  
อยางนี้เรื่อยไปจนถึง  เพราะชาติดับ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาสจึงดับ,  การดับแหงกองทุกขทั้งปวง  มีไดดวยอาการอยางนี้. 

 
พระพุทธองคทรงยืนยันวา  เพราะทรงทราบขอนี้  จึงทรงบันลือสีหนาท 

ประกาศพรหมจักรในทามกลางบริษัททั้งหลาย  ปฏิญญาคือจัดพระองคเองไวในฐานะ 
เปนบุรุษสุดยอด.  ลองคิดดูวาเปนเรื่องอะไรกัน  เมื่อรูเรื่องสิ่งเหลานี้  แลวมาปฏิญาณ 
ตัววาเปนบุรุษสุดยอด,  บันลือสีนาทไปทุกหนทุกแหง?  นี้ก็เพราะวามีความมุงหมาย 
ตางกันโดยอาศัยคุณสมบัติ  คุณคา  หรือน้ําหนักของคุณคามาเปนหลัก  ถึงจะมองเห็นวา 
การรูเร่ืองนี้  ควรจะประกาศความเปนบุคคลสูงสุด. 

 
อาสภณฺานํ  คํานี้หมายถึงฐานะแหงบุคคลสุดยอดในโลก,  ถาพูด 

อยางอารยธรรมของคนสมัยนี้  ใครมีอาวุธรายกาจที่สุด  คนนั้นก็จะประกาศตัวเปนบุคคล 
เหนือบุคคลอื่น ;  นั้นมันจะถูกสําหรับ  “คน”  แลวก็  “คนที่มีกิเลส”  และในหมูคน 
ที่มีกิเลสดวยกัน,  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กิเลสคือความโง  ขนาดที่ไมรูวา  เกิดมาทําไม,  
เกิดมาควรจะไดอะไร,  เดี๋ยวนี้เราพูดกันในเรื่องที่ถูกตอง  วาเกิดมาทําไม?  เกิดมา 
ควรจะไดอะไร?  ฉะนั้นถาผูใดมีอะไร  ๆ  อยางนั้น  ครบหมดทุกอยาง  และมากพอที่จะ 
แจกจายใหแกผูอื่นดวยแลว  จะไมควรเรียกบุคคลนั้นวา  เปนบุคคลสุดยอดหรืออยางไร  ;  
หรือวาจะไมยอมใหบุคคลนี้บันลือสีหนาท  ประกาศพรหมจักรหรืออยางไร. 

 
ลองพิจารณาดูถึงพระพุทธจริยาขอน้ี  ก็จะเห็นวาพระองคเปนอะไรกับ 

ตัวทานเอง.  ขอใหรูจักพระพุทธเจาใหมากขึ้นทุกที  ๆ  คือทุกเรื่องหรือทุกครั้ง 
ที่เราไดฟงพระพุทธภาษิตเรื่องหนึ่ง  ๆ  ที่มีอยูในพระคัมภีร  ลวนแตเปนการ
แสดง 
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พระพุทธจริยาทั้งนั้น  สําหรับเรื่องนี้  ก็เห็นชัดเจนอยูแลววา  จะตองรูวา  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นี้เปนอยางไร  ;  ใครไมรูก็บาเต็มที,  โงเต็มที  ;  เพราะวา 
เปนเรื่องที่มีอยูในตัว  เปนเรื่องอยูที่เนื้อท่ีตัวของตัว  เกิดอยูวันหนึ่งไมรูกี่สิบครั้ง. 

 
 
เบญจขันธ  หรือปญจุปาทานขันธนี้  เกิดอยูกับเนื้อกับตัว  วันหนึ่ง 

ไมรูจักกี่สิบครั้ง  รอยครั้ง  ถาไมรู  แลวจะไมใหเรียกวา  คนโงคนบาที่สุดไดอยางไร.  
เดี๋ยวนี้พระพุทธเจาทานเปนผูรูแจง  เปนผูประกาศกองถึงความรูเรื่องนี้  วารูปเปน 
อยางนี้  เวทนาอยางนี้  เปนตน  :  วามันตั้งอยูไมได  เพราะเหตุอยางนี้  ๆ  เปนตน  ;  
แลวในที่สุดก็ทรงสรุปเรื่องทั้งหมดนั้น  อยูในรูปของกฏเกณฑที่สําคัญที่สุดอันหนึ่ง 
ซ่ึงเรียกวา  อิทัปปจจยตา.  อิทัปปจจยตาซึ่งแปลวา  ความที่เมื่อมีสิ่งนี้  ๆ  เปนปจจัย,  
สิ่งนี้  ๆ  จึงเกิดขึ้น  ;  นี่คําวา  “อิทัปปจจยตา”  แปลอยางนี้.  แตถาอิทัปปจจยตา 
แจกออกไปเปนตัวอักษรใหเต็มท่ี  ใหมีความหมายเต็มท่ี  ก็ไดเปนขอความ  ๔  บรรทัดวา  
-  เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้ยอมมี  นี้ขอหนึ่ง,  -  เพราะการเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้ยอมมี 
นี้ขอหนึ่งเปนคูแรก  ;  แลวคูที่  ๒  วา  -  เมื่อสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้ยอมไมมี,  และวา 
-  เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้ยอมดับ. 

 
 
นี้อาตมาแปลตามตัวหนังสืออาจจะฟงยาก  เพราะพูดแตวา  “สิ่งนี้  ๆ”  

เสียหมด.  ที่จริง  “สิ่งนี้”  คําแรก  กับ  “สิ่งนี้”  คําหลังนั้น  ไมใชสิ่งเดียวกัน  ;  
วาเมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้ยอมมี  :  ก็หมายความวา  เมื่อสิ่งนี้มีเปนเหตุเปนปจจัย,  ผลของมัน 
นี้ก็ยอมมี  ;  เพราะการเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  คือสวนที่เปนเหตุเปนปจจัย,  แลวสิ่งนี้ 
ที่มันเปนผล  มันก็จะเกิดขึ้น.  เมื่อสิ่งนี้ไมมี  หมายความวาสิ่งที่มันเปนเหตุ 
เปนปจจัยนี้มันไมมี  สิ่งนี้ซึ่งเปนผลก็ยอมไมมี  ;  และเพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ 
คือที่เปนเหตุ  สิ่งนี้ที่เปนผลนั้นก็ยอมดับไปดวย.  ๔  บรรทัดหรือ  ๔  ประโยคนี้ 
เรียกวา  อิทัปปจจยตาเต็มรูป  ;  เปนคําสอนที่เปนหัวใจของพุทธศาสนา. 
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แลวทรงขยายความตอไปวา  ยทิทํ?  -  สิ่งนั้นคืออะไรเลา?  อวิชฺชา  ปจฺจยา  
สงฺขารา  -  สิ่งนั้นคือ  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงเกิดขึ้น  ฯลฯ  อยางนี้เรื่อยไป 
จนจบปฏิจจสมุปบาททั้ง  ๒  วาระ  กลาวคือวาระแหงการปรุงแตงใหเกิดทุกขขึ้นมา,  และ 
วาระแหงการปรุงแตงใหเกิดความดับทุกขขึ้นมา,  หรือวาความทุกขดับไป. 

 
นี้คือสิ่งซึ่งทําใหพระองคประกาศความเปนพระพุทธเจา  ;  เพราะทรง 

ทราบปจจัยแหงการเกิด  และปจจัยแหงการดับในลักษณะอยางนี้  จึงทรงปฏิญาณพระองค 
เองวา  :  เปนผูตั้งอยูในฐานะอันเลิศอันสูงสุด,  แลวก็บันลือสีหนาท,  แลวก็ 
ประกาศพรหมจักร.  ทานเปนอะไรแกตัวทานเอง  ทานทั้งหลายจงไดพิจารณาดู 
เห็นแลวจะยิ่งเคารพรัก  นับถือสวามิภักดิ์  ตอพระพุทธองคยิ่งขึ้น. 

 
๔.  ทรงถือวาปฏิจจสมุปบาทคือพระองคเอง 
 
ในขอท่ี  ๔  นี้  พระพุทธจริยาจะอาศัยพระบาลี  มูลปณณาสก  มัชฌิมนิกาย 

ที่มีอยูวา  :  ทรงถือวา  มีธรรมะคือปฏิจจสมุปบาท  นั่นแหละเปนองคพระพุทธเจา  ;  
คือตรัสวา  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท.  ผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  
ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท,  พระบาลีที่อื่นก็มีอยูชัดวา  ผูใดเห็นธรรม  
ผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม. 

 
ขอใหฟงดูใหดีอีกทีหนึ่งวา  จะวามาตั้งแตตนวา  :  “ผูใดเห็นธรรม  

ผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม  ;  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็น   
ปฏิจจสมุปบาท,  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม”.  ที่เปนพระพุทธภาษิต 
เองที่ตรัสอยางนี้  ก็มีอยูใน  มูลปณณาสก  มัชฌิมนิกาย,  แลวยังมีถอยคําของพระ- 
สารีบุตรในคัมภีรอื่น  ที่กลาววา  “ธรรมนี้เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา  :  
ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท"  ; 
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พระสารีบุตร  เปนผูยืนยัน  วาพระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้.  แลวก็ในสูตรอีกสูตรหนึ่ง 
มีอยูชัดพระองคตรัสเองวา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท,  ผูใดเห็นปฏิจจ- 
สมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม. 

 
 
นี้ขยายความของคําวา  "เห็นธรรม"  ออกไปใหชัดวา  เห็นอะไร?  เราไดเคย 

ไดยิน  ไดฟงมาแตกอนนั้นแตเพียงวา  :  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต ,  
ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม.  แตเราไมทราบวา  เห็นธรรมนั้นเปนอยางไร ;  
ฉะนั้นตองถือเอาพระพุทธภาษิตในสูตรนี้เปนหลัก  วา  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 
ผูนั้นเห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเปนปฏิจจสมุปบาท. 

 
 
เห็นปฏิจจสมุปบาท  ก็คือเห็นอยางที่วามาเมื่อตะกี้  :  เห็นความเกิดขึ้น 

ความดับ   แหงเบญจขันธ   ที ่สร ุปไว ในร ูปของอิท ัปปจจยตา   แลวขยายออกไป 
เปนการเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยตลอดทั้งสาย  ทั้งสวนสมุทยวารและนิโรธวาร  ;  แตความ 
สําคัญอยูตรงที่วา  การเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้น  เห็นธรรมจริง  คือเห็นธรรมทั้งหมดจริง  ๆ.  
เมื่อตรัสวา  ผูใดเห็นธรรมนั้น  หมายถึงธรรมทั้งหมด  ที่ควรจะเห็น  ;  นั้นก็คือ 
ความทุกข,  เหตุใหเกิดทุกข,  ความดับทุกข,  ทางใหถึงความดับทุกข.  แลวเรื่องนี้ 
ก็ไมมีเร่ืองไหนชัดเจน  เทากับเรื่องปฏิจจสมุปบาท,  ดังพระบาลีแหงหนึ่งวา  : 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เราจะแสดงอริยสัจจ  ๔  แกพวกเธอ  คือ  ทุกข  สมุทัย 

นิโรธ  มรรค  นี้.  ทุกขเปนอยางไรเลา?  ก็แสดงความทุกข.  เหตุใหเกิดทุกขเปน 
อยางไรเลา?  ก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสวนสมุทยวาร  ทุกขนิโรธเปน 
อยางไรเลา?  ก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท  สวนนิโรธวาร.  มรรค,  ทางใหถึง 
ความดับทุกขเปนอยางไรเลา?  ก็ทรงแสดง  อัฏ ังคิกมรรค  ;  นี้คืออริยสัจจ. 
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นี้หมายความวา  คําวา  ธรรม  ในที่นี้  เปนเรื่องของทุกข,  ของเหตุใหเกิดทุกข,  
ของความดับทุกข,  ตลอดถึงทางใหถึงความดับทุกข  ;  ไมมีเรื่องอะไรชัดเจนยิ่งไป 
กวาเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
การที่เราจะกลาวแตเพียงวา  ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกขนี้  ยังไมพอ  ;  

ยังเปนปริยสัจจที่ยอเกินไป.  ที่ถูกตองเปนอริยสัจจที่สมบูรณ  เหมือนกับที่ตรัส 
ในสูตรนี้  :  วาทุกขนี้มาจากชาติ  -  ชาตินี้มาจากภพ  -  ภพนี้มาจากอุปาทาน-  อุปาทาน 
มาจากตัณหา  -  ตัณหามาจากเวทนา  -  เวทนามากจากผัสสะ  -  ผัสสะมาจากอายตนะ  - 
อายตนะมาจากนามรูป  -  นามรูปมาจากวิญญาณ  -  วิญญาณมาจากสังขาร  -สังขารมาจาก 
อวิชชา.  นั่นจึงจะครบและละเอียดชัดเจน,  การเห็นปฏิจจสมุปบาทในสวน 
เกิดนี้  คือการเห็นธรรมในสวนเกิด  ซ่ึงมีผลคือการเกิดทุกข. 

 
ทีนี้สวนความดับทุกข  มันก็นอยเกินไป  ที่จะพูดแตเพียงวา  ดับเสีย 

ซ่ึงตัณหา  ก็เปนความดับแหงทุกข  ;  จึงไดตรัสในรูปปฏิจจสมุปบาทวา  :  ทุกขดับ 
เพราะชาติดับ  -  ชาติดับเพราะภพดับ  -  ภพดับเพราะอุปาทานดับ  –  อุปาทานดับเพราะ 
ตัณหาดับ  –  ตัณหาดับเพราะเวทนาดับ  –  เวทนาดับเพราะผัสสะดับ  –  ผัสสะดับเพราะ 
อายตนะดับ  -  อายตนะดับเพราะนามรูปดับ  -  นามรูปดับเพราะวิญญาณดับ  -  วิญญาณดับ 
เพราะสังขารดับ  -  สังขารดับเพราะอวิชชาดับ.  อยางนี้จึงจะไดธรรมที่ชัดเจน  ที่ครบถวน 
ที่สมบูรณ  ทั้งเรื่องทุกข,  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข,  เร่ืองความดับทุกข,  และทางใหถึง 
ความดับทุกข  คือการทําใหชาติดับ. 

 
นี้หมายความวา  เมื่อปฏิบัติอยูโดยอัฏฐังคิกมรรคแลว  กิเลสเกิดไมได 

อวิชชาเกิดไมได.  ลองเปนอยูใหถูกตองตามกฎเกณฑ  ของอัฏฐังคิกมรรคเถิด  จะไมมี 
โอกาสใหอวิชชาเกิดไดเลย  ;  ฉะนั้นเมื่อมีอวิชชาที่ดับอยู  แลวความทุกขทั้งหลาย 
มันก็ดับ.  ดังนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทครบถวน  ในทุกแงทุกมุม  นั่นแหละคือ 
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เห็นธรรม  ;  ซึ่งเปนการถูกตองแลว  ตามพระบาลีนี้  ที่วา  :  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 
ผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท  ;  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 
โดยครบถวนชื่อวาเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต  ;  ผูใดเห็นตถาคต 
ผูนั้นเห็นธรรม. 

 
  นี้จึงถือวา  ทรงมีธรรม  คือ  ปฏิจจสมุปบาทเปนพระองคเอง  ถาเรา 

อยากจะเห็นพระองค  เราตองเห็นปฏิจจสมุปบาท  ;  ฉะนั้นเราจึงพูดไดวา  ทรงมี  
ปฏิจจสมุปบาทในฐานะเปนพระองคเอง.  ปฏิจจสมุปบาทในที่นี้  คือ  กฏเกณฑของ 
อิทัปปจจยตา  ที่วา  ทุกขเกิดขึ้นอยางไร?  ทุกขดับไปอยางไร?  ทําอยางไร 
ทุกขจึงจะดับไป?  ถาเห็นสิ่งนี้คือเห็นพระพุทธเจา  ;  แมนี้เราจะถือวา,  ถาทาน 
ทั้งหลายไมถือ,อาตมาถือ  วาเปนพุทธจริยา  คือ  พระองคทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทไว 
ในนามของพระองค,  ใหเราเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยครบถวน  แลวเราจึงจะเห็นพระองค;  
ทรงกระทําใหงายเขาอยางนี้,  ทรงกระทําใหใกลใหงาย  ใหสะดวกเขามาอยางนี้  ;  
ในการที่ทําใหเราเห็นพระองค  โดยทรงแสดงพระองคฝากไวในปฏิจจสมุปบาท. 

 
 
  ขอใหทานทั้งหลายพยายามที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาท,  รายละเอียดตาง  ๆ  

ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  เราพูดกันในที่อื่นมากพอแลว  เชน  คําบรรยายชุดวันเสาร 
อยางนี้  ในภาคมาฆะบูชาที่แลวไปนั้น  เราพูดกันแตเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ถึง  ๑๓  ครั้ง.  
ขอใหไปอานดูเอง  ถาเขาพิมพขึ้น. 

 
 
  ในที่นี้ออกชื่อสักแตวา  ปฏิจจสมุปบาท  ตั้งอยูในฐานะเปนองคพระ- 

พุทธเจา,  ใครเปนปฏิจจสมุปบาท  คนนั้นเห็นพระพุทธเจา  ตามที่พระองคทรง 
แสดงไว  เพื่อใหเรามีโอกาสเห็นพระพุทธเจาไดงาย  ในที่ทุกหนทุกแหง  ;  เพราะวา 
สิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น  มีอยูในเราตลอดเวลาอยูแลว. 
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ถาใครไมเขาใจเรื่องนี้  ก็ชวยไมได,  ควรตองไปศึกษาใหเห็น  ตามที่พูด 
ไวในครั้งกอน ๆ แลว  วา  สิ่งที่เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาทนั้น  ไดเกิดขึ้นดับไป,  
เกิดขึ้นดับไป,  อยูในเราตลอดเวลา.  ใหเห็นการที่เกิดขึ้นและดับไปไดอยางไรนี้ 
จนสามารถที่จะควบคุมอาการเชนนี้ได  นั้นเรียกวา  เห็นปฏิจจสมุปบาทเต็มที่  ;  นั่นคือ 
เห็นพระองค. 

 
  นี้เรียกวาเปนพระพุทธจริยาอันหนึ่ง  คือ  ทรงกระทําใหเราสามารถเห็น 

พระองคได  จากภายในตัวเราเอง.  เปนโชคดีหรือเปนของงาย,  งายขึ้น,  งายขึ้น.  
กวาที่จะปลอยไว,  ไมรูวาจะไปดูพระพุทธเจาที่ไหน?  จะไปถึงพระพุทธเจาที่ไหน?  
ไปถึงกันแตที่พระพุทธรูป  เครื่องรางที่แขวนคอ  หรือวาอะไร  อยางนี้มันคนละเรื่อง. 

 
  ขอใหเห็นพระพุทธเจาที่ปฏิจจสมุปทาน,  แลวปฏิจจสมุปบาทนั้น  

ก็ดูเหมือนจะแขวนอยูที่หัวใจนั่นแลว.  ถาเห็นพระพุทธเจาที่นั่นกันบาง,  หรือมี 
พระพุทธเจาที่นั่นกันบาง,  ยอมจะหมดความยึดมั่นถือมั่น,จะไมมีตัวกู  -  ของกู  สําหรับ 
ใหพญามัจจุราชมาห้ําหั่นย่ํายี,  อยางนี้จะเปนเครื่องรางที่ดีกวา. 

 
๕.  ทรงขับเพลง  อิทัปปจจยจตา 

 
  พระพุทธจริยาในขอท่ี  ๕  ตอไปนี้  ที่แกลงเลือกมาสําหรับพูดกันในวันนี้ 

ก็คือ  พระพุทธเจาทรงฮัมหรือขับเพลงอิทัปปจจยตา. 
 
  อาตมาจะใชคําถูกหรือผิดก็ไมทราบ  ;  อาจจะเปนความเขาใจผิดกันก็ได.  ถาวา 

เพลงอะไรที่เอามารองกัน  ฮึมฮัม  ๆ  อยูในใจ  เขาเรียกวาฮัมกันหรือเปลา?  ถาเรียกวา 
ฮัมก็เปนอันวา  อาตามพูดถูกตองแลววาพระพุทธเจา  ทรงฮัมเพลงชื่ออิทัปปจจยตา 
หรือปฏิจจสมุทบาท.  ในพระไตรปฎกมีที่มาอยู๒  แหง  คือใน  เลมท่ี  ๑๖  แหงหนึ่ง 
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เลม  ๑๘  แหงหนึ่ง  ;  แหงหนึ่งมีอยูใน  อภิสมย  สังยุตต  อีกแหงหนึ่งในสฬายตนสังยุตต 
ที่พูดถึงเรื่องนี้. 

 
  คร้ังนั้น  พระองคประทับอยูที่  าติเก  วิหรติ  คิชกาวาสเถ,  หรือคิชกาวาส 

เปนที่พักบานนอก  ๆ  ;  แลวก็ทรง  รโหคโต  -  คือเสด็จอยูในที่ลับ  ๆ  เงียบ  ๆ,  
อุปสลฺลีโน  -  ทรงหลีกเรนจะไมใหใครพบตัว.  อิมํ  ธมฺม  ปริยายํ  อภาสิ  -  ไดทรง 
กลาวแลวซึ่งธรรมะปริยายนี้.  นี้หมายความวาอยูพระองคเดียว  หลีกเรนสงบสงัดอยู 
พระองคเดียว  ไมใหใครรบกวน  และในโอกาสนั้น  ทรงกลาวธรรมะปริยายนี้วา  :  
จกฺขฺุจ  ปฏิจฺ  รูเกปจ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณํ  -  อาศัยตาดวย  รูปดวย  ยอมเกิด 
จักขุวิญญาณ  ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส  -  ความประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการนี้ 
เรียกวา  ผัสสะ  ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา,  เพราะมีเวทนาเปนปจจัยจึงมี 
ตัณหา,  เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน,  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ, 
เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ,  เพราะมีชาติเปนปจจัยจึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ 
ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  พรอม,  กองทุกขทั้งปวงเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้.  นี้ตอน 
หนึ่งเกี่ยวกับรูป. 

 
  แลวก็ตรัสตอไปวา  :  โสตฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท  จ  ...ฯลฯ  อุปฺปชฺชติ 

มโนวิฺญาณํ  ทีนี้ก็อาศัยหูกับเสียง,  แลวก็แจกลูกไปอยางเดียวกันทั้ง  ๑๒  อาการ  ;  
แลวก็ตรัสวาเพราะอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดฆานวิญญาณ  ๓  ประการนี้เรียกวาผัสสะ  ;  แลว 
ก็แจกลูกไปครบทุกอาการของปฏิจจสมุปบาท  ;  แลวก็ตรัสเรื่องรสกับลิ้น  แลวก็ 
โผฏฐัพพะกับกาย  ธัมมารมณกับใจ  กระทั่ง  ๖  อายตนะ  ;  ไดทรงจําแนกโดย  
สมุทยวารเกิดขึ้นแหงทุกข  แลวก็ทรงแจกนิโรธวารตอไปอีก  แตเรื่องมันแปลกกัน. 

 
  ขั้นตนมันเหมือนกันคือวา  :-  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  อุปฺปชฺชติ   

วิฺญาณํ  -  อาศัยจักษุและรูปเกิดวิญญาณ.  ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  เรียกวา 
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ผัสสะ  ;  เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา,  เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา 
เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน  นี้ไปจนถึงทุกข,  นี้อยางหนึ่ง  ฝายสมุทยวาร.  
แตพอฝายนิโรธวารก็ตรัสอยางนั้นเหมือนกัน  :  ตรัสเพียงแคเวทนา  แลวก็ใหเกิด 
ตัณหา,  เพราะความดับไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นเทียว  อุปาทานจึงดับ  เพราะ 
อุปาทานดับ  ภพจึงดับ,  เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ  ชรามรณะโสกะ  ปริเทวะ 
ก็ดับ  ;  ทุกขทั้งปวงดับดวยอาการอยางนี้. 

 
  เปนอันวา  พระพุทธเจาทานประทับอยูในที่สงัด  รายปฏิจจสมุปบาท  ฝาย 

สมุทยวารครบทั้ง  ๖  ตามจํานวนของอายตนะ,  แลวทรงรายปฏิจจสมุปบาท  ฝาย 
นิโรธวารครบทั้ง  ๖  ตามจํานวนแหงอายตนะ.  รวมท้ังสิ้นมันก็เปนเหมือนวา  ถาเรา 
เอาตัวเลขมาคูณกันแลวมันก็ตั้งเปนสิบ  ๆ   ;  เพราะปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งมันก็ตั้ง  ๑๒ 
อาการ,  แลวมันยังจะมาทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  อยางนี้  ;  
นี้ฝายสมุทยวารก็อยางนี้  ฝายนิโรธวารก็อยางนั้น  ;  เพราะฉะนั้นมันจึงมีลักษณะ 
เหมือนกับสูตรคูณ. 

 
  แลวลองคิดดูวา  พระพุทธองคอยูพระองคเดียว  แลวก็ตรัสคําอยางนี้กับ 

พระองคเองอยูคนเดียว  ทั้งที่ตรัสรูแลว  ทั้งที่เปนพระพุทธเจาแลว  ;  แลวนานมาแลว 
ก็ยังตรัสอยางนี้.  ถาจะไมใหเรียกวาทรงกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  เหมือนที่คนสมัยน้ี 
ชอบฮัมเพลง  แลวจะเรียกวาอยางไร.  อาจเปนเพราะวาทานทรงพอพระทัยของทาน 
มากที่สุด  ;  เพราะวาเราไมเคยพบวา  พระพุทธเจาทานไดเอาสูตร  สูตรไหน  หรือ 
เรื่องราวอะไร  มาทรงพึมพัม  ๆ  อยูลําพังพระองคเองพระองคเดียว  อยางกับเรื่องนี้  :  
คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
  นี้เปนสิ่งที่ทําใหเชื่อไดวา  เรื่องอื่น  ๆ  พระองคไมทรงเห็นวาสําคัญ  จึงได 

ทรงเอาเรื่องนี้มาทรงพึมพัมอยูพระองคเดียว  เหมือนกับเด็ก  ๆ   ทองสูตรคูณอยูคนเดียว. 
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ถาวานักเรียนเรียนจบมหาวิทยาลัย  หรือวาเรียนจนชั้นมหาวิทยาลัย  วันหนึ่งอยูคนเดียว 
จะมานั่งทองสูตรคูณกันลืม  หรือกันอะไรก็ตามใจ  ;  นี้จะเหมือนกับอากัปกิริยาที่ 
พระพุทธเจาทานทรงกระทําอยางนี้.  หรือเราจะถือวาคนเรา  ถาอยูวาง  ๆ  คนเดียว 
สบายใจดี  ก็มักจะพึมพัมอะไรเลนออกมาเปนคําพูด,  แลวพระพุทธเจาจะทรงละ  
"นิสัย"  หรือ  "วาสนา"  ขนาดนี้ไมไดหรืออยางไร  มันก็เปนปญหาเหมือนกัน. 

 
 
  เมื่อเราจะถือหลักวา  พระพุทธเจาทรงละไดกิเลสและวาสนาแลว  ;  

ก็คงจะไมใชเพราะวาสนาหรืออะไรอันนั้น  ที่ทรงทําใหพระองคทรงฮัมเพลงอิทัปปจจยตา  ;  
คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  ซึ่งเปนเรื่องอิทัปปจจยตา.  ดูคลายกับวาเรื่องอิทัปปจจยตานี้ 
ปร่ิม,  เต็มปร่ี,  หรือวาปริ่มอยูในพระหฤทัยจะลนออกมาเมื่อไรก็ได.  โอกาสมีเมื่อไร 
ก็ลนออกมาเปนคําพูด,  ฉะนั้นจึงแปลกที่วา  ทรงอยูพระองคเดียวในที่หลีกเรนไมให 
ใครเห็น  แลวก็ยังทรงพึมพัมอันนี้ออกมาเหมือนเด็กทองสูตรคูณ.  แตจะมีอาการ 
เหมือนเด็กทองสูตรคูณนั้น  ยอมเปนไปไมได  เพราะวาทานตรัสรูถึงที่สุดสมบูรณแลว. 

 
  นี้ตองการจะเปรียบเทียบใหเห็น  คุณคาของเรื่องปฏิจจสมุปบาท   หรือ 

อิปจจยตาอีกครั้งหนึ่ง  ;  เพราะวาในครั้งที่แลวไดยกมา  ใหเห็นชัดวา  พระองคทรง 
ถือวา  ปฏิจจสมุปบาทนั้นคือพระองคเอง.  ใครเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม,  
ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต,  นี้ยิ่งเห็นไดชัดวา  สิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนี้ 
เปนสิ่งที่เต็มปรี่อยูในพระทัย  โดยอัติโนมัติ  โดยไมเจตนา  โดยไมตองทําอะไร 
มันจึงลนออกมาไดงาย  ๆ. 

 
  เรื่องยังมีตอไปอีกวา  คราวหนึ่งภิกษุองคหนึ่ง  เผอิญผานมา  แอบฟง.  

ทานทรงเหลียวไปเห็นเขา,  ทรงตะครุบตัวภิกษุนั้นมา  กําชับวา  นี่คือเรื่องที่เธอ 
ตองเลาเรียน.  นี่คุณคาของปฏิจจสมุปบาทเปนอยางนี้  ;  เรียกวาถึงกับมาปริ่ม 
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หรือปร่ีอยูที่ริมปากโอษฐ  ที่จะออกมาเปนคําพูดเมื่อไรก็ได  แมวาอยูพระองคเดียว.  
ฉะนั้นถาเราจะรองเพลงหรือฮัมเพลงเลนกันบาง  ควรจะฮัมเพลงอิทัปปจจยตากันบาง  ;  
จะไดเดินตามรอยพระพุทธเจา,  เดินตามรอยพระพุทธจริยา,  อยาไปรองเพลงลูกทุง 
ลูกบานอะไรใหมันเสียเวลาเลย. 

 
  มารองเพลงที่วา  :  เพราะอาศัยตากับรูปเกิดวิญญาณ,  ๓  ประการนี้เรียกวา 

ผัสสะ,  ผัสสะเปนปจจัยมีเวทนา,  เวทนาเปนปจจัยมีตัณหา,  ตัณหาเปนปจจัย 
มีอุปาทาน,  อุปาทานเปนปจจัยมีภพ,  ภพเปนปจจัยมีชาติ,  ชาติเปนปจจัยมีทุกข.  
นี้วาเรื่องตากับรูปใหเสร็จเสียทีกอน  แลวก็วา  หูกับเสียงใหครบใหเสร็จไปทีหนึ่ง  ;  
แลวก็วากลิ่นกับจมูกใหเสร็จไปที,  ลิ้นกับรสใหเสร็จไปที,  กายกับผิวหนังใหเสร็จ 
ไปที,  ใจกับธัมมารมณใหเสร็จไปทีหนึ่ง,  ฝายเกิดทุกข.  แลวก็วาฝายดับทุกข 
อีกทีหนึ่ง  :  ตากับรูปเกิดวิญญาณ,  ๓  ประการนี้เรียกวาผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงเกิดเวทนา,  เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา  ;  ความสํารอกดับไมเหลือแหง 
ตัณหานั้น  นั่นเทียว  ทําใหเกิดความดับแหงอุปาทานอุปาทานดับภพดับ  ภพดับชาติดับ 
ชาติดับทุกขทั้งหลายดับ,  รองเพลงอยางนี้กันแลวก็คงจะเปนพุทธบริษัทดีขึ้น  มากขึ้น 
เร็วขึ้น. 

 
  นี่ดูเถอะวา  พระพุทธจริยาในขอน้ี  มีอยางไร?  เปนพระพุทธเจาแลว 

ทําไมยังจะตองทองสูตรคูณ?  นี่จะเปนเรื่องความไมประมาท,  หรือวาจะเปนเรื่อง 
ธรรมชาติอยางนั้นเอง  ก็ไปคิดดูก็แลวกัน.  แตถึงอยางไรเสีย  นี่ก็ยังเปนพุทธจริยา;  
เพราะวาเห็นชัดอยูวา  เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทานประพฤติ  ทานกระทํา.  นี้คือพุทธจริยา 
ขอหนึ่ง  ซึ่งเชื่อวาทานทั้งหลายคงจะไมคอยไดยินไดฟง  เพราะในหนังสือพุทธประวัติ 
เขาไมเอาเรื่องอยางนี้มากลาว,  ทิ้งใหจมหายเงียบอยูในพระไตรปฎก. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๓ ๘๔

๖.  ทรงมีพระทัยปราศจากหัวคันนา 
 
  ทีนี้ตอไปนี้ก็อยากจะพูดถึง  พระพุทธจริยาบางอยาง  อาศัยขอความ 

ตามพระบาลี  พระพุทธภาษิต  อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  มีใจความวา  :  
พระพุทธองคทรงมีพระหฤทัยปราศจากหัวคันนา  นี้แปลตามตัวหนังสือ  
ตถาคโต  นิสฺสโฏ  วิสํยุตฺโต  วิปฺปมุตฺโต  วิมริยาทิกเตน  เจตสา  วิหรติ  มีคําวา  ดวย 
ทั้งใจ  ที่กระทําใหมีหัวคันนาไปปราศแลว.  หัวคันนาก็คืออยางที่มีอยูในนา  แลวเอา 
อะไรมาทําใหละลายหมดจนไมมีเหลือ  ก็เรียกวาปราศจาหัวคันนา.  พระพุทธเจามี 
พระทัยปราศจากหัวคันนา  :  หมายความวาไมมีอะไรเปนสันขึ้นมา  แลวก็แบงเปน 
แปลง  ๆ  เหมือนพื้นที่นา. 

 
  ขอความนั้นมีวา  :  ทสหิ  โข  วาหุน  ธมฺเมหิ  ตถาคโต  -  ดูกอน  วาหุนะ,  

ตถาคต  นิสฺสโฏ  -  สลัดแลว,  วิสํยุตฺโต  -  ปราศจากแลว,  วิปฺปมุตฺโต  -พนพิเศษแลว 
จากธรรมทั้งหลาย  ๑๐  ประการนี้  ดวยใจที่มีหัวคันนาอันไปปราศแลว  ;  คือเมื่อสลัด  
๑๐  ประการนี้ไปเสียได  ไมประกอบอยูดวย  ๑๐  ประการนี้  หลุดพนแลวจาก  ๑๐  ประการ 
นี้ก็มีใจปราศจากหัวคันนา. 

 
  สิบประการนี้คืออะไร?  คือขันธ  ๕  คือ  ชาติ  คือชรา  มรณะ  ทุกข  

และกิเลส.  ขันธ  ๕  นับ  เปน  ๕  อยาง  คือความเกิด,  ชรา  คือความแก,  มรณะ 
คือความตาย,  ทุกข  คือความทุกข,  กิเลส  คือ  กิเลส,  รวมกันเปน  ๑๐  อยาง.  สลัด  ๑๐ 
อยางนี้ออกได  ไมประกอบอยูดวย  ๑๐  อยางนี้,  พนแลวจาก  ๑๐  อยางนี้  จึงมี 
พระหฤทัย  ซึ่งปราศจากหัวคันนา  ;  คือสลัดออก  ปราศจาก  หลุดพน  จากสิ่งทั้ง  ๑๐  นี้. 

 
  ขันธ  ๕  ในที่นี้  หมายถึง  ปญจุปาทานขันธ  ที่เกิดอยูทุกวันประจําในใจ 

ของเรา  พอตาเห็นรูปเปนตน  อวิชชาผสมอยูดวย  ก็เกิดปญจุปาทานขันธทุกทีไป. 
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ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกไดกลิ่น  หรืออายตนะคูไหนก็ตามใจ  เมื่อมีการสัมผัสกันแลว 
เกิดวิญญาณแลว  มีลักษณะเปนปฏิฆะสัมผัสแลว  อวิชชาเขามาเกี่ยวของดวย  เกิดความ 
รูสึกอันใดขึ้นมา,  จิตก็รูสึกตอสิ่งนั้น  ในฐานะเปนที่ตั้งแหงตัณหาแหงอุปาทาน 
แลวจึงมีหัวคันนาเกิดขึ้น  ดวยอํานาจของตัณหาอุปาทานนั้นเอง. 

 
  ปญจุปาทานขันธ  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ซึ่งรูจัก 

กันดีอยูแลวนั้น  มันเกิดขึ้นเปนเบญจขันธ  ทุกคราวที่ตาเห็นรูปเปนตน  ;  บางคราว 
ไมมีอวิชชาเขาผสมโรง  ก็เปนเบญจขันธลวน  .ๆ  บางคราวมีอวิชชาเขาผสมโรง  ก็กลาย 
เปนปญจุปาทานขันธ  ไมใชเบญจขันธลวน  ๆ  ;  แตเปนเบญจขันธที่ประกอบอยูดวย 
อุปาทาน.  นั่นแหละมันเปนเครื่องผูกพัน  ;  เมื่อมีเครื่องผูกพันอยางนี้จิตใจก็มี 
หัวคันนา,  จิตใจของบุคคลนั้น  ก็มีลักษณะที่อุปมาไดดวยหัวคันนา  ดังในสูตรนี้. 

 
  เรื่อง  ชาติ  ชรา  มรณะ  ทุกข  ก็เหมือนกัน,  เปนสิ่งที่จะตองสลัด 

ออกไปในสวนทุกข  ;  กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกข  ก็มีสวนที่จะตองสลัดออกไป  ;  
คือจะตองไมผูกพัน  จะตองไมรัดรึง,  หรือวาจะยอมใหติดอยูที่ใจไมได.  ขอน้ีตรัส 
เปรียบไว  เหมือนกับวาน้ําไมอาจจะเกาะติดที่ใบบัว  น้ําหลุดจากใบบัว  เปนภาพพจน 
ที่ทุกคนอาจจะมองเห็น  เพราะวาเคยเห็นใบบัว  เคยเห็นน้ําหยดลงมาที่ใบบัว  มันติด 
ไมไดอยางไร.  เมื่อใจไมประกอบพรอมอยูดวยความผูกพันของสิ่งทั้ง  ๑๐  นี้  ;  เมื่อนั้น 
ใจไมมีหัวคันนา  คือมันเรียบราบไปเหมือนใบบัวที่เกลี้ยง  ที่ไมมีหยดน้ําติด. 

 
  พระพุทธองคทรงมีพระหฤทัย  ซ่ึงกระทําใหปราศจากหัวคันนาแลว 

ในลักษณะอยางที่กลาวมานี้.  อันนี้แมวาจะเปนภาวะที่เปน  หลังจากการตรัสรูแลว   
เราก็ยังถือวาเปนพุทธจริยา  ในฐานะที่วาเปนตัวอยางบาง,  เปนสิ่งที่เตือนใจ 
บาง,  สําหรับเราจะเดินตามรอยของพระองค  ;  คือพยายามทําใจของเรา  ให 
ปราศจากหัวคันนา.  ถาทําใหปราศจากเลยไมได  ก็ใหมีหัวคันนาต่ํา  ๆ  หนอย, 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๓ ๘๖

หรือวาใหมีหัวคันนานอย   ๆ หนอย  เล็ก  ๆ   หนอย  จนกวามันจะหมดไป  ไมปรากฏ  นี่คือ 
ความหมายของคํา  ๆ  นี้. 

 
กิเลสนั้นทําใหเกิดเปนสันอะไรขึ้นมาเหมือนหัวคันนา  ในพื้นฐานแหงจิตใจ 

จิตใจมันไมเรียบ  เพราะขรุขระไปดวยหัวคันนา.  นี่ตามตัวหนังสือแปลอยางนี้  จะผิด 
หรือถูกก็ตามใจ.  ครูบาอาจารยสอนคํานี้มาแปลอยางนี้  วาปราศจากหัวคันนา  ;  หรือ 
ไมปราศจากหัวคันนา.  แตพระพุทธเจานั้นมีพระหฤทัยปราศจากหัวคันนา,  เพราะ 
ทรงทําลายหัวคันนา  ละลายสูญหายไปหมดแลว  เหลือแตพื้นที่  ๆราบเรียบ  นี้เปน 
พุทธจริยา. 

 
เราไดพูดถึงพุทธจริยาเหลานี้  ในลักษณะที่จะทําใหเรารูจักพระพุทธเจา 

วาทานเปนอะไรของทานเอง.  ทานเปนอะไรแกพวกเรา  นี้พูดกันมามากแลว 
ตั้งเกือบ  ๒๐  ขอแลวในการบรรยายครั้งกอน.  วันนี้พูดเรื่องวา  ทานเปนอะไรกับ 
ตัวทานเองบาง  ก็มีหัวขอดังที่พูดมาแลวนี้. 

 
  ทานเปนพระพุทธเจาเพราะวาความทุกขมีแกพวกเรา  หรือวาความทุกขนั ้น 

มีอยูในโลก  ทานมีหนาที่ที่จะตองอุบัติขึ้นมา  สําหรับกําจัดความทุกขเหลานี้ในโลก. 
 
และวาทานไดไปถึงที่สุดโลก  ซึ่งไปถึงดวยเทา  ดวยการเดินเชนนี้ไมได  ;  

แตทานไปดวยการตรัสรู  แลวทานก็ไปถึงที่สุดโลกนั้นแลว  ;  เพราะฉะนั้นทาน 
จึงทรงสอนเรื่องที่สุดโลก  ที่สุดแหงโลก  ถาไมเคยไปถึง  ก็วาจะไมทรงสอน.  นี่ทาน 
เปนอยางไรในตัวทานเอง. 

 
ทรงบันลือสีนาทประกาศพรหมจักร  เพราะรูเรื่องทั้งหมดที่มนุษยควรจะรู 

ควรจะเห็น  ควรจะถึง  ควรจะไดนี้  ไมมีอะไรดีกวานี้  ;  ฉะนั้นทานจึงมีสิทธิ 
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อันสมควรที่จะบันลือสีหนาทประกาศขอน้ี  ซึ่งไมเหมือนใคร  แลวก็ไมมีใครจะดีไป 
กวานี้ได,  เพราะวา  พระองคทรงทราบการเกิดขึ้นและการดับลง  แหงสิ่งทั้งหลาย  ;  
และการเกิด-ดับแหงสิ่งทั้งหลายนั้น  คือ  เรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
 
ธรรมที่เปนเหตุใหทุกขเกิด,  ธรรมที่เปนเหตุใหทุกขดับ  นี้คือปฏิจจสมุปบาท 

แลวมีการปฏิบัติเพื่อใหทุกขดับอยูเสมอ  รวมกันแลวก็เรียกวา  เร่ืองปฏิจจสมุปบาท.  
ใครเห็นปฏิจจสมุปบาท  คนนั้นเห็นพระพุทธเจา  และวาพระพุทธเจา  มีอยูในเรา 
ตลอดเวลา,  เพราะวาปฏิจจสมุปบาทเปนสิ่งที่เกิดอยูในเราตลอดเวลา  วันหนึ่งไมรู 
กี่ครั้งตอกี่ครั้ง.  ทานทรงมีเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เปนพระองคทาน;  ฉะนั้นบางคราว 
เมื่อทานอยูพระองคเดียวทานจึงทรงฮัมเพลง  อิทัปปจจยตา. 

 
ขออภัยตอทานทั้งหลาย  ขออภัยเพื่อพระพุทธเจาดวย ;  วาไมรูวาจะใชคํา 

อะไรดี  จึงใชคําโสกโดกอยางนี้  ;  เพื่อใหทานเขาใจเร็ว  ๆ  สั้น  ๆ  ดวยเวลาเล็กนอย.  
เรื่องอิทัปปจจยตา  นี้ปรี่อยูตลอดเวลาในพระญาณ  หรือในความรูสึก  ฉะนั้น 
จึงออกมาไดงาย  ๆ,  จึงสมกับที่วา  นั้นแหละคือพระองคทาน  ที่วาเห็นปฏิจจ- 
สมุปบาทคือเห็นธรรม  เห็นธรรมคือเห็นตถาคต.  เดี๋ยวนี้ไดทรงกระทําให  ความทุกข 
หรือวาปฏิจจสมุปบาท  สวนเกิดขึ้นแหงความทุกขนั้นมันเกิดไมได,  ทุกขเกิดไมได 
จึงมีพระหฤทัย  เกลี้ยง  เรียบราบสงบ  เหมือนกับวาปราศจากหัวคันนา. 

 
ทั้งหมดนี้คือ  พระพุทธจริยาที่นํามากลาวในวันนี้  พอสมควรแกเ วลา 

ขอใหพวกเราทุกคนรูจักพระองค  ใหถูกมากขึ้น  และใหเพียงพอยิ่งขึ ้น  
กวาที่แลวมา  ;  เพราะเห็นวาเรื่องมันเนือย  ๆ  กันนักแลว  ในการที่จะรูจักพระพุทธเจา 
ในลักษณะที่ถูกตอง  ที่เปนจริง  ที่มีประโยชน.  เราเพียงแตอานประวัติในทํานอง 
นิยายเสียมากกวาจะอานพุทธประวัติ  หรือพุทธจริยา,  เราไมมีความรูสึกจะนอมนําอะไร 
เขามา  ใหเปนของที่มีอยูจริงในตัวเรา. 
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พระพุทธเจาทานทรงมุงหมายอยางยิ่งวา  :  ใหดูกันที่นั่น  ใหดูกันที่นั่น 
แลวฉันก็อยูที่นั่น  คือที่ปฏิจจสมุปบาท  อันมีอยูในตัวเราตลอดเวลา.  นี่แหละ 
จะเปนการทําตามพระพุทธจริยา,  และก็ตรงตามพระพุทธจริยาดวย. 

 
หวังวาทานทั้งหลายจะไดนําไปพิจารณาดู  ใหเห็นจริงโดยไมตองเชื่อตาม 

อาตมา,  แลวก็จะไดพยายามกระทํา  ใหสําเร็จประโยชนเต็มตามที่ควรกระทํา. 
 
 
 
ขอยุติการบรรยายวันนี้  ไวเพียงเทานี้  เพื่อเปนโอกาสใหพระสงฆสวดชมเชย 

พระพุทธองคตอไปอีก. 
 
 

-------------------- 
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พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง  (ตอ) 

 
 
  -๔- 
 
เสารที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๑๕ 
 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
 
 

ใ นก า รบ ร ร ย าย เ รื ่อ ง พ ุท ธ จ ร ิย า 
ในคร้ังที่  ๔  นี้  อาตมาก็ยังคงบรรยาย 
โดยหัวขอที่วา  :  ทานเปนอะไรของ 
ทานเองตออีกครั้งหนึ่ง.  ขอใหระลึก 
ทบทวน  ตามที่ไดกลาวมาแลวแตตน 
ซึ่งเราไดทําความเขาใจกัน  ในขอที่วา 
ทานเปนอะไรกับพวกเรา  มาถึง  ๒  ครั้ง 
ทีนี ้ก ็มาถ ึงตอนที ่เ ราจะด ูก ันว าท าน 
เปนอะไรของทานเองบาง  เปนการรู 
ที่ทั่วถึงในพุทธจริยาทั้งหลาย. 

 
 
 
 

๘๙ 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๔ ๙๐

ในที่นี้  ขอซอมความเขาใจ  วาเราไมไดพูดอยางกะวา  พระพุทธเจาทาน 
ทรงมีมานะทิฏฐิเหลืออยู  ที่จะเปนนั่นเปนนี่.  ตามปกติเมื่อเราพูดกันวา  เปนอะไร?  
นี้ก็หมายถึงเปนนั่นเปนนี่  ดวยความยึดมั่นถือมั่น  ดวยทิฏฐิ.  ถาเรามาพูดกันวา 
พระพุทธเจาทานเปนนั่นเปนนี่  อยางนี้เปนเรื่องเราพูด  ;  ดังนั้นเราตองทําความเขาใจ 
กันในขอท่ีวา  เราไมไดหมายความวา  พระพุทธเจาทานจะยังทรงมีทิฏฐิมานะ 
เหลืออยู  สําหรับที่จะเปนนั่นเปนนี่.  ขอน้ีก็มีเร่ืองเลาไวในพระบาลี  จตุกกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย  ที่แสดงใหเห็นวา  พระพุทธเจาทานตรัสอยางไร  ;  เกี่ยวกับขอน้ี  ดังที่ 
จะไดนํามาเลาใหทานทั้งหลายฟง  เปนเรื่องแรก. 

 
๑.  พระพุทธเจา  ไมทรงเปนอะไร  นอกจากพุทธะ 

 
ครั้งหนึ่ง  เมื่อพระพุทธองคทรงดําเนินทางไกล  อยูในระหวางเมืองอุกกัฏฐะ 

กับเมืองเสตัพยะ,  โทณพราหมณซึ่งเปนพราหมณมีชื่อเสียงคนหนึ่ง  ก็กําลังเดินทางไกล 
อยูในระหวาง  ๒  เมืองนั้นคือติด  ๆ  กันไปกับพระพุทธเจา.  โทณพราหมณไดสังเกต 
เห็น  อากัปกิริยาผิวพรรณ  อะไร  ๆ  ทุกอยางของพระพุทธเจา  แลวก็เกิดความเลื่อมใส 
ดวยใจจริง,  แตเขาก็ยังทราบไมไดวา  บุคคลผูนี้คือใคร?  เปนอะไร?  เพราะ 
เขาไมรูจักพระพุทธเจา.  แตในที่สุดเขาก็ทนไมได  จึงไดเขาไปเฝา  สนทนา  ;  ในที่สุด 
เขาไดทูลถามพระพุทธองควา  -  เทโว  โน  ภวํ  ภวิสฺสติ  -  ทานผูเจริญของเรา 
คงจะเปนเทวดาแน.  พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  :  น  โข  อหํ  พฺราหฺมณ  เทโว  ภวิสฺสามิ 
ดูกอนพราหมณ,  เราไมไดเปนเทวดาดอก.  คนฺธพฺโพ  โน  ภวํ  ภวิสฺสติ.  -  ถา 
อยางนั้น  ทานผูเจริญของเราก็คงจะเปนคันธัพพะ.  น  โข  อหํ  พฺราหฺมณ  คนฺธพฺโพ   
ภวิสฺสามิ  -  ดูกอนพราหมณ,  เราหาไดเปนคันธัพพะไม.  ยกฺโข  โน  ภวํ  ภวิสฺสติ.  
-  ทานผูเจริญของเราคงจะเปนยักษแน.  น  โข  พฺราหฺมณ  ยกฺโข  ภวิสฺสามิ   -   
ดูกอนพราหมณ,  เราไมไดเปนยักษเลย.  มนุสฺโส  โน  ภวํ  ภวิสฺสามิ  -  ถาอยางนั้น 
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ทานผูเจริญของเราคงจะเปนมนุษย.  น  โข  อหํ  พฺราหฺมณ  มนุสฺโส  ภวิสฺสามิ  
-  ดูกอนพราหมณ,  เราจะไดเปนมนุษยก็หามิได. 

 
พราหมณนั้นจึงไดทูลถามวา  เมื่อขาพระองคถามวาเปนอะไร?  ก็ลวนแต 

ตอบไมไดเปนอะไร.  อถ  โก  จรหิ  ภวํ  ภวิสฺสติ?  -  ถาอยางนั้น  ทานผูเจริญ 
เปนอะไรเลา?  พระพุทธเจาไดตรัสตอบวา  :-  เยสํ  โข  อหํ  พฺราหฺมณ  อาสวานํ  
อปฺปหีนตฺตา  เทโว  ภเวยฺยํ  ...ฯลฯ...  -  ดูกอนพราหมณ,  อาสวะเหลาใด  ที่บุคคลใดละ 
ไมไดแลว  จะทําใหเปนมนุษย  ;  เต  เม  อาสวา  ปหีนา  -  อาสวะทั้งหลายเหลานั้น 
เราละไดแลว,  อุจฺฉินฺนมูลา  -กระทําใหมีรากอันขาดแลว,  ตาลาวตฺถุกตา  -  ทําให 
เหมือนกับตาล  ที่เขาทําลายเสียซึ่งขั้วแหงยอดแลว,  อนภาวํ  คตา  -  ถึงความไมมี 
อยูแลว,  อายตึอนุปฺปาทธมฺมา  -  มีการไมงอกขึ้นไดอีกเปนธรรมดา. 

 
เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุปฺปลํวา  ปทุมํวา  ปุณฺฑริกํ  วา  -  ดูกอนพราหมณ 

เปรียบเหมือนวา  ดอกอุบลก็ดี  ดอกประทุมก็ดี  ดอกบุณฑริกก็ดี  ;  อุทเก  ชาตํ  -  มัน 
เกิดแลวในน้ํา,  อุทเก  สํวฑฺฒํ  -  มันเจริญแลวในน้ํา,  อุทกํ  อจฺจุคฺคมฺม  ติฏติ  
-  มันถูกตองกับนํ้า  ตั้งอยู,  อนุปลิตฺติ  อุทเกน  -  แตวาน้ําหาไดฉาบทาติดมันไดไม 
นี้ฉันใด.  เอวเมว  โข  อหํ  พฺราหฺมณ  -ดูกอนพราหมณ,  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
คือขอท่ีเรานี้  โลเก  ชาโต  -  เกิดแลวในโลก,  โลเก  สํวฑฺโฒ  -  เจริญแลวในโลก.  
โลกํ  อภิภุยฺย  วิหรามิ  -แตเราครอบงําโลก  แลวตั้งอยู,  อนุปลิตฺโต  โลเกน   
-  อันโลกฉาบทาติดไมได.  พุทฺโธติ  มํ  พฺราหฺมณ  ธาเรหิ  –ดูกอนพราหมณ,ทาน
จงถือวาเราเปน  “พุทธะ”  ดังนี้เถิด. 

 
ในกรณีที่กลาวถึงคันธัพพะ  ก็ตรัสตอบอยางนี้  ในกรณีที่กลาววาเปนยักษก็

ตรัสตอบอยางนี้  ในกรณีที่กลาววาเปนมนุษย  ก็ตรัสตอบอยางนี้. 
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ทานทั้งหลาย  จงทบทวนดูใหดี  วาพระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงปฏิเสธวา 
พระองคเองมิไดเปนเทวดา  มิไดเปนคันธัพพะ  มิไดเปนยักขะ  มิไดเปนมนุสสะ 
เพราะเหตุใด?  เพราะวาเหตุวากิเลสที่เปนเหตุใหไดชื่อวาเทวดา  นั้นก็ทรงละได 
เด็ดขาดแลว,  กิเลสที่เปนเหตุใหชื่อวาคันธัพพะ  ก็ทรงละขาดแลว,  กิเลสที่เปน 
เหตุใหไดชื่อวายักษ  ก็ทรงละขาดแลว,  กิเลสที่เปนเหตุใหชื่อวามนุษย  ก็ทรงละ 
ขาดแลว.  และทรงเปรียบอุปมาวาเหมือนกับดอกบัวทุกชนิด  เกิดในน้ํา  เจริญ 
ในน้ํา  แทรกอยูในน้ํา  โผลขึ้นมาจากน้ํา  ตั้งอยู  แตวาน้ํามิไดติดซึ่งบัวเหลานั ้นเลย  ;  
เหมือนกับพระองค  เกิดในโลก  เจริญในโลก  แตกลับครอบงําโลก  โลกไมฉาบทา 
ติดพระองคได,  และคําสุดทายที่ตรัสวา  จงถือวาเราเปนพุทธะเถิด  นี้หมายความ 
วาอยางไร? 

 
ขอใหสังเกตดูใหดีตรงน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  :  พุทฺโธ  อิติ  มํ   

พฺราหฺมณ  ธาเรหิ.  คําวา  ธาเรหิ  แปลวา  จงทรงไว  ;  ตามภาษาไทยก็แปลวา  
 “จงถือวา”  ทานตรัสวา  “จงถือวา”  เราเปนพุทธะเถิด  ;  อยาถือวาเราเปนเทวดา 
เปนคันธัพพะ  เปนยักษ  เปนมนุษยเลย  ดังนี้.  เกี่ยวกับขอน้ีก็มีความลําบากยุงยาก 
ทางภาษาที่ใชพูดอยูมากเหมือนกัน  ในความหมายธรรมดา  มันก็หมายความอยางหนึ่ง,  
ในความหมายพิเศษ  ก็หมายความไปอีกอยางหนึ่ง  ;  ที่เราเคยบัญญัติกันไวเปน  ๒  อยาง 
วา  ภาษาคน  และภาษาธรรม. 

 
สําหรับคําแรกที่วา  เทโว  คือเทวดานั้น  ;  ถาภาษาคนก็ตองหมายถึง 

เทวดา  ตามที่คนทั้งหลายเขาใจกันวาอยูบนฟาบนวิมาน  เปนสัตวพิเศษอยางนั้น.  
นั้นเปนภาษาคน  มีความหมายอยางหนึ่ง  ;  แตถาเปนความหมายพิเศษในภาษาธรรม 
คําวา  เทโว  หรือเทวดานี้  ยังหมายถึงพระอรหันตทั้งหลาย  ในฐานะที่เปน 
วิสุทธิเทวะ,  วิสุทธิเทวะ  คือเทวดาดวยอํานาจแหงความบริสุทธิ์  นี้ก็ยังได.  ภาษา 
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มันกํากวมกันอยางนี้  ;  เพราะฉะนั้นเราตองรู  ความขอนี้  หรือขอเท็จจริงขอน้ี 
วาเมื่อคนเขาพูดกันอยูสองคนในที่นี้  เขาใชภาษาชนิดไหนพูดกัน.  เมื่อพราหมณ 
ทูลถามพระพุทธเจาวา  เปนเทวดาหรือ?  พระพุทธเจาตรัสวาหามิได.  อยางนี้ 
ก็หมายความวา  หมายถึงเทวดาชนิดที่ประชาชนเขาเขาใจกันนั่นเอง. 

 
สําหรับคันธัพพะ  นั้นก็เปนเทวดาเลว   ๆ ประเภทหนึ่ง  เปนพวกนักดนตรี.  

คํานี้คงจะมีความหมายที่เขาใจไดยาก  :  นักดนตรีถูกจัดเปนเทวดา  หมายความวา 
เขาไมมีทุกขไมมีรอนเหมือนพวกเทวดา  แตยังตองอาศัยดนตรีเปนเครื่องเลี้ยงชีวิต.  
เทวดาประเภทนักดนตรีก็มีอยูพวกหนึ่ง  ไมใชเทวดาชั้นเจานาย  ;  แตก็ไมใชเทวดา 
ชั้นไพร  เพราะวาทําความพอใจใหแกเทวดาทั้งหลาย  ดวยฝไมลายมือของตน  ;  คนเขา 
จัดไวเปนเทวดา  หรือสัตวประเภทหนึ่งตางหาก. 

 
เมื่อพราหมณทูลถามพระพุทธเจา  ในลักษณะที่จะกะเกณฑใหเปนบุคคล 

เจาสํารวยสําราญอยางนี้  ;  พระองคก็ตรัสวาหามิได.  รวมความวาไมเปนเทวดาทั้ง  
๒  พวกนี้  ก็เพราะวาไมมีกิเลส  ที่เปนเหตุใหพอใจในความเปนอยางนั้น  ;  ไมชอบ 
ไมยึดถือ  ไมบูชา  ในความเปนอยางนั้น.  หรือถาจะพูดกันตรง  ๆ  ก็วา  เห็นเปนสิ่ง 
ที่ไรสาระ  นาขยะแขยง  ;  จึงไดตรัสวาไมเปนเทวดา,  ไมเปน  คันธัพพะ  ดังนี้. 

 
สําหรับคําวา  ยักขะ  นี้ก็เหมือนกันอีก  ในภาษาคนแปลวาอมนุษย  พวกหนึ่ง 

ที่มีความดุรายมาก  มีอํานาจมาก  มีฤทธิ์มีเดชมาก  ;  พระพุทธเจาทานทรงปฏิเสธวา 
เราไมไดเปนยักษ  ตามความหมายนั้น.  แตเราก็อานพบในพระสูตรแหงอื่น  ที่เขา 
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจาวา  พระองคทรงเปนยักษ  อยางบทบาลีที่พระทั้งหลาย 
ไดสวดเมื่อตะกี้นี้.  เขาใชคําวา  ยักขะ  ;  แตในความหมายอยางอื่น  คือในความหมาย 
ที่วา  เปนบุคคลผูที่สัตวโลกตองบูชา  ;  เพราะคําวา  ยักขะ  นั้นตัวหนังสือแท  ๆ  แปลวา 
ผูที่ผูอื่นตองบูชา.  ยักษปาดุรายนั้นคนอื่นก็ตองกลัวมัน  ตองเซนสรวงมัน  ก็ตอง 
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บูชายัญใหแกมัน  ;  แตความหมายอันแทจริง  เขาหมายถึงผูที่บุคคลตองบูชาทั่ว  ๆ  ไป 
คือบูชาอยางดี  หรืออยางเลว  หรืออยางสูงสุด  เชน  พระพุทธเจาเปนผูที่สัตวโลกตอง 
บูชา  ในกรณีอยางนั้นก็ไดพระนามวา  เปนยักขะ  ;  สวนในกรณีภาษาธรรมดานี้ 
หาไดเปนยักษในความหมายนั้นไม  ;  เพราะฉะนั้นพระองคจึงทรงปฏิเสธวา  ดูกอน 
พราหมณ,  เราจักเปนยักษก็หามิได. 

 
ทีนี้ก็มาถึงคําตอบคําสุดทายที่วา  ถาดังนั้นทานผู เจริญของเราเป นมนุษย 

หรือ  ?  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสตอบวาหามิได.  ทรงอธิบายโดยความหมายอยาง 
เดียวกันวา  กิเลสใด  ๆ  ที่เปนเหตุใหไดชื่อวายักษ  หรือไดชื่อวามนุษยก็ตาม  กิเลส 
เหลานั้นเราละไดขาดแลว  ใหมีรากเหงาขาดแลวเหมือนตนตาลที่ถูกทําลายเสียที่ขั้ว 
แหงยอดแลว  จะถึงซ่ึงความมีอีกไมได  มีความไมงอกอีกตอไปเปนธรรมดา  ดังนี้. 

 
คนธรรมดา  มีกิเลสท่ีเปนเหตุใหเกิดความพอใจอยางนั้นอยางนี้,  หมายมั่น 

อยางนั้นอยางนี้  ;  แมที่สุดแตจะหมายมั่นวา  เราเปนมนุษยดังนี้เปนตน.  เพราะวา 
มีความยึดมั่นถือมั่นแลว  จะตองรูสึกวาเราเปนอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอไป  ตามความ 
ยึดมั่นถือมั่นนั้น  ;  เชนเดียวกับท่ีคนทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นในความเปนมนุษยของตัว 
เขาใจหรือรูสึกวาตนเปนมนุษย  ;  ใครหาวาไมใชมนุษยก็จะโกรธทันที  ;  นี่คือคน 
ธรรมดา  ที่มีกิเลส,  ที่เปนเหตุใหไดชื่อวาเปนมนุษย.  สวนพระพุทธเจานั้นทาน 
ไมมีกิเลสชนิดนี้  ดังนั้นจึงไมมีทางที่จะเรียกทานวา  เปนมนุษย. 

 
ครั้นเมื่อพราหมณผูนั้นทูลถามไลเลียงเขาจริง  ๆ   ในที่สุดก็ตรัสวา  :  จงถือวา 

เราเปนพุทธะเถิด.  คําวา  “จงถือวา”  นี้  ;  ฟงดูแลวก็เขาใจไดวา  พระองค 
ทรงบอกใหผูนั้นถือวา  ไมใชพระองคทรงถือเอง  ;  เพราะวาพระองคไมทรงมีการ 
ถือสิ่งใด  โดยความเปนสิ่งใด.  นี่ขอใหทานทั้งหลายเขาใจความขอนี้ใหแจมชัด 
วา  “การถือวา”  นี้ยอมเปนการถือดวยความมั่นหมาย.  เมื่อพราหมณนั้นเขายังมีกิเลส 
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เปนเหตุใหมั่นหมาย  เพื่อจะถืออะไร  วาเปนอะไร  ก็จงถือไปเถิด,  คือใหถือวา 
เราเปนพุทธะ.  แตสวนพระองคเองนั้นไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหมั่นหมาย,  หรือถือวา 
ตนเองเปนอะไร.  ดวยเหตุนี้จึงไดตรัสความขอน้ีวา  :  ทานจงถือวาเราเปนพุทธะเถิด 
ดังนี้.  ทานวา  ใครอยากถือ  ก็จงถือวาเราเปนพุทธะ,  แตเราจะไมถือวาเราเปนอะไร. 

 
ที่วาถือวาเปนพุทธะ  นี้  ก็หมายความวา  มันดีกวาที่จะถือวาเปนมนุษย 

หรือเปนยักษ  หรือเปนเทวดา  ;  แมวา  คําวาเทาดาจะมีความหมายถึงเทวดาในชั้น 
กามาวจร  รูปาวจร  กระทั่งอรูปาวจรคือพวกอรูปพรหมดวยก็ตาม  ก็ยังไมมีอะไร 
ดีวิเศษ  ที่จะไปถือวาเราเปนอยางนั้น.  กิเลสที่เปนเหตุใหพอใจ  หรือถือวาเปน 
อยางนั้นมิไดมีเหลืออยู,  แมกระทั่งจะถือวาเปนพุทธะ  ก็มิไดมี.  แตเมื่อจะถือกัน 
ใหไดจริง  ๆ  แลว  ก็ถือวาเปนพุทธะ  จะดีกวา,  จะถูกกวาที่จะถือวาเปนเทวดาชั้นใด  ๆ  
หรือวาจะเปนมนุษย  หรือวาจะเปนยักษ. 

 
ในขอน้ี  ทานทั้งหลายจงสังเกตดูใหดี  ๆ   :  ใหรูพระหฤทัยของพระพุทธเจา,  

และใหรูจิตใจของพราหมณที่ทูลถาม  วาทั้งสองฝายมีจิตใจอยูกันคนละชั้น  ไกลกันลิบ 
แตก็ยังถามกันไดและพูดกันได  ;  เพราะวาพระพุทธเจาทานทรงทราบ  ความหมาย 
ของบุคคลผูมีความยืดมั่นถือมั่นแลว  ทานก็สนทนากันได  ทําความเขาใจกันได,  
ไมจําเปนที่จะตองพูดชนิดที่วา  มันตรงกันขามแลวเขาใจกันไมได.  สวนเราผูเปน 
สาวกของพระพุทธเจา  ก็ตองเขาใจในขอน้ีใหถูกตอง.  เดี๋ยวจะไปเขาใจผิดเอาวา 
พระพุทธเจาทานอยากจะเปนพระพุทธเจา  ;  แลวทานทรงเที่ยวขอรอง  ใหใคร  ๆ  เรียก 
ทานวาเปนพระพุทธเจา  ;  อยางนี้ก็จะเปนความผิดพลาดที่ยิ่งกวาใหญหลวง  เพราะ 
มันไมมีความจริงแมแตประการใด.  ถาขืนทําไปอยางนั้นจะมีความเสียหาย  คือจะไปทําให 
พระพุทธเจากลายเปนบุคคลผูมีทิฏฐิ  :  เชน  สัสสตทิฏฐิ  วามีตัวมีตนเปนนั่นเปนนี่,  
เปนอัตตานุทิฏฐิรูสึกวามีตัวมีตน,  หรือมีอัสมิมานะ  มีมานะวาเราเปนนั่นเปนนี่, 
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หรือวามีอัตตวาทุปาทาน  คือมีอุปาทานแนนหนาจนถึงกลาวออกมาทางปากวาเปนตัวตน  ;  
ทําใหเกิดทิฏฐิทําใหเกิดมานะ  ทําใหเกิดอุปาทาน  เพราะความสําคัญผิดในขอน้ี. 

 
พระพุทธเจาทานไมมีความเปนอยางนั้น  :  ไมมีสัสสตทิฏฐิ  ไมมีอัตตานุทิฏฐิ 

ไมมีอัสมิมานะ  ไมมีอัตตวาทุปาทาน,  แตก็กลาวกับบุคคลอื่นไดวา  เมื่อทานจะถือวา 
เราเปนอะไร  ก็จงถือวาเปนพุทธะเถิด.  นี่แหละคือพุทธจริยา  ชนิดที่อาตมา 
เคยใหชื่อวา  “ปากอยางใจอยาง”  พระพุทธจริยาปากอยางใจอยางนี้  เปนสิ่งที่จาํเปน 
ที่เราจะตองเอาอยาง,  ที่เราจะตองถือเอาเปนตัวอยางและปฎิบัติตาม  ;  คือวาเมื่อ 
ปากจะพูดอะไรไปตามภาษาชาวโลก  ชาวบาน  เขาพูดกัน  ก็พูดได  โดยที่จิตใจไมตอง 
เปนอยางนั้น,  หรือวาจิตใจมีความเปนอยางอื่น  ;  แตเมื่อตองพูดดวยปากตามภาษา 
ชาวบานก็พูดได.  เพราะฉะนั้นพระอรหันตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ก็ยัง 
ตรัสวา  “เรา”,  ยังตรัสวา  “เราเปน”,  หรือวาจงถือวา  “เราเปน”.  ในที่ทั่ว  ๆ  ไปก็มี 
ตรัสวา  :  ตถาคตเปนนั่นเปนนี่ก็มี  อยางนั้นอยางนี้เปนลักษณะที่ทําใหเรียกวาตถาคต  ;  
อยางนี้ก็มี. 

พุทธจริยาขอน้ี  เปนสิ่งที่จะตองถือเอาตาม  และเอามาใชใหเปนประโยชน  :  
คือมีหลักวาการพูดจานั้นก็พูดไปไดตามที่เขาพูดกัน  ;  แตวาจิตใจนั้นไมจําเปน 
จะตองยึดถือตามที่ปากพูดเชนนั้น.  นี้เปนเรื่องที่ควรจะถือเปนหลักทั่ว  ๆ  ไป  เกี่ยวกับ 
พระพุทธเจา  หรือพระอรหันตทั้งหลาย  ที่ทานตองมีการประพฤติหรือกระทําอยางนี้ 
ในฐานะที่เปนพุทธจริยาอยางหนึ่งของพระพุทธเจานั่นเอง.  ขอใหชวยทําความเขาใจ 
กันใหดี  ๆ. 

 
๒.  พระพุทธคุณ  บทวา  อรหํ 

ทีนี้  ก็อยากจะกลาวถึงพระพุทธจริยาอยางอื่นตอไปอีก  พุทธจริยาที ่อยาก 
จะกลาวถึงในตอนนี้ก็คือ  พระพุทธคุณทั้งหลาย  แตวาจะกลาวในลักษณะที่เปน 
จริยา  เล็งถึงการประพฤติ  หรือการกระทําที่ทานทรงประพฤติกระทํา. 
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สิ่งที่เรียกวาพุทธคุณ  เราก็ทองกันไดทุก  ๆ  คนวา  :  อิติป  โส  ภควา   
อรหํ  สมฺมา  สมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  เปนตน.  นี้ก็ไมตองอธิบายวาเปน 
พุทธคุณอยางไร  ;  แตจะอธิบายถึงพระคุณขอหนึ่งๆ  นั้นวา  มีอยูในลักษณะที่เปน 
พระพุทธจริยาอยางไร. 

 
  สําหรับพระพุทธคุณบทที่วา  อรหํ  ซึ่งแปลวาอรหันตนั้น  ในมธุปณฑิกสูตร 

มัชฌิมนิกาย  ไดกลาวไววา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ก็ยังประกอบอยูดวยคุณ  
๕  อยาง  :  คุณบทอยางแรกคือ  กาเมหิ  วิสํยุตฺโต  วิหรนฺโต  -ซึ่งแปลวา  ปราศจาก 
กามทั้งหลาย  ดํารงชีวิตอยู  ;  หมายความวามีชีวิตอยูโดยไมเกี่ยวของกันกับกาม 
ทั้งหลาย. 

 
คําวา  กามทั้งหลาย  ในที่นี้ก็หมายถึงวัตถุกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 

โผฎฐัพพะ  ตลอดถึงธัมมารมณ  อันเปนที่ตั้งแหงความรักความพอใจ  ที่เรียกวา 
วัตถุกาม.  ที่วามีชีวิตอยูอยางปราศจากกามทั้งหลายเหลานี้  ก็เพราะวาพระอรหันต 
ทั้งหลาย  ไมมีกิเลสกามอยูในใจ.  ถาพูดใหถูกตอง  ก็พูดวาไมมีทางที่จะมีการเกิด 
แหงกิเลสกามขึ้นในใจ  ;  เมื่อไมมีกิเลสกามในภายในแลว  วัตถุกามทั้งหลายในภายนอก 
ก็มีไมได  :  คือไมถูกรูสึกวาเปนกาม  แมวาสิ่งเหลานั้นจะมีอยูอยางยั่วยวน  อยางที่มี 
ความหมายตามหนาที่ของคําวากาม  ;  แตมันกลายเปนไมมี  แกบุคคลผูไมมีกิเลสกาม  ;  
เพราะมีชีวิตอยูอยางนี้ตลอดเวลา  เรียกวา  กาเมหิ  วิสํยุตฺโต  นี้เปนคุณบทของพระอรหันต 
ซ่ึงเล็งถึงความที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด. 

 
  คุณบทที่  ๒  ของพระอรหันตคือคําวา  พฺราหฺมโณ.  ผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับ 

ภาษาทั้ง  ๒  ชนิดอยางที่กลาวมาแลว  ก็จะเขาใจไมได  แลวก็จะเถียงวาพระอรหันตจะ 
เปนพราหมณไปไดอยางไร.  ขอน้ีตองรูไปถึงขอท่ีวา  คําวา  “พราหมณ-พราหมณ”  
นั้นหมายความวาอยางไร?  คําวาพราหมณ  แปลวาผูหมดบาป  หรือวาผูลอยบาป 
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ไดแลว  มาแตเดิม  ;  แตวาที่แลว  ๆ  มานั้นลอยไมจริง.  เดี๋ยวนี้หมายถึงการลอยจริง 
ลอยได  และลอยเสร็จแลว  จึงไดชื่อวาพราหมณ  เพราะลอยบาปได  จึงเกิดความ 
หมายอันที่  ๒  ขึ้นมาวา  ประเสริฐ  ฉะนั้นพราหมณในความหมายที่สองก็แปลวา 
ผูประเสริฐ. 

 
  พระอรหันตเปนผูประเสริฐ  เพราะลอยบาปได  ;  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

พระพุทธเจานั้นมีคุณบทที่นาสนใจอยูอีกบทหนึ่ง  คือบทวา  นหาตโก  ซึ่งแปลวาผูเสร็จ 
จากการอาบน้ําแลว  ;  ดังที่พระภิกษุทั้งหลายไดสวดไปเมื่อตะกี้นี้วา  นหาตกสฺส- 
ทานเปนผูมีการอาบลาง  อันกระทําสําเร็จแลว  ;  โดยความหมายแท  ๆ  ก็คือวาอาบน้ํา 
เสร็จแลว  หรือวาเสร็จเรื่องการอาบน้ําแลว  ไมตองอาบน้ําอีกตอไป.พระอรหันต 
ทั้งหลาย  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  เปนผูอาบน้ําแลว  ก็คือลอยบาปไดแลว,  
ลางบาปไดแลวถึงความเปนผูประเสริฐ,  จึงมีคําอีกคําหนึ่งเกิดขึ้นมา  สําหรับเรียก 
พระองควา  พฺรหฺมสตฺโต  เปนสัตวประเสริฐ,  หรือวาเปนพรหมสัตว  เปนสัตวสูงสุด 
ประเสริฐท่ีสุด  เพราะวาลางบาปเสร็จแลว. 

 
คุณบทขอที่  ๓  ก็มีวา  ฉินฺนกุกฺกุจฺโจ  แปลวา  ผูมีความรําคาญอันตัดไดขาด 

แลว.  คํานี้คงจะนาหวัวหรือจะชวนฉงนสําหรับคนบางคนที่ไมเขาใจ.  ความหมาย 
ของคํา  ๆ  นี้  คือมีการบอกวาพระอรหันตนั้นเปนผูไมรําคาญอีกตอไป,  เปนผูไมมี 
ความรําคาญในอะไร  ๆ  ไดอีกตอไป.  บางคนอาจจะเห็นวาเปนของพูดเลน  ๆ  ในการ 
ที่คนจะไมมีความรําคาญในสิ่งใด.  ถาเปนอยางนี้  ขอใหคิดดูใหดี  ๆ  วา  ความ 
รําคาญนั้นมันหลายชั้น  หรือวาหลายสิบช้ันก็ได  ;  บางทีเราก็รําคาญตัวเองจนไมรูจะ 
ทําอยางไรถูก.  ถามวารําคาญอะไร?  ก็บอกไมถูก,  ก็บอกโง   ๆ ไปวา  รําคาญตัวเอง. 

 
ความรําคาญนี้มนเปนเครื่องวัดอยางดี  วาจะยังมีกิเลสหรืออยูแมแต 

นิดหนึ่งหรือหาไม?  ถายังรําคาญในสิ่งใดอยู  ;  ก็หมายความวา  ยังมีกิเลส, 
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กิเลสเปนเหตุใหรบกวน  และเปนเหตุใหเกิดความรําคาญ.  จะหมดความรําคาญได 
ก็ตอเมื่อเปนพระอรหันต,  หมายความวา  ความรําคาญนี้มันมาจากกิเลส.  แมจะไมมี 
กิเลสอยางหยาบ  ๆ   เหมือนที่ปุถุชนมี  หรือพระอริยเจาขั้นตน   ๆ มี  ;  มันก็ยังไปมีความ 
รําคาญชั้นสูง  ที่จะตองละดวยอรหันตตมรรค.  ตอเมื่อละไดดวยอรหันตตมรรคชนิด 
นั้นแลว  ความรําคาญจึงจะไมเหลืออยู  แมแตในลักษณะอยางไร  ;  นี่คุณธรรมของ 
พระอรหันตมี  อยางที่ชาวบานอาจจะหัวเราะวา  มีความรําคาญอันตัดไดขาดแลว. 

 
 
คุณบทที่  ๔  ตอไปมีวา  ภวาภเว  วีตตณฺโห  -เปนผูปราศจากตัณหาในภพ 

นอย  ภพใหญ.พระอรหันตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนประธาน  ไมมีตัณหา 
ในภพชนิดใด  ในที่นี้เรียกวา  ภวะ  อภวะ,  ภวา  ภวะ  ซึ่งมักจะแปลกันวา 
ภพนอยหรือภพใหญ  ;  และบางคนก็จะแปลวา  ภพอันเจริญและไมเจริญ  ;  ความ 
หมายมันก็เหมือนกัน.  ภพใหญหรือภพเจริญนั้นก็หมายความวา  เปนความเปนที่นา 
พอใจ  :  ที่เรียกวามีความสุขเปนที่นาพอใจ.  ถาภพนอยหรือภพอันไมเจริญ 
ก็คือไมมีความสุข  และแถมจะมีความทุกขเสียดวย.  ภพก็มีแตสองภพ  คือภพนอยและ 
ภพใหญอยางนี้,  แตทีวาจะแจกเปนใหญมากใหญนอยหรือวาเล็กมากเล็กนอย  นี้มัน 
ก็เปนเพียงขอปลีกยอย  ไมทําใหเกิดความแตกตางไปในทางที่วามันจะตองจําแนก 
ออกไปอีกพวกหนึ่ง.  ฉะนั้น  พูดแตวาภพนอยภพใหญก็พอแลว  ทานไมมีตัณหา 
ที่จะไปสูภพอันเจริญ  ที่นาสนุกสนาน,  หรือวาไปสูภพอันแหงแลง  หาความสนุกสนาน 
มิได. 

 
คนเราก็มีตัณหา  อยากจะไปสูภพที่เจริญ  คือมีอะไรที่มันตรงกับความ 

ประสงคของตัณหานั้นเองมาก  ;  และแมวาจะเจริญมากหรือจะเจริญนอย  ก็ยังตองการ 
ไปเสียทั้งนั้น.  สวนพระอรหันตนั้น  มองเห็นภพโดยความเปนภัยอยูโดย 
ประการทั้งปวง  ไมวาภพนอยหรือภพใหญ  ;  ขึ้นชื่อวาภพแลวตองมาจาก
อุปาทาน   
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๔ ๑๐๐

มันเกิดขึ้นไดจากอุปาทาน  ซึ่งมาจากตัณหา  แลวก็มาจากอวิชชา  ;  ดังนั้นสิ่งที่เรียกวา 
ภพนั้นจึงเปนภัย  คือเปนอันตรายหรือนากลัว,  หรือนาเกลียดนาชัง  นา 
ขยะแขยง  ในที่สุด. 

 
ขอใหสังเกตดูใหดี  ๆ   วา  บางทีความกลัวของเรา  ก็กลัวในสิ่งที่นาขยะแขยง  :  

อยางกลัวกิ้งกือ  ตุกแก  กลัวจิ้งจก  อะไรทํานองนี้  ก็กลัว  ;  แตมิใชกลัวเพราะวา 
มันจะกัดเราตายได  แตกลัวเพราะมันนาขยะแขยง  ;  ความนาขยะแขยงก็ยังเปนที่ตั้ง 
แหงความกลัว.  เมื่อมองเห็นในแงนี้แลวก็จะเห็นไดทันทีวา  ขึ้นชื่อวาภพที่มาจาก 
อวิชชาเปนตนเหตุแลว  มันก็เปนของนากลัว  ;  ดังนั้นจึงไมมีความอยากในภพ 
ชนิดไหน  คือไมอยากเปนอะไร  :  เศรษฐีก็ไมอยากเปน  ขอทานก็ไมอยากเปน,  
อยูตรงกลาง  ๆ  ระหวางเศรษฐีกับขอทาน  ก็ไมอยากเปน. 

 
ไมอยากเปน  ก็หมายความวา  ไมตองการจะเปนอะไร  ;   อยางนี้  

มันสบายกวา.  ในใจอยาเปนอะไร  ขางนอกนี้เขาจะสมมติวาเปนอะไรก็ตามใจเขา.  
ขอน้ีก็อยางเดียวกับพระพุทธเจา  ในกรณีที่กลาวมาแลววา  ถาทานอยากจะเรียกฉันวา 
เปนอะไร  ก็จงเรียกวาเปนพุทธะเถิด  ;  แตวาในใจของพระองคนั้น  ไมมีความ 
รูสึกที่จะเปนอะไร.  ถาไปยึดถือวาเปนพุทธะ  มันก็จะเปนภพอันใดอันหนึ่งขึ้นมา  ;  
ภพทั้งหลายเปนของนาเกลียด  เปนภัย.  ฉะนั้นจะมีความรูสึกเชนนั้นขึ้น  ในพระหฤทัย 
ของพระพุทธเจาไมได  ;  พระอรหันตทั้งหลายปราศจากตัณหา  :  คือความอยากเปน 
ในภพทุกอยาง,  ทั้งภพนอยและภพใหญ  ;  กลาวสั้น  ๆ  ก็วา  ไมมีภวตัณหา  ในเมื่อ 
บทแรกที่สุดหมายถึงไมมีกามตัณหา. 

 
คุณบทขอที่  ๕  คือคําวา  อกถํกถี  คํานี้ก็สําคัญมาก  ควรแกการเขาใจ 

ควรแกการทําความเขาใจ  อกถํกถี  เปนคุณบทของพระพุทธเจา  เหมือนที่พระสงฆ 
ทั้งหลาย  ไดสวดสรรเสริญคุณเมื่อตะกี้นี้มาแลว  ซึ่งแปลวา  เปนผูที่ไมมีการถามผูใด 
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พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง ๑๐๑

ดวยคําถามวาอะไร  หรืออยางไร.  เปนผูไมถามผูใดวาอะไรหรืออยางไร  ;  เหมือน 
ที่เราถามผูอื่นอยูเปนประจําวัน.  เพราะเหตุใด  พระพุทธเจาทานจึงไมมีคําพูดวา 
อะไร  หรืออยางไร?  ก็เพราะวา  ทานรูสิ่งที่ควรจะรูนั้นหมดทุกสิ่งทุกอยาง.  
สิ่งที่ไมควรจะรู  ทานก็ไมประสงคจะรู  ฉะนั้นทานจึงไมไปเที่ยวถามใครวาอะไร  อยางไร 
ใหเหนื่อยพระโอษฐ,  สวนที่ควรจะรูก็  รูเสียหมดแลว.  ฉะนั้นคําพูดที่วาอะไรหรือ 
อยางไร  เชนนี้จึงไมมีแกพระพุทธเจา  ;  แมวาทานจะถามเรื่องเล็ก  ๆ   นอย  ๆ   :  อยางวา 
มีอะไร  มีคนมาถวาย  ทานไมทราบวาจะเรียกวาอะไร  อยางนี้  ในใจของทานก็ไมมี 
ความหมายที่จะตองถามผูนั้นวาอะไร  ซึ่งเปนสวนของความอยากรู  หรือความยืด 
มั่นถือมั่น  ;  ทานจะถามก็ได  ไมถามก็ได  ;  แมถาม  ก็ไมมีคําถามอยางชาวบาน 
ธรรมดา  ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ.  ถาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดับทุกขแลว  เปน 
อันวาไมมีการถาม,  คือไมมีการใชคําวาอะไร  หรือคําวาอยางไร. 

 
เราจะพูดอะไรออกไปวา  อะไร  หรือวา  อยางไร  มันก็ลวนแตกิเลส 

ตัณหาทั้งนั้น.  จะยกตัวอยางใหฟงเหมือนอยางวา  มีอะไรกอนดํา  ๆ  มาวางอยูที่ 
ตรงหนา  เราถามผูอื่นวาอะไร?  นี้เราถามดวยความอยากจะรูวามันเปนอะไร?  จะเอา 
มาขายไดไหม?  มากินไดไหม  หรือถามดวยความกลัววา  มันเปนอะไร?  มันจะกัด 
ฉันตายไหม?  อยางนี้เรียกวา  เปนผูถามดวยคําถามวาอะไร  หรือวาอยางไร  อยางที่มี 
ความหมาย.  สวนกอนอะไรดํา  ๆ  ตรงหนาพระพักตรพระพุทธเจานั้น  ;  สมมติวาทาน 
จะถามวาอะไร?  ก็ไมไดมีความหมายอยางนั้น  คือไมมีความหมายวาทานอยากไดสิ่งนั้น 
หรือวาทานกลัวสิ่งนั้น,  หรือวาทานมีความสงสัยในสิ่งนั้นวามันจะเปนอะไร.  ฉะนั้น 
จึงตางกัน  เราจึงถือวาทานไมมีการถามวาอะไรหรืออยางไร?  ดวยอํานาจของกิเลส  ตัณหา 
มานะทิฏฐิ  เลย  ;  ความหมายของคําวา  อกถํถถี  มีอยูอยางนี้. 

 
 
ทั้ง  ๕  คุณบทนี้  ที่กลาวไวในมธุปณฑิกสูตร  ลวนแตเปนพุทธจริยา 

ที่เราจะตองสังเกตใหเขาใจ  ;  เพื่อใหเขาใจพระพุทธเจา  แลวเพื่อจะทําตามดวย  ; 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 พุทธจริยา  ตอนที่  ๔ ๑๐๒

ทําตามตามความหมายนั้นชัดดีอยูแลว  ;  วา  “เปนผูบรรเทากามเสียเถิดนะพราหมณ”  
นี้เปนคําตรัสของพระพุทธเจา.  จงเปนผูชําระชะลางซึ้งบาป  ซึ่งอกุศลเสีย ,  
แลวก็ละกิเลสสังโยชน  อนุสัยอันเปนเหตุใหมีความรําคาญเสีย,  แลวตัดตัณหาในภพ 
ทั้งปวงเสีย,  แลวก็ไมตองสนใจอะไร  ในลักษณะที่มันเปนไปดวยกิเลสตัณหา  ;  อยากรู 
จะถามก็ได  แตไมตองมีกิเลสตัณหาเปนเครื่องบีบบังคับ  หรือรบกวนใหตองเที่ยวถาม.  
นี ้ก ็เปนพุทธจริยา  แสดงคุณบทของความเปนอรหันตอยู ที ่พระพุทธเจา  จงดูกัน 
ในแงที่วาเปนพุทธจริยาอยางไร. 

 
เมื่อมีคุณธรรมอยางนั้น  ตามที่กลาวไวในสูตรนั้น  ก็จะมีความหมาย 

ที่ปรากฏออกมาจากบุคคลผูเปนพระอรหันต,  หรือวาเปน  ปรากฏการณ  สําหรับบุคคลผู 
เปนพระอรหันต.  ดังที่เราเขาใจกันดีอยูแลวทั่วๆ  ไปแลวสอนกันมาเรื่อยๆนานมาแลว 
วา  พระอรหันตนั้นแปลวาผูควร,  หรือวาผูหักสังสารจักร,  หรือวาผูไกลจาก 
กิเลสบาปธรรมทั้งปวง.  ถาเราเขาใจคุณบทขางบน  เราจะมองเห็นความเปนผูควร,  
หรือวาเปนผูหักสังสารจักร,  หรือวาเปนผูไกลจากบาปกรรม  อยางแจมแจงไดโดยงาย. 

สําหรับคําวาพระอรหันตเปนผูควรนั้น  เราจะมองเห็นความควรนี้ได 
หลาย  ๆ  อยาง  :-  ควรแกความเปนมนุษย  ก็ได,  ควรแกการกราบไหวก็ได,  ควรแก 
ของทักษิณาก็ได,  ควรถือเอาเปนแบบอยางก็ได  ;  มันมากมายหลายควรทีเดียว. 

 
ควรแกความเปนมนุษยนี้มีความหมายงายๆ  สั้นๆ  วา  :  ถายังไมบรรลุ 

ถึงความเปนพระอรหันตก็ยังไมบรรลุถึงความเต็มเปยม  แหงความเปนมนุษย.  ความเปน 
มนุษยของมนุษยนั้น  จะสูงสุดอยูที่ความเปนพระอรหันต  ;  ฉะนั้น  ผูที่เปนพระอรหันต 
จึงเรียกวา  เปนผูควรแกความเปนมนุษย 

 
ที่วา  ควรแกการกราบไหวนั้น  ก็เพราะวาทานมีอะไร  ๆ  อยางที่กลาวแลว 

ขางตน  ๕  อยาง  ;  เพียง  ๕  อยางเทานั้น  ก็ควรแกความเปนมนุษย  แลวก็ควร 
แกการกราบไหว. 
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ที่วาควรแกของทักษิณานี้  จงเขาใจสิ่งที่เรียกวาทักษิณา  :  ทักษิณา 
นั้นคือวัตถุ  ที่เขาจัดหรือ  ตั้งไว  ในฐานะเปนวัตถุสูงสุด  ที่จะทําใหเกิด 
ประโยชนแกบุคคลทั้งหลาย  รวมทั้งบุคคลที่ตายไปแลว.  สมมติวาเรามีอะไร 
ที่จะจัดไวในฐานะเปนของสูงสุด  เปนของดีที่สุด  ที่มนุษยจะถือกันไดวาเปนของดี  ;  
แลวก็มีคําถามขึ้นมาวา  ใครเปนผูสมควรที่จะกินของนั้น  ?  คนไหนบางที่มีคุณสมบัติ 
ในตัว  สมควรที่จะกินของนั้น?  ถาไมมีความสมควร  หากไปกินเขามันก็กลายเปนเรื่อง 
ฉอฉลเปนเรื่องไมยุติธรรม  เปนเรื่องที่ไมตรงตอธรรม.  ผูที่มีคุณสมบัติสูงสุดเทานั้น 
จึงสมควรแกสิ่งของสูงสุด  ที่เขาอุทิศตั้งไว. 

 
คําวา  "ทักษิณา"  นี้ตามธรรมดาเขาแปลวา  ขวามือหรือขางขวา,  หมายถึง 

ความถูกตองหรือสูงสุด.  พระอรหันตเปนผูที่ควรแกทักษิณา  หรือวัตถุที่ตั้งไวใน 
ลักษณะเปนของสูงสุด.  แตถาจะหมายถึงการเวียนประทักษิณ  มันก็หมายความวา 
การแสดงความเคารพที่สูงสุด.  เดินเวียนประทักษิณ  คือมีมือขางขวาอยูทางบุคคล 
หรือวัตถุที่เปนที่ตั้งแหงความเคารพ  ;  อยางนี้มันจะกลายเปนการควรแก 
กราบไหวไป,  ที่เราไดกลาวมาแลวในขอตน  ๆ.  ดังนั้นในขอน้ี  จึงหมายถึงทักษิณา 
ที่หมายถึงวัตถุที่ตั้งไวในฐานะเปนของสูงสุด. 

 
แลวคําวา  ควรแกการถือเปนตัวอยาง  นั้นชัดเจนแลว  ;  ไมมีอะไรที่จะ 

เปนตัวอยางที่ดีไปกวาพระพุทธจริยา  ที่แสดงออกมาโดยคุณบทเหลานั้น.  ทั้งหมดนี้ 
เรียกวาเปนความหมายของคําวาพระอรหันต  เปนผูสมควร,  สมควรแกทุกอยาง 
ที่มีความสมควร. 

 
ทีนี้ก็มาถึงคําวา  ผูหักเสียซ่ึงสังสารจักร  ;  สังสารจักรหรือสังสารวัฏฏ 

นี้มีความหมายเปนอยางเดียวกัน  :  วัฏฏ  แปลวากลม,  สังสารวัฏฏ  ก็แปลวา 
วงกลมของการวายเวียน.  สังสารจักร  :  จักรแปลวาลอ  ลอก็มีความหมายวากลม 
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ถาไมกลมมันหมุนไมได  ;  ฉะนั้นคําวาจักรจะตองหมายถึงของกลม  เพราะเดิมแท 
มันหมายถึงลอเชนลอเกวียนเปนตน  ก็คือของกลม  ๆ.  สังสารจักรก็คือวงกลมที่แลนไป 
หรือหมุนไปเชนเดียวกัน.  การที่ทําใหวงกลมหมุนไปไมไดอีกตอไปนั้น  เรียกวา 
การหักเสียซึ่งสังสารจักร.  การหักเสียซึ่งสังสารจักร  ก็ไมมีอะไรมากกวาที่วา  ทําลาย 
วงลอเสียสักสวนหนึ่ง.  วงลอสังสารวัฏฏ  หรือสังสารจักรนั้น  ประกอบอยูดวย 
กง  ๓  ตัว  ;  คือแบงวงกลมออกเปน  ๓  สวน  :  สวนหนึ่งเปนกิเลส  สวนหนึ่งเปน 
กรรม  สวนหนึ่งเปนวิบาก  ;  พอ  ๓  สวนนี้มันเขากันดีแลว  มันก็กลม,  พอกลม 
มันก็วิ่งไปได. 

 
 
ถาทุบทําลายเสียหนึ่งในสามของวงกลม  มันจะวิ่งไปไดอยางไร  ;  

หลับตาก็มองเห็น.  ทีนี้เราจะทุบที่สวนไหนที่จะทุบได,  ที่อยูในวิสัยที่จะทุบได,  
หรือวาเปนผลดีที่สุด  ;  มันก็ควรจะทุบสวนที่มันเปนตนเหตุ  :  สวนนั้นก็คือสวนที่ 
เรียกวากิเลส  ;  เพราะวากิเลสนี้เปนสิ่งที่สกัดกั้นก็ยังได  ทําลายก็ยังได  โดยอาศัย 
ความรูเรื่องการเกิดขึ้นแหงกิเลส.  ผูที่รูเรื่องกิเลส  ก็สามารถจะขจัดกิเลสหรือ 
ควบคุมกิเลส  ไมใหทําหนาที่ในที่นั้น  หรือในเวลานั้น  ;  เพราะฉะนั้นลูกลอนั้น 
มันก็หมุนไมได.  นี้เรียกวาเปนผูหักสังสารจักร  เพราะวาทําลายสวนที่เปนกิเลสใน 
วัฏฏะเสียได. 

 
 
อีกทางหนึ่งกลาวไดวาหยุดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทเสียได  ก็เทากับหัก 

สังสารจักร  ;  เพราะวาสังสารจักรก็คือกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  ที่หมุนไปจนครบ 
รอบวงนั่นเอง.  เรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนอยางไร  ก็พูดกันมากมายที่สุดแลวในเรื่อง 
อิทัปปจจยตา,  หรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยตรง  ;  ไปหารายละเอียดศึกษาจาก 
คําบรรยายนั้น  ๆ.  ในที่นี้ก็จะชี้แตเพียงวา  เริ่มขึ้นดวยอวิชชา  :  นี้เปนกิเลส-อวิชชา 
เกิดแลวก็ปรุงเปนสังขาร.  นี้ก็เปนกรรมตามธรรมชาติ,  กิเลสอวิชชานี้เปนตามธรรมชาติ  ; 
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ดังนั้นกรรมก็เปนตามธรรมชาติ.  สังขารเปนกรรม  ก็ปรุงใหเกิดวิญญาณ  นามรูป 
อายตนะ  ผัสสะ  เวทนา.  ทั้งหมดนี้เปนวิบาก,  วิบากที่เปนไปตามธรรมชาติ.  
ทีนี้หลังจากเวทนาก็จะเกิดตัณหาและอุปาทาน  ;  นี้คือกิเลสที่มีเจตนา  ที่ยิ่งไปกวา 
ธรรมชาติ  :  กลาวคือกิเลสในความรูสึกของสัตวที่มีเจตนา.  ตัณหาและอุปาทานจึงเปน 
กิเลสโดยตรง  ;  อุปาทานเปนเหตุใหเกิดภพ,  ภพในที่นี้เปนกรรม.  ภพนี้ก็ 
ทําใหเกิดชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเวทะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ซ่ึงเปนวิบาก 
โดยแท. 

 
 
นี้เราจะเห็นไดวา  ปฏิจจสมุปบาททั้งสายนั้นเปนวัฏฏะ  มันจุดชนวนขึ้น 

มาจากสิ่งที่ไมมีเจตนากอน  :  ตาสักวาตา  อาศัยรูปเกิดจักษุวิญญาณ  ;  อยางนี้ 
ไมมีเจตนา  แลวก็อาศัยอวิชชาเขาผสมโรง  ก็เปนอวิชชาตามธรรมชาติ  ยังมิใชเจตนา.  
แตพอมันสําเร็จรูปเปนเวทนาขึ้นมาแลว,  เปนความรูสึกที่เรียกวาเวทนาแลว,  มันจะมี 
ตัณหา  อุปาทาน  ซึ่งเปนกิเลสโดยสมบูรณ.  กิเลสโดยสมบูรณ  คือตัณหา  เวทนานี้ 
มันมาจากวัฏฏะที่ไรเจตนาขางตน  ;  คือนับตั้งแตอวิชชา  สังขาร  วิญญาณมา  จึงรวม 
เอาไวหมด  ในคําวากิเลส  :  คือตัณหาและอุปาทาน.  ฉะนั้นสวนนี้เองเปนสวนที่ 
จะทําลายไดไมยาก,  กลาวคือสวนที่ยังเปนธรรมชาติ  ยังไมมีเจตนา,  คือวาเรา 
ระวังตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ไวดวยสติสัมปชัญญะ  ใหมันเปนเพียงสัมผัสลวน  ๆ  
อยาเปนอวิชชาสัมผัส. 

 
 
การที่สะกัดไวไดที่ตรงนี้  ใหเปนเพียงผัสสะลวน  ๆ  ก็ทําใหวงลอนั้นกลม 

ไมได  ;  มันขาดสวนที่เปนกิเลสอยู  มันกลมไมได.  แตวาเรายังตองระวังอยู 
หรือควบคุมอยู  เพราะวาเรายังไมเปนพระอรหันต  ยังจะเผลอเมื่อไรก็ได.  แตถายัง 
มีสติสัมปชัญญะควบคุมได  วงกลมนี ้ก็ยังไมเกิดเหมือนกัน,คือหมุนไปไมได 
เหมือนกัน,  ก็เรียกวาเปนผูที่หักสังสารจักรอยางสมัครเลน  ชั่วคราวก็ได.  หรือ 
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เรียกวาหยุดกั้นกระแส,  สกัดกั้นกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทไวก็ได.  หักสังสารจักร 
โดยแทจริงนั้น  ก็คือวาหมดกิเลส  เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวง 
ซึ่งเปนลักษณะของพระอรหันตเทานั้น.  ที่จะกลาวไดวาเปนผูหักสังสารจักรโดย 
ประการทั้งปวง  ขอน้ีมีความสําคัญอยูที่  ละความยึดมั่นถือมั่นไดโดยเด็ดขาด. 

 
เร่ืองที่ควรจะทราบกันไวเปนความรู  เปนการเลื่อนชั้น  เปนการเขยิบไป 

ขางหนาก็คือวาความมั่นหมาย,  หรือความยึดมั่นถือมั่น  โดยความเปนตัวตน 
นั่นแหละ,  มันเปนตัวเหนียวแนนของสิ่งที่เรียกวาสังสารวัฏฏ  หรือสังสารจักร.  
สําหร ับพระอรหันตทั ่วไปเร ียกวาทานละ   โลภะ   โทสะ   โมหะได  จึงไมม ีความ 
หมายมั่น  ในสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความหมายมั่น.  แตสําหรับพระพุทธเจานั้น  มีระบุ 
ไวชัดใน  มูลปริยายสูตรวาทานไมมีความหมายมั่น,  เพราะทานรูโดยนัยแหง  
ปฏิจจสมุปบาท  โดยอาการที่สําคัญที่สุดวา  :  นันทินั้นเปนมูลแหงความทุกข  เมื่อ 
ชาติมีขึ้นมาเพราะมีภพ  เมื่อมีภพแลว  ชรา  มรณะ  เปนตองมี.ทานมีความ  
รูอยางนี้  ความหมายมั่นจึงเกิดไมได,  คือมันเปนความรูที่ละเอียด  ที่สูง  ที่สุขุม 
สําหรับพระพุทธเจา. 

 
พระอรหันตทั่วไปเพียงแตละโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดในระดับทั่วไป ;  ก็ยุติ 

ความหมายมั่นไดเหมือนกัน  ;  แตวาการยุติความหมายมั่น  หรือทําลายความ 
หมายมั่นนั้น  มิไดมีระดับเทากัน.  ดังนั้น  เราจึงมีหนทางที่จะเปรียบเทียบวาระงับ 
ความหมายมั่นตามแบของพระพุทธเจาแท  ๆ  นั้น  ก็ลักษณะหนึ่ง,  ในลักษณะของ 
พระอรหันตทั้งหลาย  ก็ลักษณะหนึ่ง,  ในลักษณะของพระอนาคามี  สกิทาคามี 
โสดาบัน  ก็หยอนลงมา  ออนลงมา  ในลักษณะหนึ่ง,  กระทั่งแมวา  ปุถุชนเราถามี 
สติสัมปชัญญะ  ไดยินไดฟงคําของพระอริยเจาแลว  เอามาทําใหเปนสติสัมปชัญญะ 
มันก็หยุดความหมายมั่นไดตามโอกาส  ที่ควรจะกระทําไดเหมือนกัน. 
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สําหรับสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความหมายมั่นนั้น  ไดตรัสไวถึง  ๒๔  อยาง 
ดวยกัน  ลวนแตเปนสิ่งที่นาสนใจ  ;  เพราะวาแสดงใหเห็นลําดับท่ีสูงขึ้นไป  สูงขึ้นไป 
สูงขึ้นไป  อยางที่เรียกวานาดู  หรือวานาสนใจ  หรือนาสังเกต.  สิ่งที่เปนที่ตั้ง 
แหงความหมายมั่น  ๒๔  ประการนั้นมีวา 

 
ชั้นที่  ๑.  ดิน  คือหมายมั่นดิน  โดยความเปนดิน  จนกวาแมแตดินก็จะเปนตัว 

เปนตนของดินขึ้นมา  มีความหมายสําหรับจะใหคนโงไปยึดมั่นถือมั่น. 
ชั้นที่  ๒.  ก็คือน้ํา  ชั้นที่  ๓  ก็คือไฟ.  ชั้นที่  ๔  ก็คือลม.  ซึ่งหมายถึง 

ธาตุทั้ง  ๔. 
ชั้นที่  ๕  ก็ภูตสัตว  :  คือสัตวที่เปน  ๆ,  เปนอยูตามธรรมดาชั้นทั่วไป 
ชั้นที่  ๖  ก็คือสัตวชั้นที่เปนเทพ  หมายถึงเทพกามาวจร  ภาวะแหงความ 

เปนกามาวจร. 
ชั้นที่  ๗  คือปชาบดี  นี้หมายถึงจอมเทพ  ความเปนแหงจอมเทพ. 
ชั้นที่  ๘  หมายถึงพรหมทั่วไป.  ชั้นที่  ๙  อาภัสสรพรหม.  ชั้นที่  ๑๐ 

สุภกิญหพรหม. 
ชั้นที่  ๑๑  สุภเวหัพพรหม  นี้พรหมประเภทที่ถือกันวาบริสุทธิ์สะอาด 

ที่สุด  เปนที่ตั้งแหงความหมายมั่น  และจัดพรหมประเภทนี้ไววา  เปนฐานรองรับ 
ความเปนพระอนาคามี. 

ชั้นที่  ๑๒  เรียกวา  อภิภู  นี้เขาใจยาก  ทํานองเหมือนกับวาจะเล็งถึง 
พระเปนเจา  ;  ในความหมายปจจุบันนี้คือวาผูเปนใหญ  คลาย  ๆ  กับวาเปนพรหม 
ผูสรางโลก.  เรื่องนี้จะเท็จจริงอยางไรไมสําคัญ  มันสําคัญอยูแตวา  คนในสมัยนั้น 
เขาเชื่อกันอยางนั้น,  เมื่อเชื่อกันอยางนั้น  มันก็เปนที่ตั้งแหงความหมายมั่น  คือ 
หมายมั่นวาจะเปนพรหมชนิดที่เปนพระเจาผูสรางโลก  เรียกวาอภิภู. 
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ชั้นที่  ๑๓  เรียกวา  อากาสานัญจายตนะ.  ชั้นที่  ๑๔  เรียกวา  วิญญา- 
นัญจายตนะ.  ชั้นที่  ๑๕  เรียกวา  อากิญจัญญายตนะ.  ชั้นที่  ๑๖  เรียกวา  
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ;  นี้ก็สูงสุดถึงขั้นที่เรียกวา  อรูปสมาบัติ  สําหรับผูที่มี 
ปญญาหรือมีจิตใจละเอียดออน  จะมองเห็นวาเปนความสงบรํางับท่ีสูงสุด  ที่คนธรรมดานี้ 
จะพึงถึงได,  บัญญติ  เนวสัญญานาสัญญายตนะไว  ในฐานะเปนสิ่งที่มีคา  สิ่งที่สูงสุด 
สําหรับคนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่น.  คนที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่น  เขาตองไดอะไรที่ตรง 
กับความยึดมั่นถือมั่น  ;  ฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ก็ยังเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น 
ของบุคคลได. 

 
ตอไปนี้มันกลายเปนเรื่องธรรมดาไป  คือพูดไวอยางกวาง  ๆ   วา  ชั้นที่  ๑๗ 

สิ่งที่ไดเห็น.  ชั้นที่  ๑๘  สิ่งที่ไดฟง.  ชั้นที่  ๑๙  สิ่งที่รูสึกไดทางจมูก  ทางลิ้น 
และทางผิวกาย.  ชั้นที่  ๒๐  เรียกวาวิญญาตัง  คือรูไดจากทางใจ  อยางเดียว.  
ชั้นที่  ๒๑  เอกัตตัง  ความเปนอยางเดียว.  ชั้นที่  ๒๒  นานัตตัง  ความเปน 
หลายอยาง.  ชั้นที่  ๒๓  สัพพัง  ความเปนทั้งปวง.  ชั้นที่  ๒๔  นิพพานัง  
คือนิพพาน .  

 
จากดินสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงนิพพาน  แบงออกเปน  ๒๔  ชนิด  สําหรับ 

เปนที่ตั้งแหงมัญญนา  คือความสําคัญมั่นหมายดวยทิฏฐิมานะ,  มีรายละเอียดที่นา 
สนใจมาก  แตวาไมมีเวลาพอที่จะพูดกันที่นี่เดี๋ยวนี้  คงจะมีโอกาสพูดในคราวอื่น. 

 
สําหรับในที่นี้  ขอใหถือเอาใจความใหได  ตรงท่ีวา  แมแตดินก็เปนที่ตั้ง 

แหงความยึดมั่น  ใหเปนตัวตนของดิน,  แลวเราก็จะมีอะไรที่จะไป  ไดไปเสีย  ไปอะไร 
กับสิ่งที่เรียกวาดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  เหลานี้ก็เหมือนกัน.  หรือสูงขึ้นมาถึงสิ่งที่มีชีวิต,  
แลวสูงขึ้นมาถึงสิ่งที่มีจิตใจสูงละเอียดประณีต  จนขึ้นมาถึงภาวะแหงจิตใจที่สูงที่ประเสริฐ 
ยิ่ง   ๆ ขึ้นไป  จนถึงสิ่งที่เรียกวานิพพาน,  และวาถาหากวาในบางกรณี  มิไดเล็งถึงความ 
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สูงความต่ํา  เพียงแตวา  ความรูสึกทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย 
เฉย  ๆ  ก็ยังเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นได.  และบางทีความเปนของ 
อยางเดียว  นารักกวา  ความเปนของหลายอยาง  และในบางทีความเปนของหลายอยางนี้ 
มันนารักกวาความเปนของอยางเดียว  และบางทีก็อยากจะยึดเอาทั้งหมดเลย. 

 
นี้ลวนแตแสดงถึงความหมายอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนที่ตั้งของความหมาย 

มั่นของกิเลสของความโง  เรียกวาวัตถุแหงความสําคัญมั่นหมาย  :  มัญญนวัตถุ  มีอยู  
๒๔  ประการอยางนี้. 

 
การที่มั่นหมายนั้นมีความสําคัญเปนลําดับ  ๆ   ไป  เชน  สําคัญวา  นี้เปน 

ดิน,  นี้เปนของดิน,  นี้มาจากดิน,  ดินนี้ของเรา  ;  อยางนี้ก็ลวนแตเรียกวา 
เปนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่เรียกวาดินทั้งนั้น.  พอมีความสําคัญมั่นหมาย 
อยางนี้แลว  ก็จะมี  นันทิ  คือความเพลินที่เกิดขึ้นในดิน,  จะเพลินชอบ  หรือ 
เพลิดเกลียด  หรือเพลินอะไรก็ตามใจ  ;  มันก็ตองมีความรูสึกที่เปนนันทินั้นในดิน  ;  
จะเพลินสงสัยอยูก็ได  มันอาจจะรักก็ได  มันจะเกลียดก็ได  มันจะสงสัยอยูก็ได  ตาม 
อาการแหงโลภะ  โทสะ  โมหะ.  เปนไปในทางของโลภะมันก็เพลินรัก,  เปนไป 
ในทางของโทสะ  มันก็เพลินเกลียด,  ถาเปนไปในทางของโมหะ  มันก็เพลิน 
พะวงสงสัย  ;  นี้เรียกวาความหมายมั่นในสิ่งนั้น  ๆ  แมแตสิ่งที่เรียกวาดิน  เปนลักษณะ 
ของคนโงทั่วไป. 

 
 
พระอริยเจาชั ้นเสขะนี้  ก็คือผูที ่เริ ่มจะรอบรูเรื ่องนี ้  วาไมควรจะ 

หมายมั่น.  พระอเสขะก็มีขึ้นไปจนถึงรอบรู  รวมทั้งพระพุทธเจาดวย.  ความหมายมั่น 
เต็มที ่เต็มตัว  ก็มีแตเฉพาะแกปุถุชน ,พระอริยเจาในขั ้นตน   ๆ   ก็เริ ่มที่จะไม 
หมายมั่น  ;  แมที่สุดแตเร่ิมรวนเร  ในความที่จะหมายมั่นมันก็ยังดีกวา  ที่มีความหมายมั่น 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 พุทธจริยา  ตอนที่  ๔ ๑๑๐

อยูอยางเต็มที่.  พระอเสขะหมดความหมายมั่น  เพราะปราศจากราคะ  โทสะ  โมหะ.  
พระพุทธเจาปราศจากความหมายมั่น  เพราะรูจักสิ่งที่  ๒๔  นี้  โดยนัยที่เรียกวาปฏิจจ- 
สมุปบาท  คือมันใหเกิดทุกข,  เกิดทุกขไดในลักษณะอยางนั้น  ๆ  ;  ก็เรียกวา 
พระพุทธเจาทานรูจักสิ่งนี้ดวยวิธีของสติปญญา  :  รูความเพลินที่เกิดมาจาก 
ความหมายมั่นนั้น  นับเปนมูลแหงความทุกข  ;  มีเทานั้นเอง. 

 
ทีนี้เมื่อหมดความหมายมั่นแลวก็เรียกวา  มีความพิเศษอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ใน 

การที่จะหยุด  สังสารวัฏฏ  หรือสังสารจักรอันถาวร  คือหยุดอยางถาวร.  เราหยุดไมไดถาวร 
เพราะวาเรายังหมายมั่น  แตเราควบคุมความหมายมั่น.  สวนพระอรหันตทานหมด 
ความหมายมั่น  ดวยอํานาจของความหมดกิเลส  หรือดวยอํานาจของโพธิอยางสูงสุด  ;  ทาน 
จึงหยุดความหมายมั่นไดอยางถาวร  ;  นี่จึงหยุดสังสารวัฏฏ  หรือ  สังสารจักรอยางถาวร.  
ดังนั้นพระอรหันตทั้งหลาย  มีความสําคัญ  มีคุณคาที่สําคัญอยูตรงที่  ไมมีความ 
มายมั่นใน  ๒๔  ประการนี้.  นี้เรียกวา  เปนผูทําลายสังสารวัฏฏ  หรือสังสาร 
จักรอยางเต็มตามความหมายของคํา  ๆ   นี้  ;  โดยรายละเอียดที่เห็นไดชัดวามันไมอาจจะวิ่ง 
หรือหมุนไปไดอีกตอไป  ไมมีกําลังหรืออํานาจแหงความยึดมั่น,  ไมมีกําลังแหง 
ความหมายมั่น  ที่มันจะดึงไปขางหนา  ;  เหมือนกับวา  มีแรงอะไร  อันหนึ่งที่จะผลักดัน 
ใหลอมันหมุนไปขางหนา  ;  มันก็หมุนไมได  ในเมื่อไมมีแรงชนิดนี้.  นี้เปนลักษณะ 
ของพระอรหันต  ในความหมายที่วาเปนผูหักเสียซึ่งสังสารจักร. 

 
ทีนี้ในความหมายที่วา  เปนผูไกล  ;  ไกลจากอะไรบาง?  ก็ไกลจาก 

กิเลส  ไกลจากทุกข.  พูดใหฟงงายก็วา  ไกลจากความเปนปุถุชน  ;  หรือพูดอยาง 
กําปนทุบดิน  ก็ไกลจากทุกสิ่งที่ควรจะไกล  คือ  ออกไปเสียใหพน  ไกลจากกิเลส  ;  
เพราะวาคนธรรมดาสามัญปุถุชนนี้  อยูชิดกับกิเลส  หรือวามีกิเลสเปนตัวเปนตนของตน.  
พระอรหันตก็ไกลจากกิเลส  จึงจะเรียกวาเปนพระอรหันต,  เมื่อไกลจากกิเลส  ก็เปน 
อันวาไกลจากความทุกข. 
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เรื่องไกลจากกิเลสนี้  มันเปนเพียงโวหารพูด  ฟงดูคลายๆ  กับวากิเลสอยู 
ที่นั่น  ที่นี่  แลวจิตก็ไปเสียไกลจากกิเลส  อยางนี้ก็กลายเปนสิ่งที่นาหัวเราะ,  ไกลจาก 
กิเลสก็หมายความวา  มันไกลจากภาวะที่มันจะเกิดกิเลสได.  จิตของคน 
ธรรมดามีปกติ  มีธรรมชาติ  หรือมีความเคยชิน  ที่จะเกิดกิเลสทันที  เมื่อมีอารมณ 
อันเปนที่ตั้งของกิเลสเขามาเกี่ยวของ  ;  อยางนี้เรียกวาใกล,  ใกลกับกิเลส .  
ทีนี้จิตของพระอริยเจานั้นมันไกลออกไป  ไกลออกไป,  คือวามันไมอาจจะเกิดกิเลส 
แมวาจะมีอะไรมาในลักษณะที่จะยั่วใหเกิดกิเลส  มันก็เกิดไมได  ;  เพราะวาพระอริยเจา 
ทานมีความรู  ในลักษณะที่จะใหเห็นความจริงขอใดขอหนึ่ง  ที่จะไมทําใหเกิดกิเลส  ;  
และพระอริยเจาชั้นสุดทาย  ก็เห็นถึงที่สุด  ที่กิเลสมันเกิดไมได. 

 
ขอน้ีมันขึ้นอยูกับการที่ไดประกอบหรือกระทําความเจริญในทางจิตใจ  ที่เรียก 

วา  จิตตภาวนา.  อบรมบมปญญา  สูงขึ้นเรื่อย  ๆ.  มันก็เกิดมีภาวะที่วา  กิเลสเกิด 
ไดยากนี้ขึ้นมาเรื่อย  ๆ  เพราะมันเห็นไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาเปนตน  ของ 
สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งของกิเลสอยูเสมอ,  ฉะนั้นจึง  เรียกวายากที่จะเกิดกิเลส  แตเราก็ 
เรียกวาไกล.  ทีนี้เมื่อเกิดกิเลสไมไดเลย  นี้คือวาไกลกันอยางเด็ดขาด  ไมมีโอกาสที่ 
จะพบกันอีก. 

 
ที่วาไกลจากความเปนปุถุชน  ;  นี้ก็พูดใหเห็นไดงาย  ๆ  ขึ้น  ภาวะแหง 

ความเปนปุถุชนมีอยางไรก็ไปดูเอาเอง.  เดี๋ยวนี้มันไกล  ๆ  ๆ  ไกลจนวาไมมีทาง 
ที่จะพบกันอีก.  ปุถุชนคือคนหนาไปดวยกิเลส  ก็มีตาถูกปดบังไวหนาดวยอวิชชา,  
เรียกวาปุถุชนคือคนหนา  หนาเพราะมีอะไรที่บังตาหนา.  ที่เรียกวาพูดอยางกําปนทุบดิน 
คือไกลจากสิ่งทุกสิ่งที่ควรไกล  ก็ไปคิดกันเองก็แลวกัน  วาอะไรที่มันเปนอันตราย 
เปนภัย  เปนทุกข  เปนที่นาเกลียดนาชังนี้  ควรไกลก็ไกล,  แลวก็ทางจิตใจ  
มิไดหมายถึงทางรางกาย. 
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รวมความวา  คําวาพระอรหันตนี้  คือบุคคลผูควร  ผูหักสังสารจักร  และ 
ผูไกล  ;  ภาวะอยางนี้แสดงอยูที่  พระพุทธจริยา  ;  คือการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถ 
ของพระพุทธเจา  จะแสดงใหเห็นภาวะอยางนี้  คือความเปนผูควร  ความเปนผู ห ัก 
สังสารจักร  ความเปนผูไกล.  ขอเตือนซ้ํา  ๆ  วา  การบรรยายนี้ตองการจะแสดง 
หรือวาขอใหมองเห็นในสวนที่เปนจริยา  ที่มีอยูที่พระองค  ของพระพุทธเจา.  
เราจะไมดูในฐานะที่เปนคุณธรรม  หรือเปนอะไร  ไกลไปทางโนน  ;  จะดูแตในลักษณะ 
ที่เปนจริยา  ที่มีอยูที่เนื้อท่ีตัวของพระองค  ;  เพื่อจะเขาใจพระองค  และก็จะรูจัก 
พระพุทธเจากันกอน. 

 
๓.  บทที่วา  สัมมาสัมพุทโธ 

 
สําหรับบทตอไปที่ เรียกวา  สัมมาสัมพุทโธนั้น  ก็เปนสิ่งที่ควรสนใจ 

อยางยิ่ง  ;  เราไดฟงกันแตคํา  แลวก็สวดกันแตคําแปล  ไมใครจะมองดูกันในลักษณะ 
ที่เปนจริยา. 

 
  สัมมาสัมพุทโธ  แปลรวม  ๆ  กันวา  ตรัสรูพรอมเองโดยชอบ .  สัมพุทโธ 

นี้จะแปลวา  รูพรอมก็ได,  รูเองก็ได  ;  ตัว  สํ  ตัวนี้  แปลวาเองก็ได  แปลวาครบ  
ถวนก็ได  ;  สัมมา  ก็แปลวาโดยชอบ. 

 
การที่รูครบถวนดวยตนเองโดยชอบนี้  เปนพุทธจริยา  จะไมเรียกวา 

พระพุทธคุณ  ทั้งที่เขารูจักกันแตในฐานะที่เปนพระพุทธคุณ.  เดี๋ยวนี้ตองการจะใหรู 
ในฐานะที่เปนพุระพุทธจริยา  กลาวคือสวนที่จะแสดงลักษณะของความเปนผูรูพรอมเอง 
โดยชอบ  อยูที่อากัปกิริยาของพระพุทธองค  อยูทุกอิริยาบถ  ;  แตวาเราตองสังเกตดู 
ใหดี. 
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สําหรับคําวา  “เอง  ๆ”  นี้  มันก็ยังมีความหมาย  ที่จะมองกันไดหลายแง 
พระพุทธเจาตรัสรูเอง  ก็แปลวาพระองคทรงคนควาเอง.  ครั้งหนึ่งก็เคยพูดวา 
อาจารยของพระพุทธเจา  ชื่อวา  นายคลํา.  นี้เพื่อจะใหมองเห็นภาพพจนงาย  ๆ  วา 
ทานคลําดวยพระองคทานเอง,  การคลํานั้นเปนอาจารยของพระพุทธเจา  ;  เพราะ 
คลําดวยตนเอง  ;  เพราะเมื่อพูดวาคลํา  มันก็หมายถึงตนเองจะเปนไปดวยผูอื่นไมได.  
ถาอาศัยความชวยเหลือของผูอื่น  เขาไมเรียกวาคลํา  ;  เมื่อพูดวาคลํา  มันก็ตองเปนเรื่อง 
ของตนเอง.  ที่พูดลงไปวาอาจารยของพระพุทธเจาก็มี  ชื่อวานายคลํา  อยางนี้ถูกกวา  ;  
คนมักพูดกันผิด  ๆ  วา  อาจารยของพระพุทธเจาชื่ออาฬารดาบสบาง  อุทกดาบสบาง,  
อะไรอยางนั้น  เขาวาเอาเอง  ไมถูกตามความจริง.  อาจารยของพระพุทธเจาตอง 
ถือวาชื่อนายคลํา  คือคลําเอง.  นี้ก็เปนเองหนึ่งแลว  ตองอยากรูเอง  ตอง 
ขวนขวายเอง  คลําเอง  พยายามเอง. 

 
ทีนี้  “เองอีกทีหนึ่ง”  ก็วา  :  รูจากความเจนจัดของตนเอง  ;  คือ 

คลําที่ไหนละ?  ก็คลําที่ความเจนจัดในชีวิต  ที่ไดผานมาแลวแตหนหลังของตัวเอง 
ในตัวชีวิตเองนี้  ;  นี้ก็เรียกวาเองเหมือนกันแหละ.  การตรัสรูเองนี้ก็คือผูรูขึ้นมาจาก 
experience  ตาง  ๆ  :  ความเคยชิน  เจนจัดมาตั้งแตออนแตออก,  จนกระทั่งปจจุบันนี้,  
ที่ไดเที่ยวศึกษาที่นั่นที่นี่  รวมกันแลว  จากสิ่งเหลานั้นมันผลิตออกมาเปนความเจนจัด 
ของตัวเอง  ในตัวชีวิตเอง  ;  ฉะนั้นผลสุดทายจึงเปนการทะลุขึ้นมา  :  เปนความรู 
ของตัวเอง,  เปนความแกรอบของจิตตภาวนา,  คือการประพฤติกระทําในทางจิตนั่น 
ถึงจุดสูงสุดเขา  มันก็พลุงออกมาเปนความรูเอง.  นี้คือพุทธจริยา  ;  ใหมองในแง 
พุทธจริยา  ไมตองการใหมองในแงพุทธคุณ.  ทานคลําเอง  จากสิ่งที่เปน 
ความเจนจัดของพระองคเอง  ในชีวิตของพระองคเอง  เกิดความรูพลุงขึ้นมาเอง 
จากความแกรอบของการเจริญจิตตภาวนา  นี้คือตรัสรูเอง. 

เราจะตองถือเอาเปนตัวอยาง  ทําตามพระองค  ใหมากเทาที่เราจะทําได  ;  
ไมใชวาเราจะเหอทะเยอทะยานจะเปนพระพุทธเจา  แตเราถือเอาพระพุทธ
จริยา 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๔ ๑๑๔

มาเปนเครื่องนําทาง,  เปนเครื่องชวยใหเราเดินตามทางของพระองคได.  นี่สําหรับ 
คําวา  “เอง”  ก็พอจะมีใจความอยางนี้. 

 
ทีนี้สําหรับคําวา  พรอม  หรือ  ครบถวน,  ตรัสรูอยางครบถวน  อยาง 

พรอมหมด.  คําวา  “พรอม”  ก็มีความหมาย  ที่จะตองพิจารณาใหเห็น  วาตอง 
ประกอบไปดวยสวนประกอบอยางไร  จึงจะเรียกวา  พรอมหรือครบถวน.  คําวา 
 “พรอม”  นี้ถาเปนบาลีก็เรียกวา  สพฺพฺู  ;  สัพพะ  แปลวาทั้งปวง  ู  แปลวา  
รู  ;  สัพพัญู  รูทั้งปวงคือรูพรอม  รูครบถวน,  ฉะนั้นตองรูทุกอยางที่จําตองรู,  
ที่ไมจําตองรูนั้น  ไมรูก็ได. 

 
ขอน้ีมันยังมีปญหาในการที่พระพุทธองคตรัสวา  “ความรูที่เรารูมีปริมาณ 

เทากับใบไมทั้งปา  แตที่เรานํามาสอนพวกเธอมีปริมาณเทากับใบไมกํามือเดียว”  ที่วา 
มีความรูเทากับใบไมทั้งปานั้น  มันจะรวมทั้งสิ่งที่ไมควรรูเขาดวยหรือเปลา?  สําหรับ 
อาตมามองเห็นวา  ไมจําเปนที่จะตองไปรวบเอาสิ่งที่ไมควรจะรู  ;  เพราะมันไมมีประโยชน 
อะไร  ;  และพระพุทธเจาทานก็จะไมตรัส  สิ่งที่ไมจําเปน หรือไมมีประโยชน  ;  
เพราะพระองคตรัสวา  :  ปุพฺเพ  จาหํ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  จ  ทุกฺขฺเจว  ปฺาเปมิ  
ทุกฺขสฺส  จ  นิโรธํ  :-  วาแตกอนก็ดี  จนกระทั่งบัดนี้ก็ดี  เราจะบัญญัติเฉพาะเรื่อง 
ทุกข  กับเรื่องความดับทุกขเทานั้น  ;  แสดงวาพระองคก็ไมทรงสนใจเรื่องที่ไม 
เกี่ยวกับความทุกข  หรือความดับทุกข,  ฉะนั้นเราไมจําเปนที่จะตองไปพิสูจนวาทานรู 
ไปถึงสิ่งที่ไมจําเปนจะตองรูดวยหรือเปลา  ;  เอากันแตเพียงวา  ทุกอยางที่จําเปนจะตองรู 
ถารูแลว  ก็เปนสัพพัญูรอยเปอรเซ็นตได. 

 
  ที่จําตองรูนี้  ก็ตองหมายความวาเพียงพอ,  มันมีความเพียงพออยูใน 

ความหมายนั้น  หรือจะแยกเปนวาทุกอยาง  ทุกอยางที่ตองรู,  มีหลาย  ๆ  อยาง 
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พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง ๑๑๕

แลวแตละอยาง   ๆ ตองเพียงพอแกความตองการ.  ทีนี้คําวา  “เพียงพอแกความตองการ”  
มันมีความหมายขยายออกไปวา  :  ความตองการของพระองคเอง,  และความตองการของ 
สัตวโลกทั้งหลาย  ที่จะพึ่งพาอาศัยพระองค.  ในความรูอยางเพียงพอของพระพุทธ- 
เจานั้น  ตองเพียงพอทั้งเพ่ือตนเอง  และเพื่อผูอื่น.  ถาเราถือเอาขอน้ีเปนพุทธจริยา 
เราจงนึกถึงผูอื่นบาง  ;  วาเดี๋ยวนี้เรานึกถึงแตตัวเอง.  ถาเอาพระพุทธเจาเปนพุทธจริยา 
แลว  จะตองนึกถึงผูอื่นบาง  และจงนึกใหเห็นวา  การนึกถึงผูอื่นนั้นมันปลอดภัย. 

 
การนึกถึงตัวเองนี้อันตราย  เผลอนิดเดียวก็เห็นแกตัว  เห็นแกตัวก็ 

เกิดกิเลส  แลวก็ทําสิ่งที่ไมควรจะทํา  ;  แตถานึกถึงผูอื่นอยูเสมอนั้น  มันปลอดภัย 
คือมันไมมีทางที่จะเห็นแกนตัว.  แมการที่เราจะไปมัวบา  สงสารผูอื่นเสียตลอดเวลานั้น 
มันก็ไมเปนอันตรายอะไร  มันไมเกิดกิเลสได  ;  มันเปนสิ่งที่จําเปนที่เราจะตองมีทั้ง 
สองสิ่งนี้ควบคูกันไปตามอัตราสวนที่เหมาะสม,  แลวแตวาใครอยูในสภาพอยางไร,  
มีความเหมาะสมอยางไร.  จะเห็นแกตัวเองมากกวาผูอื่น  หรือจะเห็นแกผูอื่นมาก 
กวาตัวเองก็ตามใจ,  แตใหเห็นแกทั้งสองฝายไวกอน  จึงจะเปนพุทธจริยา. 

 
เดี๋ยวนี้ลองสอบสวนดูใหดี  วาเราอาจจะเห็นแกตัวเราตั้ง  ๙๙  เปอรเซ็นต 

จะเห็นแกผูอื่นสัก  ๑  เปอรเซ็นต  ก็แทบจะไมได  :  ดูที่เรามีความคิดนึก,  ดูที่เราใช 
จายทรัพยสมบัติของเรา,  ดูที่เราขวนขวายอะไรตาง  ๆ  นานา  ก็ไปคํานวณดูวา  เพื่อ 
ผูอื่นกี่เปอรเซ็นต  เพื่อตัวเองกี่เปอรเซ็นต.  ความเปนสัพพัญูนั้นมันเผื่อผูอื่น ;  
แลวยังมีพระพุทธภาษิต  กลาวไวในสูตรเชน  มหาปทานสูตร  เลาเรื่องพระพุทธเจา 
นึกถึงสัตวโลกทั้งหลาย  กอนพระองคเอง  ;  ก็แปลวา  เห็นแกสัตวโลกทั้งหลาย  ยิ่งกวา 
พระองคเอง. 

 
สัพพัญู  ตองรูทุกอยางที่ตองรู  และตองเพียงพอเทาที่มันจําเปนจะ 

ตองมี  แลวก็พอทั้งเพ่ือตนเองและก็พอเพื่อผูอื่นดวย.  นี่คือความหมายของคําวา 
รูพรอม  หรือตรัสรูพรอม. 
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ทีนี้ก็มาถึงคําวา  สัมมา,  สัมมาสัมพุทโธ  ;  คําวาสัมมา  แปลวาโดยชอบ 
รูพรอมเอง  แลวก็โดยชอบ.  คําวาโดยชอบที่เปนภาษาธรรมดา  ;  สัมมา  แปลวา 
โดยชอบ  โดยชอบก็คือถูกตอง,  แตยังมีความหมายที่ละเอียด  ที่ซอนอยูในนั้น 
อยางลึกซึ้ง  และอยางสําคัญที่สุดดวย.  ที่เรียกวาถูกตองนี้  ยังมีวา  ถูกตองตามแบบ 
ของใคร?  ถูกตองตามที่คนชาวบานเขาวากันวา  ถูกตอง  อยางนี้ก็ไมไหว.  
เอาคนโงมาเปนประมาณความถูกตองนั้นใชไมได  ;  จะตองถูกตองตามความเปนจริง.  
ถาเปนจริงเขาก็ตองของธรรมชาติ  ซึ่งจะรูไดแตบุคคลผูมีสติปญญาเทานั้น.  ถูกตองตาม 
ธรรมคือตามธรรมชาติ  ที่รูไดแตโดยวิญูชน  นั่นแหละคือความถูกตอง. 

 
ความถูกตองนั้น  ตองกํากับไวดวยความหมายอยางอื่นอีก  เชนวา  มันเปน 

ความถูกตอง  ชนิดที่ผูอื่นจะพลอยรูไดดวย.  ถาเปนความถูกตองที่ลึกซึ้ง  จนผูอื่น 
พลอยรูตามไปดวย  ไมไดแลว;  มันปวยการ.  ความเปนพระพุทธเจาจะเกิดขึ้นไมได 
ถาความถูกตองนั้นจํากัดอยูแคพระองคเององคเดียว  ;  ความถูกตองนั้นตองถูกตอง 
สําหรับที่ผูอื่นจะพลอยรูความถูกตองนี้ไดดวย  ;  แลวจะขยายออกไปถึงขอที่วา 
ตองปฏิบัติไดจริงดวย  มันจึงจะถูกตอง.  มีความถูกตองมากมายที่ปฏิบัติไมได 
เลยเปนหมัน  ;  อยางนี้ไมเรียกวาความถูกตอง.  ความถูกตองในโลกเปนอันมาก 
ใชปฏิบัติไมได  ก็เลยไมใชความถูกตอง. 

 
ในที่สุดมันก็วัดกันไดดวยผล  วาตองไมมีโทษ,  ตองไมมีโทษในที่สุด 

จึงจะเรียกวามีความถูกตอง,  ไมมีโทษโดยสวนเดียว  คือไมมีโทษโดยแนนอน 
จึงจะเรียกวาความถูกตอง.  ขอน้ีแสดงอยูในพุทธจริยา  :  มีความถูกตองในพระพุทธจริยา 
เปนสิ่งที่เขาใจได  แกคนที่เขาพบเห็น  ;  แลวเขาอาจจะปฏิบัติตามไดดวย  แลวก็จะ 
ไมมีโทษโดยแนนอน.  นี้เราเรียกวาโดยชอบ  ;  โดยชอบคือสัมมา,  สัมมาคือ 
โดยชอบ,  โดยชอบคือโดยถูกตอง,  “โดยถูกตอง”  ที่มีสวนที่ใช
ประกอบ  ; 
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จํากัดความอยางนี้  ;  ไมใชวาถูกตอง  เหอ  ๆ  ตาม  ๆ  กันไป,  เลาลือกันไป  ;  อยางนี้ 
เปนความถูกตองไมได  ;  นี่เอามารวมกันหมด.  สัมมา  สัมพุทโธ  ตรัสรูพรอม 
โดยชอบ  ดวยพระองคเอง  ;  นี้คือพุทธจริยา. 

 
ทีนี้อยากจะขอแนะถึงพวกเรา  ซึ่งไมใชพระพุทธเจา  วาเราจะใชพุทธจิยา 

อันนี้  ใหเปนประโยชนไดมากเทาไร.แตถาเรานึกถึงขอที่พระพุทธองคตรัสวา 
สุทฺธิ  อสุทฺธิ  ปจฺจตฺตํ  -  คือความบริสุทธิ์  หรือความไมบริสุทธิ์  เปนของจําเพาะตน  ;  
คนอื่นชวยทําความบริสุทธิ์  หรือความไมบริสุทธิ์ใหแกกันหาไดไม.  นี้ก็แปลวา 
เราก็จะตองอาศัยตัวอยางในพุทธจริยา,  คือพยายามคลําเอง  แมวาจะไดความรูมาจาก 
พระพุทธเจา  ก็มารูสําหรับคลําเอง  คือเดินเอง.  ที่พระพุทธเจาตรัสวา  “เธอตอง 
เดินเอง  ฉันเปนแตผูชี้ทาง”,  แลวก็เดินจากความรูเจนจัดของตนเอง,  กระทั่งรู 
ขึ้นมาเอง  ดวยความแกรอบของจิตตภาวนา  ตามแบบของพระพุทธเจา  ;  แลวก็ตอง 
มีความรูทุกอยางเทาที่จําเปนแกเรา,  แมวาไมมากเทาที่จําเปนแกพระพุทธเจา  มันก็ 
เทาที่จําเปนแกเรา  แลวก็เพียงพอแกเรา  ;  แลวก็เทาที่เราจะทําประโยชนผูอื่นไดดวย 
อยาเห็นแกตัวขางเดียว  และใหมีความถูกตองที่จะไมมีโทษเลย  ;  แลวก็เปนความ 
ถูกตองที่ปฏิบัติได  ทั้งโดยเราและโดยผูอื่น  จึงจะเรียกวาความถูกตอง  ;  นี้คือพุทธจริยา. 

 
ขอวิงวอนใหสนใจพุทธจริยา  ในลักษณะอยางนี้.  เมื่อเขาพูดวาพุทธจริยา,  

พุทธจริยา  เขาพูดกันแตในแงอยางอื่น,  บางทีก็เปนเพียงพุทธประวัติเฉย  ๆ   เลา  ๆ  กัน 
ใหจําไวไดเทานั้นเอง  ;  เดี๋ยวนี้ตองการใหเขาใจ  ใหแทงตลอด  ใหปรากฏขึ้นที่เนื้อ 
ที่ตัวของเรา. 

๔.  บทวา  วิชชาจรณสัมปนโน 
 
ยังเหลืออีกบทหนึ่ง  ขอโอกาสพูดตอไปใหจบคือบทวา  วิชฺชาจรณ - 

สัมฺปนฺโน. 
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สําหรับบทนี้แยกตัวหนังสือไดเปน  วิชชา  คําหนึ่ง,  จรณะ  คําหนึ่ง,  
สัมปนโน  คําหนึ่ง.  สัมปนโน  แปลวา  ถึงพรอมแลว  วิชชา  =  ความรู  
จรณะ  =  เครื่องมือใหไดความรู  ;  ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ  ;  นี้เปน 
พุทธจริยา  ที่แสดงอยูตลอดเวลา  เมื่อจะตรัสรู.  เมื่อตรัสรูแลว  และเมื่อเที่ยวสั่งสอน 
โปรดเวไนยสัตวอยูจนกระทั่งปรินิพพาน  จะมีลักษณะแหงวิชชา  จรณะ  สัมปนโน 
อยูเสมอไป  ;  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะจึงตรัสรู  ;  พอตรัสรู  ก็ยิ่งถึงพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะ.  มันเปนผูที่แสดงออกมาใหเห็น  แลวก็สามารถที่จะสอนผูอื่น,  
มีความรูสวนที่จะสอนผูอื่น  ชนิดที่เปนวิชชา  จรณะ  สัมปนโนดวยเหมือนกัน.  แต  
วาบุคคลอยางพระพุทธเจานั้น  เขาถือวาการตรัสรูนั้นเปนสัพพัญู  เพราะฉะนั ้นจึงรู 
คราวเดียวพรอมกันหมดเลย  ทั้งวิชชา  ทั้งจรณะ  ทั้งเพื่อตนเอง  และทั้งเพื่อผูอื่น  ;  
อยางนี้ขอยกใหเปนของศักดิ์สิทธิ์  หรือวาพิเศษไปเสียเลย. 

 
สําหรับคําวา  วิชชา  ก็แปลวาความรู  แตถาพูดสั้น  ๆ   วาความรู  มันอาจ 

จะเขาใจแคบ.  ถาเราไปนึกถึงคําอื่น  ๆ  ที่มันเปนไวพจน  คือเปน  synonym  ของ 
คํา  ๆ  นี้  แลวก็เขาใจไดงายทันที.  วิชชา  มีคําแทนเรียกวา  ปญญา  ก็คือรูรอบ.  
วิชชาแปลวารูแจง  วิ  แปลวาแจง  ชา  แปลวารู,  วิชชา  แปลวารูแจง.  ปญญา  :  
ญา  แปลวารู  ปะ  นี้แปลวารอบคอบ  วาหมด  ;  อาโลกะ  นี้แปลวาแสงสวาง 
เหมือนแสงแดดที่กําลังสองอยูนี้เรียกวา  อาโลกะ  คือมันสวาง.  คําอื่นก็คือจักษุ  จักษุ 
ก็คือตา  ตาสําหรับเห็น  ;  แตในที่นี้มิไดหมายถึงตา  ตา  ลูกตาที่เห็นภาพขางนอกนี้ 
หมายถึงจิตใจเปนปญญาจักษุ.  ปญญาที่เปนเหมือนดวงตา  ที่เห็นอะไร  ๆ   ที่ตาธรรมดา 
เห็นไมได  สิ่งใดที่ลูกตาธรรมดาเห็นไมได  สิ่งนั้นก็ตองยกใหเปนหนาที่ของปญญาจักษุ. 

 
คําตอไป  เชน  สัมมาทิฏฐิ  มีสัมมาทิฏฐินั้นก็คือมีวิชชา.  ทิฏฐิแปลวาความ 

คิดเห็น,  สัมมาแปลวาถูกตอง  ;  นั้นก็คือ  วิชชา,  คําที่สูงขึ้นมาอีกเชนคําวา  ญาณ  หรือ 
ญาณะ  ก็คือ  วิชชา.  คําวาทัสสนะ  ก็คือ  วิชชา.  ยิ่งประกอบคําวา  ยถาภูตญาณทัสสนะ   
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พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง ๑๑๙

ยิ่งชัดมาก,  คือ  ญาณทัสสนะตามที่เปนจริง,  หรือบางทีก็เรียกวา  ยถาภูตสัมมัป- 
ปญญา  ปญญาโดยชอบตามที่เปนจริง,  คํานี้เปนคําที่สําคัญท่ีสุด  เทาที่ไดตรวจ  สอบดู 
ในพระบาลีทั้งหมดแลว  แตกลับเปนคําที่ไมคอยเอามาพูดกัน  จนไมคอยไดยิน  ;  คงจะ 
เปนเพราะวามันเปนคํายาวยืดยาด  ไมมีใครคอยจะชอบพูดวา  ยถาภูตสัมมัปปญญา.  
มันมีความสําคัญตรงที่วา  :  คํานี้เปนคําที่มีความหมายครบถวน  แลวใชเปนคําที่ตรง 
กันขามกับคําวา  อวิชชา  หรือมิจฉาทิฏฐิ. 

 
 
สําหรับสูตร  เชน  กาลามสูตร  ที่มีหามไววาอยาเชื่ออยางนั้น  อยาเชื่อ 

อยางนี้,  อยาเชื่อโดยไดฟงสืบ  ๆ  ตาม  ๆ  กันมา,  หรือวาไดเห็นเขาทําตาม  ๆ  กันมา 
หรือไดฟงเขาเลาลืออยางนี้.  หรือวาเดี๋ยวนี้เขากําลังยึดถือกันอยางนี้,  อยาเชื่อตาม 
ตําราปฏก,  กระทั่งวาอยาเชื่อเพราะวาเปนครูของเรา,  อยาเชื่อดวยเหตุวา  สมณะนี้ 
เปนครูของเรา  อยางนี้เปนตน  ;  แลวถามวาถาอยางนั้นเชื่ออะไร?  มีถอยคําอยูใน 
สูตร  ๆ  หนึ่ง  เขียนไวชัดเจนเลยวา  ใหเชื่อยถาภูตสัมมัปปญญา  ;  สําหรับปญญา 
ที่จะเกิดขึ้น  จากกามาลามสูตร  นั่นแหละคือคําวาวิชชาโดยแทจริง  ;  แตมันเรียกยาว 
ยืดยาด.  ยถาภูตสัมมัปปญญา  ปญญาโดยชอบตามที่เปนจริง  ออกมาจากความ 
เจนจัดที่เรารูสึกเสวยดวยจิตใจ  ไมตองใชเหตุผล  ไมตองเชื่อตามผูอื่น,  อยางนี้แหละ 
คือสิ่งที่เรียกวาวิชชา  ที่พระพุทธเจาทานสมบูรณ  ;  วิชชาอยางอื่นนั้นไมจําตอง 
สมบูรณ  คือมันไมพอ. 

 
สําหรับคําวา  จรณะ  จรณะนี้แปลวาการเดิน  ;  นี้เคยบอกกันหลายครั้ง 

หลายหนแลววา  ศัพทธรรมะในพระธรรมสูง  ๆ  นั้น  เปนคําที่เอามาจากคําธรรมดา  ๆ  
ของชาวบานทั้งนั้นแหละ  เชนคําวา  นิพพาน  หรือคําวาอะไรก็ตาม  เปนภาษาที่ใชอยู 
ในครัววา  “เย็น  ๆ”  เอามาใชเปนนิพพานสําหรับสิ้นกิเลส.  คําวาจรณะนี้แปลวาการเดิน 
เดินดวยเทา  เดินตามถนนหนทาง  ในบานในเมืองนี้  คือ  จรณะ.  แตเดี๋ยวนี้เอาคํานี้ 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๔ ๑๒๐

มาใชเปนเรื่องของธรรม  คือเรื่องของจิตใจ  ก็แปลวากลายเปนการเดินของจิตใจ.  
เราปฏิบัติศีล  สมาธิ  ปญญา  แตวาใจมันเดิน  ฉะนั้นจึงเรียกวา  จรณะ. 

 
คําแทนชื่อของจรณะก็เชนคําวา  ปฏิปทา  ปฏิปทาก็แปลวาเดิน  เดินดวยเทา 

เดินไปที่ไหนอยางเจาะจง  นี้เรียกวาปฏิปทา  ;  มีจุดหมายที่แนนอนเจาะจง  แลวเดินไป 
ที่นั่น  นั่นแหละเรียกวาปฏิปทา.  นี่คํานี้ยืมมาใชในคําของธรรมะของศาสนา 
ก็หมายถึงการปฏิบัติที่เจาะจงไปยังพระนิพพาน  ก็เรียกวาปฏิปทา. 

 
คําวา  “มรรค”  ก็แปลวาหนทาง  คําวา  “จรณะ”  แปลวาการเดิน  แตวามัน 

มีที่สําหรับใหเดิน.  คําวาจรณะในภาษาบาลีนั้นจะแปลวาการเดินก็ได  แปลวาที่เดิน 
ก็ได,  แปลวาเหตุที่ทําใหตองเดินก็ได.  นี่ภาษาบาลีเขาเปนอยางนี้เสมอ  ตองแลวแต 
คําแวดลอม.  เมื่อเปนอยางนี้  คําวาหนทางก็เรียกวาจรณะได  เพราะเปนที่เดิน  ;  
แตเราตองเติมคําประกอบใหชัดวา  มัคคปฏิปทา  คือการเดินไปตามหนทาง  เรียกวา 
จรณะ. 

 
คําที่ดีที่สุดทํานองเดียวกันอีก  กับคําที่กลาวมาแลว  สําหรับแทนคําวาจรณะ 

นี้ก็คือคําวา  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยา.  ทุกขัสสะอันตะกิริยา  การกระทําซึ่งที่สุดแหง 
ความทุกข,  การเคลื่อนไหวทุกอยาง  ทุกวิถีทาง  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจที่ 
ทําไป,  เพ่ือทําใหถึงที่สุดแหงความทุกขนั้นชื่อวาจรณะ.  แตแลวคํามันยาวยืดยาด 
เรียกยาก  :  ทุกขัสสะอันตะกิริยา  มันเรียกลําบาก  ;  ก็เลยเรียกสั้น  ๆ  วา  มรรคบาง 
วาจรณะบาง. 

 
คําวา  วิชชาหมายถึงความรู  ;  คําวา  จรณะ  หมายถึงการปฏิบัติ,  หรือ 

กระทําไปตามความรู.  ดังนั้นตองรวมกัน  เหมือนวาเราจะตองมีความรู  ในสวน 
วิชชาหรือหลักวิชชา  เราจะตองมีความรูในวิธีการที่จะใชวิชชานั้น  ;  แลวก็ยัง 

 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาเปนอะไรกับตัวทานเอง ๑๒๑

ตองรูจักกระทําลงไปจริง  ๆ  ตามวิธีการนั้น.  อยางที่เราตองมี  technics  คือเปนความรู,  
มี  technique  คือวิธีการที่จะทําตามความรู,  ตองมี  operation  คือกระทําลงไปจริง  ๆ.  
นี่มันจึงจะเกิดเปนจรณะอะไรขึ้นมาได  ;  รูอยางเดียวก็ไมได  ;  มันตองรูวิธีการดวย 
แลวตองกระทําดวย  เมื่อครบแลวก็เรียกวา  วิชชา  จรณะ  สัมปนโน  ;  จะเปน 
เรื่องทางโลก   ๆ ทํามาหากิน  ก็ตองมีหลักเกณฑอยางนี้,  จะเปนเรื่องไปพระนิพพานก็ตอง 
หลักเกณฑอยางนี้. 

สําหรับคําวา  สัมปนโน  นั้น  แปลวาสมบูรณ  หรือถึงพรอม.  พรอมน้ี 
ก็ตองถูกตองอีกนั่นแหละ,แลวก็ตองครบถวน,  แลวความถูกตอง  ความครบถวน 
และการปฏิบัตินี้  ตองสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะเรียกวาสัมปนโนได.  ถึงพรอม 
ไดดวยวิชชาและจรณะ  แลวก็ดับทุกขได  ;  นี้คือพุทธจริยาที่จะตองมองใหเห็นและ 
เอาอยาง. 

นี่กําลังบอกวา  ไมไดพูดถึงพระพุทธคุณ  แตพูดถึงพระพุทธจริยา  คือ  กิริยา 
อาการที่แสดงอยูที่จะตองมองใหเห็น,  ที่จะตองเขาใจ,  แลวก็จะตองทําตามอยางดวย.  
นี้คือความมุงหมายของสิ่งที่เรียกวาจริยา  ;  และหมายถึงจริยาของพระพุทธเจา  จึงได 
เรียกวาพุทธจริยา  ซึ่งเราจะตองพูดกันตอไป  จนกวาจะสมควร  คือรูหรือเขาใจพุทธ- 
จริยาได.  นี่หวังวายังจะตองพูดกันตอ  ๆ  ไปอีก  โดยหัวขอท่ีวา  พุทธจริยานี้อีก 
หลายครั้ง. 

สําหรับวันนี้ก็เปนการแสดงในขอท่ีวา  ทานเปนอะไรของทานเอง  ;  คือ 
แสดงพุทธจริยา  ในลักษณะที่วาทานเปนอะไรของทานเอง.  นี่เราดูใหออก  ;  
เราแอบมองดูทานเห็นวาทานกําลังทําอยางไร,เปนอยางไร  แลวก็เอามาใชใหเปน 
ประโยชน  แกวิถีทางของเราในการที่จะเดินตามพระพุทธองค 

 
ขอยุติพุทธจริยาวันนี้ไวเพียงเทานี้  ใหโอกาสแกพระสงฆไดสวดสรรเสริญ 

พระธรรมตามที่เคยทํามาเปนปกติ 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๕ 
 

พระพุทธเจาทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น 
 

•••••••••••••••••••• 
 

  -๕- 
 

เสารที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๑๕ 
 

ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย. 
 

การบรรยายว าด วยพระพ ุทธ - 
จริยา   ยังจะมีตอไป .   สําหรับในวันนี้  
จะม ีการกล าวถ ึงพระพ ุทธจร ิยาที ่ทรง 
ประพฤติกระทําตอเดียรถียอื่น.  ขอให 
ทานทั ้งหลายนึกทบทวน   ไปถึงครั ้งที่ 
แลว   ๆ   มาวาเราไดกลาวถึงพระพุทธ- 
จริยากันอย าง ไรบ าง?   ในครั้ งแรก  
เราไดกลาวถึง   โดยหัวขอวา   ทานเปน 
อะไรกับพวกเรา?  ทานเปนอะไรกับ  
พวกเรานี้  ๒  ครั้ง,  แลววา  ทานเปน 
อะไรกับทานเอง  นี้ก็  ๒  ครั้ง. 

 
๑๒๒ 
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๑๒๓

ในวันนี้  จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปนอะไรตอเดียรถียอื่น  คือตอ 
พวกลัทธิอื่น  ซึ่งเปนคูแขงขันกันอยูกับพระพุทธองค  โดยนัย,  แมการกลาวอยางนี้ 
ก็เปนการกลาวถึงพระพุทธจริยา  และมีมากมายเหลือท่ีจะกลาวใหหมดได  จึงนํามากลาว 
แตเพียงเปนตัวอยาง  เปนพวก  ๆ  ไปดังนี้  :- 

 
สําหรับคําวาเดียรถียอื่นนั้น  บางทานอาจจะยังไมเขาใจวา  เดียรถียอื่นนั้น 

คืออะไร?  ในภาษาบาลีก็เรียกวา  อฺติตฺถิย  แปลตามตัวหนังสือก็วาเดียรถียอื่น.  
ทีนี้เราโดยมาก  โดยเฉพาะที่บานนอก  เมื่อไดยินคําวา  เดียรถีย  ก็คิดไปวาเปนแขก 
ก็มี,  หรือเปนผูที่ตั้งใจจะทํารายพุทธศาสนาไปเสียตะพึด  ;  แตที่จริงคําวาเดียรถียนั้น 
เปนคํากลาง  ๆ  ;  ถาแปล  ก็แปลวา  ลัทธิ.  เดียรถีย  คํานี้  แปลวาลัทธิ   ;   
ติตฺถิย   นั้น   ตามธรรมดาสามัญก็  แปลวา  ทาน้ําสําหรับจอดเรือ. 

 
ตอนนี้ขอใหระลึกถึงขอท่ีเคยบอกกลาวอยูเสมอ ๆ  วา  ภาษาศาสนา  ภาษา 

ธรรมะน้ันลวนแตยืมเอาภาษาชาวบานตามธรรมดามาใชทั้งนั้น.  ดังนั้น  คําจึงตรงกัน 
คือเปนคําเดียวกัน  ;  แตความหมายไมเหมือนกัน.  แตถึงอยางไรก็ดี  มันก็ยังมีความ 
หมายเคาเดิมอยูนั่นแหละ  เชนคําวา  ติตฺถิย  แปลวาทาสําหรับจอดเรือ.  นี่หมายความวา 
ทาเรือทาหนึ่ง  ๆ   ก็มีเรือมาจอดกันหลาย  ๆ ลํา  แตวาจะตองมากันตามพวก  :  เชนเรือฟน 
ก็จะจอดที่ทาเรือขายฟน,  เรือปลาก็จะจอดที่ทาเรือขายปลา,  หรือวาเรือขายผลไม 
ก็ตองจอดที่ทาเรือ  สําหรับเขาจอดเรือขายผลไม  ;  ทาเรือมันเปนอยางนี้. 

 
  ทีนี้  เมื่อมาเปนชื่อของลัทธิทางศาสนาก็หมายความวา  นี้เปนลัทธิหนึ่ง ,  

นั้นเปนลัทธิหนึ่ง,  โนมเปนลัทธิหนึ่ง.  ใครชอบใจลัทธิไหน  ก็ไปหาสํานักเจาลัทธิ 
นั้นเชนเดียวกับเรือ  เขาก็ไปจอดตามทาที่เกี ่ยวของกัน  ตามที่เขาจะตองไปจอด 
นี่คําวา  ติตฺถิย  ก็แปลวาสํานักเจาลัทธิ  ซึ่งเปนเพียงดังทาจอดเรือ  ;  และพระพุทธ- 
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เจาเองก็เปน  ติตถิยะ  อันหนึ่งเหมือนกับ  ติตถิยะ  ทั้งหลาย.  แตเราเปนพุทธบริษัท 
เราก็ไมเรียกวาลัทธิอื่น  ;  เราเรียกลัทธิของเราวา  พุทธศาสนา  ไมจําเปนจะตองใช 
คําวาเดียรถียอื่น,  หรือลัทธิอื่น,  หรือทาจอดเรือแหงอื่น.  ที่จริงลัทธิพุทธศาสนา 
ของพระพุทธเจา  ก็เปนทาจอดเรือ  ในอันดับใหญโตทาหนึ่งดวยเหมือนกัน  ในครั้ง 
พุทธกาล  ในประเทศอินเดียนั้น. 

 
  ตรงนี้  ขออยาไดเขาใจเอาเองวา  ทาจอดเรือของพระพุทธเจา  จะมี 

เรือมาจอดมากกวาทาจอดเรือลัทธิอื่น.  ขอน้ีเราจะตองนึกถึงขอท่ีวาในโลกนี้  มีคน 
โงมาก  ;  คนโงคงไมมาหาพระพุทธเจา  ;  และตามความจริง  ก็เปนอยางนั้น.  
ที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรวาคนที่มาเปนสาวกของพระพุทธเจานั้น  ก็มิไดมากมาย  หรือ 
วาเกินหนาลัทธิอื่น  ;  เพราะวาคนโงมีมาก.  คนที่พอจะเขาใจพระพุทธศาสนาไดเทานั้น 
จึงจะมาหาพระพุทธเจา,  ในเมื่อเอาปริมาณกันแลว  พุทธศาสนาเรา  อาจจะแพ 
เดียรถียอื่นบางเดียรถียก็ได.  นี่แหละคือขอท่ีวาลัทธิหรือเดียรถียนั้น  ก็เปนลัทธิที่มี 
การแขงขันกันไปในตัวโดยธรรมชาติ.  ผูที่ไมนับถือลัทธิไหน  ๆ  เลยอยางจริงจังก็ยัง 
จะมี,  เพราะวาอาจจะมีความคิดชนิดที่เขากับลัทธิไหนไมได.  แตอยางไรก็ดี  คนที่ 
ไมมีสติปญญาเหลานั้น  ก็ยังจะตองถือลัทธิของตัวเอง,  ถือลัทธิได  คือไดเงิน  ไดของ 
ไดอะไรนั่นแหละเปนดี  ;  เพราะฉะนั้น  จึงมีการกลาวรายตอพระพุทธเจา. 

 
  สําหรับขอท่ีวา  มีเดียรถียอื่น  จางคนทําราย  ใหดาพระพุทธเจา   เหลานี้ 

ก็มีกลาวอยูในคัมภีร  ชั้นอรรถกถา  ยังไมเคยพบในคัมภีรชั้นบาลี  ;  แตก็เปนที่เชื่อ 
ไดวา  มันคงจะมีเรื่อง,  อยางเรื่องจิญจมาณวิกา  เปนตนนี้  ยังไมเคยพบในพระบาลี.  
แตก็มีมากมาย  หลายเรื ่อง  หลายราย  หลายชนิด  ในอรรถกถา  หรือหนังสือท่ี 
อธิบายอรรถกถา.  สําหรับในบาลีโดยตรงนั้นก็เคยพบแตเพียงวา  พวกหญิงชาวบาน 
เขาโกรธและเขาดาพระพุทธเจา  วาทําใหตองเปนหมาย,  อยางนี้  คงจะไมถูกดาแต 
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พระพุทธเจา  ;  เพราะวาคนที่ออกไปบวชในลัทธิอื่นนั้น  ถาไปบวชแลว  ภรรยาอยู 
ขางหลัง  ก็ตองเปนหมายดวยเหมือนกัน.  แตวาในพระบาลีมีไวชัดวา  พวกหญิง 
เขารุมดาพระพุทธเจากันเปนหมู  ๆ   วาทําใหคนเปนหมาย  ;  อยางนี้ไมเกี่ยวกับลัทธิ  ;  แต 
เกี่ยวกับวา  ประโยชนสวนตัว  ;  เวนไวแตวาเขาจะถือวาประโยชนสวนตัวเปนลัทธิ,  
มันก็เปนลัทธิอื่นดวยเหมือนกัน. 

 
  ทีนี้  ดูตอไปอีก  ในพระบาลีนั้น  ๆ  กลับจะมีวา  พระพุทธเจาทานไมได 

ทรงตั้งพระองคเองเปนปรปกษแกใคร  ;  มีก็แตวาลัทธิอื่น  เดียรถียอื่น  ทําตน 
เปนปรปกษตอพระพุทธเจา  นี้จะเห็นมีอยูทั่ว  ๆ  ไป.  แตถึงอยางไรก็ดี  เรื่องนั้น 
ก็ไมไดรายแรงมากมาย  เหมือนอยางที่เราเขาใจกันอยูในเวลานี้  เพราะวาอานแต 
อรรถกถา  ซึ่งมีความลําเอียงมาก. 

 
  เรื่องราวในพระบาลีจะพบวา  พระพุทธเจาทานแวะไปตามสํานักเดียรถียอื ่น 

มีอยูมาก  ที่กลาววา  เวลายังเชานัก  ไปบิณฑบาตยังไมสมควร  ;  ก็ทรงไถลแวะ 
เขาไปท่ีสํานักเดียรถียอื่นที่อยูใกล  ๆ  กัน,  หรืออยูในระหวางทางที่จะตองทรงผานไป 
บิณฑบาต.  ที่ทรงแวะเขาไปนั้น  ก็เพื่อสนทนา  ไมใชเพื่อจะไปเอาอะไร  มากไปกวา 
เพื่อจะมีโอกาสสนทนา  ;  และการสนทนานี้  ไมใชมุงราย  ไมใชดวยหวังราย 
ไมใชจะหวงความรู  หรือไมใชจะทําอะไรไปในลักษณะที่เปนปรปกษ.  การสนทนา 
แมสนทนากับคูปรปกษ  ทานก็สนทนาดวยหวังวา  เขาจะมีความเขาใจถูกตอง 
แลวจะเปนประโยชนแกเขาตลอดกาลนาน  ;  ดังนั้นจึงทรงหาโอกาสที่จะเยี่ยมกราย 
เขาไปในหมูคนที่ถูกอุปโลกขวาเปนปรปกษตอกัน.  บางทีกอนไปบิณฑบาต  เชนนั้น 
ไดโปรดคนมิจฉาทิฏฐิ  หรือวาเจาลัทธิบางลัทธิ  ใหมีความเขาใจถูกตอง  กลายเปนคนดี 
มีสัมมาทิฏฐิไป  อยางนี้ก็มี  ;  แลวก็มีไมนอยดวย. 
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ขอใหถือเอาเรื่องอยางนี้เปนตัวอยาง  เปนหลักเกณฑ  สําหรับที่จะทราบ 
ถึงพระพุทธจริยา  ที่พระองคทรงประพฤติกระทํา  ตอบุคคลที่เรียกกันวาเปนปรปกษ.  
ไมเหมือนพวกเรา  เปนปรปกษกันแลว  ก็ตั้งหนาตั้งตาแตจะเกลียดจะชัง  จะคิด 
ทําลายลางกันเทานั้น  ;  ไมเคยคิดวา  เราจะทําใหผูที่เปนปรปกษนั้น  มีความเขาใจ 
ถูกตองเสีย  เขาก็จะไดเปนคนดีมีประโยชนแกตัวเขานั่นแหละยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป  ;  เราไมตอง  
การอะไร.  นี่ก็เพราะวาเราไมประพฤติกระทําตามพระพุทธจริยานั่นเอง.  ดังนั้น 
ขอใหระลึกกันเสียใหม  ถานิสัยมีอยูในลักษณะอยางที่กลาวนี้จริง  ๆ  แลว  ก็จงใช 
พระพุทธจริยาขอน้ี  มาลบลางนิสัยสันดานของพวกเรา  ที่เฝาแตจะเกลียดชังบุคคล 
ฝายที่เปนปรปกษ. 

 
 
  ที่จริง  คําวา  ปรปกษนี้  ก็ไมใชรายกาจอะไรนัก  มันยังมิไดหมายความถึง 

กับวาเปนศัตรู  หรือวาเปนขาศึก.  คําวาขาศึกนั้น  มันมากถึงที่สุดแลว  คือจะ 
ทําลายลางกันโดยตรง.  คําวาศัตรูนั้น  มันคอยจองลางจองผลาญอยู.  คําวาปรปกษ 
นั้น  มันเปนแตถือกันคนละฝาย  :  ป  ร  แปลวาอื่น  ปกษ  แปลวา  ฝาย,  ปรปกษ 
ก็แปลวาฝายอื่น  โดยการกระทําก็ได  โดยความคิดนึกก็ได;  เปนปรปกษตอกันนี้ 
ไมมีน้ําหนักเทากันกับวาเปนศัตรูกัน  ;  แตเดี๋ยวนี้ก็ใชปนเปกันไป. 

 
 
  ถาถือตามอรรถกถา  ก็มีบุคคลที่เปนศัตรูตอพระพุทธองคมากมายเหลือเกิน;  

แตถาสํารวจดูตามบาลีแลว  ก็มีแตสักวาคนเปนปรปกษมากเหลือเกิน  ;  และโดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  ปรปกษในทางความคิดเห็น.  ปรปกษอยางนี้แหละ  คือท่ีเรียกใน 
ที่นี้วาเดียรถียอื่น  คือเจาลัทธิอื่น.  ถึงอยางนั้นพระพุทธองคก็ทรงไปมาหาสู เหมือน 
กับวาไมมีอะไร  ;  ก็ทรงคอยจองหาโอกาสที่จะพูดจากับเขาใหเขาเขาใจถูกตอง  ;  
แมวาจะตองทรงใชความพยายามยืดยาว  หรือหลายครั้งหลายหน. 

 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๒๗

นี่แหละ  การไปบิณฑบาตของพระองค  ก็เรียกวาไปโปรดสัตวโดยแทจริง  :  
คือวาการออกบิณฑบาตนั้นมิไดหมายความวาเปนแตเพียงไปเที่ยวแสวงหาอาหาร  ;  แตมี 
ความมุงหมายที่จะโปรดสัตวโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง.  เชนอยางวา  ยังเชานัก  ก็แวะเขาไป 
โปรดพวกเดียรถียอื่น  ที่วัดเขาอยูติด  ๆ  กัน,  หรือวาเขาไปในเมืองแลว  พบใครก็ 
พูดจา  แลวก็มีประโยชน  เปนการโปรดเขา.  ถาวาไปฉันที่บาน  เขานิมนตใหฉัน 
ที่บานนั้นเลย  ก็ยิ่งมีการโปรดอยางยิ่ง  คือจะสั่งใหภิกษุอื่น  ๆ  กลับไปกอน  แลวก็ทรง 
อยูสนทนากับเจาของบาน  จนเปนที่พอพระหฤทัย  จึงจะเสด็จกลับตอภายหลัง  ;  
หรือแมที่สุด  แตวาจะทรงกลับกอน  ก็จะตองทรงบังคับใหภิกษุที่สามารถองคใดองคหนึ่ง 
อยูโปรดเจาของบาน  ในนามของพระองคเอง. 

 
 
  นี่จงดูพุทธจริยากันในลักษณะอยางนี้บาง  วาทรงเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้น 

ก็เพ่ือจะชวยผูอื่น  แมกระทั่งที่ผูเปนปรปกษ;  แลวควรจะเขาใจใหดี  ๆ  เพราะวา 
มันลึกกวาธรรมดา;  เพราะวาเราไมสมัครจะทําอยางนั้น  ซึ่งเราจะคิดกันเสียวา 
ถาเปนปรปกษแลว  ก็อยาไปยุงกับเขาเลย.  ดูใหดีเถิด  วาอยางนี้มันไมตรงกับ 
พระพุทธจริยา  ซึ่งมีอยูชัด  ๆ  และทรงแสดงอยูอยางชัดแจง. 

 
 
  ในบางกรณี  มันมีเรื่องถึงกับวา  พระองคทรงบันลือสิงหนาท  ประกาศ 

พรหมจักร  คือลัทธิของพระองคทามกลางเดียรถียอื่นเหลานั้น  ก็มีเหมือนกัน.  ฟงดูแลว 
คลาย  ๆ   กับวาทรงอาละวาด  เพราะวาตัวหนังสือทําใหเขาใจผิดก็ได.  มิไดหมายความวา 
ทรงอาละวาดในทามกลางหมูปรปกษเหลานั้น  เหมือนพวกเราที่มีกิเลสชอบกระทํากัน  ;  
เชนจะลุกขึ้นทาทายดวยเสียงอันดัง  อยางนี้เปนตน.  แมวาจะมีพระบาลีวา  ทรงบันลือ 
สิงหนาทประกาศพรหมจักร  ทามกลางเดียรถียอื่น  มันก็เปนการประกาศที่ทําไปดวยความ 
หวังดีตอปรปกษ;  แลวก็ทําอยางสุภาพ  ทําอยางมีเหตุผล  ทําอยางมีธรรมะที่ทํา 
ความกลาหาญ  ใหมันเปนที่ปรากฏเพื่อจะยืนยันในลัทธิของพระองค.  ฉะนั้น 
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ขอใหเขาใจคําวา  ปรปกษ  หรือภาวะแหงความเปนปรปกษ  ซึ่งมีกันในระหวางเดียรถีย 
ทั้งหลายใหถูกตอง  ;  แลวเราก็จะไดเขาใจคําวา  ทานเปนอะไรกับพวกเดียรถียอื่น 
ซึ่งจะไดกลาวตอไป. 

 
๑.  ทรงถูกประชดวา  โปรดสัตวไดกี่มากนอย 
 
  เรื่องแรก  จะไดกลาวถึงขอความในอังคุตตรนิกาย  ทสกนบาต  มีปริพพาชก 

ชื่อวาอุตติยะ  ปริพพาชก  มาเฝาพระพุทธองค,  มาคะยั้นคะยอใหพระพุทธเจาทรง 
อธิบายเรื่อง  อันตคาหิกทิฏฐิ  คือทิฏฐิที่เปนมิจฉาทิฏฐิ  ซึ่งเปนหลักใหญ  เปนประธาน 
อยูในบาน  ในเมือง  ;  หรือวาประเทศอินเดียในสมัยนั้นทิฏฐิเหลานี้ มันรุนแรง 
มันสุดเหวี่ยงไปทางใดทางหนึ่ง  เขาจึงเรียกวา  อันตคาหิกะ  -แปลวา  ถือเอาซึ่งที่สุด 
คือพูดอะไรไมยั้งเหลือไวเลย  จะพูดสุดเหวี่ยงไปในทางใดทางหนึ่งหมด  เชน  :- 

 
  พวกที่  ๑  วา  โลกนี้เที่ยง  ก็หมายความวาจะพูดตัดบท  คําเดียวขาด  วา 

ขึ้นชื่อวาสัตวโลก  แลว  ก็เที่ยง  เปนอยางไรก็จะเปนอยางนั้นตลอดไป  ตายแลวก็เปน 
อยางนั้นอีก,  ตายแลวก็เปนอยางนั้นอีก,  อยางนี้เรียกวาโลกมันเที่ยง.  นี่ก็เปน 
อันตคาหิกทิฏฐิ  อยางหนึ่ง  แลวก็เปนหมายเลข  ๑. 

 
  พวกที่  ๒  ก็วาโลกไมเที่ยง  นี่มันกลับหลังหันกันเลย  ก็หมายความวา 

มันตรงกันขามกับพวกที่  ๑  ก็แลวกัน  พูดมาอยางไรก็พูดกลับตรงกันขาม. 
  พวกที่  ๓  วาโลกมีที่สุด  ไมเทาไรมันก็จะจบ  หรือวามันก็จะจบกันแคตายลง 

พอคนเราตายลงไป  ก็สุดหรือจบ. 
  พวกที่  ๔  วาไม  ;  ไมมีจบ. 
  พวกที่  ๕  ก็ถือวาอันเดียวกันเรื่อย  ชีวิตก็อันนี้  รางกายก็อันนี้  หมายความวา 

ใครตายไป  จิตดวงนั้นก็ไปไดรางกายอันนี้อีก  จะเปนของอันเดียวกัน  คูเดียวกันเรื่อยไป. 
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พวกที่  ๖  ก็วาไมใช  พูดในลักษณะที่ผิด  กลับตรงกันขาม  ไปอีกทางหนึ่ง. 
  พวกที่  ๗  วาสัตว  ภายหลังแตตายแลว  มีอีก. 
  พวกที่  ๘  วาไม  ;  ตรงกันขาม. 
  พวกที่  ๙  วาตายแลวมีอีกก็มี  ไมมีอีกก็มี  ;  นี่พวกนี้แยกเปน  ๒  อยาง. 
  พวกที่  ๑๐  วาไม  ;  จะวามีอีกก็ไมได,  จะวาไมมีอีกก็ไมได. 
 
  นี่รวมกันเปน  ๑๐  อยาง  เรียกวาอันตคาหิกทิฏฐิ  ขอใหเรารูจ ัก เด ียรถีย 

อื่นไวในลักษณะอยางนี้  :  วาถากลาวอยางนี้แลว  มันอื่นจากที่พระพุทธเจาทานตรัส,  
หรือวา  อื่นไปจากหลักพุทธศาสนา. 

 
  ทีนี้  บางคนอาจจะสงสัยวาทําไม  ที่กลาววาโลกเที่ยงนี้พอจะเห็นไดว าไมจร ิง 

แตที่จะกลาววาโลกไมเที่ยงนี้มันควรจะถูกซิ;  เพราะวาพุทธศาสนาก็มีกลาววา 
อนิจจัง  อนิจจตา  อะไรอยู  คือ  วาไมเที่ยง  -  ไมเที่ยง.  นี่แหละคือขอท่ีจะเขาใจไมได 
วาเรากับพวกอื่นนั้น  มันผิดกันที่ตรงไหน;  ทําไมจึงถือวาผูที่กลาววา  โลกไมเที่ยงนี้ 
เปนมิจฉาทิฏฐิไปเลา?  เพราะวามันมีความหมายเล็งไปถึงมีตัวมีตนเปนโลก  โลกเปนตัว 
เปนตน  ;  โลกชนิดนั้นจะกลาววาเที่ยง  หรือกลาววาไมเที่ยงก็ตาม  มันผิดทั้งนั้น  ;  
หรือละเอียดไปกวานั้น  ก็หมายความวาการที่กลาววาไมเที่ยง  ในลักษณะที่ตรงกันขาม 
กับเท่ียงนี้  มันเปนไปไมได. 

 
  ที่กลาวอยางถูกตองนั้น  ก็คือกลาววา  :  เมื่อมีสิ่งนี้  ๆ  เปนปจจัย 

สิ่งนี้  ๆ  จึงเกิดขึ้น  ;  เมื่อไมมีสิ่งนี้  ๆ  เปนปจจัย  สิ่งนี้  ๆ  ก็ดับลง  ;  จะกลาวไดแต 
อยางนี้,  คือไมกลาววาเที่ยงหรือไมกลาววาไมเที่ยง.  แตจะกลาววาถามีปจจัยอยางไร 
มันก็จะเปนอยางนั้น,  นี่คือเราละ  คือพุทธศาสนา.  ถากลาวผิดไปจากนี้เปนเที่ยงก็ตาม 
ไมเที่ยงก็ตามแลวก็จะเปนอื่นไป  เปนพวกอื่น  เปนลัทธิอื่น  เปนเดียรถียอื่น. 

 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 พุทธจริยา  ตอนที่  ๕ ๑๓๐

ที่วามีที่สุด  หรือไมมีที่สุดก็เหมือนกัน  เปนการกลาวโดยสวนเดียว  กลาวอยาง 
ผาซาก  กลาวอยางสุดเหวี่ยง.  คําวา  อันตะนี่  แปลวาสุดเหวี่ยง.  พระพุทธเจาทาน 
จะไมยอมรับอะไร  ๆ  ในลักษณะที่เปนการกลาวอยางสุดเหวี่ยง  ;  ไมมีอะไรที่มัน 
สุดเหวี่ยงได  ;  เพราะวาทุกอยางจะตองเปนไปตามปจจัย  ตามกฎของอิทัปปจจยตา.  
ฉะนั้นจึงไมกลาววา  เที่ยงหรือไมเที่ยง  มีที่สุดหรือไมมีที่สุด. 

 
  สวนที่จะกลาววา  รางกายก็อันนั้น  ชีวะก็อันนั้น  นั้นมันยิ่งหนักขึ้น 

ไปอีก  ;  เพราะวาเราก็ไมมีชีวะ  ไมมีอะไรที่เปนตัวตนอยูแลว  ;  แลวก็มีแตเหตุ 
ปจจัยปรุงแตง  ;  ทุกอยางก็เปนไปตามเหตุตามปจจัย.ฉะนั้น  มันไมอาจจะ 
กลาววา  นั้น  ๆ  นั้น  ๆ  อยูอยางไรได  ;  หรือแมแตที่จะกลาววา  อื่น  ๆ  มันก็ไมได.  
มันไมนั้น  และมันไมอื่น  ;  แตมันอยูตรงกลาง  คือวา  เปนไปตามเหตุตามปจจัย 
ตามกฎเกณฑของอิทัปปจจยตา. 

 
  ทีนี้  อีก  ๒  คือขางทายนี้  มีคําวา  ตถาคโต  ซึ่งในที่นี้ตองแปลวาสัตว.  

ตถาคโต  แปลวา  มาอยางไรไปอยางนั้น,  หรือวาไปอยางไรไปอยางนั้น  :  คือวา 
มาอยางที่สัตวจะตองมา  ตามกฎเกณฑของธรรมชาติธรรมดา  ;  นี้เรียกวา  ตถาคโต.  
ผูมาอยางนั้น  ก็คือสัตว  ทุกคนก็เปนสัตวในลักษณะนี้ดวยกันทั้งนั้น.  นี้หลังจากตาย 
แลวมีอีก  นี้ก็เขาลักษณะเปนสัสสสตทิฏฐิ.  ถาระบุสัตวอีกพวกหนึ่งวาไมมีอีก  ;  นั่นก็เปน 
คําพูดสุดเหวี่ยง  พูดตายตัวเด็ดขาด  ไมมีเปนอยางอื่น  ;  นี้เปนอันวาใชไมไดแน. 

 
  พวกที่  ๙  ที่จะทําความเขาใจผิด  เพราะวาเราก็ยังพอจะมองเห็นวา  บางคน 

ตายแลวเกิดอีก  บางคนตายแลวไมเกิดอีก  เชนคนธรรมดาเกิดอีก  พระอรหันตไมเกิดอีก 
อยางนี้.  เดี๋ยวก็จะมาเขารูปวา  สัตวตายแลวมีอีกก็มี  ไมมีอีกก็มี.  ขอท่ีพูดวาตาย 
แลวมีดวย  และไมมีดวย  นี้มันไปผิดอยูที่สัตว  แลวมันไปผิดอยูที่ความมีของสัตว  ;   
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มันไมใชความเปนไปตามเหตุตามปจจัย  ของสิ่งที่มีเหตุมีปจจัย.ฉะนั้นระวังใหดี  อยา 
ไปเที่ยวยืนยันเขาวา  พุทธศาสนาบัญญัติวาสัตวตายแลวมีอีกก็มี  ไมมีอีกก็มี   
มันจะเปนอันตคาหิทิฏฐิชนิดนี้. 

 
  เราจะไมพูดอยางนี้  ซึ่งเปนการพูดสุดเหวี่ยง  เราจะพูดวา  เมื่อมีสิ ่งนี ้  ๆ  

เปนปจจัย  สิ่งนี้  ๆ   ก็เกิดขึ้น.  เมื่อไมมีสิ่งนี้  ๆ   เปนปจจัย  สิ่งนี้   ๆ ก็ดับลง  :  “ฉันไมพูด 
วาสัตว  แลวฉันก็ไมพูดสุดเหวี่ยง  วามีหรือวาไมมีอีก”. 

 
  พวกสุดทายยิ่งกํากวมหนักยิ่งขึ้นไปอีกวา  จะพูดวามีก็ไมได  จะพูดวา 

ไมมีก็ไมได  ;  นี่เปนเรื่องสาย  เปนเรื่องไมยอมใหตายตัว.  แตที่แทมันก็ 
ยอมรับวา  มีสัตวนั่นแหละ.  คําพูดอยางนี้  ก็มิใชจะมาเปนหลักพุทธศาสนา วาทุกสิ่ง 
เปนไปตามเหตุตามปจจัยได  เพราะวามันมีสัตว  ;  แลวสัตวนั้นเปนสิ่งที่จะไมใหใคร 
พูดวามี  หรือไมใหพูดวาไมมี.  ดังนั้น  มันจึงคงเปนมิจฉาทิฏฐิไปตามเดิม. 

 
  เรื่องอันตคาหิทิฏฐินี้สําคัญมาก  สําหรับคนที่จะเปนพุทธบริษัท  ;  แมวาจะ 

เปนผูปฏิบัติเพื่อตนของตนเอง  ก็อยาไปเกี่ยวของกับทิฏฐิ  ๑๐  ประการนี้  มันจะเปน 
มิจฉาทิฏฐิอยางละเอียด.มิจฉาทิฏฐิชนิดนี้ไมไดหามสวรรค  เพราะวามิจฉาทิฏฐิ 
ชนิดนี้  ยังทําใหทําบุญทําทานแลวไปสวรรคได,แตวาไมมีทางที่จะไปนิพพาน 
เพราะมันมีตัวตนที่ไมรูจักดับ.  เราก็ควรระวังไวสําหรับสวนตัวในการปฏิบัติ,  และอีก 
ทีหนึ่งก็ระวังไว  ในเมื่อจะพูดใหผูอื่นเขาใจ  หรือเมื่อจะสอนผูอื่น  ;  แมจะสอนลูก 
สอนหลานสอนลูกเล็ก  ๆ  ก็ระวังใหดี. 

 
  ถาจะสอนใหเปนรูปมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้บาง  ก็เพียงชั่วคราวเชนวา  จะสอน 

ใหเขาถือวามีสัตว  แลวสัตวนี้ตายแลวเกิด  แลวจะตองรับผลกรรมที่ทําไว  ;  อยางนี้ 
ก็ตองเรียกวามันเปนอุบายขั้นแรกที่จะสอนลูกเด็ก  ๆ  ใหเขาทําดี.  แตเสร็จแลวใน 
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ที่สุด  ก็ตองขุดรากทิ้ง,  ปลูกฝงลงไปแลวยังจะตองขุดรากทิ้งเพื่อจะไมใหมีความ 
ยัดมั่นถือมั่น  ชนิดที่มันปดกั้นกระแสแหงพระนิพพาน.  เมื่อไปสุคติโลกสวรรคกัน 
เพียงพอแลว  ก็ตองขุดรากอันนี้ทิ้ง  ไปสูกฎเกณฑแหงอิทัปปจจยตา  :  ที่วาไมมีสัตว 
ไมมีบุคคล.  ฉะนั้นจะพูดลงไปตายตัววาเกิดอีกหรือไมเกิดอีก,  หรือคนเดียวกันหรือ 
มิใชคนเดียวกันนี้  มันไมมีทางจะพูดแลว  นี้คืออันตคาหิกทิฏฐิ  มีอยู  ๑๐  อยาง 

 
ปริพาชกหรือเดียรถียอื่นเหลาใดก็ตาม  เขาจะมารบเราเซาซี้.  เซาซี้ 

อยางนารําคาญที่สุด  ที่จะใหพระพุทธเจาตรัสถอยคําเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมา  ;  มีความ 
มุงหมายวา  เขาจะจับผิดพระพุทธเจาหรือวาเขาจะอางเอาพระพุทธเจาเปนพยาน 
เปนผูรวมความคิดเห็นดวยอยางนี้  มันมีอยูอยางนี้.  นี้พระพุทธเจาทานจะไม 
ยอมตรัส  แลวปฏิเสธสรุปวาไมมีประโยชนอะไร  ความคิดเห็น  ๑๐  ประการนี้ เราจะมา 
วิพากษวิจารณกันไมมีประโยชนอะไร,  ไมเปนเงื่อนตนของการปฏิบัติ  เพื่อดับทุกข 
ทั้งปวง  ทานไมยอมตรัส  ;  นี้ทานจะตรัสเรื่องที่เปนของทาน  คือเปนพุทธศาสนา. 

 
เหมือนกับในเรื่องนี้กําลังวานี้  ก็หมายความวา  อุตติยะปริพาชก  มาเฝา 

เซาซี ้ใหพระองคทรงพูดจาเกี่ยวกับเรื ่องนี้  พระองคก็ทรงปฏิเสธทีละขอ  ทีละขอ 
ทีละขอ  วาไมมีประโยชนอะไร  ฉันไมพูดดวย.  ทีนี้เขาก็จะถามวา  อถ  กิฺจรหิ  โภตา   
โคตเมน  พยากตนฺติ  ซึ่งมีใจความวา  ถาอยางนั้นก็ไมพูด  อยางนี้ก็ไมพูด  อยางโนน 
ก็ไมพูดแลว  ;  จะพูดเรื่องอะไร  จะพยากรณสิ่งใด? 

 
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  :-  อภิฺา  โข  อหํ  อุตฺติย  สาวกนํ  ธมฺมํ  

เทเสมิ  -ดูกอน  อุตติยะ,  เราแสดงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง  แกสาวกทั้งหลาย,  
สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  -เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทั้งหลาย.  โสกปริเทวานํ  
สมฺมติกฺกมาย  -เพื่อการกาวลวงเสียซึ่งโสกะ  และปริเทวะทั้งปวง,  ทุกฺขโทมนสฺสานํ  
อตฺถงฺคมาย  -เพื่อความตั้งอยูไมไดแหงทุกข  และโทมนัสท้ังหลาย,  ายสฺส   
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อธิคมาย-เพื่อใหถึงทับซ่ึง  ญายธรรม  อันสัตวควรจะรู  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  
-เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน. 

 
  นี่  ขอใหทําความเขาใจในตอนนี้กันกอน  :  วาเมื่อปริพพาชกเขาถาม 

กระเซาเรื่องทิฏฐิ  ๑๐  พระพุทธเจาไมยอมตรัส  ;  ปฏิเสธทีละขอ  ทีละขอ.  เมื่อปริพพาชก 
ผูกมัดพระองคใหตรัสใหจงได  วาถาอยางนั้นจะตรัสเรื่องอะไร?  พระพุทธเจาทาน 
ก็ตรัสอยางนี้  :  วาฉันจะแสดงธรรมหรือจะพูด  แตเฉพาะเรื่องที่มันเปน  สตฺตานํ 
วิสุทฺธิยา  -เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแหงสัตวทั้งหลาย.  สัตวสกปรก  เพราะวามี 
ทิฏฐิ  อยางพวกของแกนะ  ;  แตพระพุทธเจาทานไมเหมือนอาตมา  ทานไมตรัส 
หยาบคายอยางนั้น,  ทานบอกวาเพื่อความหมดจดสะอาดของสัตวทั้งหลาย  คือสะอาด 
จากทิฏฐิ,  ทิฏฐินั้นมันเปนของมืด  เปนของครอบคลุม  หุมหอ  ผูกมัด  รัดรึง, 
ตองการใหเกลี้ยงเกลาไปจากทิฏฐิเหลานั้นเสีย  ใหสัตวมันสะอาด,  โสกปริเทวานํ 
สมฺมติกฺกมาย  -เพื่อกาวลวงเสียซึ่งโสกะและปริเทวะ. 

 
  คําตรงนี้มีความหมายพิเศษอยูบาง  ใชคําวา  สมฺมติกฺกมาย  เพื่อกาวลวงเสีย 

ซึ่งโสกะและปริเทวะ  ;  แตพอทีถึงเรื่องของทุกขโทมนัส  ตรัสใชคําวา  อตฺถงฺคมาย 
-เพื่อตั้งอยูไมไดแหงทุกขและโทมนัส.  ความมันก็คลาย  ๆ  กัน  แตมันมีน้ําหนักคนละ 
ระดับ,  จึงตรัสวา  กาวลวงเสียซึ่งโสกะ  ปริเทวะ,เพื่อตั้งอยูไมไดแหงทุกขและ 
โทมนัส  ;  หมายความวา  เมื่อบุคคลรูธรรมะนี้แลว  ก็จะกาวขามพน  ๆ  ไปเสียไดจาก 
ความทุกขเบ็ดเตล็ด  ;  โสกะ  ปริเทวะ  มันกลายเปนของที่ไมมีปญหาอะไรมาก 
เดินขาม  ๆ  ไปอยางนั้นก็ได,  แตสําหรับคําวา  "ทุกข"  กับคําวา  "โทมนัส"  นั้น มันมี 
ความหมาย  จึงไดใชคําวา  ตั้งอยูไมได  ก็คือเพื่อดับเสียซึ่งความทุกข  คือทุกข 
ทางกาย,  และโทมนัส  คือทุกขทางใจ. 
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แลวมีคําตอไปวา  ายสฺส  อธิคมมาย  -เพื่อจะถึงทับซ่ึงญายธรรม .  
ญายธรรม.นี้  ตามปกติก็แปลกันวา  :  ธรรมที่ควรจะรู  หรือตองรู  หรือพึงรู,  
คือรูความที่หมดทุกข  หรือดับทุกขนี้เปนสวนใหญ.  แตวาแมเรื่องการปฏิบัติ  เพื่อใหถึง 
ความดับทุกขนั้นก็ตองรูเหมือนกัน  ถึงจะรูความดับทุกขได  ;  และก็ตองรูจักตัวทุกขดวย 
เหตุใหเกิดทุกขดวย.  ฉะนั้น  จึงสมบูรณ  เปนเรื่องที่ตองรูถึง  ๔  ประการ  คือ 
อริยสัจจอยางที่กลาวกันทั่ว  ๆ  ไป. 

 
  เรื่องความทุกขนั้น  ตองเปนเรื่อง  ๔  เรื่องจึงจะสมบูรณคือ  :  ความทุกข,  

เหตุใหเกิดทุกข,  ความดับทุกขสนิทไมมีเหลือ,  แลวก็ทางที่จะดับทุกขใหไมมีเหลือ 
ความรูเหลานี้เรียกวา  ญายะ  แลวประสงคที่สําคัญที่สุดตรงที่รู  ความที่พนทุกขแลว,  
ดับทุกขแลว,  คือรูรสของที่สุดแหงความทุกข  หรือนิพพานนั่นเอง.  พระองคแสดงธรรมนี้ 
เพื่อใหสัตวไดถึงทับซึ่ง  ญายะธรรม  ;  คือไดมีความรูวา  สิ้นทุกขแลว  ไมมี 
เหลือแลว  นี้เปนอยางไร. 

 
  พระองคตรัสสรุปเปนตอนทายอีกทีหนึ่งวา  สจฺฉิกิริยาย  -  เพื่อจะทําใหแจง 

ซึ่งพระนิพพาน.  มันก็มีความหมายที่คลายกัน  แตระบุใหชัดลงไปวา  นิพพาน 
ความดับไมมีเหลือแหงทุกข  ;  ก็ดับกิเลสไมมีเหลือน้ี  เปนสิ่งที่ตองทําใหแจง.  คํานี้ 
มีความหมายพิเศษอยูตรงที่วา  ตองทําใหแจง  คือวาไมสามารถจะสรางขึ้นมาได  แตวา 
สามารถที่จะทําใหแจงได. 

 
คําวานิพพานนี้  ขอใหจําไวเปนหลัก  สําหรับจะพูดจากันใหถูกตอง  ;  

เพราะวาในที่นี้จะถือวาพระนิพพานนี้เปนอสังขตะ  คือใครสรางขึ้นไมได  มันมีอยู 
โดยธรรมชาติ  ตามกฎเกณฑของอสังขตะ.  ฉะนั้นเราจะทําไดอยางมาก  ก็เพียงแตวา 
ทําใหมันปรากฏ  ทําใหมันแจง  ;  โดยเอาของที่บังหนาออกไปเสีย  มันก็แจง 
ประจักษตอสิ่งนั้น  ซึ่งมีอยูตลอดเวลา.  ฉะนั้นจึงจะถือวาพวกอสังขตะเทานั้น  ที่จะเที่ยง 
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หรือมีอยูตลอดเวลา,  หรือไมเปลี่ยนแปลง.  ดังนั้นถอยคําที่จะใชกับสิ่งนี้  หรือสิ่ง 
ชนิดนี้  จึงแปลกออกไป  วาทําใหแจง,  ไมไดใชคําวา  ทําใหเกิด  หรือทําใหเจริญ 
นั้นทําไมได  ;  ทําไดแตเพียงวา  ทําใหแจมแจงแกความรูสึกหรือความรูจักของเรา. 

 
  นี่คือถอยคําที่พระองคตรัสตอบแกปริพพาชกนั้น  เมื่อปริพพาชกนั้นเขา 

ตัดพอตอวา  วาเรื่องอะไรๆ  ที่เขาพูดกัน  พระโคดมก็ไมพูด  ถาอยางนั้นพูดเรื ่อง 
อะไร?  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ฉันพูดอยางนี้,แสดงธรรมเพื่ออยางนี้  ๕  อยาง 
ดวยกัน  :-  เพ่ือความหมดจดของสัตวทั้งหลาย,  เพื่อกาวลวงโสกะปริเทวะ,  
เพื่อความตั้งอยูไมไดแหงทุกขและโทมนัส,  เพื่อถึงทับซี่งญายะธรรม,  
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน. 

 
  ทีนี้  อัญญเดียรถียคนนั้น  ก็ไดทูลตอไปในลักษณะที่เรียกวา  นาหมั่นไส 

หรือวายั่วโทสะ  หรือถาวาอยางเปนคนธรรมดา  ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกัน  ;  คือเขา 
ไดทูลถามพระพุทธเจาวา  :  เมื่อพระโคดมไมพูดเรื่องอันตคาหิทิฏฐิ  ๑๐  จะพูดแต 
เรื่องทําสัตวใหบริสุทธิ์,  ใหกาวลวงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส,  ใหแจงตอ 
นิพพานแลว  ;  สพฺโพ  วา  เตน  โลโก  นิยฺยาสฺสติ  -โลกนี้อันพระสมณโคดมนําเขา 
ออกไปจากทุกขไดทั้งหมดหรือ?  อุปฑฺโฒ  วา  หรือวานําไปไดสักครึ่งหนึ่ง,  ติภาโค  วา 
หรือวาทรงพาออกไปไดหนึ่งในสาม  ;  ดังนั้นหรือ? 

 
  พระพุทธเจาทานทรงนิ่งเสีย  ไมพูดดวย  ;  เพราะเปนคําถามที่พูด 

ตรง  ๆ  ก็วา  ทั้งโงและทั้งอวดดี  และทั้งยั่วโทสะ,  คือถามวา  ที่พระพุทธองคทรง 
แสดงธรรมอยางนี้นั้น  พาสัตวโลกทั้งโลกออกไปจากกองทุกขไดทั้งหมดหรือ  หรือพาไป 
ไดครึ่งหนึ่ง,  หรือพาไปไดหนึ่งในสาม?  พระพุทธเจาทานก็ทรงนิ่งเสีย. 
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นี้ก็เปนพุทธจริยา  ที่ควรจะเปนตัวอยางที่ดีสําหรับคนขี้ โมโห .   
พวกเราถูกยั่วเขานิดเดียวก็เปนยักษเปนมาร  ออกงิ้วออกยักษขึ้นมาแลว  ;  แต 
พระพุทธเจาทานนิ่งเสีย  นั่นแหละ  คือพุทธจริยา  ที่พวกอัญญเดียรถียอื่น  เขามากลาวคํา 
ในลักษณะอยางนี้. 

 
  ทีนี้  เผอิญวา  พระอานนท  นั่งอยูที่นั่นดวย.  พระอานนทนี้ใคร  ๆ  ก็รูวา 

ทานยังไมเปนพระอรหันตนะ,  ทานเปนพระอรหันตตอเมื่อพระพุทธเจานิพพานแลว,  
พระอานนททานก็นิ่งไมไดซิ  ;  แตทานก็ไมใชอันธพาลเหมือนพวกเรา  ซึ่งจะโกรธแทน 
หรือวาจะพูดคําหยาบแทน.  ทานก็มีความคิดขึ้นในใจวาเจาปริพพาชกนี้มีทิฏฐิ 
อันลามกอยูในใจ  ;  ทิฏฐินี้จะเปนไปเพื่อความทุกขแกเขาตลอดกาลนาน.  นี้คือ 
พระอานนททราบวาปริพพาชกนั้นกําลังทาทายพระพุทธเจา  แลวประณามพระพุทธเจาวา 
คงจนแตมแลว,  ตอบไมไดแลว  ดวยการนิ่งเสีย  ทั้งที่ถูกถามดวยเรื่องที่ทรงยกขึ้นมา 
แสดงเอง  แลวตอบไมได  ;  เลยนิ่งเสียอยางนี้.  นี้เปนการเห็นผิด  เขาใจผิด 
ตอพระพุทธเจา  ;  พระอานนทจึงคิดสงสารปริพพาชกนั้น  แลวก็จะชวยใหเขาไดรับ 
ประโยชน  นี่แมไมใชพุทธจริยา  ;  เปนแตเพียงสาวกจริยา  ก็ยังเปนอยางนี้.  
ขอใหคนขี้โมโห  ถือเปนตัวอยางดวยเหมือนกัน. 

 
  พระอานนทเลยกลาวกับปริพพาชกนั้น  ใหปริพพาชกนั้นทราบวา   :  

พระพุทธเจาทานไมทรงประสงคที่จะทราบวาสัตวหลุดออกไปไดเทาไร?  จํานวนเทาไร?  
เพราะวาทานไมไดตองการอะไร  เชนไมไดตองการจะเก็บคาผานประตู  เหมือนที่พวกเรา 
ชอบเก็บกัน.  พระพุทธเจาทานแสดงธรรมปลดปลอยนั้น  ไมใชเพื่อจะเก็บคาผานประตู  ;  
เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมประสงคจะทราบวา  มันหลุดออกไปไดกี่คน. 

 
  ในเรื่องพุทธจริยาเชนนี้เราก็เคยพูดกันแลว  ตั้งแตการบรรยายครั้งแรก  ๆ  

วาจะทําอยางไรได  เมื่อเขาเองไมเดินตาม  ทั้งที่วา  หนทางก็มีอยู  ผูชี้ทางก็มีอยู   
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แลวเขาก็ยังไมเดินตาม  อยางนี้เขาก็ออกไมได.  คนที่สมัครจะเดินตามออกไปได,  
เขาก็ออกไปได.  พระพุทธเจาทานไมตองการจะทําอยางที่เรียกกันตรง  ๆ  ก็วา 
ไมตองการจะเก็บคาผานประตู  ;  ฉะนั้นไมตองนับวาใครจะออกไปไดกี่คน.  มันเพียง 
แตวาพระพุทธเจาคือ  :  พระผูมีพระภาคเจา  ทานทรงแนใจวา  ทางนี้เปนทาง 
ถูกตองแนน  ทางนี้เปนทางที่สัตวจะหลุดออกไปไดแน,  ทางอื่นไมมี  ;  ฉะนั้น 
จึงพูดแตเรื่องนี้  จึงพูดแตอยางนี้.   

 
“ทาง”  นี้มีการอธิบายกันทีหลัง  วาไดแกละนิวรณ  ๕  ตั้งมั่นในสติปฎฐาน ๔  

แลวก็เจริญโพชฌงค  ๗  ใหบริบูรณ  คือทางนี้.  แตตอนนี้พระอานนทยังไมได 
พูดวาอยางนี้,  แตพูดตอไปวา  :  “ฉันจะอุปมาใหฟงวาเหมือนนคร  ๆ  หนึ่ง  มีประตู 
เพียงประตูเดียว  นอกนั้นเปนกําแพงแนนหนา,  นายประตูไมสนใจวาใครจะเขาเทาไร 
จะออกเทาไร  ;  เขาไมตองการจะรูวาคนเขาเทาไร,  คนออกเทาไร  ;  ตองการ 
จะรูแตเพียงอยางเดียววาทางออกมีชองนี้เทานั้น  มันไมมีชองอื่น.  เขาสนใจแตที่ 
จะแนใจวาทางออกนี้เปนทางออกแนแลว  ถูกตองแนนแลว  ;  นี่สนใจกันเพียงเทานี้.  
ถาจะออกแลว  ก็ออกไดแตทางนี้เทานั้น  ;  ขอแตใหจัดแจงทางนี้ไว  ใหออกได 
อยูเร่ือยไป  สวนจะออกกันไดกี่คน  ไมรูไมชี้”. 

 
  “นี่เปนอุปมาฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น  ทรงมั่นหมายแตเพียง 

จะแสดงทางที่ออกไดและทรงแนใจวา  มันเปนทางที่ออกได  โดยวิธีอยางนี้.  ทีนี้ 
เมื่อทูลถามปญหาไมตรงจุด  เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงนิ่งเสีย.  ขอทานอยาได 
คิดดวยทิฏฐิของทาน  วาพระผูมีพระภาคเจา  จนตอคําพูด  ตอคําถาม  ในเรื่องที่ทรง 
ยกขึ้นมาแสดง  ดวยพระองคเองนั้น  ยังไมได”. 

 
  ทั้งหมดนี้  ทั้งเรื่องนี้ก็เปนพุทธจริยา  ขอใหสรุปใจความใหไดวา  คนที่เขา 

เปนปรปกษนั้น  เขากระทําแกพระพุทธเจาอยางไร  ;  แลวเมื่อมีคนกระทําแก 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๕ ๑๓๘

พระพุทธเจาถึงขนาดนี้  วาแหม  !  ทานปลอยคนทั้งโลกเทียวหรือ  ;  หรือวาปลอยได 
ครึ่งโลก,  หรือวาปลอยไดหนึ่งในสามของโลก.  ทานก็นิ่งเสีย  เพราะไมมีเรื่องที่ 
ควรจะตอบ  ทานก็นิ่งเสีย. 

 
  สรุปความวา  ทรงสนใจแตที่จะแสดงหนทางดับทุกขเทานั้น  เหมือนกับ 

เครื่องจักรที่ตองการจะแสดงแตหนทางดับทุกขเทานั้น  ;  เพราะวาหนาที่  ที่ทํามีเพียง 
เทานั้น  ทําไดเพียงเทานั้น  นอกนั้นเปนเรื่องของสัตวเหลานั้นเอง  ;  ไมทรงสนใจ 
วาใครจะออกกันกี่คน  เพราะไมตองการจะเก็บคาผานประตู.  นี่คือความบริสุทธิ์บริบูรณ 
ความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศราหมอง  ของพระผูมีพระภาคเจา.  อันเปนความ 
บริสุทธิ์ซึ่งมีอยูไดในธรรมะ,  ไมใชเรื่องการคา  ไมใชเรื่องการเมือง  ;  ก็ยอมมีความ 
บริสุทธิ์ได. 

 
  ขอใหมองพุทธจริยาในแงอยางนี้  เรื่องพุทธประวัติงาย  ๆ   นั้น  อาตมาจะไม 

เอามาพูด  ขอบอกไวแตลวงหนา  ;  วาจะพูดกันแตพุทธจริยาที่ลึกซึ้ง  และโดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง  ที่พวกเราบกพรองคือไมกระทําตามพระองคในขอเหลานี้. 

 
๒.  เรื่องมัชฌิมาปฏิปทา  อาคาฬหปฏิปทา  และนิชฌามปฏิปทา 

 
ทีนี้  ก็อยากจะยกเรื่องที่เคยพูดแลว  มาพูดอีกนิดหนึ่ง  คือเรื่องมัชฌิมา- 

ปฏิปทา.  พุทธศาสนามีมัชฌิมาปฏิปทา  อะไร  ๆ  ก็อยูตรงกลาง  ถาไมอยูตรง 
กลาง  คือมันไปสุดโตงฝายไหนเขาแลวมันเปนเรื่อง  อัญญเดียรถีย  ;  อฺติตฺถิย- 
คือเปนเรื่องของเดียรถียอื่น.  ถาเราจะจําคําวาตรงกลางตรงกลาง  ตรงกลาง  ไวสัก 
คําหนึ่งเทานั้นแหละจะเพียงพอ  คือมัชฌิมาปฏิปทา,  เหมือนอยางวาเมื่อตะกี้นี้  :  
อันตคาหิทิฏฐิทั้ง  ๑๐  นั้นมันสุดเหวี่ยง  เหวี่ยงซาย  เหวี่ยงขวา  เหวี่ยงอะไรก็ตามใจ,  
มันสุดเหวี่ยงทั้งนั้น  ไมใชตรงกลาง,  ฉะนั้นพุทธศาสนา  หรือวาธรรมะที่พระพุทธองค 
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ทรงแสดงเพื่อประโยชนแกความหมดจดของสัตวทั้งหลาย  เปนตน  นั้นคือธรรมะที่อยู 
ตรงกลาง  เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา. 

 
  ถาวาไมตรงกลาง  มันก็มีแตเรื่องที่หยอนหรือตึง  อยางในธัมมจักกัปปวัตตน- 

สูตร,  เรื่องหยอนคือ  กามสุขัลลิกานุโยค,  เร่ืองตึงคือ  อัตตกิลมถานุโยค  ;  แตถา 
จะตรัสท่ัว  ๆ   ไป  ซึ่งตรัสกวาง  ๆ   ทั่วไปนั้นทรงใชคําอีกคูหนึ่งตางหาก  คือคําวา  อาคาฬห- 
ปฏิปทา  -ปฏิปทาที่ชุมแชอยูในน้ํา  กับคําวานิชฺฌามปฏิปทา  -ปฏิปทาท่ีแหงเกรียม 
เหมือนกับเผาไฟ  ลนไฟใหแหงเกรียม. 

 
  ปฏิปทาการปฏิบัติที่เหมือนกับชุมแชอยูในน้ํานี้คือไปทางฝายกามคุณ  นี้ตรัส 

วา  :  กตมา  จ  ภิกฺขเว  อาคาฬหปฏิปทา  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  อาคาฬหปฏิปทา 
เปนอยางไรเลา  ?  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  เอวํวาที  โหติ  เอวํ  ทิฏ  -ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย,  คนบางคนในโลกนี้  มีคําพูดอยางนี้  มีความเห็นอยางนี้  วา  :  นตฺถิ  กาเมหิ 
โทโส  -โทษในกามทั้งหลายไมมี.  ตัวทิฏฐิมีนิดเดียววา  นตฺถิ  กาเมหิ  โทโส  -โทษ 
หรือความเลวรายในกามทั้งหลายไมมี,  โส  กาเมสุ  ปาตพยฺยตํ  อาปชฺชติ  -ดังนั้น 
บุคคลนั้น  จึงถึงซึ่งความตกจม  มิดอยูในกามทั้งหลาย.  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อาคาฬห- 
ปฏิปทา  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  นี้เราเรียกวา  อาคาฬหปฏิปทา. 

 
  ในที่ทั่วไป  เรียกกามนี้วา  ปงฺก  คือเลน  หรือตมท่ีเหลว.  ฉะนั้น  พอลง 

ไปท่ีเลนหรือตมน้ัน  มันจม  ๆๆๆ  ลงไปจนมิด.  อาการที่จมมิดอยางนี้  คือคําวา   
อาคาฬห  ;  นี้จัดเปนปฏิปทาพวกหนึ่งเปน  อฺติตฺถิย,หรือ  อฺติตฺถิย  ของ 
ลัทธิ  ของพวกอื่น  มีอยูหลายชนิด  หลายระดับ  หลายอาการ  ลวนแตวาหมกมุน 
อยูในกามทั้งหลาย  ซึ่งเปนของเปรียบเหมือนของเปยกแฉะและเหลว. 

 
  ทีนี้  นิชฺฌามปฏิปทา  ;  นิชฺฌาม  แปลวาไหมเกรียม.  กตเม   จ   

ภิกฺขเว  นิชฺฌามปฏิปทา  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  นิชฺฌามปฏิปทา  เปนอยางไรเลา?   
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อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  อเจลโก  โหติ  มุตฺตาจาโร  หตฺถา  ว  เลขโน .   -ฯลฯ    
น  เอหิ  ภทนฺติโก  ฯลฯ  อิติ  เอวํรูป  อฑฺฒามาสิกมฺป  ปริยายภตฺต  โภชนานุโยค   
มนุยุตฺโต  วิหรติ.  ขอความยัดยาวมาก  ๒-๓  หนากระดาษ  รวมความแลวก็คือวา 
เปนผูประพฤติชนิดที่เราเรียกกันงาย  ๆ  วา  ทรมานตน,  บําเพ็ญตบะชนิดทรมานตน 
ทุกอยางทุกประการ  เชน  :- 

 
  -  ในเรื่องเครื่องนุงหมอยางนี้  ก็นุงหมของที่มันเหลือที่จะทนได  กระทั่ง 

ไมนุงหมเลย  นุงหมหญาคาบาง  นุงหมแผนปอกรองบาง  นุงหมไมซีก  ๆ   กรองกันเขาบาง 
ขนสัตว  ปกนกทั้งปกบาง  อะไรบาง  ;  มากเหลือเกิน  เร่ืองเครื่องนุงหม. 

 
  -  เรื่องกินอาหาร  ก็กินนอย  ๆ  ๆ  จนไมกิน  หรือกินชนิดที่คนเขาไมกิน 

เชน  กินอุจจาระปสสาวะของตนเอง  ยังมีอีกมาก  ลวนแตเปนเรื่องที่มันยิ่งยวดไปในเรื่อง 
ที่คนอื่นทําไมได. 

 
  -  ที่อยูอาศัยก็เหมือนกัน  จะอยูในที่  ที่มันเหลือท่ีจะอยูได  เหมือนกับประชด 

ตัวเองอยางนั้น.พระพุทธเจาก็เคยปฏิบัติอยางนี้มากอน  :  ทรงทดลองดูแลวทุกอยาง 
อยางวาฤดูหนาว  กลางวันในปามันหนาวอยู  กลางทุงมันอุนบาง  ;  ก็ประชดตัวเอง 
วาไมอยูกลางทุงไปอยูในปา  ;  พอตกกลางคืน  ในปามันอุนบาง  กลางทุงมันหนาวมาก 
ก็ประชดตัวเอง  มาอยูกลางทุง  ;  มีเร่ืองเลาไวมาก  ไปอานดูเองก็แลวกัน. 

 
  การเปนอยูชนิดที่ทําตัวเองใหหมดความรูสึก  หรือวาใหเนื้อหนังรางกาย 

ทั้งหมดนี้  มันไมอาจจะเกิดความรูสึกทางกามารมณ  มีความมุงหมายอยางนั้นเอง 
ก็เรียกวาแผดเผาตัวเองอยางทื่อ  ๆ   ขวานผาซากใหรางกายมันทุพพลภาพ  ตอการที่จะเกิด 
ความรูสึกทางกามารมณ.  นี้เขาเรียกวา  นิชฺฌามปฏิปทา.  มันตรงกันขามกับอันแรก 
ที่วาจะกระโดดลงไปในเรื่องของกามารมณ.  นี่ก็คือ  อัญญติตถิยะ-คือลัทธิอื่น, 
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ยังแถมเปนลัทธิอื่น  ที่พระพุทธองคทรงเคยทดลองมาแลวดวย  กอนจะตรัสรู.  สองอันนี้ 
เปนอัญญติตถิยะ  โดยหลักใหญ. 

  ทีนี้  อันที่อยูตรงกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทา.  กตมา  จ  ภิกฺขเว  มชฺฌิมา- 
ปฏิปทา  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  มัชฌิมาปฏิปทาเปนอยางไรเลา  แลวก็ทรงแสดงขอ 
ปฏิบัติทีละลอ  ละขอ  เปนสติปฎฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  
พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองค  ๘  แตละอยาง  ๆ  เปนมัชธิมาปฏิปทาทั้งนั้น  รวม 
ไดเปน  ๓๗  อยางดวยกัน.  ฉะนั้นขอใหรูวานี่ของเราละ.  ที่ใชคําวา  “ของเรา”  
มันเปนอันที่ยึดมั่นถือมั่นหรือมีกิเลส  ;  แตวาเขาใจใหดี  วาศาสนาของเรา  ลัทธิ 
ของเรา  เดียรถียของเราเปนมัชฌิมาปฏิปทา  ;  แลวก็แยกกันเด็ดขาดจากกันกับ 
อัญญติตถิยะ  ทั้งหลาย,  ไมมีทางที่จะรวมอะไรกันได. 

 
  เมื่อเรารูขอน้ีแลว  ก็จะเขาใจไดงายวา  พระพุทธองคจะตองทรงปฏิบัติ 

อยางไร  ในเมื่อเขามาถามเซาซี้  ใหพระองคตรัสออกไป  เพื่อท่ีจะถือโอกาสจับความ 
ผิดพลาดของพระองคบาง,  หรือวาจะไดอางอิงคําของพระองคไปเปนประโยชนแก 
ตนบาง.  แตพระพุทธเจาทานก็จัดการแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด  ใหเห็นเสีย 
อยางนี้  เพื่อวาอยาใหมีทางที่จะไปปนเปกันได  ;  ในสวนการประพฤติกระทําคือ 
อยางนี้,  แลวในสวนความคิดความเห็นทิฏฐิ  ก็คืออยางที่วามาแลว  คืออยาง 
อันตคาหิกทิฏฐิ  ๕  คู  หรือ  ๑๐  อยางนั้น  มันเรียกวาฝายทิฏฐิ  แยกกันไปคนละพวก.  
นี้ฝายการประพฤติกระทําลงไป  เปนกรรม  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  นี่ก็ 
ตามนี้  ;  มันก็ตางกันอยางนี้อีก  โดยจัดเปนเดียรถียอื่น  โดยการกระทําก็ตาม  โดย 
ความคิดเห็นก็ตาม. 

 
๓.  ทรงคาน  ติตถายตนะ  ๓  อยางใหลมไป 

ทีนี้  ก็ขอใหเขาใจตอไปอีกวา  ความสัมพันธกันระหวางคูปรปกษนี้ 
มีอยูเรื่อย  ไมมีทางจะหลีกกันได  เชนจะไมพบหนากัน  ;  ฉะนั้น  เราก็ตองมีการ 
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กระทําที ่ทําใหมันแยกกัน  จนเห็นวามันเปนอยางไร  ถามีการกระทบกระทั ่งกัน .  
พระพุทธเจาทานก็มีเหมือนกัน  ที่วาจะตองแสดงอะไรออกไป  ไมใหเสียเหลี่ยมนักเลง  ;  
แตแลวก็เปนที่เชื่อถือวา  ทานไมไดทําไปดวยกิเลส  ทานจะตองทําไปตามเหตุผล 
ตามหนาที่  ที่วา  จะเปนผูประกาศธรรมะตามแบบของทาน.  นี้ทานก็มีและจะเรียกวา 
อะไรก็ลําบากใจเต็มท่ีจะเรียกวา  policy  หรือจะเรียกวาอะไรก็ลําบากยากใจ  ที่จะพูด  ;  
แตวาทานก็มี  สิ่งชนิดนั้น  ที่จะทําใหคําของเดียรถียเหลาอื่นนั้นลมละลาย 
แตใหคําของพระองคทนอยูได. 

 
  นี่ลองคิดดู  ;  ถึงกับวาทาทาย,  มีลักษณะเหมือนกับการทาทาย  ;  เมื่อ 

พวกฝายอัญญเดียรถียทาทาย  ทานก็ทําใหมันลมละลายได.  แตทีทานเปนฝายทาทาย 
ก็มีการกระทําชนิดไมมีใครมาทําใหลมละลายได.  นี่จึงเกิดการแบงแยกกันเปน  ๒  ฝาย 
คือวาเมื่อฝายอัญญเดียรถีย  เขาประกาศลัทธิของเขา  เปนความเห็นเปนความคิด  ที่เขา 
คิดวาถูก  แตที่แทเปน  อกิริยาทิฏฐิ  พระพุทธองคก็ทรงพิสูจนใหเห็นวามันใชไมได. 

 
  ความคิดเห็นของพวกนั้น  ของเพียรถียเหลานั้นเขาเรียกกันวา  ติตฺถายตน ,  

ติตฺถ  +  อายตน  คืออายตนะของติตฺถ  คือทาเรือน้ัน  หมายความวาเรื่องหรือวาตัวทิฏฐิ 
ตัวลัทธินั่นเอง  ของลัทธินั้น.ติตถายตนะ  ที่เปนไปมากก็เรื่องการกระทํา  ๓  อยาง. 

 
  ติตถายตนะ  ที่  ๑  คือ  เดียรถียพวกที่ยืนยันวา  ปุพฺเพ  กตเหตุ  -มีใจ 

ความวา  ทุกอยาง  ๆ  ไมวาอะไร  เหตุหรือผลหรืออะไรก็ตามใจ  สุขทุกขก็ตาม  การ 
กระทําก็ตาม  ;  มันเปนไปเพราะเหตุแหงกรรมที่ไดกระทําไวแตกอน.  เขาเรียกวา 
ปุพฺเพ  กต  เหตุ  -พวกที่ยืนยันวาเปนเพราะเหตุแหงกรรมที่ไดกระทําไวแตกอน  ตอง 
ไปตามกรรมที่กระทําไวแตกอน. 
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ทีนี้  พระพุทธเจาทานก็วา  ถาอยางนั้นเราก็ไมมีโอกาส  ไมมีความสามารถ 
ไมมีทางที่จะเอาชนะอะไร  ๆ  ได  ;  เพราะวากรรมแตปางกอนนั้น  มันทําใหเราเปน 
อยางนั้น  เปนอยางนั้น  ตายตัวไปเสียแลว.  เราจะรักษาศีล  เราก็ทําไมได,  เราจะ 
เจริญสมาธิปญญาอะไรก็ทําไมได,  เพราะมันตองเปนไปตามกรรมกอน  ไปเสียหมด  ;  
เราทําอะไรอีกไมได.  นี่เทากับทานประกาศลงไปวาการกระทําตอไปนี้ไมเปน 
การกระทํา. 

 
  พวกนั้นก็ไมรูจะวาอยางไร  ก็หมายความวานิ่ง,  หรือวาทิฏฐินี้  มันสลายไป  ;  

เพราะวาพระพุทธเจาทานตองการจะไมใหคนทั้งปวงฝากเนื้อฝากตัวไวกับกรรมกอน.  
ถาวาอะไร  ๆ  มันสําเร็จเสียแตแคกรรมกอน  แลวเราจะทําอะไรได  ;  ฉะนั้น  เราตอง 
หันมาฝากเนื้อฝากตัวไวกับกรรมที่เราจะทําใหม.  เราอยาไปยอมใหมันสุดโตงไปแต 
กรรมกอนกรรมเกา  ;  เราตองทํากรรมใหมที่เอาชนะกรรมเกาใหได.  อยางที่ 
เรียกวาทํากรรมประเภทอริยมรรค  แลวก็อยูเหนือดีเหนือช่ัว  เหนือบุญเหนือบาป 
เหนือสุขเหนือทุกข  ไปหมดเลยนี่,  เพราะฉะนั้น  ติตถายตนะ  ที่วา  ปุพฺเพ  กตเหตุ 
นั้นผิดแลว,  นี่ทานวาอยางนี้. 

 
  ติตถายตนะ  ที่  ๒  วา  :  อิสฺส  นิมฺมานเหตุ  -สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมัน 

เปนไปเพราะการเสกสรรคของอีศวร.  อีศวรคือพระเจา.  ที่เราเรียกกันงาย  ๆ  วา 
พระเจา  ;  เพราะวาคนในอินเดีย  สมัยนั้น  ก็เชื่อพระเจา  ก็มีพระเจาสูงสุดอยู  ซึ่งจะมี 
อํานาจเด็ดขาดบันดาลอะไรตาง  ๆ  ได.  นี่คนเปนอันมากเชื่ออยางนี้  ;  คนที่ไมเชื่อก็มี.  
แตวาเดียรถียพวกที่เชื่อพระเจาอยางนี้ก็วาทุกอยางเปนไปเพราะเหตุแหงการบันดาลของ 
อีศวระ  คือพระเจา. 

 
  นี่  พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางเดียวกันอีก  :  ถาอยางนั้นเราก็ทําอะไร 

ไมได,  เราจะทําอะไรได  เราจะรักษาศีล  เราจะปฏิบัติอะไรไมได.  หรือวาเราจะ 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๕ ๑๔๔

รักษาศีลโดยการบันดาลของพระเจาอยางนั้นหรือ?  มันก็ตอบไมไดอีก.  เดี๋ยวนี้ 
เราตองทําอะไรได  ฉะนั้น  เราจะไมถืออยางทานถือ  วาทุกอยางมันเปนไปตามการ 
บันดาลของพระเจา  ติตถายตนะ  ที่  ๒  ก็สลายไป. 

 
  ติตถายตนะ  ที่  ๓  วา  อเหตุอปจฺจยา  -มันไมมีเหตุ  ไมมีปจจัยโวย  ;  

มันก็เพงเล็งกันแตผลท่ีจะไดรับ. 
 
  พระพุทธเจาทานก็วา  ทิฏฐิอยางนี้  ลัทธิอันนี้มันใชไมได.  นี่อาตมา 

พูดเพื่ออธิบาย  สํานวนคําพูดนั้นไมใชตรง  ๆ  อยางนี้  แตวาเนื้อความมันวาอยางนี้  :  
วาเมื่อสิ่งเหลานี้  มันไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  มันเปนไปเองลอย  ๆ  แลวก็จะทําอะไรได 
เราจะทําอะไรใหไดตามที่เราประสงคอยางไรได.  เราก็รักษาศีลไมได  เจริญสมาธิภาวนา 
อะไรไมไดอีกเหมือนกัน,  หรือวาทําอะไรใหเกิดผลตามที่เราตองการ,  มันก็ไมได  ;  
เพราะวาสิ่งนั้นไมมีเหตุไมมีปจจัยเสียแลว.  ฉะนั้น  อายตนะที่  ๓  นี้  ก็ผิดอีก 
ก็เปนอันวาพระพุทธองคทรงพิสูจน  หรือจะเรียกวาคานก็ตามใจเถอะ  ให  ติดถายตนะ 
ทั้ง  ๓  นี้ลมไป.  แตทีนี้พอมาถึงทีพระพุทธองคเองบาง  ;  มันจําเปนที่จะตองมีการ 
บัญญัติลัทธิ  หรือหลักลัทธิ  หรืออายตนะอะไรก็ตามแลวแตจะเรียกบาง  ;  พระองค 
จะบัญญัติอยางไร? 

 
  พระพุทธเจาทานตรัสยืนยันขึ้นกอนวา  :  อยํ  โข  ปน  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม   

เทสิโต  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  ธรรมนี้อันเราแสดงแลว  อนิคฺคหิโต  -ใครขมขี่ 
ไมได.  อสงฺกิลิฏโฐ,-ใครจะทําใหเศราหมองไปไมได,  อนุปวจฺโจ  -ใครจะ  
ติเตียนไมได,  อปติฏกุฏโฐ  -ใครจะคัดคานไมได,  ทานบันลือสีหนาทประกาศ 
พระธรรมจักรในลักษณะอยางนี้  สมเฌหิ  พฺราหฺมเณหิ  วิฺูหิ  -อันสมณะและ 
พราหมณผูรูทั้งหลาย  ไมสามารถจะคัดคานได  ทานปฏิญญาอยางนี้. 
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แลวทีนี้ เรื่องอะไรเลาที่แสดงแลว  ไมมีใครขมข่ีได  ทําใหเศร าหมองได 
ติดเตียนไดหรือคัดคานไดอีก  คือเรื่องธาตุ  ๖.  ธาตุทั้ง  ๖  มีอยูอีก  แลวก็ทําใหมีอายตนะ 
หรือ  ผัสสายตนะ  ๖  ;  ครั้นมีผัสสายตนะ  ๖  แลว  จะมีเวทนาที่เรียกวา  มโนปวิจาร  ๑๘ 
คือ  เวทนา.  ทีนี้ก็ตรัสวา  :  เรากลาวเวทนาวาเปนที่ตั้งแหงอริยสัจจ,  หรือกลาว 
อริยสัจจแกบุคคลผูมีเวทนา.  ทีนี้อริยสัจจนั้นคืออะไรเลา?  คือ  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 
นี่คืออายตนะหรือลัทธิของพระองค. 

 
 
  นี่ทบทวนใหฟงงายอีกที  แตสั้น  ๆ  วา  มันมีธาตุ  ๖  :  ดิน   น้ํา   ลม 

ไฟ  อากาส  วิญญาณ  นี้มันมีธาตุ  ๖  ;  เพราะมันมีธาตุ  ๖  มันจึงเกิดสิ่งที่มีผัสสายตนะ  ๖  
คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้  ;  แลวเพราะมีผัสสายตนะ  ๖  นี้  จึงเกิดเวทนาขึ้นมา 
เปนโสมนัส  เปนโทมนัส  เปนอุเบกขา  เปนเวทนาอยางนี้  ;  แลวเวทนานี้คือเรื่องที่ 
จะทําใหเกิดเปนทุกข  หรือเปนเหตุใหเกิดทุกข,  หรือเปนความดับทุกข  ;  ทางใหถึง 
ความดับทุกข,  ที่เรียกวา  อริยสัจจ  ๔  ขึ้นมา  อริยสัจจ  ๔  ตองตั้งรากฐานอยูบน 
เวทนา. 

 
  นี่ทาวา  ๔  เรื่องนี้ใครคัดคานซิ.  ฉันพูด  ๔  เร่ือง  ๔  อยางนี้  เอา ,  

ใครคัดคานซิ.  นี่อาตมาวาเอาเองนะ.  คือวาคําของพระพุทธเจานั้น  นิ่มนวล 
เรียบรอยกวานี้.  เรื่องธาตุ  ๖  หมายความวา  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  วาโยธาตุ 
เตโชธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  ;  อยางที่ตรัสไวในที่ทั่วไปวา  บุรุษนี้ประกอบ 
ไปดวยธาตุ  ๖  นะ,  คือวาคนเราคนหนึ่ง  ๆ  ประกอบดวยธาตุ  ๖.  สวนที่เปน 
รางกายคือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ;  สวนที่เปนจิตก็คือ  วิญญาณธาตุ  นอกนั้นเปนที่วาง 
ซึ่งเปนที่ตั้งที่อาศัยของ  ๕  ธาตุนั้น.  ไปดูภาพเขียนในตึกก็ได  ภาพธาตุ  ๖  นี่ธาตุ  ๖  
มันมีอยูอยางนี้  มันจึงจับกลุมกันขึ้นมาเปนสิ่งที่เราสมมติเรียกกันวาคนนี้.  ทุกคนที่นั่ง 
อยูที่นี่  ลวนแตประกอบอยูดวยธาตุ  ๖.  ใครจะคานอยางไรก็คานซิ. 
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ทีนี้วาธาตุ  ๖  ประชุมกันเปนอยางนี้แลว  เปนคนอยางนี้แลว  มันก็มี 
อายตนะ  สําหรับใหเกิดการสัมผัส.  อายตนะนั้นคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  
มีอยูขางใน  แลวมันก็ไดอายตนะขางนอกเอง  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมารมณ.  มันมีอายตนะ  ๖  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  สําหรับรูสึกสิ่งตางๆ 
จริงไหม?  ใครจะคานก็คานซิ.  นี่ไมตองอางที่อื่น  ไมตองอางสิ่งที่ไมรูวาอยูที่ไหน  ;  
แตจะอางสิ่งที่อยูเดี๋ยวนี้  ที่นี่. 

 
 
  ทีนี้  เมื่อมีอายตนะ  ๖  ทั้งขางนอกขางใน  กระทบกันเปนผัสสะ  ก็ยอมมี 

เวทนา.  เวทนานี้เราเรียกวามโนปวิจาร.  มโนปวิจาร  แปลวาที่เที่ยวของจิต 
ที่เที่ยวของมโน.  มโนหรือจิตนี้  มันเที่ยวไปในเวทนา  ๑๘  อยางนี้  คือเวทนา 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  มัน  ๖  ทางแลว  ;  แลวในทาง 
หนึ่ง  ๆ  นั้นเปนโสมนัสบาง  เปนโทมนัสบาง  เปนอุเบกขาบาง  แลวจึงได  ๑๘ .  
ฉะนั้นใจนี้  มันมีที่เที่ยวมาก,  ที่เที่ยวเลนมากถึง  ๑๘  ที่  เรียกวามโนปวิจาร.  จิต 
ของคนเราจะเที่ยวไปใน  ๑๘  ทีนี้จริงไหม?  ใครอยากจะคานก็คานซิ  ;  มันก็ไมมี 
ทางจะคาน. 

 
 
  ทีนี้  เมื่อมันมีเวทนาอยางนี้แลว  ฉันบัญญัติความจริงอีก  ๔  ประการ 

สําหรับบุคคลผูมีเวทนาอยูคือวา  :  เมื่อใครกําลังมีเวทนาอยางใดอยางหนึ่งอยู  ก็หมาย 
ความวาคนนั้นยังไมตาย  ยังมีความรูสึกตออะไรได  โดยเฉพาะรูสึกตอเวทนานั่นแหละ.  
ฉะนั้น  เวทนาทําใหเกิดตัณหา  -ตัณหาทําใหเกิดอุปาทาน  -อุปาทานทําใหเกิดภพ  
-ภพทําใหเกิดชาติอยางนี้.  มันมีไดเฉพาะผูที่มีเวทนาเทานั้น  ;  ถาไมมีเวทนา 
มันเลิกกัน.  เดี๋ยวนี้ก็เปนอันวามันมีเวทนาแลว  ฉะนั้นจึงบัญญัติอริยสัจจ  ๔  ประการ 
สําหรับบุคคลผูที่รูจักเสวยเวทนา. 
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อริยสัจจ  ๔  ประการนั้นก็คือ  :  ทุกขอยางหนึ่ง,  เหตุใหเกิดทุกข 
อยางหนึ่ง,  ความดับสนิทแหงทุกข  อยางหนึ่ง,  ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข 
นั้นอยางหนึ่ง,  เปน  ๔  อยาง  นี้เรียกวาอริยสัจจ.  ถามกันในชั้นนี้กอนก็ยังไดวา  
๔  อยาง  อยางนี้ใครคานไหม?  มันมากไปไหม?  มันนอยไปไหม?  นี่กลาทาอยางนี้.  
แลวที่จะพูดกันถึงเรื่องสุข  เร่ืองทุกข  เร่ืองดับทุกขกันแลว  มันมีอยู  ๔  อยางนี้  พอไหม?  
เมื่อไมคานก็จะพูดตอไป  วาทุกขนั้นคืออะไร. 

 
  ทุกข  :  คือชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส 

เรื่อยไปจนถึง  สังขิเตนะ  ปญจุปาทานักขันธา  ทุกขา  ที่เราสวดมนตกันอยูทุกวัน 
นั่นแหละ  ก็แปลวา  อาการที่ไมเปนสุขใจ  สุขกายทุกอยาง  หลายอยาง  แลวสรุป 
ลงไปที่วา  มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ  วาตัวเราวาของเรา  ทั้งหมดนี้คือความทุกข. 

 
  ทุกขสมุทัย  -เหตุใหเกิดทุกขคืออะไร?  ก็ตรัสวา  :  เพราะอวิชชาเปน 

ปจจัยจึงเกิดสังขาร  -เพราะสังขารเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ  -เพราะวิญญาณเปนปจจัย 
จึงเกิดนามรูป  -เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดอายตนะ  -เพราะอายตนะเปนปจจัยจึง 
เกิดผัสสะ  -เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา  -เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา.  
นี่ลําดับไปจนถึงกับวาทุกขเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้. 

 
 
  ทุกขนิโรธ  -ความดับไมมีเหลือแหงทุกขคืออะไร?  คําวา  อวิชฺชา  เตฺว  ว   

อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ  ฯลฯ  เรื่อยไป  เปนปฏิจจสมุปบาท  ฝายดับทุกข. 
 
  ปฏิปทาใหถึงความดับสนิทแหงทุกข  คืออะไร?  ก็ตรัสวา  :-  อริโย  

อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถีทํ  สมฺมาทิฏ  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯลฯ  -เรื่อยไปจนจบ .  
นี้คืออริยสัจจ  ๔  อยาง  เกี่ยวกับทุกขและดับทุกข  ใครอยากจะคานก็คานซิ. 
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นี่ก็คานไมได  แมแตตัวอักษรเดียว  ที่พวกนั้นเสนอมาตั้ง  ๓  อยาง  
๓  ประเด็นกวาง  ๆ  ทั้งนั้น.  พระองคก็ทรงแสดงใหเห็นวา  :  มันไมมีประโยชน 
มันใชประโยชนอะไรไมได  แลวมันไมจริงแลวอยูที่ไหนก็ไมรู  ;  พูดถึงพระเจา 
พูดถึงกรรมเกาแกหนหลัง  อยูที่ไหนก็ไมรู.  เดี๋ยวนี้ฉันพูดที่นี่  ความทุกขมันมีอยางนี้,  
เหตุใหเกิดทุกขมันมีอยางนี้,  ความดับทุกขมันมีอยางนี้.  ทางใหถึงความดับทุกข 
มันมีอยางนี้,  ที่นี่และเดี๋ยวนี้  ;  นี่คือพุทธจริยา. 

 
  พวกเราอยาชอบหลับหูหลับตาพูดถึงเรื่องที่อยูในโลกไหนก็ไมรู   เมื ่อไร 

ก็ไมรู  พระเจาอยูที่ไหนก็ไมรู.  สวนที่มีอยูที่นี่จริง  ๆ,  แลวมีปญหาเดียวกัน,  
แลวจะแกปญหาไดดวยนี้  ;  กลับไมพูด. 

 
  นี่ถาถือเอาพุทธจริยาเปนตัวอยางแลว  ก็จะตองพูดอยางนี้  :  วาที่นี่มันมี 

อยูแลว,  มีธาตุอยู  ๖  ธาตุ  มีผัสสายตนะอยู  ๖  ผัสสายตนะ  แลวก็มีมโนปวิจาร 
คือเวทนา  ๑๘  ชนิด  ;  แลวจิตที่มันทองเที่ยวไปในเวทนานี้  มันเกิดตัณหา  อุปาทาน 
เกิดภพ  เกิดชาติก็ได,  หรือวาถาดับเวทนาเสียได  มันก็ดับทุกอยาง  จนดับทุกขได.  
นี้คือเรื่องอริยสัจจ  ๔  แสดงดวยลักษณะของปฏิจจสมุปบาท  เห็นชัดอยูที่นี่  และ  เดี๋ยวนี้,  
เหมือนกับเปนของที่เอามาใสฝามือแลวดูอยางนั้นแหละ  มันงาย  มันชัด  ที่นี่และเดี๋ยวนี้  ;  
แลวไมมีทางจะคานอยางนี้. 

 
  นี่  เรียกวาลัทธิของพระผูมีพระภาคเจา  ซึ่งใครจะคานใหลมคว่ําไปไมได  ;  

ไมเหมือนกับติตถายตนะ  ๓  อยาง  ของพวกเดียรถีย  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาไดทรงคว่ํา 
เทกระจาดไปหมดแลว  ;  คือ  คานได.  ฉะนั้นเมื่อพระองคจะทรงเผชิญหนากันกับ 
อัญญเดียรถียนี้  พระองคจะทรงมีอะไรที่เราคานไมได,  และพระองคจะสามารถคาน 
สิ่งที่คานไดของพวกที่มันยังไมสมบูรณ  มันยังไมจริง. 
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ที่จริง  ของเขาก็มีสวนที่นาเชื่อ  สวนที่ทําใหคนเชื่อ  ;  แตแลวมันก็มีสวน 
ที่เปนชองโหว.พระองคทรงแสดงสวนที่เปนชองโหวใหเห็น  มันก็เลยถูกยกเลิกไป.  
แตถาวาตามที่แทที่จริงแลวมันก็เปนอยางนั้นจริง  ๆ  ดวย.  ถาเราจะไปฝากเนื้อ 
ฝากตัวไวกับกรรมเกาเสียเรื่อย  เราก็เปนอัมพาตแลวจะมีประโยชนอะไร  ;  หรือวา 
ถาเราจะเชื่อพระเจาเราก็ทําอะไรไมได  ;  เราก็ไมกลาทําอะไร.  นี่หมายถึงพระเจา 
อยางที่เขาเชื่อ  ๆ  กัน  ไมใชพระเจาในความหมายอื่น  ที่มันยังมีอยูเหมือนกัน.  แลวถา 
จะถือวาทุกอยางไมมีเหตุไมมีปจจัย  แลวมันก็เลยหมดเรื่องที่จะตองทํา.  ทั้งหมด 
นั้นเปนอกิริยทิฏฐิพระพุทธเจาทานทรงทําลายเสีย  ;  แลวก็ทรงแสดงถึง 
กิริยทิฏฐิ  วามันเปนสิ่งที่ทําได  และควรกระทําอยูที่นี่และเดี๋ยวนี้  ในลักษณะอยางนี้. 

 
 
  นี่ขอใหพิจารณาดูพุทธจริยาอยางนี้  ชวยกันหาคําตอบของคําถาม  ที่วาทาน 

เปนอะไรกับเดียรถียอื่น?  ทานจะเปนศัตรูผูทําลายลางเดียรถียอื่นหรือ?  คนที่มอง 
ลวก  ๆ  อาจจะคิดไปวาอยางนั้น.  แตที่แทแลว  พระองคทรงโปรดเดียรถียอื่น 
ใหหายหลับหูหลับตา  ใหเขาลืมตา  ใหลืมตาขึ ้นมาเห็นอะไรตามที ่เปนจริงนี ้.  
ทานโปรดปรปกษหรือวาฝายตรงกันขามเสมอ  ;  และก็เปนธรรมดา  ที่ทานจะตองใช 
วิธีการอยางนี้  ซึ่งดูแลวคลาย  ๆ  กับวา  เที่ยวหาเรื่องระรานทาทายอยางนั้น  ;  แทจริง 
ไมมีลักษณะที่เปนการหาเรื่องรุกรานทาทาย.  แตวาเปนหนาที่  ที่พระพุทธเจาจะตอง 
ทําหนาที่ของพระพุทธเจา  คือการเปดหูเปดตาสัตวทั้งหลาย. 

 
 
  นี้เปนพุทธจริยา  ถาดูไมดี  สังเกตไมดี  จะเห็นวาเปนเรื่องดุรายและรุกราน  ;  

ฉะนั้นอยาไดคิดอยางนี้  มันจะเปนทิฏฐิอันลามก  เหมือนกับเมื ่อตะกี้นี ้  ในเรื ่อง 
ปริพพาชกคนนั้น,  เปนทิฏฐิที่กลาวตูพระพุทธเจา  โดยไมมีความจริง,  เพราะความโง 
ของเรา  เห็นพระพุทธเจาเปนผูรุกรานไปแลว. 
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๔.  ทรงประกาศ  โลกายตะ  ๔  อยาง  (ลอพราหมณ) 
 
  ทีนี้อยากจะพูดเรื่องสั้น  ๆ  อีก  เพราะวาเวลายังมีเหลืออยูนิดหนอย  บางที 

ทานก็ทรงลอ,ขออภัยจําเปนที ่จะตองพูดอยางนี ้  วาบางทีพระพุทธเจาทานก็ 
ทรงลอ  ลอคนอื่นเลน.  คําวาลอน้ีมันก็เปนชื่อของกิเลส. 

 
  พระพุทธเจา  พระอรหันตทั้งหลายไมมีกิเลส  แตบางทีทําอะไรมองเห็นแลว 

มีอาการเหมือนกับวาลอเหมือนกัน.  แตถาลอ  มันก็ลออยางเพื่อน,  “ถึงลอ 
ก็ลอเพียง  กลเยี่ยงวิธีสหาย  บมิมุงจะทําราย  บมิมุงประจานใคร”  นี้.  คําประพันธ 
อยูที่ไหนก็ไมรู  จําไมไดแลว  ไมรูวาจํามาจากไหน.  ไมใชลอเพื่อจะทําลาย  เพื่อจะ 
ประหัตประหาร  แตวาลออยางเพื่อน  ใหเพื่อนกลับตัวได.  นี้บางทีพระพุทธเจาทาน  
ก็ทําเหมือนกัน  ซึ่งก็ควรจะถือวาเปนพุทธจริยาดวยเหมือนกัน. 

 
  เรื่องมีวา  พราหมณที่มีหนามีตา  มีชื่อเสียงคนหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจา 

วาลัทธิที่เขาถือกันอยูทั่ว  ๆ  ไปน้ัน  มันเปนอยางไร?  มันถูกหรือไมถูก?  คือถามวา 
ที่เขาถือกันวา  สิ่งทั้งปวงมี  นี้เปนอยางไร?สิ่งทั้งปวงไมมี  นี้เปนอยางไร?  สิ่งทั้งปวง 
เปนอยางเดียวกัน  นี้เปนอยางไร?แลวสิ่งทั้งปวงเปนหลาย  ๆ  อยาง  ตาง  ๆ  กัน  คือ 
มากอยางนี้อยางไร?  หมายความวา  คนในประเทศอินเดียสมัยนั้นเขาถือความเห็น 
อยางนี้กันอยูเปนพวก  ๆ  :  พวกหนึ่งวาสิ่งทั้งปวงมี  คือพวก  สัสสตทิฏฐิ  ถือวามี  ๆ  
มีๆ,  พวกหนึ่งวาไมมีคือพวก  นัตถิกทิฏฐิ  อุจเฉททิฏฐิ.  อีกพวกหนึ่งถือวา 
ที่มีทั้งหมดนั้นเปนของอันเดียวกัน  ทั้งนั้น  :  เชนวา  มันมีจุดอยูที่พระเจา  หรือวา 
มันมีอะไรอยูที่อะไร  อันใดอันหนึ่งอันเดียวนั่น.  อีกพวกหนึ่ง  ถือวาไมใชมันหลายอัน 
หลายอยาง  แยกกันเปนคนละเรื่อง  ;  รวมมีอยู  ๔  พวก  อยางนี้เปนทิฏฐิ  ความคิด 
ความเห็น  ๔  ชนิดอยางนี้. 
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พราหมณคนนั้น  มาทูลถามพระพุทธเจาวา  ทุกอยางมี  มันวาอะไรนะ?  
มันหมายความวาอยางไรนะ?  แลวก็ถามไปทั้ง  ๔  ขอน้ัน.  พระพุทธเจาทานก็ตรัส 
ตอบทํานองวา  :  ที่วาสิ่งทั้งปวงมีนี้  มันก็เปน  โลกายตะ  ชั้นเลิศนะ  ;  ทานวา 
อยางนี้.  ที่วาสิ่งทั้งปวงไมมีนะ  มันเปนโลกายตะ  ชั้นที่  ๒  นะ.  ที่วาสิ่งทั้งปวง 
มีเปนอันเดียวกัน  เปนโลกายตะชั้น  ๓  นะ.  ที่วาสิ่งทั้งปวงมีมากอยาง  ;  ไมได 
เปนอยางเดียวกันนั้น  เปนโลกายตะชั้น  ๔  นะ. 

 
 
  นี้  มันเปนเรื่องลอ  คือไมคาน  ไมคานลงไปตรง  ๆ  แตลอใหนึกไดวา 

 “ฉันแสดงธรม  คือ  พูดไมของแวะกับโลกายตะเปนคูเหลานั้นเลย.  ฉันไมพูดวา  มี 
และวาไมมี,  และก็ไมพูดวา  ทุกอยางนั้น  เปนอันเดียวกัน,  หรือทุกอยางเปน 
คนละอยาง  จะไมพูดอยางนั้น.  ฉันพูดแตเพียงวา  :  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,  
สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณํ,  วิฺาณปจฺจยา  นามรูป  ฯลฯ  นี่ไปเรื่อยจนถึงทุกข 
เกิดขึ้นไดอยางนี้,  และวา  :  อวิชฺชาย  เตฺว  ว  อเสสวิราค  นิโรธา  สงฺขารนิโรธา  ฯลฯ 
เรื่อยไปจนทุกขทั้งหลายดับไปดวย  อาการอยางนี้  ;  กลายเปนวาฉันพูดอยางนี้  ก็ทรง 
ลอในทํานองวาโลกายตะของเลิศในโลกของพวกทานนั้น  ฉันไมไดสนใจ  ;  ไมถือวา 
จะมีประโยชนอะไรดวย  :  คือวามันไมดับทุกขอะไรได  ถึงจะรูไปก็เปนเรื่องฝน  ทั้งนั้น.  
ฉะนั้น  ตองมาดูกันที่นี่วา  จะตองทําอยางนี้  :  คือใหอวิชชาดับ  ใหสังขารดับ 
วิญญาณดับ  นามรูปดับ  แลวก็ไมมีทุกขนี้. 

 
 
  นี้เปนวิธีหนึ่งซึ่งวาจะไมคานใหเขาละอาย  ใหเขาเกอเขิน  ก็เปนพุทธจริยา 

ถาทําไดอยางนี้ก็จะดีมาก.  เราควรจะถือไวเปนหลักวา  ถาจะคานใครผูใดแลว  อยาให 
เขาตองเกอเขินเลย.  เราก็พูดอยางของเรา  แลวเขาก็นึกไดเอง,  เขาก็ไมเกอเขินดวย 
แลวเขาก็เปลี่ยนดวย.  ถาเราไปทําใหเขาเกอเขิน  เขาเกิดโมโหขึ้นมาในขณะนั้น  ;  
สติสัมปชัญญะเขาก็ฟนเฟอนไป  เขาจะไมยอมรับสิ่งที่เราพูด,  หรือจะไมเขาใจ 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๕ ๑๕๒

สิ่งที่เราพูด  แลวเขาก็ไมยอมรับอยูดี  ;  เพราะวาเขากําลังพื้นเสีย  หัวเสีย.  ฉะนั้น 
เราจะไมคานใหเขาหัวเสีย  ;  แตเราก็จะพูดเหมือนกับลอเลน  แลวแสดงสิ่งที่เราตองการ 
จะแสดงนี้ออกไป  ;  มันก็กลายเปนวาไดผล. 

 
  ในที่สุด  พราหมณคนนี้  ก็สรรเสริญคําตรัสของพระพุทธเจา  ประกาศตัว 

มาเปนผูนับถือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จนตลอดชีวิต,  นี้เปนพุทธจริยา 
ที่นาสนใจอยางยิ่ง  :  วาจะไมทําใหใครเขาเกอเขิน.  เรามีอะไรของเราก็พูดไป 
อยางเปนเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน  ;  แตแลวกลับไดประโยชน. 

 
 
  สรุปความของเรื่องทั้งหมดที่พูดกันในวันนี้  คลาย  ๆ   กับวา  บางที่เราก็จะตอง 

ใชอะไรที่เรียกวา  เกลือจิ้มเกลือ  อยางนั้นก็มี  แตวาทําไปดวยความเจตนาดี  บางที่เขาเปน 
ฝายทาทายหรือลอเลียนมากอน  ก็ตองใชวิธีที่จะสวนไปใหมันเขารูป  หรือเหมาะสมกัน 
และเมื่อเขาทาทาย  เรายอมรับคําทาทาย  โดยใหเขาคานก็ได.  เราไมตองทําอะไร 
ใหมากไปกวา  เอา,  เมื่อทาทาย  ก็ลองคานที่ฉันวาดูซิ  ;  เขาก็คานไมได.  มันก็ไมตอง 
มีเรื่องที่นาเกลียดนาชังอะไร  ทําใหไดผลไปไดเหมือนกัน.  แตบางคราวก็ทรงใชวิธี 
หรือยกยองพร อมกันไปก ับการที ่บอกว า   “ฉันมีอย างนี ้”ไม ได พ ูดว า   ดีกว า 
หรือเลวกวา,  หรือของใครจะถูกกวา,  แมที่สุดแตวาใครจะผิดจะถูก  ก็ไมตองพูด 
กันแลว. 

 
  ทั้งหมดนี้เปนพุทธจริยา  โดยหัวขอท่ีวา  ทานเปนอะไรแกพวกอัญญเดียรถีย 

ทั้งหลาย.  การบรรยายพระพุทธจริยาในวันนี้  ก็สรุปความไดอยางนี้  ใหพูดไปจน 
อาตมาตายก็ไมจบ.  เร่ืองพระพุทธคุณหรือความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจามีมากมาย 
เหลือเกิน  ยิ่งเอามาอธิบายใหเปนเรื่องละเอียดละออออกไปแลว  ก็ยิ่งพูดกันไมหวาดไหว 
จึงพูดไดแตใจความ,  ระลึกนึกถึงคาถาของปูยาตายายแตงไวครั้งไหนกันก็ไมรูวา  
สหสฺส  สีเส  สเจ  โกโส  สีเส  สีเส  สตํ  มุกฺขา  ฯลฯ  นั้นกันอีกครั้งหนึ่ง  วาถาสมมติ 
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พระพุทธเจาทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๕๓

วาบุรุษคนหนึ่ง  มีศีรษะ  ๑๐๐๐  ศีรษะ  ใน  ๑  ศีรษะมี  ๑๐๐  ปาก  ใน  ๑๐๐  ปาก  
มี  ๑๐๐  ลิ้น  แตละลิ้นบรรยายไปตลอดเวลา  ๑  หมื่นป  ก็ไมสามาระจะพรรณาคุณของ 
พระผูมีพระภาคเจานั้นใหครบถวนได.  นี่เปนอันเลิกกัน,  เปนอันวา  ยอมรับวา 
พรรณนาไมไหวโดยรายละเอียด.  แตถาวาโดยหลักโดยหัวใจแลว  ก็พรรณนาไดเปน 
เรื่อง  ๆ  ไป  ซึ่งจะไดพยายามเลือกสรรเอาพรรณนากันคราวละ  ๒-๓  เรื่อง  จนเพียงพอ 
แกความตองการ. 

 
 
  สําหรับวันนี้  ก็ยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้  ขอนิมนตพระสงฆทั้งหลาย

สวดคําสรรเสริญพระคุณของพระองคตามที่เคย. 
 

 
---------------------- 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๖ 
พระพุทธเจาทานทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น  (ตอ) 

 
 

  -๖- 
 

เสารที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๕ 
 

ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 

การบรรยายเรื่องพระพุทธจริยา 
ไดดําเนินมาถึงครั ้งที ่  ๖   ในครั้งนี ้.  
ขอทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
วาขอความทั ้งหลายที ่นํามากลาวนี้  
มิไดกลาวในฐานะเปนพระพุทธคุณ 
เปนตนโดยตรง  ;  มุงหมายแตจะกลาว 
ในฐานะเปนพระพุทธจริยา   ที ่ต อง 
ศ ึกษาแ ล ะ เ อาอย า ง   นี ้เ ป นส วน 
สําคัญ.  แตการที่ทานผูใดจะรับเอา 
ฐานะอย า ง ไ รนั ้น ก ็ย อมกระทํา ได  
แลวแตวาจะมองเห็น 

 
 
 
 

๑๕๔ 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๕๕

กันแงไหน,  แตสวนใหญนั้นขอใหสนองความประสงคของอาตมา  ในขอที่วา 
จะแสดงพระพุทธจริยา,  พุทธจริยาเปนสิ่งที่เราจะตองทราบตองเขาใจ  นั้นก็จริงแลว  ;  
แตวาเปนสิ่งที่ตองประพฤติตาม  ขอใหสนใจในสวนนี้  ซึ่งรูสึกวายังบกพรองอยู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธจริยา  ที่เกี่ยวกับเดียรถียอื่น  ซึ่งจะไดกลาวตอในวันนี้. 

 
 เรื่องนี้มีขอสังเกต  ที่จะตองสังเกตกันอยูวา  พวกเราสมัยนี้มักจะดูหมิ่น 

พวกอื่น  คือลัทธิอื่น  หรือศาสนาอื่น,  อยางนี้ไมใชพุทธจริยา.  เพราะวาเทาที่ 
ไดตรวจสอบดู  ในพระบาลีทั้งหมดแลว  ไมมีสวนใดที่จะแสดงใหเห็นวา  พระพุทธองค 
มีพระพุทธประสงคที่จะย่ํายีลัทธิอื่นหรือศาสนาอื่น.  แมวาในบางครั้งจะมีการพูดจาชนิดที่ 
เปนการตอสูหรือหักลางกันโดยตรง,  ก็มิไดมีความมุงหมายที่จะทําลายผูอื่น  ;  แตมี 
ความมุงหมายที่จะชวยผูอื่น. 

 
  อยางในครั้งที่แลวมา  ไดแสดงใหเห็นอาการบางอยาง  ที่ทรงกระทําไป 

เพื่อชวยเหลือลัทธิอื่น  ;  เพระวาการทําลายผูอื่นไมมีประโยชนอะไร  ;  แตการ 
ทําใหผูอื่นมีความเขาใจอันถูกตอง  เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิ  มาเปนสัมมาทิฏฐินั้น 
มีประโยชนเหลือที่จะกลาวได.  เราอยูในโลกนี้คนเดียวไมได  เราตองอยูกับเพื่อน.  
ถาเพื่อนของเราเปนคนพาลเราจะทําอยางไร?  เราควรจะฆาเขาเสียใหหมด,  หรือวา 
เราควรจะชวยใหเขากลายเปนคนดี.  ถาดูตามพระพุทธจริยาเหลานี้แลว  จะเห็นชัดวา 
ทรงมุงหมายที่จะชวยใหคนผิดกลายเปนคนถูก.  อยางนี้มันมีประโยชน  การทะเลาะ 
วิวาทกัน  ทําลายลางกัน  นั้นไมมีประโยชน.  นี่คือพุทธจริยาที่จะตองระลึกนึกถึง 
และเอาอยาง. 

 
  เราจะตองศึกษาจากพระบาลีโดยตรง  จึงจะพบขอเท็จจริงอันนี้.  แตถา 

เราศึกษาจากอรรถกถาหรือจากฎีกาเปนตนแลว  เราจะพบอีกอยางหนึ่ง  คือ  พระอรรถ- 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๖ ๑๕๖

กถาจารย.  ฎีกาจารยเหลานั้น  ชอบดูถูกผูอื่น  จะกลาวไปในลักษณะที่พวกอื่นไมมี 
อะไรดี  แมแตสักนิดเดียว  มุงหมายไปเสียอยางนี้  ;  นี้ไมตรงตามพระพุทธประสงค 
พระพุทธประสงคนั้นมีแตที่จะชวยใหเขาเขาใจถูก  ;  และก็ไมทรงรังเกียจแต 
ประการใด.  แมในเรื่องที่ถกเถียงกันมาหยก  ๆ  ในฐานะเปนปฏิปกษตอกัน  เมื่อได 
ทําความเขาใจกันแลว  ก็กลายเปนมิตรกัน.  เขาก็นิมนตพระพุทธองคใหไปฉัน 
ภัตตาหารที่สํานักของเขา  ;  แมวาสํานักนั้นจะเปนอเจลกนิคัณถบุตร  ซึ่งเปนขาศึกกัน 
อยางรายแรง  ตามที่ปรากฏชัดอยู  นี้คือพระพุทธจริยา  ซึ่งจะไดแสดงดวยพระบาลี 
สูตรใดสูตรหนึ่ง  ตามสมควรแกโอกาส. 

 
๑.  เรื่องตองมีอะไรที่เปนตัวตน  จึงจะประสบบุญ-บาป  ได 

 
ในว ันนี ้จะได แสดงด วยส ูตรที ่ชื ่อว า   จ ูฬส ัจกส ูตร   ในม ัชฌ ิมน ิกาย 

มูลปณณาสก.  นิครนถชื่อวาสัจจกะ  เปนคนที่มีชื่อเสียง  ;  ถาอยางสมัยนี้ก็ตองเรียกวา 
เปนนักโตวาทะอยางที่ไมมีใครจด,  บาลีเขาเรียกวา  ภสฺสปฺปวาทิโก.  ภสฺสปฺปวาทิโก 
นี้เปนคําเรียกชื่อของผูที่พูดเกง  มีชื่อเสียงทั้งบานทั้งเมือง.  นิครนถคนนี้  นอกจาก 
จะเปนนิครนถแลว  ยังเปนผูที่พูดเกง  จนคนทั้งบานทั้งเมืองยอมรับเปน  ปณฺฑิตวาโท 
ที่เขาถือวา  มีวาทะเปนบัณฑิต  พูดแลวนาฟงไปหมด,  สาธุสมฺมโต  พหุชนสฺส 
-อันมหาชนทั้งหลายยกยองวาเปนคนเลิศในเรื่องนี้. 

 
  ทีนี้เขาก็โออวด  ซึ่งเปนการโออวดดวยความสําคัญผิด  ในเมื่อไมมีใครจะ 

มาเปนคูตอสู,  เขาเที่ยวโออวด  อยูเปนประจําวา  :  ไมมีสมณพราหมณผูใด 
ไมมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะผูใด  ที่ถูกเราโตดวยวาทะแลวจะไมสะทกสะทาน 
จนไมมีเหงื่อออกจากรักแรนั้น  เปนไมมี  เพราะวาแมแตเราจะพูดกับเสา  เสาก็ยัง 
หวั ่นไหว  ฉะนั ้นจะปวยกลาวไปไยถึงการที ่จะพูดกับมนุษย  ซึ ่งจะตองมีความ 
หวั่นไหว  สะทกสะทานตั้งตัวไมติด  มีเหงื่อไหลจากรักแร.  นี่เปนสํานวน  
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๕๗

โดยตรงในพระบาลี.  ลองจํากันไวบางก็คงจะมีประโยชน  มันก็เปนเรื่องเหมือน  ๆ  
กับเดี๋ยวนี้  ใครถาถูกโตจนไมมีคําพูดจะพูดไดแลว  ก็มีเหงื่อไหลจากรักแร  ;  
เพราะวาละอายมาก  หรืออะไรทํานองนั้น,  นิครนถคนนี้เขาเที่ยวประกาศอยางนี้. 

 
  วันหนึ่งเขาเที่ยวไปดวยกิจธุระ  หรือบิณฑบาตก็ไมแน  ;  แลวก็ไดพบสาวก 

ของพระผูมีพระภาคเจาคือพระอัสสชิ.  พระอัสสชินี้  ตามที่เราไดทราบก็เคยทําอะไร 
ที่เรียกวาโดงดังมาหลายครั้ง  เชนครั้งที่ทําใหพระสารีบุตร  พระโมคคลานะ  เขามาสู 
ศาสนานี้ก็เพราะพระอัสสชิ.  แลวก็มีครั้งอื่นอีกหลายครั้ง  ที่อานพบ,  และครั้งนี้ 
เผอิญวามาพบกับนิครนถคนนี้เขา.  นิครนถคนนี้ก็ถามพระอัสสชิวาพระศาสดาของทาน 
แสดงธรรมอยางไร?  จําแนกธรรมอยางไร?  อนุสาสนีที่เปนไปมากในหมูสาวกของ 
พระศาสดาของทานนั้น  มีอยูอยางไร? 

 
  พระอัสสชิทานก็ตอบตามตรงอยางลูกศิษยที่ซื่อสัตย  ตออาจารยวา  :  พระ 

ผูมีพระภาคเจายอมแสดงธรรมวา  :  รูป  อนิจฺจํ  เวทนา  อนิจฺจา  สฺา  อนิจฺจา 
สงฺขารา  อนิจฺจา  วิูาณํ  อนิจฺจํ,  นี่ชุดหนึ่งอนิจจัง.  แลวก็  รูป  อนตฺตา  เวทนา 
อนตฺตา  สฺา  อนตฺตา  สงฺขารา  อนตฺตา  วิฺาณํ  อนตฺตา  ;  นี้ก็อีกชุดหนึ่ง. 
เปน  ๒  ชุด  ชุดแรกเรียกอนิจจัง  ชุดหลังเรียกอนัตตา. 

 
  สัจจะนิครนถ  นั้นเขาก็อวดดีขึ้นมาทีเดียววา  :  ไดฟงอยางนี้ไมดีเสียแลว,  

ไดฟงเรื่องไมดีเสียแลว,  ถาอยางไรเราจะไปพบพระสมณโคดม  จะสนทนากัน 
แลวจะเปลื้องพระสมณโคดม  ใหออกจากทิฏฐิอันลามกเสีย.  นี่เขาใชคําวาอยางนี้  :  
อปฺเปวนาม  ตสฺมา  ปาปกา  ทิฏคตา  วิเวเจยฺยาม  –ถาอยางไรฉันจะชวยเปลื้อง 
พระสมณโคดมออกเสียจากทิฏฐิอันลามก  ;  ดูความโอหังของเขาซิ. 
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นิครนถผูนี้ก็เลยไปชักชวนพวกกษัตริยลิจฉวีถึงในที่ประชุม.  กษัตริยลิจฉวี 
กําลังประชุมกัน  ดวยกิจธุระการบานการเมือง  ;  ในระหวางประชุมน้ี  สัจจกะนิครนถ 
เขาก็ไปชวนพวกกษัติรยลิจฉวีวา  มาไปดวยกัน  ไปหาพระสมณโคดม.  ถา 
พระสมณโคดมยังยืนยันอยู  เหมือนที่สาวกองคนั้นกลาวแลว.  ฉันจะลากถอยคําของ 
พระสมณโคดม  มาตามคําพูดของฉัน,  ลากไปลากมา  เหมือนคนแข็งแรง  จับแกะ 
ขนยาว  ลากไปลากมาขางซายขางขวา,  หรือวาเหมือนคนแข็งแรงซักเสื่อในแมน้ํา 
จับสายไปสายมา,  หรือวาเหมือนนักเลงกินเหลา  ยกถวยเหลาขึ้นกวัดแกวง  แกวงไป 
แกวงมา,  หรือวาเหมือนชางลงไปเลนน้ําในสระบัว  ถอนสายบัวขึ้นมากวัดแกวง 
แกวงไปแกวงมา.  ฉันจะลากถอยคําของพระสมณโคดม  ใหมาตามถอยคําของฉัน 
เหมือนอยางนี้.  มา  ไปดวยกันเถิด,  เขาชวนกษัตริยหนุม  ๆ  ลิจฉวีตั้ง  ๕๐๐  องค 
ใหตามไปดูเขาจะโตวาทะกับพระสมณโคดม. 

 
 
  พวกกษัตริยลิจฉวีหนุม  ๆ   ตั้ง  ๕๐๐  นั้น  เกิดแบงเปน  ๒  พวก  :  พวกหนึ่ง 

ก็วา  วันนี้พระสมณโคดมทาจะแยแลว,  พวกหนึ่งก็วา  วันนี้สัจจกะนิครนถจะฉิบหาย 
แลว.  ไมมีใครแนใจอยางใดไดทั้งหมด,  เกิดแบงกันออกไปเปนสองพวกอยางนี้ 
แลวก็พากันไปยังปามหาวัน  ที่พระพุทธเจาประทับอยู. 

 
 
  เมื่อไดพบทักทายปราศัยตามธรรมเนียมแลว  สัจจกะนิครนถก็ขอโอกาส 

เพื่อจะถามปญหา.  นี้เปนธรรมเนียม,  แมจะเปนขาศึกกันอยางไร  อะไรก็ตามเถอะ 
ถาจะถามอะไร  หรือจะโจททวงอะไร  เขาก็จะตองขอโอกาสกอนทั้งนั้น  ถาเขา 
ไมใหโอกาสแลว  เปนไมถาม.  นี้ก็เปนลักษณะสุภาพบุรุษอยางยิ่งซึ่งเราควรจะถือ 
เปนกฎเกณฑดวย,  หรือวาเปนพุทธจริยาดวย.  เหมือนอยางวาภิกษุจะโจทอาบัติแก 
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ภิกษุรูปหนึ่ง  ก็ตองขอโอกาสกอน  ;  ถาเขาไมใหโอกาสก็โจทไมได  ก็ตองทํากัน 
อยางอื่น,  ตอเมื่อเขาใหโอกาสแลวจึงจะโจทอาบัตินั้น.  นี่มีความเปนผูดีถึงขนาดนั้น 
ในระเบียบวินัยในศาสนานี้.  แมเรื่องนี้มันเปนเรื่องกวางออกไปถึงระหวางศาสนา 
เขาก็ยังทํากันอยางนี้  :  ตองขอโอกาส,  ไดรับโอกาส  คืออนุญาตแลว  จึงจะพูด 
หรือจึงจะถาม. 

 
  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงใหโอกาสแลว  เขาก็ถามเพื่อจะใหเกิดการ 

ยืนยันขึ้น  :  เขาทูลถามพระพุทธเจาวา  ทรงสอนสาวกอยางไร?  อนุสาสนีที่ 
เปนไปมากในพระสาวกนั้นเปนอยางไร?  พระพุทธเจาทานก็ตรัสตอบตรง  ๆ  
เหมือนกับที่พระอัสสชิวา  เมื่อตะกี้นี้  :  ขันธทั้ง  ๕  เปนอนิจจังขันธทั้ง  ๕  เปน 
อัตตานั้น. 

 
  ทีนี้นิครนถนี้เขาก็พูดขึ้นตามแบบของผูที่เปนผูฉลาด  หรือเปนนักพูด  หรือ 

เปนอะไรชั้นดี.  นี่ขอใหสังเกตไวดวย.  เมื่อพระพุทธเจาตรัสอยางนั้นแลวเขาก็ 
ทูลขึ้นวา  :  อุปมายอมแจมแจงแกขาพระองค  ขาพระองคขออุปมาจะไดไหม?  
พระพุทธเจาก็วา  เอาซิ.  สัจจกะเขาก็ทูลวา  :  พืชพันธุธัญญาหารในโลกทั้งหลายนี้ 
มันตองอาศัยแผนดิน  มนุษยทั้งหลายในโลกนี้  จะทํากิจการงานใด  ๆ  ก็ตองยืนบน 
แผนดิน  ;  ก็แปลวาสิ่งทั้งปวงจะตองมีรากฐาน  มีฐานสําหรับยืน  จึงจะทําสิ่งตาง  ๆ  ได,  
หรือจะเจริญงอกงามอยูได  นี้ฉันใด,  นี้อุปมา. 

 
  ทีนี้เขาก็อุปมัยวา  รูปตฺตายํ  ปูริสปุคฺคโล  -บุรุษบุคคลน้ีตองมีรูปเปน 

ตัวตน,  รูเปปติฏาย  -ไดตั้งอาศัยในรูปแลว,  ปฺุ ํ  วา  วปฺุ ํ  วา  ปสวติ  
-จึงจะไดประสบบุญบาง  ประสบบาปบาง  แลวแตกรณี.  ในเรื่องรูปก็กลาวอยางนี้ 
ในเรื่องเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อีก  ๔  อยาง  ก็กลาวอยางนี้  :  วาบุรุษ 
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บุคคลนี้จะตองมีรูปเปนอัตตา  คือมีรูปเปนตัวตน  หรือวามีเวทนาเปนตัวตน  มีสัญญา 
เปนตัวตน  มันไดอาศัย  หรือตั้งอาศัยอยูบนอันนี้  ที่เปนตัวตนแลว  จึงจะทําสิ่งที่เปนบุญ 
หรือเปนบาปได. 

 
 
  ก็ลองคิดดูตอนนี้ที่วา  :  เปนถอยคําที่มีความหมายอยางไร?  นี้เปนคําพูด 

ของฝายอัญญเดียรถีย  หรือฝายลัทธิอื่น  เขาพูดอยางนี้,  มายืนยันกับพระพุทธเจา 
เลยวา  :  ถาไมมีอะไรเปนที่ตั้งแลว  คนเราจะทําอะไรที่เปนบุญและเปนบาป 
ไดอยางไร?  ใหรูไววานี้ฝายเดียรถียพูด.  แตแลวทําไมมันประหลาดที่วามาตรงกับที่ 
พุทธบริษัทแทบทุกคน  เวลานี้ในเมืองไทยนี้  ก็ยังคิดอยางนี้,  ยังคิดอยางที่เดียรถียพูด 
วาตองมีตัวตนซิ  มันจึงจะทําอะไรเปนบุญเปนบาปของตนได.  ถาไมมีตัวตน 
แลว  จะทําบุญทําบาปไดอยางไรกัน.  นี้ไมใชแกลงดาพวกเรา  เปนแตเพียงแนะใหดู 
ขอเท็จจริงวา  ในประเทศไทยเรานี้  ก็ยังมีความเห็นวา  มันตองมีตัวตนอยู  มันจึง 
จะทําอะไรไดเปนของตน  คือเปนบุญก็ตาม  เปนบาปก็ตาม,  พุทธบริษัทในเมืองไทย 
ทําไมจึงไปพูดตรงกับอัญญเดียรถีย  คือ  สัจจกะนิครนถนี้.  แลวปญหามันอยูที่ 
ตรงไหน?  สําหรับในครั้งพุทธกาล  ปญหานั้นมันก็อยูตรงที่วา  นั้นเปนคําพูดของ 
นิครนถ  เปนมิจฉาทิฏฐิ. 

 
 
  พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  อาว,  ถาอยางนั้นทานถือวา  รูปเปนตัวตนของเรา 

ดังนั้นหรือ?  แลวเวทนาเปนตัวตนของเรา  สัญญาเปนตัวตนของเรา  ฯลฯ  ถามทั้ง  
๕  ขอ  วาเปนดังนั้นหรือ?  สัจจกะนิครนก็วาอยางนั้นทั้ง  ๕  ขอ,  สัจจกะนิครนถ 
เขาก็รับยืนยันวา  เขาวาอยางนั้น,  และวาคนทั้งเมืองเขาก็กลาวกันอยางนั้น.  นอกจาก 
สัจจะนิครนถจะอางวานี้เปนคําพูดของตน  แลวยังกลาววาคนทั้งเมืองเขาก็ยังวากัน 
อยางนี้.  ทีนี้พระพุทธเจาทานมีโวหารอยางไรก็ลองฟงดู. 
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พระพุทธเจาตรัสวา  อยาไปพูดถึงคนทั้งเมืองใหเสียเวลา  วาแตตัวเองเถอะ 
มีความเห็นวาอยางไร?  พระพุทธเจาทานก็ตรัสใหยืนยันทีละอยางอีกครั้งหนึ่ง  วารูป 
เปนตัวตนหรือ?  นิครนถนี้ก็ยืนยันวารูปเปนตัวตน.  เวทนาเปนตัวตนหรือ?  ก็ยืนยัน 
วาเวทนาเปนตัวตน  จนครบทั้ง  ๕  ขันธ. 

 
  ตรงนี้ก็เปนพุทธจริยา  สําหรับอาตมารูสึกวาอยางนั้น  ไมมากก็นอย,  หรือ 

วาจะพูดอะไรก็อยาใหมันคลุมเครือ  พรวดพราด  ผลุนผลัน  ;  ตองใหมันหนักแนน 
แนวแน  ยืนยัน  กันอยูทุกคํา  อยาใหดิ้นได  จนเปนอันวาเขาจะบิดทีหลังไมได  ;  
เพราะคอยใหยืนยันคําพูด  ตามที่เขาจะพูดนั้นอยูเสมอ. 

 
  ทีนี้ก็ถึงทีที่พระพุทธเจาทานจะตองตรัสบาง  แลวทานตรัสอยางไร,  ทาน 

มีพระปญญาคุณอันสูงสุดอยางไรที่เราพูดกันแตปากนั่น.  พระพุทธเจาทานตรัสใน 
ลักษณะเหมือนกับตีวงลอมเขามา  ๆ,  แลวจึงตรัสวา  :  ดูกอน  อัคคิเวสสนะ  ;  คนนี้ 
เขาชื่อสัจจกะ  แตเขามีแซหรือโคตานามสกุลวา  อัคคิเวสสนะ,  เขาทักกันดวยชื่อแซ 
ชื่อสกุลท้ังนั้น.  ดูกอน  อัคคิเวสสนะ,  ทานเห็นพระราชาชนิดไดมุรธาภิเศก  เชน 
พระเจาอชาติสัตตุ  พระเจาปเสนทิ  เปนตน  มีอํานาจสามารถที่จะฆาคนที่ควรฆา  หรือ 
ริบทรัพยคนที่ควรริบทรัพย  หรือเนรเทศคนที่ควรจะเนรเทศใชไหม?  ใคร  ๆ  ก็รูวา 
พระราชาครองบานเมืองไหน  ครองประเทศ  แลวก็สามารถที่จะฆาคน  หรือวา 
ริบราชบาตรคน  หรือวาเนรเทศคน. 

 
  สัจจกะก็ตองตอบวา  :  โอย  !  อยาวาถึงพระราชาชั้นนั้นเลย  แมแตคณะ 

พระราชา  คือ  พระราชาเล็ก  ๆ  ไมไดมุรธาภิเศกอะไร  เชนพวกมัลละ  พวกลิจฉวีอยางนี้ 
ก็เปนพระราชาคณาธิปไตยไมใชพระราชาเผด็จการองคเดียว,  แมแตพระราชาคณะ 
เล็ก   ๆ อยางมัลละอยางลิจฉวี  นี้ก็ยังสามารถที่จะฆาคนได  ริบทรัพยได  เนรเทศได  ;   

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 พุทธจริยา  ตอนที่  ๖ ๑๖๒

แลวทําไมพระราชาอยางพระเจาปเสนทิ  หรือพระเจาอชาตสัตตุจะทําไมได.  นี่สัจจกะ 
เขาก็วาอยางนี้. 

 
  พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  :  อาว,  ถาอยางนั้น  อัคคิเวสสนะ,  ทานจะวา 

อยางไร?  ทานจะสั่งบังคับรูปน้ีวา  รูป  เม  อตฺตา  -วารูปจงเปนรูปของเราเถิด  ดังนี้หรือ?  
ก็ไม.  วตฺตติ  เต  ตสฺมึ  รูเปวโส  -อํานาจของทานเปนไปในรูปน้ี  วาจงเปนไปอยางนี้ 
จงอยาเปนอยางนั้น  ดังนี้หรือ?  ทีนี้เขาก็นิ่งเสีย  ;  พอเห็นทาวามันไปไมรอดแลว 
เขาก็นิ่งเสีย.  พระพุทธเจาก็ตรัสถามซ้ําอีกวา  ทานมีอํานาจที่จะสั่งบังคับรูปนี้วา 
รูปจงเปนอยางนี้,  จงอยาเปนอยางนั้น  ดังนั้นหรือ?  เขาก็ยังนิ่งเสีย  ;  นี่เริ่ม 
จะจนแตม  เขาก็นิ่งเสีย  ;  เลนไมซื่อแลว.  พอเห็นทาวาตัวเองจะเสียทาแลวก็นิ่งเสีย. 

 
  ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  :  อัคคิเวสสนะ,  เวลานี้เปนสําหรับพูด 

ไมใชเวลาสําหรับน่ิง.  นี้แปลมาตามตัวเลย  เพื่อใหรูจักพระพุทธเจาของเราดีขึ้น.  
ผูใดไมตอบปญหาที่ตถาคตถาม  ชอบดวยเหตุผลถึง  ๓  ครั้งแลว  ศีรษะของผูนั ้น 
มันจะแตกเปน  ๗  เสี่ยง.  ที่วาปญหาที่ชอบดวยเหตุผล  ก็แปลวาเปนปญหาที่เปดเผย 
ที่ตรงไปตรงมา  ที่เรียกวา  fair  play  อยางที่สุดแลว,  ซึ่งควรจะตอบไดตามเหตุผล 
แลว  ;  แลวก็ไมยอมตอบ  มานิ่งเสียอยางนี้  ถาถามถึง  ๓  คร้ังแลวไมตอบ  ศีรษะจะแตก 
เปน  ๗  เสี่ยง. 

 
  ขอความในบาลีกลาววา  ตอนนั้นสัจจกะเห็น  เพียงสัจจะกับพระพุทธเจา 

เพียง  ๒  คนเทานั้น,  หรือจะมุงหมายเพียงวาสัจจกะเทานั้นเห็น  วาวัชรปาณีถืออาวุธ 
วัชระน้ันมาเงื้ออยูบนศีรษะแลว,  และมีทีทาวา  ถาแกไมตอบปญหานี้  จะผาศีรษะแก 
ดวยวัชระนี้ใหแตกเปน  ๗  เสี่ยง.  ขอความวาอยางนี้ตรง  ๆแตวาจะแปลขอความนี้ 
เปนธัมมาธิษฐานอยางไรก็ได.  แมที่สุดแตเราจะแปลวา  สัจจกะเขาเกิดความรูสึก 
ขึ้นมาวา  ไมตอบไมไดแนแลว,  จะตอบก็ไมรูจะตอบอยางไร  ;  ก็จะหมายความวา 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๖๓

ยอมแพ  ในใจมันรูสึกยอมแพ,  แลวก็รูสึกวาไมมีที่พึ่งไหนแลว  นอกจากเอา 
พระพุทธเจานั้นเองเปนที่พึ่ง.  ฉะนั้นจึงทูลวา  “ขอพระโคดมจงถามใหมเถิด”  
ขอใหตั้งคําถามใหมเถิด,  ก็คือคําถามซ้ํานั่นแหละ. 

 
  พระพุทธเจาจึงถามซ้ํา  :  ถาวารูปเปนของเรา  อํานาจของทานเปนไปในรูป 

นั้นวา  รูปจงเปนอยางนี้เถิด  รูปอยาไดเปนอยางนั้นเลยดังนั้นหรือ?  เขาก็บอกวา 
หามิไดพระเจาขา,  คือยอมรับแลวและนิ่งไมไดตองพูด.  แลวถามเรื่องเวทนาอีก 
เวทนาเปนของเรา,  ถาอยางนั้นละทานก็สั่งบังคับไดวา  เวทนาจงเปนอยางนี้  เวทนา 
จงอยาเปนอยางนั้นดังนี้หรือ?  ก็ตอบวาหามิไดพระเจาขา.  ถามไปจนครบทั้ง  ๕  อยาง 
จนกระทั่งวิญญาณ. 

 
  พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  อาว,  ไปคิดดูใหดีซิ,  คําทีแรกกับคําทีหลัง 

ของทานไมตรงกันเสียแลว.  นี่พระพุทธเจาทานไมไดดาใคร,  หรือไมไดรุกรานใคร 
ใหหยาบคาย  ;  ทานจะมีมรรยาทตามแบบของทานอยางนี้.  ฉะนั้นเราควรจะถือวา 
นี้เปนพระพุทธจริยา  ;  วาเราจะไมรุกรานคนที่เพลี่ยงพล้ําเสียทา,  หรือรุก 
เขาไปเสียใหตายเลยอยางนี้.  นี้ก็เรียกวารุกถึงที่สุด  แตดวยอากัปกิริยาวาจาที่สุภาพ. 

 
  ทีนี้ก็ตรัสตอไปวา  :  อัคคิเวสสนะ,  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  คราวนี้เขา 

ก็ตองตอบวาไมเที่ยง.  เพราะอะไร  ๆ  มันมาในรูปน้ีหมดแลว.  เวทนาเที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง?  ก็ไมเที่ยง.  สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนสุขหรือเปนทุกข?  มันก็เปนทุกข.  
แลวเมื่อไมเที่ยงและเปนทุกขแลวก็ควรหรือท่ีจะไปถือ  จะไปตามเห็นวา  นั่นเปนของเรา 
นั่นเปนเรา,  นั่นเปนตัวตนของเรา?  เขาก็ตอบวา  หามิไดพระเจาขา,  เปนอยางนั้น 
ไมไดพระเจาขา. 

 
  นี่ก็แปลวาหมดทาแลว  คือเปนอันเด็ดขาดลงไปแลววาเขาแพ  ๑๐๐  เปอร- 

เซ็นต  ทีนี้พระพุทธเจาจะตรัสอยางไรตอไป  ลองคิดดูซิ. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๖ ๑๖๔

ทีนี้ทานก็ทรงปดรายการ  คือวารุกอยางแบบรุกครั้งสุดทายวา  :  คนที่ 
ติดแนนอยูกับความทุกข  คือแยกกันไมออก  ;  เรียกวา  ทุกฺขํ  อลฺลิโน  -แปลวา 
แยกออกไมไดจากความทุกข,  ทุกฺขํ  อุปคโต  -จมลงไปในความทุกข,  ทุกฺขํ   
อชฺโฌสิโต  -อันความทุกขทวมทับแลว,  แลวยังเห็นสิ่งที่เปนทุกขนั้นวา  นี้เปนอัตตา 
ของเรา  นี้เปนตัวเราหรือน้ีเปนของเรา  ;  คนชนิดนี้จะเรียกวารูทุกข  และทําความทุกข 
ใหหมดสิ้นไปไดหรือ? 

 
  ตรงนี้เดี๋ยวจะฟงไมทันเขาใจ  วาพระพุทธเจาทานทรงย้ําใหเด็ดขาดลงไปวา  :  

คนที่ติดแนนอยูในความทุกข  ฝงอยูในความทุกข  ความทุกขทวมทับอยูอยางนี้ 
แลว  ก็ยังโง.  โงเอาสิ่งที่เปนทุกขนั้นแหละวาเปนของเรา  วานั่นเปนตัวเรา 
วานั่นเปนของเรา  ;  คนชนิดนี้จะเรียกวาเปนคนรูทุกข  คือสามารถทําความทุกขใหสิ้น 
ไปไดหรือ?  สัจจกะนิครนถ  ก็ตองตอบวา  มันไมมีหนทาง  -  ไมมีหนทาง  คือไมมีทาง 
ที่จะเปนไปได. 

 
  ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  ก็ทานนั่นแหละมิใชหรือ  ที่ติดแนนอยู ก ับ 

ความทุกข,  เขาไปสูความทุกข,  อันความทุกขทวมทับอยู?  นี่เขาก็ตองรับวา 
เขาเปนผูที่มีความทุกขทวมทับอยูอยางนี้  เขาก็ไมอาจจะรูทุกข  หรือไมอาจจะทําที ่ส ุด 
แหงความทุกขได. 

 
  พระพุทธเจาทานก็สรุปทายอีกวา  อัคคิเวสสนะเอย,  ตัวทานนั้นเหมือน 

กับคนท่ีมาถากตนกลวยเพื่อจะหาแกน.  เขามาถากตนกลวย  เฉือนตนกลวยเขาไป 
ทีละชั้นทีละกาบ  นี้เพื่อจะหาแกนกลวย,  ทานถากเทาไรหาเทาไร  มันก็ไมพบแกน 
ของตนกลวย,  นี้ฉันใด.  ขอท่ีทานเที่ยวประกาศกองในเมืองเวสาลีวา  “ไมเห็นสมณะ 
หรือพราหมณ  หรืออรหันตสัมมาสัมพุทธะผูใด  เมื่อถูกเรายกวาทะแลวจะไมกระสับ  
กระสาย,  เหมือนที่วาคนแข็งแรงจับแกะขนยาวลากไปลากมา,  หรือวาเหมือน 
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คนแข็งแรงซักเสื่อในแมน้ําลากไปลากมา,  หรือวาเหมือนนักเลงเหลาแกวงถวยเหลา 
หรือวาเหมือนชางสาวสายบัวแกวงสายบัว  ;  และวาที่จะไมสะทกสะทานนั้นเปนไมมี,  
วาแมทานจะพูดกับเสา  เสาก็ยังสะทานหวั่นไหว  ;  จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษย 
ที่จะไมหวั่นไหว  และจะไมมีเหงื่อออกจากรักแร”.  ดังนั้นเดี๋ยวนี้ทานจงดูรักแรของเรา  ;  
พระพุทธเจาก็ทรงแสดงรักแร  หรือจะอยางไรก็คิดเอาเองก็แลวกัน  พระบาลีวาอยางนั้น 
พระพุทธเจาทรงแสดงรักแรของพระองคแกสัจจกะนิครนถวาไมมีเหงื่อ. 

 
  นี้ก็เปนอันวา  หมดทา  หมดโอกาสอะไรที่จะพูด,  นั่งคอตกกมหนา 

ซบเซาอยู  เปนกอนหินไปเลย. 
 
  ทีนี้ก็ถึงบทบาทของพวกหนุม  ๆ   ลิจฉวี  ๕๐๐  ที่ตามไปดวย.  หัวหนาลิจฉวี 

คนหนึ่ง  ชื่อวา  เจาทุมมุกขะ  เจาทุมมุกขะนี้ก็ขอโอกาสพระพุทธเจา  พูดบาง.  เมื่อ 
พระพุทธเจาประสาทโอกาสแลว  เขาก็พูดขึ้นมาวา  อุปมาแจมแจงแกขาพระองคแลว 
พระเจาขา  ขอโอกาสพูด.  พระพุทธเจาบอกวาพูดซิ  เราก็พูดวา  :- 

 
  ที่ริมสระแหงหนึ่ง  เด็กฝูงหนึ่งมันลากปูตัวใหญขึ้นมาบนบกนี้  แลวก็ชวยกัน  

เอากอนดินบาง  กระเบื้องบาง  ทอนไมบาง  ขวางลงไปที่กามปู  ที่มันชูราขึ้นมา.  เขาคง 
หลับตาเห็นภาพพจนอันนี้วา  ปูนี่พอเอาขึ้นมาบนบก  เราจะทําอะไรมัน  มันจะ 
ชูกามราสูงขึ้นเพื่อตอสูง.  ทีนี้เด็กฝูงนั้นก็ใชกอนดินบาง  กระเบื้องบาง  ทอนไมบาง 
ซัดลงไปที่กามปู,  กามหักหมดหลุดหมด  เหลือแตตัวปู,  ขอน้ีเปนฉันใด.  สัจจกะนี้ 
ก็เปนฉันนั้น,  สัจจกะนี้จะไมมีกามชูขึ้นอีกตอไปแลว  จะไมมีโอกาสที่จะชูกาม 
เขามาหาพระองคอีกแลวพระเจาขา. 

 
  ฟงดูมันนาหวัวเต็มที  เขาไมดากันตรง  ๆ ,  แตวามันเจ็บยิ่งกวาดาตรง  ๆ.  

นี่วิธีของผูมีศีลธรรมดี  หรือวาผูเจริญดวยศีลธรรม  ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไมคอยทํากันอยางนี้ 
เขาทํากันดวยความหยาบคายทางกายทางวาจา. 
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  สัจจกะนิครนถก็เลยขอรองวา  เจาทุมมุกขะหยุดพูดเถิด  อยาพูดไปเลย 
ไมมีประโยชนแลว.  ขาพเจาขอโอกาสทูลพระสมณโคดมตอไป,  แลวก็ทูล 
พระพุทธเจาวา  ขาแตพระโคดม  คําพูดของขาพเจาและของปุถุสมณะทั้งหลาย 
เหลาอื่นนั้น  มันเปนวาจาวิลาป  ;  คํานี้ไมรูวาจะแปลออกไปเปนไทยวาอะไรดี  ;  
มันมีความหมายวาเพอคลั่ง  คืออยางคนที่ขี้เมา,  หรือวาคนที่เปนไขหนัก,  หรือวา 
คนที่ไมมีสติสมปฤดี  แลวพูดอะไรออกมา  ;  นี่เขาเรียกวา  วาจาวิลาป.  เดี๋ยวนี้ 
สัจจกะนิครนถยอมรับวา  วาจาทิฏฐิอะไรของเขาที่พูดแตทีแรก  ที่อวดดีสูงสุดแตทีแรก,  
และความคิดเห็นที่วา  รูปเปนอัตตา  เวทนาเปนอัตตา  อะไรก็ดีนี้.  วาจาของเขาเอง 
ก็ดี  ของปุถุสมณะเหลาอื่น  คือวาลัทธิอื่น  อาจารยอื่นที่คลายเขานี้ก็ดี  เปนคําพูดเพอเจอ,  
เพอคลั่ง  ;  จึงขอโอกาสพระพุทธเจา  ทูลถามพระพุทธเจาอีกวา  :- 

 
  ขาแตพระโคดม,  ขอพระองคจงแสดงธรรมเถิด  ดวยเหตุเพียงเทาไรสาวก 

ของพระสมณโคดม  เปนผู ที ่จะควรกลาวไดวา  ไดประพฤติกระทําถูกตองตาม 
คําสั่งสอนของพระโคดม,  เปนผูพนแลวจากความสงสัย  เปนผูพนแลวจากการที่ 
ตองถามผูอื่นวาอยางไร,  เปนผูมีความกลาหาญ  เชื่อความคิดของตนเอง  ไมตอง 
เชื่อตามผูอื่น  อยูในศาสนานี้. 

 
  คําถามนี้คือถามวา  เปนอยางไร  เปนลักษณะไหน  จึงจะเรียกวา 

เปนพระอรหันต?  นั่นเอง  แตไมใชคําวาพระอรหันต  ;  ใชคําวา  “ประพฤติ 
ถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา  อยูเหนือความสงสัย  ปราศจากคําถามที่จะตอง 
เที่ยวถามผูอื่นวา  อะไรเปนอยางไร?  เชื่อตัวเองจนมีความกลาหาญ  ไมตองเชื่อผูอื่น 
อยูในธรรมวินัยนี้”. 

 
  ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  สาวกในศาสนานี้คือในศาสนาของพระองคนี้ 

เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกตองตามที่เปนจริง  ดวย  ยถาภูตญาณทัสสนะ.  อยํ  กิฺจิ   
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รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ.  -เห็นรูปใด  ๆ  ในอดีต  อนาคต  ปจจุบัน,  อชฺฌตฺตํ  วา   
พหิทฺธา  วา  โอฬาริกํ  วา  สุขุมํ  วา  หีนํ  วา  ปณีตํ  วา  ยํ  ทูเร  สนฺติเก  วา  –อยูใน 
ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  ใกลก็ดี  ไกลก็ดี  หยาบก็ดี  ละเอียดก็ดี,  จนกระทั่งวา  สพฺพํ  รูป 
-นั่นสักวารูปเทานั้น  เนตํ  มม  -นั่นมิใชของเรา,  เน  โส  หมสฺมิ  -นั่นมิใชเรา  
น  เม  โส  อตฺตา  -นั่นมิใชอัตตาของเรา.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนี้ไปจนครบ  
๕  อยาง  คือทั้ง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณดวย  :  วาสาวกของเราในศาสนานี้ 
เห็นอยูดวยปญญาอันชอบ  ตามที่เปนจริง  อยางนี้  ดังนั้นจึงกลาวไดวา 
เขาประพฤติถูกตองตามคําสั่งสอน  พนความสงสัย  ไมตองเชื่อผูอื่น. 

 
  สัจจกะก็ถามคําถามสุดทายวา  ดวยเหตุเพียงเทาไร  ภิกษุจึงไดชื่อวาเปน 

พระอรหันต  ปลงภาระแลว  สิ้นสังโยขนแลว  สิ้นภพแลว  เพราะมีความรูชอบ? 
 
  พระพุทธเจาก็ยังตรัสอยางนั้นอีกวา  :  ภิกษุมีความเห็นตอรูปเปน 

อนัตตา  เวทนาเปนอนัตตา  สัญญาเปนอนัตตา  สังขารเปนอนัตตา  วิญญาณเปน 
อนัตตา.  ที่วาเห็นในที่นี้  คือเห็นดวยความรูสึกมิใชเห็นดวยอานหนังสือ  ;  
เพราะเห็นอยางนั้น  ก็มีจิตหลุดพน  ไมยึดมั่นในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร 
ในวิญญาณนั่น  จิตหลุดพนเพราะเห็นอยางนั้น  จนกลาวไดวาอริยสาวก  มีองค  ๓  คือ  :- 

 
  ๑.  ทัสสนานุตตริยะ  ไดเห็น  ไดมีทัศนะในสิ่งที่ประเสริฐสูงสุด  ไมมีอะไรยิ่งกวา. 
  ๒.  ปฏิปทานุตตริยะ  ก็ไดปฏิบัติในการปฏิบัติที่สูงสุด  ไมมีอะไรยิ่งกวา. 
  ๓.  วิมุตตานุตตริยะ  ก็ไดหลุดพนแลว  ในความหลุดพนที่ไมมีความหลุดพนอื่น 

ยิ่งกวา,  แลวก็เห็นตอไปวา  พระศาสดาของฉัน  พระศาสดาของเรานี่  รูขอน้ีแลว 
จึงสอนขอนี ้  ฝกตนมาในขอนี ้ไดแลว  จึงฝกผู อื ่นในขอนี ้  พนพิเศษในขอนี ้แลว 
จึงสอนผูอื่นใหพนพิเศษในขอน้ี. 
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 พุทธจริยา  ตอนที่  ๖ ๑๖๘

  นี่คือคําตอบของพระพุทธเจา  ทานตรัสตอบแกนิครนถ  ที่ถามวาในศาสนานี้ 
ดวยเหตุเพียงขอใด  จึงจะไดชื่อวาเปนผูพนถึงที่สุด. 

 
  สัจจกะนิครนถก็ลุกขึ้นเฉวียงบา  สารภาพขอโทษ.  ขอโทษนี้คือการ 

เปดเผยตัวเองประจานตัวเอง  ดังที่เขาเรียกวาแสดงอาบัติอยางนั้น  ;  แตนี่มันไมใช 
เรื่องแสดงอาบัติ  แตมีความหมายเหมือนกัน  คือประจานตัวเองถึงที่สุด  วาไดทําผิด 
ไปแลว  :  วาขาพระองคเปนผูมีปกติ  กําจัดคุณของผูอื่น,  ขาพระองคเปนผู 
คะนองวาจา.  นี่สารภาพวาเขาเปนคนเลว  ดีแตจะคอยเกียดกันความดีของผูอื่น,  
แลวเปนผูคะนองวาจา  คือพูดไปดวยความคะนอง. 

 
  เขามองเห็นแลววา  เดี๋ยวนี้เขาเปนผูผิด.  คําพูดทั้งหลายเปนเพียงความ 

คะนอง,  แลวก็ยังกลาวในครั้งสุดทายวาเปนผูยอมแพ,  คือเขาพูดดวยอุปมาวา 
บุรุษบุคคลเผชิญหนากันกับชางที่ซับมัน,  หรือวากองไฟอันลุกลามใหญ,  หรือวา 
งูพิษท่ีรายกาจ  ก็ยังมีทางเอาตัวรอดได  ;  แตบุคคลมาเผชิญกันกับพระสมณโคดมแลว 
ไมมีทางเอาตัวรอดไดเลย  ;  เขากลาวเองอยางนี้. 

 
  ขอความที่กลาวนี้มีความหมายในทางธรรมะวา  คนอวดดีที่มาประสบกับ 

พระพุทธเจานี้  ไมมีทางที่จะรอดไปได,  ไปเผชิญกับชางซับมัน  หรือวากองไฟ 
ที่ไหมลุกลามมาอยางใหญหลวง  หรือวางูพิษอันรายกาจเปนพญานาค  ก็ยังหวังวา 
จะหนีรอดไปไดบาง,  แตมาเผชิญกับพระสมณโคดมแลว  ไมมีทางที่จะหนีรอดเลย.  
สัจจกะนิครนถขอนิมนตพระสมณโคดมฉันภัตตาหารในวันพรุง  ณ  สํานักแหงนิครนถ.  
พระพุทธเจาก็ทรงรับนิมนตดวยการนิ่ง  ;  แลวก็ไปฉันในสํานักของนิครนถ  คือคน 
ที่เปนขาศึกศัตรูกันหยก  ๆ  นี่  ในวันรุงขึ้น. 

 
  นี้คือพุทธจริยาเรื่องนี้  คนอื่นจะมองกันในแงอื่นอยางไรก็ตามใจ  ก็เปน 

พระพุทธคุณ  เปนปญญาคุณ  เปนเมตตาคุณ  เปนอะไรกันอยางใหญหลวง.  เดี๋ยวนี้ 
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อาตมาจะขอรองใหมองกัน  ในแงที่วาเปนพุทธจริยาวาพระองคทรงประพฤติอยางไร 
ตอบุคคลซึ่งเปนขาศึกศัตรู. 

 
  เดี๋ยวนี้เราไมไดประพฤติตอศัตรู  ดวยสิทธิ  ปญญา  เมตตา  ขันตี  ;  ฉะนั้น 

ขอใหชวยจํากันไว  วาจากอุทาหรณอันนี้  คนเราจะตองประพฤติตอผูที่ทําตัวเปน 
ศัตรูของเรา  ดวยคุณธรรม  คือ  สุทธิ  ปญญา  เมตตา  ขันตี.  สุทธิ  คือ  ความที่ 
มีจิตใจปกติ  บริสุทธิ์ปกติ,  ไมเขาขางตัว  ไมเขาขางใคร  ;  ใหมีความบริสุทธิ์แหง 
จิตนี้กอน,  แลวก็มีปญญา  คือวาอยาไปเปนอันธพาล,  หรือวาอยาไปเสีย 
สติสัมปชัญญะ,  อยามีจิตฟุงซาน  จึงจะมีปญญาได,  แลวก็ตองมีเมตตาเปนเบื้องหนา 
เปน  ปุเรจาริกะ  คือเปนเบื้องหนาตอบุคคลที่เปนศัตรูนั้น,  แลวก็มีขันตี  คือความ 
อดทนดวย. 

 
  นี่คิดดูวาตองอดทนสักเทาไร  จิตจึงจะปกติอยูได  ถาโกรธเสียแลว  ก็คือ 

ชื่อวาไมอดทนแลว  ;  ถาโกรธเสียแลว  จะเมตตาใครอยางไรได  ;  ถาโกรธ 
เสียแลวปญญาก็หายหมด.  ขอใหสังเกตดูใหดี  ๆ  พอโกรธขึ้นมาเทานั้น  สติปญญา 
อันมากมายที่มีแตกอนจะวิ่งหนีไปหมด,  มันหายไปหมด.  พอโกรธเขาแลว  สุทธิคือ 
ความบริสุทธิ์  ความจริง  ความตรงนั้น  ก็หายไปหมด.  เกิดโมโหโทโสเสียแลว  
จะมัวจริงอยูไดอยางไร.  สุทธิ  ปญญา  เมตตา  ขันตี  ไมมีเหลืออยูเลย  ;  เพราะวามี
ความโกรธเกิดขึ้นเสียแลว. 

 
  นี่ถือเอาพระพุทธจริยาอันนี้เปนหลัก  ก็เรียกวาเปนพุทธบริษัท  เปนสาวก 

ในพระศาสนานี้.  เรื่องนี้เปนเรื่องที่ควรจะจําไวเปนตัวอยาง  ตลอดทั้งเรื่อง,  แลว 
ก็จําไวเปนพิเศษในสวนที่เปนพระพุทธจริยาที่ทรงกระทําตออัญญเดียรถีย  คือเจาลัทธิ 
อื่นซึ่งเปนปฏิปกษตอกัน. 
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  นี้เปน  เรื่องที่  ๑  ที่แสดงไปในทางที่วามีความคิดเห็นขัดแยงกัน 
เก่ียวกับอัตตา  เราวาไมมีอัตตา  เขาวามีอัตตา.  คนที่ไมมีอัตตา,  กับคนที่มีอัตตา 
มาพบกันเขาแลว  จะตองพูดกันอยางไร.  เปนเรื่องที่เรียกวา  พุทธจริยาตอ 
อัญญเดียรถีย  ในแงที่วามีอัตตากับไมมีอัตตาจะตองพูดกันอยางไร. 

 
 
เรื่องที่  ๒  ทางเขาสูความเปนสหาย  กับพรหม 

 
  ชั่วเวลาที่เหลืออยูนี้  ก็จะพูดตอไปอีกสักเรื่องหนึ่ง  คือเรื่องการพูดถึง 

ส่ิงที่ไมมีตัว  ที่ไมเห็นตัวโดยประจักษ  แลวก็พูดกันเปนคุงเปนแคว  ซึ่งไมใชพูด 
อยางเดียว  เขาเชื่อดวย  เขาเชื่อกันงมงาย  ดวยในคําพูดที่พูดไปดวยเรื่องที่มิไดมีสิ ่งที่  
ปรากฏใหเห็นอยู  ;  นี่เปนเรื่องทั่ว  ๆ  ไป  แมในปจจุบันนี้เราก็เชื่อเรื่องผี  เรื่องสาง 
เรื่องเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  อะไรก็เชื่อ  ;  เชื่อวามีอยูอยางนั้น  เขาถึงไดโดย 
วิธีอยางนี้  ;  นี่ก็รวมอยูในเรื่องนี้.  แตวาเรื่องที่เปนเอามาก  และสําคัญมากที่สุด 
ในครั้งพุทธกาลนั้น  คือเรื่องการเขาถึงพระเจา  หรือเขาถึงพรหม.  ในบาลี 
เขาใชคําวาพรหม  ในความหมายธรรมดาสามัญก็คือพระเจา  ;  แลวเทาที่พูดอยู 
เดี๋ยวนี้  แลวในศาสนาบางศาสนา  เราก็ใชคําวา  พระเจา.  การที่จะเขาถึงพระเจา 
ไปอยูรวมเปนอันเดียวกันกับพระเจานั้น  เปนปญหาที่ตองศึกษา  ตองปฏิบัติใหได. 

 
  เมื่อครั้งพระพุทธเจายังทรงมีพระชนมอยูในประเทศอินเดีย  ก็มีปญญาอยางนี้ 

แลวก็ไดพูดกันดวยเรื่องปญหาอยางนี้  ซึ่งเปนการตอตานกันกับลัทธิอื่น  คือคาน 
อัญญเดียรถียอื่นดวยเหมือนกัน,  ฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ควรจะทราบกันไว  แลวก็ 
จะไดดูพระพุทธจริยาในกรณีเชนนี้อีกดวย.  เรื่องนี้มีอยูในสูตรที่วา  เตวิชชสูตร 
ทีฆนิกาย  สีลขันธวัคค.  ที่หมูบานของพวกพราหมณ  ซึ่งเต็มไปดวยพราหมณที่มี 
ชื่อเสียงมาก  เชน  วังกีพราหมณ,  ตารุกขพราหมณ,  โปกขรสาติพราหมณ,   
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ชานุสโสนีพราหมณ,  โตเทยยพราหมณ,  ซึ่งมีชื่อเสียงเดน  ๆ  แลวยังมีพราหมณ 
มหาศาลชื่ออื่น  ๆ   อีกมาก  มีอยูในบานนี้เปนกลุม  คลาย  ๆ   นิคมของพวกพราหมณ. 

 
  มีพราหมณหนุม  ๒  คน  เขาเดินคุยกันถึงเรื่องที่จะเขาถึงพระเจาไดอยางไร.  

เขาเรียกวา  พฺรหฺมสหพฺยตาย  -การเขาถึงความเปนอันเดียวกันกับพรหม  มันมี 
อยางไรแน.  หนุมคนหนึ่งเขาวา  ที่  ตารุกขพราหมณพูดนั้นแหละถูกเปนทางตรง 
ไปสูความเปนอันเดียวกับพระเจา.  คนหนุมอีกคนหนึ่งวาไมถูก  ที่  โปกขรสาติ  
-พราหมณวานั่นแหละถูก.  เขาก็เลยเถียงกันตลอดทาง  วาอันไหนจะถูกกวา?  เขาใช 
คุณบทวา  มันตองเปนทางตรง,  เปนทางที่ใหถึงไดจริง,  เปนหนทางที่จะนําออก 
จากโลกนี้ไดจริง,  ทางนั้นตองเปนทางตรงไปยังพรหมนั้น,  แลวก็ใหดึงออกไป 
จากโลกนี้ไดจริง  จึงจะเรียกวาทางนี้ใชได.  นี่เขาเถียงกันไมตกลงกันได  ก็เลยเกิด 
ความคิดขึ้นวา  เดี๋ยวนี้ไดยินวา  พระพุทธเจาอยูที่นั่น  เราควรจะไปหา  ไปเฝา 
พระพุทธเจา. 

 
  พระพุทธเจาทานไดฟงเรื่องราวของหนุมสองคนนี้แลว  ทานใหเขายืนยัน,  

พระพุทธเจาทานใหหนุม  ๒  คนนี้ยืนยันวา  ปญหาวาอยางไร?  วิคฺคหวิวาท  นานาวาท   
นั่น  มีอยูอยางไร?  วิคคหะ  แปลวาถือกันคนละอยาง,  วิ  แปลวา  คนละอยาง,  
คหะ  แปลวา  ถือ  วิคคาโห  ของเธอเปนอยางไร?  วิวาโท  ของเธอเปนอยางไร?  
นานาวาโท  ของเธอเปนอยางไร? 

 
  หนุมสองคนนี้เปนพราหมณ  เขาก็ทูลตามตรงวา  พวกพราหมณไดแสดง 

หนทางไปสูพรหมไวมากมาย  ลวนแตถูกทั้งนั้นเลย,  เพราะวาทางทุกทางมันตอง 
ไปท่ีนั่น  เชนเดียวกับวาหนทางที่มนุษยเดินกันอยูในโลกนี้  ไมวาทางไหนมันตอง 
ไปท่ีหมูบานทั้งนั้นแหละ  มันตองไปรวมที่หมูบานทั้งนั้น.  ทางเล็กทางใหญ  ทางตรง 
ทางคด  ทางออม  ทางอะไร  มันตองไปที่หมูบาน,  มันตองไปถึงหมูบาน  ;  ฉะนั้น 
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วิคคหะวิวาทะ  นานาวาทะ  ของขาพระองคนั้นมีอยูแตวา  ทางไหนนําออกไดจริง 
แลวก็ตรงไปยังที่นั่นโดยตรงก็แลวกัน. 

 
  ในพระบาลีตอนนี้  เขาอางพวกพราหมณที่มีชื่อเสียงวาเปนพวกนิกาย  

อทฺธริย,  ติตฺติริย,  ฉนฺโทก,  พวฺหริธ  ;  ๔  พวกนี้แหละลวนแตแสดงทางไปสูพรหม  ;  
แลวจริงทั้งนั้นเลย.  แตเรามาเถียงกันวาอันไหนมัน  “อุชุมัคโค”  คือมันตรงดิ่งไปทันที 
แลวมันนํามนุษยออกจากโลกนี้  แลวพาไปสูพรหมโลกนั้นไดทันที. 

 
  ทีนี้พระพุทธเจาทานตรัสอยางไร?  ทานไมไปเถียงกับเขาในเรื่องอยางนั้น 

ทานเพียงหยิบข้ึนมาคําหนึ่งตรงคําวา  “นิยฺยานิโก”  คือวานําออกไดจริง.  ทานก็เลย 
ถามหนุมสองคนนี้วา  :  หนทางที่พวกพราหมณของเธอแสดงนั้นมันเปน  นิยยานิโก 
คือ  นําออกไดจริงหรือ?  นําออกไดจริงหรือ?  เขาก็วาจริง.  ทานวานําออกได 
จริงหรือ?  เขาก็วาจริง.  ทานก็ย้ําอีกวานําออกไดจริงหรือ?  เขาก็วาจริง.  คําพูด 
ทํานองนี้เปนธรรมเนียมของพระพุทธเจา  ที่จะตองใหเขายืนยันอยางนอย  ๓  ครั้งเสมอ 
แลวจึงจะพูดกัน. 

 
  พระองคตรัสวา  อาว,  เมื่อยืนยันวานําออกไดจริง  แลวจะเขาใจวาอยางไร?  

ก็ในบรรดาพราหมณทั้งหลายทั้ง  ๔  พวกนั้นลวนแตทรงไตรวิชชา,  มีพราหมณ 
สักคนหนึ่งไหม  ที่ไดเคยเห็นพรหมดวยตนเอง?  ใหมาเปนพยานซิ.  นี่ก็เลยอึ้ง 
กันไปหมด  :  วาพราหมณคนไหนเคยเห็นพรหม  มาเปนพยานซิ. 

 
  พระพุทธเจาทานก็ย้ําตรงที่ใครเห็นพรหมเรื่อย  ไลไปเรื่อย.  เขาก็บอกวา 

อาจารยคนหนึ่งก็ไมเคยเห็นพรหม.  แลวทานถามวา  อาจารยของอาจารยเคยเห็นไหม?  
เขาก็อัดอั้น,  เพราะอาจารยก็ไมมีสักคนหนึ่งที่เคยเห็นพรหม.  พระพุทธเจาทานวา 
อาจารย  ๗  ชั่วเลย,  อาจารยคนไหนเจ็ดชั่วไหนที่เคยเห็นพรหม.  เขาก็ยังตองตอบ 
วาไมเคยเห็นพรหม. 
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  ฤาษี  แตกาลกอนที่เปนอาจารยของพราหมณเหลานี้  เชน  ฤาษี  อัตถกะ 
วามกะ  วามเทวะ  เวสวามิตตะ  ยมตัคคิ  อังคีรส  ภารทวาชะ  วาเสฏฐะ  กัสสปะ  ภคุ  ;  
ตั้ง  ๑๐  ชื่อน้ี  คนไหนบางที่เคยเห็นพรหม?  ฤาษีคนไหนใน  ๑๐  นี้  เคยเห็นพรหม?  
อันนี้ก็ยืนยันไมได  ก็รูแตวาไมมีฤาษีองคไหนสักคนเดียวที่เคยเห็นพรหม.  พระพุทธเจา 
ทานก็ไลซ้ําอีกทีหนึ่ง  ที่จะใหเขายืนยันดวยปากอยางหลบไมได,  ในที่สุดก็วาไมมีสัก 
คนหนึ่งเลยที่เคยเห็นพรหม. 

 
  พระพุทธเจาก็เลยตรัสอีกวา  อาว  เมื่อไมเคยเห็นพรหมสักคนเดียวแลว 

มาแสดงทางที่เปนนิยยานิกะ,  ยืนยันวาเปน  นิยยานิกะ  ออกจากโลกนี้ไปสูพรหม.  
คําพูดชนิดนี้มันเปน  อปฺปาฏิหิริกตภาสิตเทานั้น.  คํานี้แปลยาก  เขาแปลวา 
ภาษิตที่ไมมีปฏิหาริย  ;  มันก็ถูกแลว  ที่จริงมันก็คือคําที่ไมมีเหตุผลนั่นแหละ,  
จะพูดวาไมมีปาฏิหาริยก็ได;  มันเปนคําพูดที่ไมมีปาฏิหาริย  :  คือคําพูดที่ไมมี 
น้ําหนักอะไรสักนิดเดียว  ที่ทําใหคนเชื่อได. 

 
  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  คําพูดชนิดนี้มันเปน  อปฺปาฏิหิริกตภาสิตเทานั้น,  

คือเปนคํากลาวที่ไมมีเหตุผลนํ้าหนักแมแตสักนิดเดียว  ที่จะทําใหคนเชื่อได.  พราหมณ 
สองคนนั้นก็ตองวาแนนอน  มันเปนคําที่ไมมีน้ําหนักสักนิดเดียว  ที่จะเปนเหตุผล .  
พระพุทธเจาก็วา  :  อาวดีซิ  อยางนั้นก็ดีซิ  ผูที่ไมเคยรูไมเคยเห็นพรหม  แลวมาแสดง 
หนทางวานี้เปนทางตรง  เปนนิยยานิกะ  นําสัตวออกไปสูพรหม  ;  อยางนี้เปน 
ฐานะที่มีไมได,  มันเปนไปไมได,  มันไมใชฐานะ  คือมันเปนสิ่งที่เปนไปไมได.  
คนที่ไมเคยเห็นพรหมนี้มาแสดงทางแหงพรหม  ;  นี้เปนไปไมได. 

 
  เปรียบเหมือนกับวาคนตาบอด  เกาะหลังกันเปนแถวตั้ง  ๒๐-๓๐  คน 

แตไมมีใครเห็นใครสักคนหนึ่ง,  เพราะวาเปนคนตาบอด.  ฉะนั้นคําพูดชนิดนี้จึงเปน 
คําพูดนาหวัว  :  หสฺสกํ  -คําพูดนี้นาหวัว,  นามกํ  -คําพูดที่ต่ําที่สุด  คําพูดที่ต่ําตอย 
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ที่สุด,  ริตฺตกํ  -คําพูดที่วาง,  ตุจฺฉกํ  -คําพูดที่เหลวควาง,  ลักษณะนาหวัวเหลานี้ 
เปนคําพูดของอาจารยเหลานั้น  ที่แสดงหนทางแหงพรหม  วาไปเปนคนเดียวกับ 
พรหมนี้. 

 
  ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ตรัสตอไปวา  :  เดี๋ยวนี้พวกพราหมณทั้งหลาย  ก็เห็น 

ดวงอาทิตยอยูใชไหม?ก็วาเห็นซิ.  เห็นดวงจันทรอยูใชไหม?  ก็เห็นอีก.  ใคร  ๆ  
ก็เห็นอยู.  แลวพวกพราหมณก็ไหวดวงอาทิตย  ไหวดวงจันทรอยูใชไหม?  ก็ไหวอยู  ;  
เขายอมรับ.  แลวพวกพราหมณนี้สามารถที่จะแสดงหนทางที่จะไปสูดวงอาทิตย 
ดวงจันทรทั้ง  ๆ  ที่มองเห็นอยูนี้ไดไหม?  เขาก็จนปญญา  ก็วาไม,  ไมสามารถ 
ที่จะแสดงหนทางที่ไปสูดวงอาทิตยดวงจันทร.  ทั้งที่มองเห็นอยูตอหนาอยางนี้  ;  แลว  
จะไปแสดงหนทางที่จะไปสูพรหม  ซึ่งไมเคยเห็น  ไมเคยรู  วาอยูที่ไหนไดอยางไร?  
ดังนั้นการที่เขามาแสดงวา  เขาจะแสดงหนทางที่ตรงไปยังพรหมไดนี้.  มันไมใชฐานะ 
ที่จะเปนไปได,  เพราะฉะนั้นคําพูดของเขาเปน  อปฺปาฏิหิริกตภาสิต  ใชไหม?  
พอหนุมสองคนนี้ก็ตองยอมรับ  ๑๐๐  เปอรเซ็นต  วาคําพูดนั้นไมมีเหตุผล  ไมมีน้ําหนัก 
แมแตนิดเดียว. 

 
  พระพุทธเจาก็วา  ถาอยางนั้นเราจะอุปมาใหเขาใจยิ่งขึ้นวา  ชายหนุมคนหนึ่ง 

เขาเที่ยวตะโกนไปทั่วยานตลอดวา  :  เขารักนางสาวนอยชนบทนี้,  และชนบทกัลยาณี 
คนนี้  คือคนสวยที่สุดของชนบทนี้.  ทีนี้คนทั้งหลายก็ถามวาอยูที่ไหน?  ไมทราบ.  
อยูบานไหน?  ก็ไมทราบ.  ชื่ออะไร?  ก็ไมทราบ.  หนาตาเปนอยางไร?  
ก็ไมทราบ.  ถามอยางไร  ก็ตอบแตวาไมทราบ  ;  แตวาเขารักที่สุดที่จะรักได.  
นี่ขอน้ีฉันใดพวกพราหมณที่แสดงหนทางเพื่อเขาถึงความเปนอันเดียวกับพรหม  ก็เปน 
อยางนี้. 

 
หรือวาบุรุษคนหนึ่งเขากําลังผูกพะองอยูที่ทางสี่แยก  คนก็มามุงกันดู  ถามวา 

ทําอะไรกันโวย?  บอกวาทําพะองจะไปพาดปราสาท,  นี่คนทั้งหลายก็ถามวาปราสาท   
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อยูที่ไหน?  ทิศเหนือหรือ?  ก็ไมใช  ;  ทิศใตก็ไมใช  ;  จนในที่สุด  ก็บอกวา 
ไมรูวาอยูที่ไหน?  แตเดี๋ยวนี้ฉันกําลังนั่งทําพะองจะไปพาดปราสาท.  ขอน้ีฉันใด 
พราหมณทั้งหลายก็ฉันนั้น  แสดงหนทางเสียใหญโต  เปน  อุชุมัคโค  เปน  นิยยานิโก  ;  
แตแลวก็ไมรูวาพรหมนั้นอยูที่ไหน,  นี่พระพุทธเจาทานตอบคําถามดวยลักษณะ 
อยางนี้. 

 
  นี่ความเปนไปไดของพราหมณทั้งหลาย  มันเปนอยางนี้  เหมือนกับวา 

เขาไปถึงฝงแมน้ําอจิรวตี  น้ําเต็มเปยมทั้งแมน้ํา  ;  แลวเขามามั่วนั่งกวักมือใหฝงขางโนน 
มาหาฝงขางนี้  มันจะไดผลอยางไร.คนนั่งกวักมือวาใหฝงขางโนนจงมาหาฝงขางนี้ 
เพื่อตนจะขามไปนี้ฉันใด,  ธรรมที่ทําความเปนพราหมณคือใหถึงพรหมที่แทจริงนั้น 
เขาไมรูจัก  แลวก็ไปถือเอาธรรมที่ไมสามารถทําความเปนพราหมณ  คือไมอาจจะถึง 
พรหมไดนั้น  มายึดถือไว  นี้ก็ฉันนั้น.  แมเขาจะรองตะโกนเรียกหาพระเจา  อินทะก็ดี 
โสมะก็ดี  วรุณะก็ดี  อิสานะก็ดี  ปชาปตีก็ดี  มหินทะก็ดี  ;  ชื่อเหลานี้ลวนเปนชื่อของ 
พระเจาทั้งนั้น  ที่เขาใชกันอยูในสมัยพุทธกาล  ;  รองเรียกพระเจาเหลานี้อยูใหคอ  
แหงแลวแหงอีก  พระเจาก็ไมมาสักที  ;  นี้ก็เหมือนกับเรียกฝงแมน้ําขางโนนวา 
จงมาขางนี้นั่นเอง. 

 
  หรืออีกอยางหนึ่งมัวแตพรํ่าเรียก  อวฺหยาม  -คือพร่ําเรียก,  คลาย  ๆ  กับ 

พวกที่ทอง  นโม  อมิทอยุ  นโม  อมิทอยุ  แลวก็บอกชื่อ  อมิตตาภะ  ๆๆ  นี้วันละ 
หลายพันครั้ง  หลายหมื่นครั้ง,  แลวก็พรํ่าเรียก  หรือ  -อวฺหยาม,  แลวก็พร่ํา 
ออนวอน  -อายาจน,  แลวก็พร่ําปรารถนา  -ปตฺถน,  แลวก็พร่ําหลงรัก  -อภินนฺทน,  
โดยหวังวาตายแลวจะไปเปนอันเดียวกับพรหม.  ออกชื่ออยูอยางนี้  ออนวอนอยูอยางนี้ 
โดยหวังวาตายแลว  จะเขาถึงความเปนอันเดียวกันกับพรหม.  นี่อยางนี้เรียกวาไมไดถือ 
เอาธรรมที่ทําความเปนพรหม  ;  แตไปถือเอาธรรมที่ไมใชทําความเปนพรหมมายึด 
ถืออยู,  แลวตายแลวจะเขาถึงพรหมนั้น  มันไมใชฐานะที่จะเปนไปได. 
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  นี่เพราะวาเขามีกามคุณ  เปนเครื่องผูกมัด.  เรื่องนี้บางคนยังไมทราบวา 
พวกพราหมณนั้นแมจะดีวิเศษอยางไร  ก็หลงใหลเรื่องกามคุณ,  ยัญทั้งหลายมีสตรี 
เปนสูงสุด.  พวกพราหมณทั้งหลายที่ปรารถนาความเปนพรหมนั้นแหละ  ลวนแต 
มุงหมายกามคุณทั้งนั้นแหละ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะนี่มันเปนเครื่องผูกมัดเขาไว. 

 
  ทีนี้ทรงเปรียบอีกวา  เขาไปถึงริมแมน้ํา  ริมฝงแมน้ําอจิรวตีนี้  เขาเอาเชือก 

เสนใหญมามัดแขนของเขาเองไพลหลัง  นอนแองแมงอยู  ;  แลววาเขาจะถึง 
ฝงโนน.  เขาวาเขาจะถึงฝงโนน  ;  ตรงนี้เดี๋ยวจะฟงไมถูก  วาคนนั้นเขาเอาเชือก 
มัดแขนตัวเองจนกระดิกไมได  นอนกลิ้งอยูอยางนั้น  แลวเขาวาเขาจะถึงฝงโนนของ 
แมน้ําอจิรวตี. 

 
  ที่พระพุทธเจาตรัส  หมายความวา  พราหมณทั้งหลายหลงใหลในกามคุณ  ๕,  

บูชากามคุณ  ๕  ;  แลวเขามาพูดตะโกนวา  ฉันจะไปถึงความเปนอันเดียวกับพรหม.  
นี่อาตมาวา  อยางนี้บาเทาไร  คิดดูซิ  ;  เขาตองการจะเปนอันเดียวกับพรหม  ;  
แตติดแนนอยูกับกามคุณที่นี่. 

 
  ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งมีวา  อีกคนหนึ่งไปถึงฝงริมแมน้ําอจิรวตีแลว  เอาผาหมคลุม 

นอนคลุมโปงเสียที่ริมฝงขางนี้  แลววาฉันจะถึง  ขามฟากแมน้ําขางโนน.  มานอน 
คลุมโปงเสียที่ตรงนี้  แลวบอกวาจะไปถึงฝงแมน้ําขางโนน  ;  จะไปถึงไดอยางไร. 

 
  นี่จะเห็นไดวา  พราหมณทั้งหลายยังมีจิตเต็มไปดวยนิวรณทั้ง  ๕  กามฉันทะ 

พยาบาท  ถีนะมิทธิ  อุทธัจจกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา  ;  เพราะวา  หลงใหลในกามคุณ 
ยังเต็มอยูดวยนิวรณทั้ง  ๕.  นิวรณ  ทั้ง  ๕  นั้นเปนเครื่องปดกั้น  มันเปน  โอนาหนา  
-เครื่องรัดเครื่องผูก,  เปน  ปริโยหนา  -เครื่องตรึงตรามัดแนน.  พวกพราหมณ 
ทั้งหลายนั้น  ถูกนิวรณทั้ง  ๕  นี้หมหอ  ผูกพัน  รอยรัด  จนเต็มไปหมด  :  ถือเอาสิ่ง 
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ที่มิใชธรรมทําความเปนพรหมไดนั้น  วานี้เปนธรรมที่ทําความเปนพรหม  ;  เขาเขาใจ 
ผิดอยางนี้.  การที่เขาจะพูดวา  เราแสดงทางแหงความเปนอันเดียวกับพรหมแกทาน 
ทั้งหลาย  เปนทางตรง  เปนนิยยานิกะ  มันเปนฐานะที่มีไมได.  นี่พระพุทธเจา 
ทานบอกหนุม  ๒  คนนั้น. 

 
  ทีนี้ทานก็เร่ิมข้ึนมาอีกขอหนึ่งวา  พวกเธอนี้เปนพราหมณ  เรียนจบคัมภีร 

พราหมณทั้งหลายมาแลว  เทาที่เรียนคัมภีรพราหมณมาจบแลวนั้น  พรหมมีจิตเปน  
สปริคฺคห  หรือ  เปน  อปริคฺคห,  วาพรหมนั้นมีจิตซึ่งยังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจับกุมเอาไว 
เขาหมายถึงสตรี  คือเพศตรงกันขาม  ;  วามี  สปริคฺคห  หรือไมมี.  หนุมสองคนนั้น 
ก็บอกวา  :  พรหมตามที่เรียนมา  ในพระคัมภีรทั้งหมดนั้น  วาพรหมเปน  อปริคฺคห 
คือมีจิตที่ไมมีอะไรจับฉวยเอาไว  ซึ่งหมายถึงเพศตรงกันขาม. 

 
  ตรัสถามตอไปวา  พรหมมีจิตเปน  สเวรจิต  หรือ  อเวรจิต  -พรหมนั้น 

เปนผูที่มีจิต  ที่มีเวรหรือวาไมมีเวร.  คนนี้ก็ตอบวาพรหมเปนอเวรจิต  คือมีจิตที่ 
ไมมีเวร. 

 
  พระพุทธเจาตรัสถามตอไปวา  พรหมมีจิตเปน  สพฺยาปชฺฌจิต  หรือเปน  

อพฺยาปชฺฌจิต  คือ  จิตที่มีความกระทบกระทั่งดวยโทสะ  หรือวาจิตไมมีการกระทบกระทั่ง 
ดวยโทสะ.  ชายหนุมน้ีก็ตองบอกวาเปน  อพฺยาปชฺฌจิต. 

 
  แลวถามวาพรหมเปน  วสตฺตี  หรือเปน  อวสวตฺตี  -คือวาพรหมนี้เปน 

ผูที่ทําจิตใหอยูในอํานาจของตัวได,  หรือวาไมสามารถทําจิตใหอยูในอํานาจของตัวได  ;  
คือหมายความวาบังคับจิตไดหรือไม?  วสวตฺตี  หมายความวา  มีจิตอยูในอํานาจของตัว,  
หรือวาเปน  อวสวตฺตี  คือไมสามารถบังคับจิตใหอยูในอํานาจของตัว.  หนุม  ๒  คนนี้ 
ทูลพระพุทธเจาวา  พรหมเปน  วสวตฺตี,  เทาที่ไดอาน  ไดเรียนไดศึกษามาในพระคัมภีร 
พรหมนี้เปน  วสวตฺตี  -เปนผูที่มีจิตอยูในอํานาจของตน. 
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พระพุทธเจาก็ตรัสวา  :  อาว,  ดีแลว  ๆ  ถาอยางนั้น  เดี๋ยวนี้พราหมณ 
อาจารยของเธอนั้นเขามีจิตเปน  สปริคฺคห,  หรือเปน  อปริคฺคห  ?  อันนี้เขาก็ตอง 
ตอบซิวา  เปนสปริคฺคห  ;  เพราะวาอาจารยของเขาเวลานั้นก็ลวนแตบูชายัญ  เพื่อ 
ประโยชนแกสตรีทั้งนั้นอาจารยของเธอเหลานั้นมีจิตเปน  สเวรจิต  หรือ   
อเวรจิต?  เขาก็พาซื่อ,  ตอบตามตรงวายังมีจิตที่มีเวร.  ถามวาเปน  สพฺยาปชฺฌจิต 
หรือ  อพฺยาปชฺฌจิต?  อาจารยของขาพระองคยังมีจิตเปน  อพฺยาปชฺฌจิต.  อาจารย 
ของเธอเปน  วสวตฺตี  หรือ  อวสฺวตฺตี?  อาจารยของขาพระองค  ยังไมสามารถทําจิต 
ใหอยูในอํานาจ. 

 
  ทีนี้พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา  :  อาว,  แลวพราหมณทั้งหลายที่ทรงไตร 

วิชชา  นี้มีจิตเหมือนกับพรหมหรือเปลา?  ก็วาเปลา.  อาว,ถาอยางนั้น  พราหมณเหลานี้ 
จะแสดงทางไปสูความเปนอันเดียวกับพรหมไดอยางไร?  มันเปนฐานะหรือไม?  ก็เปน 
อันวาเลิกกัน. 

 
  นี่พระพุทธเจาตรัสวา  เมื่อพราหมณทั้งหลายผูทรงไตรวิชชานั้น  ถือเอา 

สิ่งที่มิใชเปนพราหมณธรรม  มาเปนพราหมณธรรม,  แลวจะมาแสดงทางแหง 
ความเปนอันเดียวกับพรหมนั้น  มันเปนอฐานะ.  พราหมณเหลานี้จมมิดอยูในน้ําแลว 
ยังตะโกนวา  แหม,  ขามไดสบาย.  นี้เปนคําพูดลอเลียน  วาจมอยูในโคลนในน้ํา 
แลวก็ยังพูดวาฉันขามไดสบาย.  มันเปนคําพูดลอเลียน,  คิด   ๆ ดูใหดี  ๆ  วาคนที่จมนํ้า 
อยูนี่พูดวา  ฉันขามน้ําไดสบาย. 

 
  นี้เราเรียกวาวิชชาเหลานั้นของพราหมณนั้น  เปน  อิริณํ  –เปนปาใหญ  ;  

เปน  วิวนํ  –เปนปาทึบปาดงมืดมิด  ;  เปน  พฺยสน  -เปนความฉิบหายของสรรพสัตว.  
คําสอนชนิดนั้นมันเปนความฉิบหายของสรรพสัตว  เปนปาดงมืดมิดที่สัตวเดินไมถูกเลย. 
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  ทีนี้พระพุทธเจาทานจะแสดงชนิดที่เรียกวา  เขาใจไดดวยตนเอง,  ตรัสวา 
พวกเธอเกิดที่บานนี้  บาน  มนสากตคามนี้  ถามีคนเดินทางไกลเขามาพบเขา,  เขามา 
ถามถึงหนทางนั้นทางนี้  ที่จะเดินไปมาระหวางหมูบานนี้  ;  บางทีเธอยังอ้ําอึ้ง  ยังตอบ 
ไมถูก  ตอบไมทันใชไหม?  ทั้งที่เกิดบานนี้  ;  แตวาฉันนี้ถูกถามเรื่องหนทางที่จะไป 
เปนอันเดียวกับพรหมนั้น  ฉันจะตอบไดโดยไมอ้ําอึ้ง  โดยไมลังเล.  พระพุทธเจา 
ทานยืนยันของทานอยางนี้  พวกเธอเกิดบานนี้  พอถูกถามเรื่องหนทางไปมาในหมูบานนี้ 
เธอยังอ้ําอึ้งในบางแง  ;  แตวาฉันนี้มาถามซิ  เรื่องทางที่จะไปสูพรหมนั้นเปนอยางไร 
ฉันไมมีความอ้ําอึ้ง  ไมมีความลังเล. 

 
  ทีนี้คนหนุม  ๒  คนนั้นก็เลยถือโอกาส  สาธุ  โน  ภวํ  โคตโม  พฺรหมานํ 

สหพฺยตานํ  มคฺคํ  เทเสตุ  -ขาแดพระโคดมผูเจริญ  ขอพระโคดมจงทรงแสดงซึ ่ง 
หนทาง  ไปสูความเปนอันเดียวกับพรหมเถิด.อุลฺลุมฺปตุ  ภวํ  โคตโม  พฺราหฺมมณึ  ปชํ 
-ขอพระสมณโคดมผูเจริญ  จงชวยยกประชาสัตวทั้งหลายเถิด.  พระพุทธเจาก็ตรัสวา 
อาว,  ถาอยางนั้นฟงใหดี  ๆ  เราจะวา  แลวพระองคก็ทรงแสดง  ดวยบทที่ทรงใชแสดง 
ในสูตรทั้งหลาย  ซึ่งยืดยาวมาก  เริ่มดวยคําวา  อิธ  วาเสฏ  ตถาคโต  โลเก 
อุปฺปชฺชติ  อรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธ  เปนตน  ที่เราไดยินไดฟง,  สูตรยาว  ๆ  จะแสดง 
อยางนี้ทั้งนั้น  :-  ดูกอน  วาเสฏฐะ,ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
แสดงธรรมประกาศพรหมจรรย  ฯลฯ  วาไปโดยละเอียด. 

 
  กุลบุตรไดฟงแลว  มีศรัทธารูสึกวา  ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี 

บรรพชาเปนโอกาสวาง.  ถาอยางไรเราจะปลงผมและหนวดออกบรรพชา  สูความเปน 
ผูไมมีเรือนเถิด.  ครั้นออกบวชแลว  ก็สํารวมในพระปาติโมกข  มีอาชีวะบริสุทธิ์ 
คุมครองทวารและอินทรียทั้งหลาย  มีสติสัมปชัญญะ  มีสันโดษ  มีธุดงค  เสพเสนาสนะ 
อันสงัด.  กลับจากบิณฑบาตแลว  ไปสูที่สงัดแลว  เพงจิต  สอบสวนจิต  ;  รูจักนิวรณ 
ละนิวรณได  เห็นนิวรณที่ละไดแลว  ก็มีความรูสึกปราโมทย.  เมื่อปราโมทยแลว 
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ก็เกิดปติ  เมื่อปติแลว  กายก็รํางับ  มีความสุข  จิตก็เปนสมาธิ  เธอนั้นก็แผเมตตา  
เจโตวิมุตติ  คือจิตที่เปน  สหรคต  ดวยเมตตา  ไมมีประมาณในทิศที่  ๑  ทิศที่  ๒  ทิศที่  ๓  
ทิศที่  ๔  ทิศเบื้องบน  ทิศเบื้องลาง  ตลอดโลกทั้งปวง,  ดวยจิตที่เต็มเปยม  เปน  
สหรคต  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีภัย  เปนอัพยาปชฌะ  ไมมีความรูสึกกระทบ 
กระทั่งแตประการใด.  เมื่อครอบงําไปท้ัง  ๔  ทิศ  เหมือนบุคคลผูมีกําลังมากเปาสังข 
ใหไดยินไปโดยทิศทั้ง  ๔  ไมยากฉันใด  ภิกษุนั้น  ประกอบดวยเจโตวิมุตติอันเจริญดีแลว 
อยางนี้. 

 
  นี่คือหนทางเพื่อความเปนสหายแหงพรหม  ;  ตรัสเรื่องเมตตา  แลวก็ 

ตรัสเรื่องกรุณา,  แลวก็ตรัสเรื่องมุทิตา,  แลวก็ตรัสเรื่องอุเบกขา.  นี้ทานตรัส 
ใหละเอียด  ใหเขาเขาใจดีเสียกอน. 

 
  ทีนี้พอถึงทีจะใหเขาไดประโยชน  ทานก็ถามนิดเดียววา  :  อาว,  วาเสฏฐะ,  

เธอดูเอาเองซิ  ;  ภิกษุชนิดนี้มีจิตเปน  สปริคฺคห  หรือ  อปริคฺคห.  เขาก็ตองตอบ 
อยูดีวาเปน  อปริคฺคห.เมื่อภิกษุชนิดนี้มีจิตเปน  อปริคฺคห  ก็มีจิตอยางเดียว 
กับพรหม  ตามพระคัมภีรของเธอหรือไม?  เขาก็ตองตอบวาเปนอยางเดียวกับจิต 
ของพรหม.  จิตชนิดนี้เปน  สเวรจิต  หรือ  อเวรจิต?  เขาก็ตองตอบวาเปน  
อเวรจิตตะ  มันก็เปนจิตอยางเดียวกับพรหมตามคัมภีรของเธอ.  จิตชนิดนี้เปน  
สพฺยาปชฺฌจิต  หรือ  อพฺยาปชฺฌจิต  คือจิตมีสิ่งกระทบกระทั่งหรือไม?  มันก็ไมมี.  
ภิกษุนี้เปน  วสวตฺตี  หรือเปน  อวสวตฺตี?  ภิกษุนี้เปน  วสตฺตี.  เขาบังคับจิต 
ของเขาอยูในอํานาจได  ก็เลยพิสูจนวา  ภิกษุนั้นมีการเขาถึงความเปนพรหม  มีจิตไม 
เศราหมอง  ภิกษุนี้ถึงความเปนอันเดียวกับพรหมใชหรือไม?  หนุมสองคนนั้นก็ไมมี 
ทางพูดอยางอื่น  เพราะจิตใจมันรูสึกอยางนั้น. 

 
  ทานถามทีละขอทีละขอ  เร่ืองเมตตา  เรื่องกรุณา  เรื่องมุทิตา  เรื่องอุเบกขา.  

ภิกษุชนิดนี้อยูรวมกับพรหมไดหรือไม?  ตอบวาได  ๆๆเสียทุกที.  สาธุ  วาเสฏฐะ,   
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ดีแลววาเสฏฐะ  ภิกษุผูมีจิตอยูในอํานาจของตนอยางนี้,  ดวยอํานาจของตน  เมื่อตายแลว 
เขาถึงความเปนอันเดียวกับพรหม,  เปนฐานะที่มีได.  ทีนี้เมื่อเขาละภาวะปกติอยาง 
ปุถุชนเสียแลว  เขาก็มีความเปนอันเดียวหรือเหมือนอยางเดียวกันกับพรหมได. 

 
  ทั้งสองคนนี้เลยรองออกมา  ดวยความที่ทนอยูไมได  คือวาจิตมันถึงที่สุด 

เขาวา  :  อภิกฺกนฺตํ  โภ  โคตโม  -ไพเราะนัก,  ไพเราะนัก  พระโคดมผู เจริญ ,  
เสยฺยถาป  -เปรียบเหมือนบุคคล,  นิกฺกุชฺชิตํ  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  -หงายของที่คว่ําอยู, 
ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย  -หรือวาเหมือนเปดของที่ปดอยู,  มูฬหสฺส  วา  มคฺคํ 
อาจิกฺเขยฺย  -หรือวาเหมือนบอกทางแกคนหลงทาง,  อนฺธกาเร  วา  เตลปฺปชฺโชตํ   
ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺติ  -หรือวาเหมือนจุดตะเกียงวางไวในที่มืด  เพื่อคน 
ที่มีตา  จักไดเห็นรูปตาง  ๆ  ฉันใด,  เอวเมว  โข  โภตา  โคตเมน  อเนก  ปริยเยน 
ธมฺโม  ปกาสิโต  -ธรรมปริยายทั้งหมดของพระสมณโคดมมีลักษณะอยางนี้. 

 
  เอเต  มยํ  ภวนฺตํ  โคตมํ  สรณํ  คจฺฉาม  -ขาพเจาทั้งหลายขอถือเอา 

พระโคดมผูเจริญเปนสรณะ,  ธมฺมฺจ  สงฺฆฺจ  -พรอมท้ังพระธรรม  พรอมทั้ง 
พระสงฆ,  อุปาสเก  โน  ภวํ  โคตโม  ธาเรตุ  -  ขอพระโคดมผูเจริญ  จงถือวาขาพเจา 
เปนอุบาสก.  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปเต  สรณํ  คเต  -จําเดิมตั้งแตวันนี้ไปจนกระทั่ง 
ตลอดชีวิต. 

 
  สูตรนี้มีขอความดังนี้  เปนตัวอยางอันหนึ่ง  ที่แสดงถึงสิ่งที่เขาเชื ่อกันอยู 

อยางเต็มท่ี  แตทรงช้ีวาอยางนั้นไมถูก  แลวตรัสโดยลักษณะที่จักไมเกิดเปนเวร 
เปนภัย  เปนอะไรแกกัน  ;  นี้เปนพุทธจริยา. 

 
  เดี๋ยวนี้เรามักเขาไปดาเขาซึ่งหนา  ไปวาเขาซึ่งหนา  ;  เพราะฉะนั้นการ 

เผยแผพุทธศาสนาจึงไมสําเร็จ.  อาตมารูสึกเศรามาก  เพราะผูเผยแผใชคําพูดที่ไปดา 
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เขาซึ่งหนา  ไปวาเขาซึ่งหนา  ;  ไมใชพุทธจริยาเปนตัวอยาง  วาเราจะกระทําแก 
บุคคลผูเปนปฏิปกษหรือเปนฝายอื่นนั้นอยางไร,  หรือโดยวิธีใด. 

 
  ขอใหสังเกตดูเรื่องนี้  ก็จะเขาใจวา  พระพุทธเจาไมไดเคยใชอุบายชนิดที ่มี 

ลักษณะเปนการกระทบกระทั่ง,  หรือวามีเวร,  หรือวาทําไปดวยอาการลุอํานาจแกโทสะ 
แลวทรงสามารถเปลี่ยนเรื่องที่ไมนาจะเปลี่ยนได.  ดังเชนเรื่องที่ยกมาแสดงนี้  เหมือน 
พลิกหนามือใหเปนหลังมือ  ;  มันเปนเรื่องที่ไมนาจะเปลี่ยนได,  ไมนาจะไปเปลี่ยน 
จิตใจของเขา  ที่มีความเชื่ออยางนี้มาแตดึกดําบรรพได,  พระพุทธเจาทานก็ยังทรง 
กระทําได  ;  ฉะนั้นเราก็ควรจะถือเอาอันนี้เปนเหตุผล  หรือวาเปนหลักได  ;  วาเรา 
ก็ควรจะทําได  ในสิ่งที่เราคิดกันวาอาจจะทําไมได.  ทีนี้เราจะทําไปไดอยางไร  เราก็ 
ตองศึกษาวิธี  หรืออุบาย  ของพระพุทธเจาตอไป. 

 
  นี้เปนพุทธจริยาขอท่ี  ๑  พลิกความเห็นเรื่องมีตัวตนใหกลายเปน  ไมมีตัวตน.  

ขอท่ี  ๒  แสดงหนทางแหงพรหมที่เปนเรื่องควาน้ําเหลว  ;  ใหกลับเปนเรื่องหนทางแหง 
พรหมที่มีจริง  และถึงไดที่นี่และเดี๋ยวนี้เลย  แลวจริงดวย. 

 
เรื่องที่  ๓  ใครบรรลุธรรม  ไมควรบอกแกผูใด 
 
  เวลาเหลืออยูนิดหนึ่ง  ตามเวลาที่กําหนดไว  จะพูดเรื่องเล็ก  ๆ   อีกเรื่องหนึ่ง 

ซึ่งก็เปนปญหาเหมือนกัน  แตวาออกจะแปลก  มีเรื่องในโลหิจจสูตร  ทีฆนิกาย  สีลวัคค 
อยางเดียวกันอีกวา  :- 

 
  พราหมณคนหนึ่งเขามีความเห็นวา  สมณะหรือพราหมณที่ไดบรรลุธรรม 

แลว  ไมควรจะบอกแกผูอื่น,  แลวคนอื่นจะทําอะไรแกคนอื่นได  ;  ซึ่งมันจะ 
กลายเปนวา  ไปสรางเครื่องผูกพันอันใหมขึ้นมา  ในเมื่อเราไดทําลายความผูกพัน 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับเดียรถียอื่น ๑๘๓

อันเกาไปแลว  ;  ทําอยางนั้นมันเปนความโลภ.  คนอื่นจะกระทําแกคนอื่นอยางไรได 
ในเมื่อทิฏฐิของเขามีเทานี้. 

 
  หมายความวา  ถาใครบรรลุธรรมอันใดแลวไมควรบอกแกคนอื่น 

เลย,  อางวาไมมีประโยชน  ;  คนอื่นจะชวยคนอื่นไดอยางไร  เพราะวาทุกคน 
มีกรรมเปนของตัว.  นี้เขาอางหลักกรรม  วาแตละคนคนละแบบเปนเรื่องเฉพาะตัว  ;  
ที่แยบคายก็คือวา  จะไปสรางพันธะขึ้นมาอีกทําไม.  เมื่อเราเคลื่อนตัวเราหลุดพนออก 
มาจากสังคมไดแลว  เราจะไปสรางพันธะขึ้นมาใหม  เที่ยวหอบหิ้วบุคคลบางคนไปอีก 
ทําไม?  ถาขืนทําไป  นั้นคือความโลภ,  คือความอยากจะไดดี  อยากจะไดหนาไดตา,  
มันเปนความโลภ.  คนอื่นจะชวยกระทําแกคนอื่นไดอยางไร. 

 
  นี่คือทิฏฐิของคน  ๆ  นี้  หาวาจะไปคิดชวยผูอื่น  โปรดผูอื่นนั้น  มันเปน 

ความโลภ.  ที่จริงฟงดูหยาบ  ๆ  แลว  ก็จริงของเขา.  มันอยากไดหนาไดตา  อยากเปน 
ครูบาอาจารยสั่งสอนเขา  นั้นมันคือความโลภ.  ตัวพนจากความผูกพันแลว  ยังไปหา 
ความผูกพันอันใหมมาใสตัวอีก  นี้เปนความโลภ,  แลวก็วาคนอื่นจะทําแกคนอื่น 
อยางไรได. 

 
  ทีนี้โอกาสหนึ่งเขาไดพบกับพระพุทธเจา  อาจจะเปนการกลั่นแกลงของใคร 

คนหนึ่งก็ได  ที่ใหไปพบกับพระพุทธเจา  เพื่อใหพระพุทธเจาโปรดตาพราหมณคนนี้.  
พระพุทธเจาทานทรงใชถอยคําอยางนี้  คือทานถามใหพราหมณนี้ยืนยันทิฏฐิของตัวทุกตัว 
อักษรเสียกอน  ตามแบบของพระพุทธเจาทานจะกระทําอยางนั้น.  ทีนี้เมื่อตาพราหมณ 
นั้นแกยืนยันอยางนั้น  ๆ  แลว  ทานก็ตั้งคําถามใหมวา  :  ทีนี้ถาวามีคน  ๆ  หนึ่งเขามา 
กลาววา  “โลหิจจพราหมณครอบครองหมูบาน  สาลวติกา  ผลประโยชนอันใดที่เกิดขึ ้น 
ในหมูบานนี้  โลหิจจพราหมณควรบริโภคแกคนเดียว  ไมตองใหแกบุคคลอื่นเลย  ;  
นี้เปนคํากลาวที่ถูกตอง”  ดังนี้. 
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  พระพุทธเจาทานตรัสถามวา  คํากลาวอยางนี้ของคนหมูนั้น  มันทําลาย 
ประชาชนในหมูบานนั้นใชไหม?  นี้ฟงถูกหรือไมถูก  ;  คือวาตาพราหมณคนนี้เปน 
นายบานครอบครองหมูบาน  โดยรับมอบสิทธิขาดจากพระราชา  ประโยชนอันใดที่เกิด 
ขึ้นในหมูบานนี้  แลวแตตาพราหมณคนนี้จะจัด.  ทีนี้ถามีคนมาพูดวา  ผลประโยชน 
อันใดเกิดขึ้นในบานนี้  พราหมณนี้ควรบริโภคแตผูเดียว  ไมควรแบงใหใครเลย .  
คําที่คนที่เขาพูดนั้น  มันทําอันตรายแกประชาชนทั้งหมูบานใชไหม?  ตาพราหมณนี้ 
ไมมีทาจะพูดอยางอื่น  ;  คําพูดอยางนั้นมันทําลายประโยชนของประชาชนทั้งหมูบานจริง 
ก็ตองยอมรับอยางนั้น  :  อนฺตรายกโร  โภ  โคตโม  -พระโคดมผูเจริญ,  คําพูดนี้ 
เปนอันตรายแกประชาชนทั้งหมูบาน. 

 
  อนฺตรายกโร  สมาโน  เมื่อมันเปนอันตรายแกประชาชนทั้งหมูบาน  แลว 

หิตานุกมฺปวา  เตสํ  โหติ  อหิตานุกมฺป  วา  -คําพูดนี้เปนประโยชนเกื้อกูลเอ็นดูแกคน 
เหลานั้นหรือไม?  อหิตานุกมฺป  โภ  โคตโม  -พระโคดมผูเจริญ,  มันไมเปนไป 
เพื่อความเอ็นดูเกื้อกูลแกคนทั้งหลายเลย. 

 
  อหิตานุกมฺปสฺส  เมตฺตํ  วา  เตสุ  จิตฺตํ  ปจฺจุปฏตํ  โหติ  สปตฺติกํวา  -เมื่อ 

ตั้งจิตไวอยางนี้  มันเปนการเมตตากรุณาแกคนทั้งหมูบาน  หรือวาเปนขาศึกแก 
คนทั้งหมูบาน?  สปตฺติกํ  โภ  โคตโม-พระโคดมผูเจริญ,  มันเปนคําพูดที่เปนขาศึก 
หรือเปนความรูสึกคิดนึกที่มันเปนขาศึกแกคนทั้งหมูบาน. 

 
  สปตฺติเก  จิตฺเต  ปจฺจุปฏเต  มิจฺฉาทิฏ  วา  โหติ  สมฺมาทิฏ   วา  

-ถาความรูสึกคิดจะทําใหถึงอันนี้  มันเปนขาศึกแกคนทั้งหมูบานแลว  จะเปนมิจฉาทิฏฐิ 
หรือเปนสัมมาทิฏฐิ?  ตาพราหมณนี้ไมมีทางเลือกตอบอยางไรแลว  เพราะเมื่อมันเปน 
ขาศึกแกคนทั้งหลายแลว  ก็ตองถือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ. 

  ทีนี้พระพุทธองคก็ทรงแสดงของพระองคเองวา  มิจฺฉาทิสฏส  โข  อหํ 
โลหิจฺจ  ทฺวินฺนํ  คตีนํ  -ดูกอนโลหิจจะ,  เราแสดงคติแกผูมีมิจฉาทิฏฐิเพียง  ๒  อยาง 
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เทานั้น,  อฺตรํ  คตึ  ปฏตํ  –  เขาจะตองเขาถึงคติอันใดอันหนึ่ง  :  นิรยํ  วา  คือนรก,  
ติรจฺฉานโยนึ  วา  -หรือวากําเนิดเดรัจฉาน.  นี่พระพุทธเจาทานไมพูดอะไรมากไป 
กวานี้,  ไลไปตามลําดับ  ๆ  จนในที่สุดเห็นวาความคิดอยางนี้มันเปนมิจฉาทิฏฐิ  ;  แลว 
ทานก็ตรัสแตเพียงวา,  สําหรับมิจฉาทิฏฐินั้นเรามีคติที่จะแสดงวามีเพียง  ๒  อยาง 
คือเขาจะเปนสัตวนรก  หรือเปนสัตวเดรัจฉาน  เทานั้น. 

 
  นี่เปนอันวาโลหิจจพราหมณก็รูสึกวาเขามีทิฏฐิที่เปนมิจฉาทิฏฐิ,  เพราะ 

วาความคิดของเขานําไปสูความไมเมตตากรุณา  ไมสงเคราะห  ไมเกื้อกูล,  และ 
มีความเปนขาศึก  ตรงกันขามตอความตองการของประชาชนทั้งปวง.  ก็เลยไปเทียบ 
ถึงขอท่ีวา  “สมณพราหมณเหลาใด  ไดถึงทับซ่ึงกุศลธรรมทั้งหลายแลว  ไมพึงบอก 
แกใคร  ใครจะชวยใครได,  หมดพันธะของตัวเองแลว  จะไปหาพันธะของผูอื่นมา 
ใสตัวทําไม  ;  มันเปนความโลภ”  ก็เลยยกเลิกทิฏฐิอันนี้ไป  ;  เขาถึงความเปนสาวก 
ของพระพุทธเจา  ตามวิธีที่แสดงไวในสูตรทั้งหลายอื่น. 

 
  อันนี้เปนพุทธจริยา  และเปนเหตุใหทราบไดอีกขอหนึ่งวา  มิจฉาทิฏฐินี้ 

มันมีไดอยางไรบาง  แลวที่สําคัญกวานั้นก็คือวา  มิจฉาทิฏฐิบางชนิดนั้นคลายกับ 
สัมมาทิฏฐิมากที่สุด  ;  แลวมักจะไดยินคนพูดกันในหมูครูบาอาจารย.  นี้วาอยาไป 
ยุงกับเขาเลย  ลําบากเปลา  ๆ  ;  เราก็พนเรื่องของเราแลว  เราก็สบายแลวอยางนี้ 
ก็มีพูด. 

 
  บางทีจะเพราะวาเขาขี้เกียจ  หรือเพราะเขาทําไมได  นี้ก็ตามใจเถอะ  ; 

แตเขามักจะพูดกันอยางนั้น  ;  แลวยังเชื่อวาบางคนอาจจะเขวเอามาก  ๆ  ดวยความ 
บริสุทธิ์ใจก็ไดวา  เมื่อเราพนทุกขของเราแลว  จะไปเที่ยวเอื้อมโอบ  ไปชวยคนอื่นทําไม 
มันเพิ่มภาระอันใหม.  แลวก็ยังมีอางพระพุทธภาษิตบางอยางที่กํากวมเชนวา  “เลี้ยงดู 
ตนเอง  ไมเลี้ยงดูผูอื่น”  คือวาผูที่ปฏิบัตินั้นเลี้ยงดูตนเอง  แตไมเลี้ยงดูผูอื่น. 
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  ขอน้ีผูปฏิบัติในชั้นตนตองทําอยางนั้นจริง  เพราะวาตัวเองยังเลี ้ยงไมไดสักที 
ในการปฏิบัติมันตองชวยตัวเองใหรอดกอน  อยาไปคิดชวยผูอื่นเลย,  แตวาเมื่อชวย 
ตัวเองรอดแลวไมไดหมายความวาไมควรชวยผูอื่น.  ฉะนั้นเราควรจะขะมักเขมน 
ชวยตัวเราใหรอด  ;  เสร็จแลวก็ควรชวยผูอื่น.  เพราะเมื่อไมมีอะไรเปนเรื่องของ 
เราแลว  จึงไมใชภาระผูกพันอะไร  ;  เพราะภาระของเราหมดแลว.  นี่การชวยผูอื่นนั้น 
ไมใชภาระของเราที่หามาใหม  ;  ไมใชเปนอยางความคิดเห็นของตาพราหมณคนนี้. 

 
  ถาคิดเห็นอยางตาพราหมณคนนี้แลว  พุทธศาสนาก็ทาจะลําบากเหมือนกัน   :  

คือวาจะไมมีใครชวยใหเขาใจ  หรือกาวหนาในทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น.  ฉะนั้น 
ขอใหฟงใหดี  ๆ  วา  บรรลุถึงธรรมแลว  บรรลุธรรมะสวนตนแลว  ก็ชวยผูอื่นได  ;  
แลวก็ไมถือวาเปนความโลภ  เอาดีเอาเดนอะไร  แลวก็ตองไมรูสึกวาเปนพันธะ 
อะไรดวย.  ผูอื่นนั้น  ไมใชวาจะชวยผูอื่นไมไดโดยประการทั้งปวง  ;  เพราะวายัง 
สามารถเปนผูแนะนําทางหรือช้ีทางได  ใหเขาเดินของเขาเองได.  นี้เปนเรื่องตามหลักของ 
พุทธศาสนาวากรรมเปนของเฉพาะตนทําแทนกันไมได  ;  แตวาการชี้ใหทํากรรม 
ที่ถูกตองนั้นยอมชี้ได.  นี้ก็เรียกวาทําประโยชนผูอื่นดวยเหมือนกัน. 

 
  พระพุทธเจาทานไดโปรดตาพราหมณคนนี้  ชวยเปลื้องทิฏฐิของโลหิจจะ 

พราหมณนี้ออกไปได  โดยอุบายที่พระองคทรงตรัสถาม,  แลวตรัสถาม,  แลวตรัสถาม,  
เปนลําดับ  ๆ  ไป  จนคนนี้จํานนแกคําพูดของตนเอง  แลวเขาก็เปลี่ยนทิฏฐิได.  
นี้ก็เปนพุทธจริยา,  พุทธจริยาในหลายแงหลายมุม  คือวาเราควรจะชวยกันแลว 
การชวยผูอื่น  ไมควรถือวาเปนพันธะหรือภาระอะไร  ไมควรประณามกันวา 
เปนความอยากดิบอยากดี  ถาทําไปดวยความบริสุทธิ์ใจจริง  ๆ  และขอใหทําอยางนั้นดวย .  
อยางนี้ก็เปนพุทธจริยา. 
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  เปนอันวาวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องพระพุทธจริยา  โดยสูตร  ๓  สูตร  :  เรื่องที่  ๑  
ทําลายความคิดที่วาตองมีอัตตา  จึงจะทําบาป  ทําบุญได  ;  ความจริงนั้น 
ไมตองมีตัวอัตตาที่จะยึดมั่นถือมั่นก็ทําบุญและทําบาปได.  เมื่อเคลื่อนไหวไปอยางนั้น 
ก็เรียกวาบุญ,  เคลื่อนไหวไปอยางนั้นก็เรียกวาบาป,ไมจําเปนจะตองยึดถือวา 
นั้นเปนตัวเราเปนของเรา. 

 
  เรื่องที่  ๒  วาเราไมควรจะแสดงสิ่งที่ไมรูวาอยูที่ไหน  และเราก็ไมรูวา 

อยูที่ไหนดวย,  เราควรแสดงในสิ่งที่เห็นไดวา  อยูที่นี่ในลักษณะอยางนี้  ความเปนพรหม 
อยูที่จิต  เปนอยางนี้  ๆ  ๆ  และนี้คือความเปนพรหมที่นี่และเดี๋ยวนี้. 

 
  เรื่องที่  ๓  ก็วา  อยาถือวาการชวยผูอื่นนั้นเปนภาระเลย.  ใหถือเอา 

เมตตากรุณาเปนเบื้องหนา  แลวจะยังคงเบาสบายเหมือนกับไมมีภาระอะไรอยูนั่นแหละ. 
 
  นี้คือพุทธจริยาที่เปนหัวขอใหญ  ๆ   แลวมีพุทธจริยาในแงเล็กแงนอย  ละเอียด 

ทุกแงทุกมุมท่ีแสดงอยูในเรื่องราวนี้  เปนการแสดงในหัวขอท่ีวา  พระพุทธเจาทาน 
เปนอะไรตอเดียรถียอื่น.  การบรรยายนี้ก็เปนครั้งที่  ๒. 

 
 
  การบรรยายก็พอสมควรแกเวลาแลว  ขอยุติไวเพียงเทานี้  เพื่อใหโอกาส 

แกพระสงฆทั้งหลายจะไดสวดโถมนาการคาถาตอไป. 
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พระพุทธเจา  ทรงเปนอะไร  กับสาวกของเดียรถียอื่น 
 

  -๗- 
 

เสารที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๑๕ 
 

ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย. 
 
 

การบรรยายเรื่อง   พระพ ุทธ - 
จริยา  ในครั้งที่  ๗  นี้  จะไดกลาวถึง 
พระพุทธจริยานั้น  โดยหัวขอวาทาน 
ทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น  อีกครั้งหนึ่ง 
แตวา  ในคราวนี้จะไดเลือกเอา  เรื่อง 
ที่ เกี่ยวของ   กับ   สาวกของเด ีย รถ ีย 
มากลาว  ดังนั้นจึงกลาวไดวาทานทรง 
เปนอะไรตอสาวกของเดียรถียอ่ืน. 

 
สํ า ห ร ับ ผู ที ่ย ัง ไ ม เ ค ย ฟ ง คํ า ว า

“เดียรถีย”  ก็ขอใหมีความเขาใจโดย
สรุปวา  เดียรถียนั้นก็คือเจาลัทธิตาง  ๆ,   

 
 

๑๘๘ 
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พระพุทธเจา  ก็ทรงเปนเดียรถียองคหนึ่งดวยเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  เมื่อพูดถึง 
เดียรถียอื่น  นอกจากพระพุทธเจา  จึงตองใชคําวา  “อัญญเดียรถีย”  คือวา  เดียรถียอื่น.  
คําวาเดียรถีย  แปลวา  เปรียบเหมือนทาจอดเรือ  ใครชอบจะจอดทาไหน  แลวแตวา 
จะเปนเรืออะไร  ก็ไปจอดที่ทานั้น.  ฉะนั้นประชาชนเขาชอบใจธรรมะของครู  หรือ 
ของศาสดาคนใด  เขาก็ไปที่นั่น  ตามความประสงค  เปนพวก   ๆ ไป  ไมเหมือนกัน  จึงมี 
สํานักเจาลัทธิตาง  ๆ   หลาย  ๆ   สํานัก.  แตละสํานักจึงเหมือนกับทาจอดเรือ  จึงไดเรียกวา 
เดียรถีย  ซึ่งมาจากคําบาลีวา  ติตถิยะ,  ติตถิยะ  -เปรียบเหมือนกับ  ทาจอดเรือ. 

 
ทีนี้เราจะมาดูกันวา  พระพุทธเจาทรงเปนอะไร,  หรือทานกระทําอยางไร 

ตอผูที่เปนสาวกของเดียรถียอื่น  ในฐานะที่เปนพุทธจริยา.  พุทธจริยาในที่นี้ 
หมายถึงการประพฤติ  กระทํา  ที่ควรสนใจ  เอาเปนตัวอยาง  ;  เราไมไดเพงเล็งกัน 
ถึงพระพุทธคุณโดยตรง  ดังที่กลาวมาแลวหลายครั้งหลายหน  วาการพูดที่นี่  ในชุดนี ้นั ้น 
มุงหมายจะแสดงพระพุทธจริยา. 

 
๑.  ปญหาวา  คนเราจะประสบสุข  หลุดพน  ดวยความทุกขไมได. 

 
เรื่องแรกที่จะนํามากลาว  ก็คือเรื่องที่พระองค  ไดทรงโตตอบกับสาวกของ 

นิคันถนาฎบุตร.  นิคันถนาฎบุตร  เปนศาสดาของนิครนถทั้งหลาย  คือเปนหัวหนา 
นิครนถ  มีชื่อตัววา  นิคันถนาฎบุตร.พระพุทธเจาทานไดมีการโตตอบ  กับนิครนถ 
พวกนี้  ซึ่งเปนสาวกของนิคันถนาฎบุตร  แลวก็ทรงนํามาตรัสเลาใหผูอื่นฟงอีกทีหนึ่ง.เรื่องนี้
เปนไปตามเรื่อง  ที่ทรงเลาเอง  ดังนี้  :- 

 
คร้ังหนึ่ง  ไดทรงเห็นนิครนถหมูใหญ  บําเพ็ญตบะดวยการยืนเปนวัตร ,  

หมายความวา  ไมเปลี่ยนเปนอิริยาบถอื่น  ไมนั่ง  ไมนอน  ไมเดิน,  เอาแตยืนทาเดียว,  
นี้เรียกวาบําเพ็ญตบะ  ดวยการยืนเปนวัตร.  ก็ลองคิดคํานวณดู  เปรียบเทียบดู 
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ก็แลวกัน  ;  เหมือนอยางวา  เราจะตองยืนสักชั่วโมงหนึ่ง  หรือสองชั่วโมง  นี้มันจะมี 
ความทุกขสักเทาไร.  พวกนิครนถนั้น  เขายืนกันเปนเดือน  เปนป  ไมเปลี่ยนอิริยาบถ 
จะมีความทุกขสักเทาใด,  เปนความทุกขทรมานชนิดที่เรียกกันวา  อัตตกิลมถานุโยค. 

 
พวกนิครนถเหลานี้บําเพ็ญเพียรกันอยู  ที่ขางภูเขา  อิสิคิลิ  เรียกวาศิลาดํา,  

คือเปนพื้นที่  ที่ประกอบไปดวยศิลาสีดํา.  พระองคไดเขาไปหาหมูนิครนถเหลานั้น 
แลวถามวา  “อาว,  ทําไมมายืนทนทุกขทรมานกันอยูอยางนี้  ดูเปนความลําบากอยางยิ่ง?” 

 
นิครนถทั้งหลายเหลานั้น  ทูลพระพุทธเจาวา  พระศาสดานิคันถนาฎบุตร 

ผูรูสิ่งทั้งปวง  ผูเห็นสิ่งทั้งปวง  ผูมีญาณทัสสนะทุกอิริยาบถ  ทานไดสอนพวกเราวา 
พวกเรามีบาปกรรมติดมาแตปางกอน  พวกเราจะตองสลัดบาปกรรมนี้เสีย  ดวยการ 
บําเพ็ญตบะ  เชนนี้  ;  และการที่เราสํารวมกาย  วาจา  ใจ  เปนอยางดีอยูในเวลานี้ 
นี่ก็ไมเปนการทํากรรมเพิ่มขึ้นมาใหม  แลวกรรมเกาก็จะสิ้นไป  เพราะการบําเพ็ญตะบะ 
ดวยการยืน  อยางนี้.  ในบัดนี้เปนอันวาไมมีการทํากรรมใหม  และกรรมเกาก็สิ้นไป  ;  
เมื่อทําไดอยางนี้ก็จะมี  อนวัสสวธรรม  คือความที่ไมมีอํานาจอะไรมาบีบคั้น  ไมมีสิ่งใดมา 
มีอํานาจเหนือพวกเราอีกตอไป.  เมื่อไมมีอะไรมีอํานาจเหนือพวกเรา  เราก็มีกัมมขยะ 
คือความสิ้นกรรม  ;  เมื่อมีความสิ้นกรรม  เราก็มีทุกขักขยะ  คือความสิ้นทุกข  ;  เมื่อมี 
ความสิ้นทุกข  เราก็มี  เวทนาขยะ  คือความสิ้นไปแหงเวทนา  ;  ทุกขทั้งหลายทั้งปวง 
จึงเปนอันวา  เสื่อมสลายไป  ไมมีเหลือ.  คําสอนขอน้ี  เปนที่ชอบใจแกเราทั้งหลาย 
เราจึงปฏิบัติ  ดวยการยืนอยู  ดังนี้. 

 
นี้เปนคําตอบของพวกนิครนถเหลานั้น  ที่ทูลตอบพระผูมีพระภาคเจา 

ตามที่ทรงถามเขาวาทําไมมายืนทรมานอยูอยางนี้.  เขาตอบวา  ที่ทําอยางนี้เพื่อให 
หมดกรรมเกา,  แลวเมื่อทําอยูอยางนี้  กรรมใหมก็ไมเกิด  จึงไมมีทั้งกรรมเกา  และ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับกับสาวกของเดียรถียอื่น ๑๙๑ 

กรรมใหม  แลวก็จะสิ้นกรรม  จะสิ้นทุกข  จะสิ้นเวทนา.  เมื่อคนเราไมมีเวทนาแลว 
ก็เปนอันวา  หมดเรื่อง  ไมมีปญหาอะไรเหลือ.  นี่คนเหลานั้นเขาทูลวาเขาพอใจ 
ในหลักการปฏิบัติอยางนี้  ดังนั้นเขาจึงมาบําเพ็ญตบะ  ยืนอยูที่นี่. 

 
ทีนี้ก็มาถึง  พระพุทธจริยา  คือคําที่พระองคจะตรัส  หรือกระทําอยางไร 

ตอไป.  ขอใหตั้งใจฟง  และสังเกตดูใหดี  ก็จะเขาใจได,  ถาไมฟงใหดี  ไมสังเกตใหดี 
อาจจะเขาใจไมได  ก็ได. 

 
เรื่องมันมีวา  นิครนถเหลานี้เชื่ออาจารยวา  ไดเคยทํากรรมไวแตภพ 

กอน  ๆ  โนน  เปนกรรมเกาที่ทําไวในชาติกอน  ๆ  โนน  เขาจะทําลายมันเสีย  ดวยการ 
บําเพ็ญตบะอยางนี้. 

 
ทีนี้พระพุทธเจา  ทานก็ไดตรัสถามนิครนถเหลานั้นตอไปวา  :  ดูกอน 

นิครนถทั้งหลาย,  ทานทั้งหลายทราบหรือวา  ทานนี่ไดเคยเกิดอยูในภพกอน  ๆ  ?  
คนเหลานั้นก็ตอบตามจริง  ตามความรูสึกจริง  ๆ  วาไมทราบ.  นี่มันเหมือนกับพวกเรา 
ที่นั่งอยูที่นี่ทุกคนนี้  ;  ถาเผอิญมีใครมาถามวาคุณทราบไหมวา  คุณไดเคยเกิดอยูแลว 
เมื่ออยูในภพกอน  ๆ  โนน?  ถาจะตอบจริง  ๆ  เราก็คงจะตอบวาไมทราบ  ทั้งนั้น  ;  
เวนไวแตวาจะแกลงตอบ.  นิครนถจึงตอบโดยซื่อโดยตรง  อยางพาซื่อวาไมทราบ. 

 
พระพุทธเจาทานก็ตรัสถามตอไปวา  :  ถาอยางนั้น  ทานทราบหรือวา 

ทานไดเคยทําบาปกรรมไวในภพกอน?  นิครนถก็ยิ่งตอบวาไมทราบ.  เพราะ 
เพียงแตถามวา  ไดเคยเกิดมาแตภพกอนไหม  ก็ตอบวาไมทราบเสียแลว,  ยิ่งไปถามวา 
ทราบไหมวา  ไดเคยทําบาปกรรมไวในภพกอน  อยางนั้นหรือ?  ก็ตองตอบวาไมทราบ. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสถามตอไปอีกวา  :  เคยทํากรรม  อยางนั้น  อยางนี้ 

กี่อยาง  ๆ  ในภพกอน  ๆ  หรือ?  เขาก็ยิ่งตอบวาไมทราบ.  พระพุทธเจาตรัสถามวา  :  
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ทุกขของพวกทานทั้งหลายนี้  สลัดออกไปไดแลวเทาไร?  ที่ยังมีเหลืออยูเทาไร?  
จะตองสลัดทุกขตอไปอีกเทาไร  จึงจะหมดทุกขนี้  ทานทราบหรือ  นิครนถทั้งหลาย 
ก็บอกวาไมทราบ,  ยิ่งไมทราบหนักขึ้นทุกที. 

 
พระพุทธเจาตรัสถามเปนคําสุดทายวา  :  เดี๋ยวนี้ทานทั้งหลายทราบการละ 

หรือ  วิธีละบาป  อกุศล  และทราบวิธีการ  ทํากุศลใหถึงพรอม  อยูในบัดนี้หรือ?  
นิครนถทั้งหลายก็ตอบวา  ไมทราบ.  นี่เปนเรื่องตอบอยางซื่อตรง  เพราะเขาไมได 
ทราบดวยตนเองวา  การทําอยางนี้จะเปนการละบาป  หรือจะทําใหกุศลเกิดขึ้นอยาง 
บริบูรณ.  เขาทําแตเพียงตามที่ไดเชื่ออาจารย  ;  สวนตัวเขาเองนั้น  ไมทราบ. 

 
พระพุทธเจาทานก็ไดตรัสประโยคสุดทาย  ที่ฟงดูแลวก็นาประหลาดอยูวา  :  

ถาอะไร  ๆ  ทานก็ไมทราบไปท้ังหมด  ดังนี้แลว  มันก็จะมีแตคนชั้นเลว  ที่มีมือเปอน 
โลหิต  เกิดในตระกูลต่ํากวาเขาทั้งหมด  เทานั้นแหละ  ที่จะมาบวชในสํานักนิครนถ.  
นี่ฟงดู  มันเปนคําที่รุนแรงมาก  ;  แตวาพระพุทธเจาทานมีเหตุผลท่ีจะรุนแรง  คือ 
ทานถามวาอะไรเปนอยางไร  ก็ไมทราบ,  อะไรเปนอยางไรก็ไมทราบ,อะไร  ๆ  
ก็ไมทราบ,  และเมื่ออะไร  ๆ  ก็ไมทราบ  อยางนี้แลว  ใครเขาจะมาบวชในสํานักนิครนถ 
เพราะวาคนทั้งหลาย  เขาตองการจะทราบวาอะไรเปนอะไร  เมื่อทราบแลวเขา 
จึงจะมาบวชในสํานักนั้น.  เดี๋ยวนี้พวกนิครนถเหลานั้นตอบแตวาไมทราบ  ไมทราบ 
ทุกคําถาม  ทุกคําถาม  ตอบไดแตวาไมทราบ  ;  เพราะเหตุนี้ก็จะมีแตคนชั้นโงที่สุด 
ชั้นเลวที่สุดเทานั้นแหละ  ที่เขาจะมาบวชในพวกนิครนถ. 

 
คําตรัสดังกลาวนั้น  จะเปนการเยาะเยย  หรือวาสั่งสอน  หรืออะไร  ก็ลอง 

คิดดูเองวา  ขอความอยางนี้มีอยูในสูตรนี้  ซึ่งเราเรียกวาเปนพุทธจริยา.  ถาจะมอง 
ดูกัน  ในแงสั่งสอน  ก็ตองเปนการสั่งสอนวาตองรูอะไรกันบาง  ;  ถาไมรูอะไร 
เสียเลย  อยางนี้  ก็คงจะทําผิดไปหมด,  จะทํากรรมอะไรที่เปนบาป  เปนอกุศล 
ไปหมด  แลวใครเขาจะมาเลนดวย. 
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พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับกับสาวกของเดียรถียอื่น ๑๙๓ 

พวกนิครนถเหลานั้นก็ขอเปลี่ยนเรื่องใหม  เขาเสนอคําพูดขึ้นมาใหมวา 
คนเราจะถึงความสุขดวยความสุขไมได,  คนเราจะถึงความสุขได  ก็ตองดวย 
ความทุกข.  ถาวาคนเราจะถึงความสุขไดดวยความสุขละก็  พระราชาพิมพิสารก็จะเปนคน 
มีความสุข  เพราะวาพระราชาพิมพิสารมีความสุข  ยิ่งกวาพระสมณโคดม  ;  พวกนิครนถ 
ทั้งหลาย  เขาทูลข้ึนอยางนี้. 

 
เราจะตองจับใจความของเรื่องใหไดวา  พวกนิครนถเขามีแนว  ที่จะโต 

กับพระพุทธเจาในขอท่ีวา  เขามีความเห็นวา  คนเราจะดับทุกข  หรือถึงความสุข 
ดวยความสุขไมได  มันตองทําดวยความทุกข  ดังเชนที่เขามายืนบําเพ็ญตบะ 
ทรมานอยูอยางนี้  ซึ่งมันเปนความทุกข.  เพราะเขาเห็นวาคนเราจะถึงความสุขไดดวย 
ความทุกข  คนเราจะไมถึงความสุขไดดวยความสุข  ;  เขาก็เลยอางตัวอยางวา 
พระเจาพิมพิสารเปนผูมีความสุข  เพราะเปนราชา.  ที่เขาอางพระเจาพิมพิสาร 
ก็เพราะวาเขากําลังพูดอยูใกล ๆ เมืองของพระเจาพิมพิสาร  วาถามีความสุข  คืออยูได 
ดวยความเปนสุข  พระเจาพิมพิสารตองมีความสุข  เพราะวาพระเจาพิมพิสารนั้นมีความสุข 
มากกวาพระสมณโคดมเอง  นี้เปนคํากลาวที่ยอนยอกอยูในตัว. 

 
ทีนี้พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  อาว,  นี่ทานพูดผลีผลามไปเสียแลว 

เพื่อนเอย.  ขอความนั้นมีสํานวนอยางนี้แหละ  นี่แปลใหมีสํานวนฟงงาย  ๆ.  ทาน 
ยังไมไดถามเราเลยวา  พระราชาพิมพิสารกับเรานี้ใครจะมีความสุขกวากัน,  แลว 
ทานมาดวนพูดวา  พระราชาพิมพิสารมีความสุขกวาพระสมณโคดม  อยางนี้มันเปนการ 
พูดผลีผลาม  ไมมีความคิด. 

 
พวกนิครนถเหลานั้น  ก็ทูลข้ึนวา  อาว,  ถาอยางนั้น  ก็ทูลถามเสียเดี๋ยวนี้ 

เลยวาพระสมณโคดม  กับพระราชาพิมพิสารนี้  ใครจะมีความสุขมากกวากัน? 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๗ ๑๙๔

พระพุทธเจาก็ตรัสตอบตามแบบของพระพุทธเจา  หรือตามแบบของทาน 
ซึ่งเปนพระพุทธจริยาซึ่งจะตองสังเกตไวใหดี  ๆ  เพื่อประโยชนหลาย  ๆ  อยาง.  คือ 
เมื่อพวกนิครนถเขายอนถามวา  ถาอยางนั้นถามเดี๋ยวนี้ละ  วาพระสมณโคดม  กับ 
พระราชาพิมพิสาร  ใครมีความสุขกวากัน.  พระพุทธเจาตรัสตอบวาอาว,  ทาน 
ทั้งหลายจะตอบไดเอง  โดยเหตุผลของทานเอง.  โดยเราจะขอยอนถามทานวา 
พระราชาพิมพิสาร  สามารถที่จะไมไหวติงรางกาย  ไมสามารถจะพูดจา  แลวก็เสวย 
ความสุขโดยสวนเดียวตลอด  ๗  วัน  ๗  คืนไดไหม?  พวกนิครนถก็ตอบไปตามจริง 
วาไมได  ;  คือวาพระเจาพิมพิสารจะอยูในสมาบัติไมไหวรางกาย  ;  ไมปริปากพูดจา 
อยูนิ่ง  ๆ  เหมือนกอนหิน  เสวยสุขโดยสวนเดียว  ตลอด  ๗  วัน  ๗  คืนนั้นไมได. 

 
 
ทีนี้พระพุทธเจาก็ตอรองวา  เอา  ๖  วัน  ๖  คืน  พระราชาพิมพิสารจะอยู 

ไดไหม?  เขาก็ตองตอบวาไมได.  ลดลงมาเปน  ๕  วัน  ๕  คืนไดไหม?  ก็ตอง 
ตอบวาไมได.  ๔  วัน  ๔  คืน  ก็เหลว,  ๓  วัน  ๓  คืน  ก็เหลว,  ๒  วัน  ๒  คืนก็ไมได.  
๑  วัน  ๑  คืนก็ไมได.  เพราะวาพระเจาพิมพิสารเปนชาวบานเกินไป,  เปนปุถุชน 
เกินไป  ;  อยูดวยความสุขทางกามคุณ  มันเต็มไปดวยความหวั่นไหวดวยโลภะ 
หรือราคะ  โทสะ  โมหะ,  จึงไมสามารถจะอยูในเจโตสมาบัติ  ที่ไมไหวติงทั้งทางกาย 
ทางวาจา,  มีความสุขติดตอกันแมแตเพียง  หนึ่งวันหนึ่งคืนก็ไมได. 

 
 
พระพุทธเจาทรงยืนยันวา  เราตถาคตนี่แหละสามารถที่จะอยูดวยความ 

ไมไหวติงกาย  ไมไหววาจา  มีแตความสุขโดยสวนเดียว  ตลอด  ๗  วัน  ๗  คืน  เมื่อ 
เปนอยางนี้ทานก็ตอบวาเอาเองสิวา  พระสมณโคดม  กับพระราชาพิมพิสาร
นี้ 
ใครจะมีความสุขมากกวากัน.  ก็เปนอันวา  พวกนิครนถ  เขา  สํานึกไดเอง 
พระพุทธเจาทานก็ไมรุกอีกตอไป. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับกับสาวกของเดียรถียอื่น ๑๙๕ 

นี่ขอใหนึกถึงขอน้ีวา  เปนพระพุทธจริยา  เมื่อเห็นวา  เขาเพลี่ยงพล้ํา 
และรูสึกไดในตัวเอง  แลว  ก็ไมรุกอีกตอไป  ;  ไมเหมือนนักปราชญอันธพาลสมัยนี้ 
พอเห็นวาเพื่อนเพลี่ยงพล้ําแลว  ก็รุก-รุก-รุก,  รุกจนพลาดไปเองอีกก็มี.  ฉะนั้น 
เราเปนลูกศิษยพระพุทธเจา  เมื่อเห็นวาเพื่อนพูดผิดไปแลวพลาดไป  แลว  รูสึกตัวไดแลว 
ก็ถอยกลับ  หรือเลี้ยวไปทางอื่นเถิด.  นี่คือพุทธจริยา  ที่ทรงกระทําแกสาวกของ 
อัญญเดียรถีย. 

 
ทีนี้เรื่องมันก็จบลง  ในขอท่ีวา  การที่จะถือวา  คนเราไดความสุข  เพราะ 

ปฏิบัติดวยความทุกขนั้น  มันไมถูกเสียแลว  ;  เพราะฉะนั้นการที่นิครนถจะมายืนอยู 
ตลอดเดือน  ตลอดป  บําเพ็ญตบะ  เพ่ือไถถอนความทุกข  นี้เปนไปไมไดเสียแลว 
เขายอมรูสึกไดเอง.  สูตรนี้ก็แสดงเรื่องราวเพียงเทานี้. 

 
สรุปความวา  การที่จะลงทุนดวยความทุกข  ทรมานกาย  บําเพ็ญอัตตกิล- 

มถานุโยค  เพื่อจะดับทุกขนั้น  มันไมมีประโยชน  มันเปนไปไมได  ;  ก็แปลวา 
ทานไปโปรดเขา  คือทานไปโปรดพวกนิครนถทั้งหลายเหลานั้น  ใหไดความคิด 
ใหไดสติ  ;  นี้ก็คือ  พุทธจริยา.  หมายความวาพวกไชนะ  หรือพวกนิครนถ 
เปนขาศึกศัตรู  คูแขงขันกัน  ตลอดเวลา  กับพระพุทธศาสนา  ;  แตพระพุทธเจา 
ทานก็ไมไดทําอะไรแกเขามากไปกวา  ที่จะใหเขานึกไดดวยตนเอง  แลวเขาก็ไปคนควา 
หาหนทาง  หาวิธีที่จะทําใหถูกตองไดเอง  ก็พอแลว. 

 
พระพุทธเจาทานไมมีความละโมบโลภมากเหมือนพวกเรา  ที่วาจะเอาพวกเขา 

เหลานั้น  มาเปนลูกศิษยของเรา  มาเปนสาวกของเรา,  นี้เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง,  
คือ  พระพุทธเจามีความบริสุทธิ์ถึงขนาดที่วา  ไมตองการเอาใครมาเปนสาวก.  
เขาจะเปนก็ตามใจ  จะไมเปนก็ตามใจ  ;  หนาที่ของพระพุทธเจามีเพียงแตวา  ทําใหเขา 
รูสึกไดดวยตนเอง  มีหู  ตา  สวางเทานั้น.  เดี๋ยวนี้มีแตคนเที่ยวทําชนิดที่ไมเหมือน 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๗ ๑๙๖

กับท่ีพระพุทธเจาทานทํา  เรื่องมันจึงลําบาก.  ตอจากนี้เราจะไดพิจารณากันถึงเรื่อง 
อีกเรื่องหนึ่ง  อีกสูตรหนึ่งเรียกวา  อุปาลิโอวาทสูตร  เปนสูตรที่โปรดสาวกของเดียรถีย 
อยางเดียวกันอีก  แตวาแยบคาย  นาฟงมาก. 

 
๒.  กาย  กับใจ  ไหนสําคัญกวากัน? 

 
อุปาลีวาทสูตรนี้  ก็คือสูตรที่มีขอความตอนทาย  สรรเสริญพระคุณของ 

พระพุทธเจา  ๑๐๐  บท,  แบงเปน  ๑๐  หมวด  ๆ   ละ  ๑๐  บท  เหมือนที่พระสงฆไดสวด 
ไปเมื ่อตะกี ้นี ้  ทานทั้งหลายคงยังจําได.บทที่พระสงฆไดสวดไปเมื ่อตะกี ้เปนการ 
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจา  ของคหบดีอุบาลีผูนี้เองสรรเสริญคุณถึง  ๑๐๐  ชนิดพอดี 
แบงเปน  ๑๐  หมู  หมูละ  ๑๐  ชนิด  สูตร  ๆ  นี้มีเรื่องราวอยางไร  เราก็ฟงกันเดี๋ยวนี้ได 
เปนเรื่องที่โปรดสาวกองเดียรถีย  เชนเดียวกันอีก. 

 
ใจความของเรื่องก็อยูที่วา  กายสําคัญกวาใจ,  หรือใจสําคัญกวากาย ;  

ปญหามันมีอยูอยางนั้น  พวกเดียรถียเขาถือวากายสําคัญกวาใจ  พระพุทธเจาทานเห็นวา 
ใจสําคัญกวากาย  แลวเรื่องมันจึงเกิดขึ้นได  คือวา  :- 

 
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาทานประทับอยูที่  ปาวาริกอัมพวัน  เปนสวนมะมวง 

อยูใกลหมูบานชื่อ  ปาวาริกะ  มันอยูใกลเมืองนาลันทา.  แถวนั้นอาตมาไปดูแลว 
เห็นสวนมะมวงมากจริง  ๆ  ดวย  แมเดี๋ยวนี้  ;  ฉะนั้นคงจะเหมือนครั้งพุทธกาล. 

 
นิคันถนาฎบุตร  ก็พานิครนถบริวารนั้นมาพักอยูใกล  ๆ   กัน  ที่เมืองนาลันทา 

ดวยกัน.  นิครนถที่เปนสาวกของนิคันถนาฎยุตรคนหนึ่งเขาชื่อวา  ทีฆตปสสี.  
ทีฆตปสสีนี้เปนนิครนถ  เปนสาวกของนิคันถนาฎบุตร,  ไปเที่ยวบิณฑบาตตอนเชา 
เสร็จเรียบรอยแลว  ก็ไปเฝาพระพุทธเจาที่ปาวาริกอัมพวัน. 
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เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา  ทําความเคารพทักทายปราศัยตามธรรมเนียมแลว. 
พระพุทธเจาทานก็ตรัสถามนิครนถคนนี้  ถึงลัทธิของนิครนถ  ;  พระพุทธเจาทานถาม 
ทีฆตปสสี  วา  :  นิคันถนาฎบุตรผูเปนอาจารยของนิครนถคนนี้  ไดบัญญัติกรรม 
ทั้งหลายในการทําบาปกรรม  หรือการเปนไปแหงบาปกรรมนั้นวา  มีกี่กรรม?  ทีฆปสสี 
ซึ่งเปนนิครนถนี้  ก็ทูลตอบพระพุทธเจาวา  ตามปกติ  นิคันถนาฎบุตรไมไดบัญญัติกรรม, 
ไมไดใชคําวากรรม  ;  แตใชคําวา  “ทัณฑะ”  แปลวาอาชญาหรือโทษ  หรืออะไร 
ทํานองนั้น.  ในพุทธศาสนาใชคําวากรรม  ในฝายนิครนถไมไดใชคําวากรรม  ใชคําวา 
ทัณฑะ. 

 
พระพุทธเจาทานก็เลยตรัสถามตอไปวา  :  บัญญัติทัณฑะก็ได,  บัญญัติ 

ไวเทาไร?  และอยางไร?ทีฆตปสสีก็ทูลตอบวา  นิคันถนาฎบุตรบัญญัติทัณฑะไว  :  
คือ  กายะทัณฑะ  วจีทัณฑะ  มโนทัณฎฑะ  เรียกเปนไทย  ๆ  เราก็วา  กายทัณฑ 
วจีทัณฑ  มโนทัณฑ.  นี้พระพุทธเจาทานตรัสถามตอไปวา  :  ที่บัญญัติไว  ๓  อยางนี้ 
แตละอยางมันไมเหมือนกันใชไหม?  นิครนถคนนั้นก็ทูลวาไมเหมือนกัน  ทั้ง  ๓  อยางนี้.  
พระพุทธเจาตรัสถามวา  :  ถาอยางนั้นใน  ๓  อยางนั้น  อยางไหนมีโทษรายแรงกวา 
อยางไหน?  นิครนถคนนั้นก็ทูลตอบวา  กายทัณฑ  เปนทัณฑที่มีโทษใหญหลวงกวา 
วจีทัณฑ  และมโนทัณฑ  ;  ก็หมายความวาโทษที่เกิดทางกายใหญกวาโทษที่เกิด 
ทางวาจา  และโทษที่เกิดทางจิต. 

 
  พระพุทธเจาทานตรัสวา  “ทานวากายทัณฑมีโทษกวาทัณฑทั้งหลายนะ”,  

คือทรงย้ํา.  นิครนถนั้นก็ตอบวาอยางนั้น.  พระพุทธเจายังย้ําอีกวา  ทานวากายทัณฑ 
มีโทษกวาทัณฑอื่นนะ.  เขาก็วาอยางนั้น  พระพุทธเจาทรงย้ําถึงครั้งที่  ๓  ให 
เขายืนยันวาอยางนั้นถึง  ๓  ครั้ง. 

 
อยางนี้เปนธรรมเนียมที่มีอยูในสูตรทั้งหลาย  ที่แสดงพระพุทธจริยาซึ ่ง 

พวกเราควรจะสังเกตไว  วาทําไมพูดกันคําเดียวไมพอ  ;  จะถามซ้ําดวยคําถาม 
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อยางเดียวกันทุกตัวอักษรนี้ถึง  ๓  หนเสมอไป.  นิครนถนั้นก็ยืนยันอยางนั้นถึง  ๓  หน 
เหมือนกัน  ;  นี้จําเปนอะไรที่ตองทําอยางนี้  ก็ขอใหไปคิดดูเอง  ;  แตเอามาเลา 
ใหฟง  ใหไดรู  ไดเขาใจ  ไดสังเกต  วานี้เปนพุทธจริยา.  ถาจะพูดสั้น  ๆ  ก็วาทาน 
ไมทําอะไรผลี  ๆ  ผลาม  ๆ  อยางพวกเรา  คือวาทําอะไรก็ตองใหชัดเจน  หนักแนน 
แนวแน  ดิ้นไมได. 

 
เมื่อนิครนถคนนั้นยืนยัน  ๓  ครั้งอยางนี้แลว  พระพุทธเจาทานก็นิ่ง  ;  

เพราะวาทานจะรอใหเกิดโอกาสที่จะสนทนากัน  ในลักษณะที่ใหนิครนถผูเปนขาศึกนั้น 
จะพายแพแกตัวเอง.  คําวา  “พายแพแกตัวเอง”  นี้จําไวดวย,  มีมากที่สุด 
ในพระพุทธจริยา,  คือทานจะไมไปทําอะไรใหใครพายแพทานอยางที่กระดากอาย,  
หรืออยางจะมองหนากันอีกไมไดนั้น,  แตทานจะทรงกระทํา  ชนิดที่เขาจะพายแพแก 
ถอยคําของเขาเอง  คือทานก็นิ่งเสีย. 

 
ทีฆตปสสี  ก็ทูลถามพระพุทธเจาบางวา  :  “พระองคบัญญัติทัณฑะนี้ 

อยางไร?”  พระพุทธเจาตรัสตอบวา  :-  “ไมไดเรียกวาทัณฑะ  แตเรียก   
วากรรม”.  บัญญัติกรรมอยางไร?  ก็บัญญัติกรรมเปนกายกรรม  วจีกรรม 
มโนกรรม.  นิครนถคนนี้ก็ยอนถามอีกวา  :  “แต  ๓  อยางนี้ไมเหมือนกันนะ”.  
พระพุทธเจาก็ตรัสวา  :”ไมเหมือนซิ,  ไมเหมือนกันซิ”.  “ถาอยางนั้นอันไหน 
มีโทษกวา?”  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  “มโนกรรมมีโทษกวา”.  ทีนี้ก็เกิดการ 
ตรงกันขามโดยสิ้นเชิง  เพราะฝายโนนถือกายทัณฑ  ;  ฝายนี้ถือมโนทัณฑ  หรือ 
มโนกรรม  แตทีฆตปสสีนี้ก็ชาตินักเลงทูลวา  :  “พระโคดมยืนยันวามโนกรรมมีโทษ 
กวานะ”.  พระพุทธเจาก็วา  “เอออยางนั้น”.  ก็ทรงยืนยันถึง  ๓  ครั้งอยางเดียวกันอีก. 

 
ทีฆตปสสี  ก็ไมพูดอะไรอีก  แลวก็ลาไป  ก็แปลวาตางฝายตางคางเติ ่งกัน 

ไววา  คนหนึ่งเรียกวากายทัณฑ  วจีทัณฑ  มโนทัณฑ  แลวก็มีกายทัณฑนี้สําคัญกวา 
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มีโทษกวา  ;  ฝายหนึ่งวามี  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  แลวก็มโนกรรมนี้ 
สําคัญกวา  มีโทษกวา. 

 
นิครนถคนนั้นเขากลับไปเลาแกนิคันถนาฎบุตร  ผูเปนอาจารยของเขาซึ่ง 

กําลังนั่งประชุมกันอยู  ดวยนิครนถเปนอันมาก.  แลวในเวลานั้นในขณะนั้น  มีคหบดี 
ชื่ออุบาลีซึ่งเปนสาวกของนิครนถคนหนึ่งนั่งอยูดวย.  ทีฆตปสสีนิครนถคนนี้  ก็เลาเรื่อง 
ใหนิคันถนาฎบุตรฟง  ตามที่ไดโตตอบกับพระพุทธเจากันคนละทีโดยละเอียด,  เลาโดย 
ละเอียดเลย  ใหที่ประชุมของนิครนถฟง  ;  อุบาลีคหบดีนี้ก็นั่งฟงอยูดวย. 

 
ทีนี้อุบาลีคหบดีนี้  เขาก็รองขันอาสา  ขอรับหนาที่ไปโตกับพระพุทธเจา 

ในเรื่องนี้  วาเขาจะลากถอยคําของพระสมณโคดมมาตามถอยคําของเขาโดยสิ้นเชิง,  
มีอุปมาอยางเดียว  กับในจูฬสัจจกะสูตร  ที่วาขาพเจาจะลากถอยคําของพระสมณโคดม 
มาตามถอยคําของขาพเจา  ;  เหมือนบุรุษมีกําลังจับแกะขนยาว  แลวลากไปลากมา 
ลากไปลากมา  ลากไปลากมาเลนตามชอบใจ  ;  หรือวาคนที่มีกําลัง  ซักเสื่อรําแพนใน 
แมน้ํา  เขาสายเสื่อไปมา  ไปมา  ลากเสื่ออยูในน้ําตามความพอใจของเขา  เพื่อใหเสื ่อ 
มันสะอาด  ;  หรือวาพวกนักเลงเหลาขี้เมา  ชูดวยเหลาขึ้นแลวจะแกวงอยางไรก็แกวงได 
ตามชอบใจของตน  ;  หรือวาเหมือนกับชางลงไปในสระบัว  ถอนสายบัวขึ้นมา 
แลวกวัดแกวงเลนไดตามชอบใจของมัน  ;  นี้ฉันใด  ;  ขาพเจาจะไปยกวาทะกับ 
พระสมณโคดม  ;  จะลากถอยคําของพระสมณโคดมใหมาตามถอยคําของพวกเรา  ฉันนั้น 
เหมือนกัน. 

 
นี้โดยใจความก็คือ  อุบาลีคหบดี  ที่เปนสาวกนิครนถนี้  เขารับอาสาอาจารย 

ของเขาวาจะไปทําใหพระพุทธเจายอมแพ,  คือยอมกลาววากายทัณฑนี้สําคัญกวา 
มโนทัณฑ.  นิคันถนาฎบุตรที่เปนอาจารยก็เลยพอใจอยางยิ่งสนับสนุนใหอุบาลีไปทํา 
อยางนั้น  แตทีฆตปสสีนั้นฉลาด  พอจะรูเรื่องวาไมไหวแน  เขาก็คานวา  อยาอนุญาต 
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ใหอุบาลีไปเลย,  พระสมณโคดมนั้นทานมีอะไร  ๆ  ที่อุบาลีจะไปทําอยางนั้นไมได. 
ขอน้ีไมชอบใจแกขาพเจาเลย  สมโณ  หิ  ภนฺเต  โคตโม  มายาวี  อาวฏฏนึ  มายํ 
ชานาติ  -พระสมณโคดมนั้นเปน  มายาวี  คือเปนคนมีมนตมายา,  มายาวี  อาวฏ ฺฏนึ 
โคตโม  มายํ  ชานาติ  -พระสมณโรดมยอมรูซึ่งมายาชื่อวา  อาวัฏฏนี  คือมายาสําหรับ 
เปลี่ยนใจคน.  ยาย  อฺติตฺถิยานํ  สาวเก  อาวฏเฏติ.  มันเปนมนตที่สามารถ 
เปลี่ยนจิตใจสาวกของลัทธิอื่น  ;  เพราะฉะนั้นขาพเจาไมชอบใจ  ในการที่จะใหอุบาลีนี้ 
ไปยกวาทะกับพระสมณโคดม. 

 
 
ตรงน้ี  บางคนยังฟงไมคอยรูเรื่อง  คือวาอัญญเดียรถียทั้งหลาย  เหลาอื่นนั้น 

เขากลัวพระพุทธเจากันเปนสวนมาก,  วาพระพุทธเจามีมนตสําหรับกลับใจคน  คือ 
กลับใจสาวกของพวกอื่น  ใหมาเปนสาวกของพระองค,  นี้ก็เหมือนกับเรื่องทั้งหลาย 
ที่เราเคยไดยินไดฟงกันอยูทั่ว  ๆ  ไป.  พระพุทธเจาโปรดคนดวยธรรมะอันบริสุทธิ์ 
แลวเขาก็นับถือคําสอนของพระองค,  เปนสาวกของพระองค,  แตคนเหลานั้นเขาใจวา 
พระพุทธเจาทานใชมายา  คือมนตที่เปนมายา  เรียกวา  อาวัฏฏนี  ;  อาวัฏฏนีแปลวา 
กลับใจ  กลับตรงกันขาม. 

 
 
ทีฆตปสสีคานอาจารยของเขาอยางนี้  แตอาจารยของเขาก็ไมเชื่อ  ยังยืนยันวา 

ขอที่พระสมณโคดมจะกลับใจอุบาลีใหไปเปนสาวกนั้น  ไมเปนฐานะที่จะมีได  ;  มัน 
เปนไปไมไดอยางนั้น.  แตขอท่ีอุบาลีจะไปกลับใจพระสมณโคดมใหมาเปนสาวกของ 
อุบาลีเองนั้น  มันเปนไปได.  ทีฆตปสสีก็วา  ไมได.  ทานอาจารยก็วา  ได.  
วาได-ไมได  ;  ได-ไมได,  กันอยูถึง  ๓  ครั้ง  ดวยเหมือนกัน.  ในที่ สุด  
นิคันถนาฎบุตรก็สงอุบาลีคหบดีนี้  ไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  ;  คือใหไปยก 
วาทะเพื่อใหชนะพระพุทธเจา  เกี่ยวกับเรื่องลัทธิ  วากายกรรมสําคัญกวา  หรือมโนกรรม 
สําคัญกวา  เทานั้นเอง. 
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การโต  กับ  พระผูมีพระภาค 

 
อุบาลีไปเฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ  ที่ปาวาริกอัมพวัน  ;  ไปถึงแลว 

ก็ทําประทักษิณแสดงความเคารพทักทายตามธรรมเนียม.  อุบาลีทูลถามพระพุทธเจาถึง 
เรื่องที่วา  ทีฆตปสสีไดมาที่นี่  และไดพูดวาอยางไร.  เขาทําเปนเหมือนกับไมรูไมชี้ 
อยางนั้นแหละ  ;  ทูลถามใหพระพุทธเจาทานตรัสเลาอีกทีหนึ่ง.  พระพุทธเจาทาน 
ก็ตรัสเลาตรง  ๆ  โดยละเอียด  เหมือนที่ไดพูดกับทีฆตปสสีเมื่อตอนเชา  ซึ่งสรุปความวา 
พระองคยืนยันวามโนกรรมนี้สําคัญกวากรรมอื่น.  กายกรรม  วจีกรรม  ไมสําคัญอะไร 
ไมมีน้ําหนักอะไร.  แตทีฆตปสสีเขายืนยันวา  นิคันถนาฎบุตรวา  กายทัณฑหรือกาย  
กรรมสําคัญกวา. 

 
ทีนี้อุบาลีเขาก็ยืนยันซ้ําลงไปวา  ทีฆตปสสีพูดถูกตองแลว  ;  คําของ 

ทีฆตปสสีนั้นตรงตามคําของศาสดาของตน.  มโนทัณฑหรือมโนกรรมนั้นต่ําตอย  ใน 
เมื่อเทียบกันกับกายทัณฑ.  เดี๋ยวนี้อุบาลีใชถอยคําภาษาพูดของตัวเอง  คือวากายทัณฑ 
หรือมโนทัณฑ  พระพุทธเจาทานก็ยอมพูดดวย. 

 
นี้แสดงใหเห็นวา  ในครั้งพุทธกาลนั้น  เรื่องคําพูดนี้ไมคอยเปนปญหา 

เพราะเมื่อพูดรูเรื่องกันแลววาหมายถึงอะไร  ก็เปนอันวาใชได.  เมื่อทีฆตปสสีพูด  เขา 
พูดเรื่องกายทัณฑ  วจีทัณฑมโนทัณฑ.  พระพุทธเจาพูดเรื่องกายกรรม  วจีกรรม 
มโนกรรม  ก็เปนอันวาเขาใจกันได.  เดี๋ยวนี้เขามาพูดใชคําวากายทัณฑ  พระพุทธเจา 
ทานก็ตรัสดวย  โดยใชคําวาทัณฑนั่นแหละ.  อุบาลีก็ยืนยันวากายทัณฑสําคัญกวา 
วจีทัณฑ  มโนทัณฑ. 

 
  พระพุทธเจาทานก็ตรัสขอความตามแบบของพระพุทธเจา  คือวาทานจะ 

ทําอะไร  ทานจะไมหละหลวมจะไมสะเพรา  ;  ฉะนั้นทานจึงพูดประโยคชนิดนี้กอน   
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๗ ๒๐๒

คือประโยควา  :  ดูกอนคหบดี,  สจฺเจ  ปติฏาย  มนฺเตยฺยาสิ.  -ถาทานจะ 
ตั้งอยูในความสัตยหรือความจริง  แลวจะพึงพูดจาหารือกันแลว,สิยาโน  เอตฺถ  
กถาสลฺลาโปติ  -เมื่อนั้นแหละการพูดกันระหวางเรากับทานควรจะมี”,  ก็หมาย 
ความวาตางคนถือเอาความสัตย  ความจริง  คืออยาบิดพริ้ว  เทานั้นนะ,  ใหพูดดวย 
ใจจริงอยาบิดพริ้ว.  ถาทานพอใจที่จะพูดกันดวยความจริง  ตั้งอยูในความจริงแลว 
เราจึงควรจะพูดกัน. 

 
อุบาลี  ก็ยืนยันวา  :  สจฺเจ  อหํ  ภนฺเต  ปติฏาย  มนฺเตสฺสามิ  โหตุ  โน 

เอตฺถ  กถาสลฺลาโปติ  -ขาพเจาจะตั้งอยูในคําจริง  ความจริง  แลวปรึกษาหารือกัน  ;  
ขอใหการสนนากันเริ่มเดี๋ยวนี้เถอะ.พระพุทธเจาทานก็วา  เอา  !  ดี  ๆ,  ถาอยางนั้น 
ก็ตกลงวาเราจะพูดกัน. 

 
วาทะที่  ๑  ที่พระพุทธเจาทานยกขึ้นมาตรัส  ทานถามวา  ตํ  กึ  มฺสิ  

คหปติ?  ประโยคนี่จะมีอยางนี้ทุกแหงเลย  ;  คือทานจะถามวาทานจะเขาใจเรื่องนี้ 
วาอยางไร?  นี้  ชวยจําไวดวย,  พระพุทธเจาทานจะเริ่มดวยประโยคแรกวา  ทานจะ 
เขาใจเรื่องนี้วาอยางไร?  แลวทานก็จะตั้งคําถามตอไป  :- 

 
มีนิครนถผูหนึ่งอาพาธหนัก  เจ็บหนัก  รอแรแลว  ถึงขนาดกินน้ําเย็นไมได 

กินแตน้ําอุนแลว  เมื่อเปนดังนี้ก็ตาย.  ทีนี้เมื่อตายไปแลว  นิคันถนาฎบุตรผูเปนอาจารย 
ของทาน  จะบัญญัติคติของนิครนถผูตายนี้วาอยางไรเลา? 

 
อุบาลี  ก็ทูลพระพุทธเจาวา  นิคันถนาฎบุตร  จะบัญญัติคติของนิครนถ 

ผูนี้วา  เขาจะเขาถึงหมูเทพที่ชื่อวา  มโนสัตตา.  มโนสัตตา  แปลวา  ของติดอยูดวย 
ใจ  เพราะเหตุใดจึงเปนอยางนั้น?  เพราะวา  อสุ  หิ  ภนฺเต  มโนปฏิพทฺโธ  กาลํ  
กโรติ.  เพราะเหตุวา  นิครนถนั้นมีใจปฏิพัทธอยูในภพ  ชื่อมโนสัตตา  แลวทํา 
กาละ. 
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พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับกับสาวกของเดียรถียอื่น ๒๐๓ 

พระพุทธเจาทานวา  “เห็นไหมละ?  “เห็นไหมละ?  คําของท านคําหนา  
กับคําหลังไมตรงกันเสียแลว”.พระพุทธเจาทานวาอยางนี้  วาคําของทานคําหนา 
กับคําหลังไมตรงกันเสียแลว.  ทีแรกทานวา  กายทัณฑสําคัญกวา  เดี๋ยวนี้ทําไม 
ทานจึงวาอยางนี้ละ?  เขามีจิตของอยูในภพนั้น  เขาก็เกิดในภพนั้น  เพราะจิตของอยู 
ในภพนั้น.  เมื่อตะกี้ทานไดสัญญาวาเราจะตั้งอยูในความสัตย  จะพูดจริง  จะไมบิดพริ้ว 
แลวจึงจะสนทนากันใชไหม?  อุบาลีบอกวา  :  “ใช  ๆๆ”. 

 
ตอนนี้พระพุทธเจาทานไมรุกอีกนี่พระพุทธจริยาเปนอยางนี้:  ทานจะไม 

รุกอีก  เพราะวามันมองเห็นกันไดแลว.  แตทางฝายอุบาลีนั้น  กลับยืนยันวา  ถึงจะ 
เปนความจริงอยางนั้น  ;  ขาพเจาก็ยังวา  กายทัณฑสําคัญกวาอยูนั่นแหละ.  เขาแกลงวา 
หรือแกลงยืนยันอะไรก็ตามใจเถอะ  เขาคงยืนยันวา  “แมอยางนั้นขาพเจาก็ยังเห็นวา 
กายทัณฑสําคัญกวาอยูอยางนั้น,  วจีทัณฑไมสําคัญ  มโนทัณฑไมสําคัญ”.  
พระพุทธเจาทานก็นิ่งเสีย. 

 
วาทะที่  ๒  ทีนี้ทานก็เปลี่ยนเรื่องเปนวาทะที่  ๒  :  ถาวาอยางนั้นเรา 

พูดเรื่องที่  ๒  ตํ  กึ  มฺสิ  คหปติ?  -ทานจะสําคัญขอน้ีวาอยางไร?  วานิครนถ 
ทั้งหลายในโลกนี้ถือวัตรปฏิบัติที่เรียกวา  จาตุยามสํวรสํวุโต  -คือเปนผูสํารวมอยูดวย 
การสํารวม  ในการควบคุม  ๔  อยาง.  จาตุยามสํวรสํวุโต-สํารวมดวยการสํารวมใน 
อายามะทั้ง  ๔  ที่เรียกวาอายามะนี้  แปลเปนไทยก็ตองแปลวาควบคุมนั่นแหละ  เชน 
กําหนดลมหายใจนี้เขาเรียก  ปราณายามะ  ควบคุมลมหายใจ.  กําหนดลมหายใจนี้ 
เขาเรียกวา  ปานายามะ  คือการควบคุม  ปานะ.  นิครนถทั้งหลายมีหลักปฏิบัติคือ 
สังวรณอยูดวย  การสํารวมในอายามะทั้ง  ๔  คือ  :  สพฺพวาริวาริโต  -เปนผูที่หามจิตอยู 
ดวยการหามทั้งปวง  อยางหนึ่ง,  สพฺพวาริยุตฺโต  -เปนผูประกอบจิตอยูดวย 
การระวังทั้งปวง,  สพฺพวาริธุโต  -เปนผูกําจัดโทษในจิตแหงจิต  อยูดวยการ 
หามทั้งปวง,  สพฺพวาริผุฏโ  -เปนผูถูกตอง  ทําอยูดวยการหามทั้งปวง. 
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ผูที่ไมเคยฟงแลวจะฟงไมรูเรื่อง  หัวใจของลัทธินิครนถมีเทานี้  คือมีอยู  
๔  อยางนี้เทานั้น.  คําวา  วาริ  ในที่นี้ก็แปลวา  การหาม,  หรือวาระเบียบปฏิบัติที่ 
เปนการหาม,  หามจิต;  จึงวา  สพฺพวาริ  วาริโต  หามดวยการหามทั้งปวง,  สพฺพวาริยุตฺโต  
-ประกอบอยูดวยการหามทั้งปวง,  สพฺพวาริธุโต  -กําจัดอยูดวยการหามทั้งปวง,  
สพฺพวาริผุฎโ  -ถูกตองอยูดวยการหามทั้งปวง. 

 
คําวา  การหามในที่นี้  หมายความวาบังคับจิต  ไมปลอยจิต.  ตัวซึ่ง 

ไมปลอยจิตนี้  เปนตัวพรหมจรรย  ;  ทีนี้จะเวน  หรือวาจะปฏิบัติ  หรือวาจะกําจัด 
หรือวาจะเสวยผล  หรือวาจะอะไรก็ตาม  ;  จะตองไดดวยระเบียบการปฏิบัติ  ที่เปน 
การหามทั้งปวง.  สพฺพวาริ  แปลวาการหามทั้งปวง  ;  ไมใชแปลวาน้ํา ,   
ตัวหนังสือ น้ีทํายุง  ถาไมรูเรื่องของเขาบางแลวจะถือเอาความไมได. 

 
ขอใหถือเอาความวา  :  เรื่องของนิครนถแลว  ถือการบัญญัติการหาม 

เด็ดขาด,  หามสมบูรณ  หามเด็ดขาดนี้  เปนหลัก.  แมวาจะเปนฝายปฏิบัติ 
ก็ปฏิบัติเพื่อหามเด็ดขาด,  ถาจะทําก็ทําดวยหลักของการหามเด็ดขาด,  ถาจะกําจัด 
กิเลสก็กําจัดดวยการหามเด็ดขาด,  ถาจะเสวยมรรคผล  ก็เสวยดวยการหามเด็ดขาด.  
หามดวยการหามทั้งปวง,  ประกอบดวยการหามทั้งปวง,  กําจัดดวยการหามทั้งปวง,  
ถูกตองหรือแตะตองผลดวยการหามทั้งปวง,  มีอยู  ๔  อยาง,  อยางนี้ใชไหม?  อุบาลี 
ก็ตองตอบวา  ใช  ;  เพราะมันเปนหลักของนิครนถ  ที่ใครก็รูอยูทั้งบานทั้งเมืองใน 
เร่ืองวาดวยการหามเด็ดขาด  ๔  ประการนี้. 

 
ทีนี้พระพุทธเจาก็ตรัสถามตอไปวา  :  นิครนถผูปฏิบัติอยูดวยการสํารวมใน 

อายามะทั้ง  ๔  นี้  เขาก็ยังเดินไปเดินมาใชไหม?  ก็ตองใชซิ.  เมื่อเขาเดินไปเดินมา 
เขาก็ยอมเหยียบย่ําสัตวตัวเล็กมองไมเห็นดวยตา  ใหตายเปนอันมากใชไหม?  ก็ตอง 
ตอบวาใช  ทีนี้นิคันถนาฎบุตร  บัญญัติวิบากของกรรมชนิดนี้วาอยางไร?  อุบาลี 
ก็ตองทูลตอบวา  อสฺเจตินิกํ  ภนฺเต  นิคนฺโถ  นาฎปุตฺโต  โน  มหาสาวฺชํ  
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ปฺา  เปตีติ  -ขาแตพระโดคมผูเจริญ,  นิคันถนาฎบุตรยอมบัญญัติกรรม  อันมิได 
มีเจตนา  วาไมมีโทษใหญหลวงแตประการใด. 

ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ถามดวยประโยค  ที่เขาจะรูไดเองวา  นิคันถนาฎบุตร 
บัญญัติเจตนาวาเปนกายทัณฑ  วจีทัณฑ  หรือมโนทัณฑ.  อุบาลีก็จําเปนที่จะตอง 
ตอบไปตามตรงวา  แมทานนิคันถนาฎบุตรก็บัญญัติเจตนานี้วาเปนมโนทัณฑ. 

 
พระพุทธเจาก็ตรัสวา  :  “เห็นไหม?  เห็นไหมละ?  คําขางหนากับ  

คําขางหลังของทาน  มันไมตรงกันแลว  ;  แลวเมื่อตะกี้ทานวา  เราจะตั้งอยูในคําจริง 
พูดจริง  สนทนากัน,  คําขางหนา  คําขางหลังของทาน  มันไมตรงกันแลว.  เดี๋ยวนี้ 
นิครนถทั้งหลายรอดตัวไปได  จากบาปกรรม  ที่เหยียบย่ําสัตวตายนั้น  เพราะความ 
ไมมีเจตนา  ;  แลวทานก็ยืนยันวาเจตนานี้ทานอาจารยไดบัญญัติสงเคราะหลงไปใน 
มโนทัณฑ  หรือมโนกรรม”. 

 
อุบาลีคหบดีก็ไมมีปญญาที่จะคาน  ;  แตเขาก็ยังยืนกระตายขาเดียววา 

“แมถึงขนาดนี้  แมถึงเชนนี้  ขาพเจาก็ยังถือวากายทัณฑสําคัญกวาทัณฑอื่น,  กายทัณฑ 
สําคัญกวา  วจีทัณฑ  และมโนทัณฑ”.พระพุทธเจาทานก็ไมไปเถียง. 

 
วาทะที่  ๓  ตรัสวา  ถาอยางนั้นเราก็พูดเรื่องที่  ๓  กันดีกวา  :  ตํ  กึ  

มฺสิ  คหปติ?  -ดูกอนคหบดี,  ทานจะสําคัญขอน้ีวาอยางไร?  -อยํ  นาฬนฺทา  
-เมืองนาลันทานี้,  อิทฺธา  เจว  ผีตา  จ  พหุชนา  อกิณฺณ  มนุสฺสาติ  -วาเมือง 
นาลันทานี้  มันมีความมั่งคั่ง  มีความหนาแนนเจริญรุงเรือง  เต็มไปดวยมนุษย 
เกลื่อนกลนไปดวยคนเปนอันมากใชไหม?  ก็ตองวาใช.  ทีนี้มีบุรุษคนหนึ่ง 
เขาถือดาบเงื้อมาแตไกลรองตะโกนวา  เราจะทําเมืองนาลันทาทั้งเมืองนี้ใหกลาย 
เปนกองเนื้อสด  ๆ  กองเดียวเทานั้นแหละ  ภายในขณะครูเดียวเทานั้นเอง.  ที่เขา 
กลาวอยางนี้เขาจะทําไดไหม?  อุบาลีคหบดีก็ตองทูลตอบวา  ไมได,  มันเปนไป 
ไมได  ;  ให  ๑๐  คน  ๒๐  คนก็ทําไมได.  ๓๐  คนละ  ทําไดไหม?  ก็ไม ได ,  
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๔๐  คน  ๕๐  คน  ก็ทําไมได  ที่จะทําเมืองนาลันทาทั้งเมืองนี้  ใหกลายเปนกองเนื้อสด 
กองเดียวนะ  คือวาฆาคน  แลวเอาเนื้อมารวมกองกันไวนี้  อุบาลีก็ยืนยันวา  “มันทําไมได”. 

 
ทีนี้  พระพุทธเจาทานก็ตรัสถามตอไปวา  :  เอา,  สําคัญวาอยางไร?  ทีนี้ 

ถาวามีสมณะหรือพราหมณ  อิทฺธิมา  -ผูมีฤทธิ์,  เจโตวสิปฺปตฺโต  -ผูมีอํานาจใน 
เจโตวสี  มีฤทธิ์  ;  เขามาที่นี่แลวพูดวา  เราจะทําใหเมืองนาลันทาทั้งเมืองไหมเปน 
ภัศมธุลี  ไปดวยมโนประทุษจิตดวงเดียวของเราเทานั้น  อยางนี้เขาจะทําไดไหม?  
อุบาลีก็ทูลตอบวา  :  “อู,  อยาวาแตเมืองเดียว  ใหเมืองนาลันทา  ๑๐  เมือง  ๒๐  เมือง 
กระทั่ง  ๕๐  เมือง  ผูที่มีเจโตวสี  คือมีอํานาจทางจิตนี่  สามารถจะทําได. 

 
นี่พระพุทธเจาทานจะตรัสแยมใหเขานึกไดวา  นี้ดวยอํานาจจิต  มันทําให 

เมืองนาลันทา  เปนขี้เถาไปไดในพริบตาเดียว,  อยาวาเมืองเดียว  ใหทั้ง  ๕๐  เมือง.  
แตถาคนถือดาบเหล็กแข็ง  ๆ   มาแลวจะทําใหเมืองนาลันทาเปนกองเนื้อสดนี้แมสัก  ๕๐  คน 
ก็ทําไมได. 

อุบาลีก็ตองทูลตอบยืนยันรับในขอน้ีวา  ผูมีฤทธิ์ในทางจิตเพียงคนเดียว 
และดวยมโนปโทสจิตฺตเพียงดวงเดียวสามารถทําใหเมืองนาลันทาตั้ง  ๕๐  เมือง  ไหมเหลือ 
แตขี้เถาไปได. 

พระพุทธเจาก็นิ่งเสีย  ก็ปลอยใหเขานึกเอาเอง.  นี่คือพระพุทธจริยา  ที่จะ 
ไมรุกถึงตอนนี้,  จะไมรุกมากไปกวานี้.  แตก็ทรงเตือนอยูเสมอวา  ทานจําไวนะ 
วาคําพูดของทาน  คําหนากับคําหลังมันไมตรงกันแลว,  เมื่อตะกี้ทานยืนยันกายทัณฑ 
เดี๋ยวนี้ทานมายอมรับความสําคัญของมโนทัณฑ.  อุบาสลีก็ยังยืนยันวา  แมอยางนั้น 
ขาพระองคก็ยังถือวากายทัณฑสําคัญกวา. 

 
วาทะที่  ๔  เอา  !  ถาอยางนั้น  ;  พระพุทธเจาก็ตรัสเรื่องที่  ๔  วา  :  

คหบดีทานจะสําคัญวาอยางไร?  ปาชื่อวาปา  ทัณฑก ี  ก็ตาม,  ปาชื่อวาปา  กาลิงคะ 
ก็ตาม,  ปาชื่อวา  เมชฌะ  ก็ตาม,  ปาชื่อวา  มาตังคะ  ก็ตาม  คือเปนปาใหญ  ๆ  

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทรงเปนอะไรกับกับสาวกของเดียรถียอื่น ๒๐๗ 

ทํานองปาหิมาลัยนี้  หลาย  ๆ  ปาหลาย  ๆ  แหงนี้  มันไดกลายเปนปาไปแลว.  ทาน 
ทราบไหมวา  เพราะเหตุใด?”  อุบาลีทูลวา  ไดเคยทราบมาวา  เพราะอํานาจ 
มโนปโทสจิตฺตของฤษีองคหนึ่ง  ๆ  ;  ใชคําวา  มโนปโทสจิตฺต  เพียงเทานี้ 
ก็พอแลว  พระพุทธเจาทานก็ไมรุกอีก.  แตทานเตือนวา  :  “อาว  คําหนาคําหลัง 
ไมตรงกันแลว,ทําไมมายืนยันวา  ที่ไมเคยเปนปานี้  มันมากลายเปนปา  ดวยอํานาจ 
มโนปโทสจิตฺตของฤาษีเลา?”. 

 
พอมาถึงครั้งที่  ๔  นี้  อุบาลีนิ่งเสียแลว  ไมยืนยันกระตายขาเดียว  เหมือน  

๓  ครั้งแรก.  อุบาลีก็เลยสารภาพวา  ขาพระองคพอใจอยางยิ่ง,  ปุริเมนาหํ  ภนฺเต 
โอปมฺเมน  ภควโต  อตฺตมโน  อภิรทฺโธ  -ยินดีอยางยิ่งตอพระผูมีพระภาคเจา  ตั้งแต 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอุปมาขอแรก  ที่วานิครนถตายแลว  ไปสูหมู  มโนสัตตา.  
แตวาขาพเจาแกลงยืนยันกระตายขาเดียวอยูอยางนี้  ;  เพราะวาปญหาปฏิภาณของพระผูมี 
พระภาคเจาไพเราะเหลือเกิน,  ขาพเจาอยากจะฟงปญหาปฏิภาณอันไมรูจบของ 
พระผูมีพระภาคเจา  ;  ฉะนั้น  จึงแกลงดื้อ  แกลงยืนยันกระตายขาเดียววา 
ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย  ;  เพราะเพ่ือจะฟงปญหาปฏิภาณอันวิจิตรของพระผูมี 
พระภาคเจา. 

 
ทีนี้เขาก็ประกาศขึ้นวา  อภิกฺกนฺตํ  ภนฺเต,  อภิกฺกนฺตํ  ภนฺเต  -ไพเราะ 

เหลือเกินพระเจาขา  ไพเราะเหลือเกินพระเจาขา.  เสยฺยถาป  ภนฺเต  -คําตรัสของ 
พระองคนั้น  เปรียบเหมือน  นิกฺกุชฺชิตํ  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  -บุคคลจะพึงหงายของที่ 
คว่ําอยู,  จะพึงหงายของที่คว่ําอยูใหเห็น,  ปฏิจฺฉนฺนํ  วาวิวเรยฺย  -จะพึงเปดของ 
ที่ปดอยูใหเห็น,  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺคํ  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  -หรือวาเหมือนกับ 
บอกหนทางใหแกคนที่กําลังหลงอยูในปา,  เตลปชฺโชตํ  ธาเรยฺย  -หรือวาเหมือนกับ 
จุดตะเกียงขึ้นในที่มือ  จกฺขุ  มนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  -คนที่มีตาจะไดเห็นภาพ,  
-เอวเมว  ภควตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต  -ธรรมะอันพระผูมีพระภาค 
ประกาศแลว  มีปริยายเปนเอนกอยางนี้.  เอสาหํ  ภนฺเต  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ. 
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ธมมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ  -ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเปนสรณะ  พรอมทั้ง 
พระธรรมพรอมทั้งภิกษุสงฆ  -อุปาสกํ  มํ  ภควา  ธาเรตุ.  -ขอพระผูมีพระภาค 
จงถือวาขาพเจาเปนอุบาสก,  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺติ  -ถึงพระผูมี 
พระภาคเจาเปนสรณะ  จนตลอดชีวิต  ตั้งแตวันนี้ไป. 

 
นี่ขอใหสังเกตดูวาเรื่องทั้งหมด  ที่เปนมาทั้งหมดนี้  เปนพระพุทธจริยา 

อยางไร  ;  ไมมีอะไรที่สอความเปนมรรยาทที่หยาบคาย,  เปนความสุภาพ,  
เปนความไมรุกล้ํา,  เปนเพียงแตจะพูดใหนึกไดเทานั้น  ;  แลวก็สําเร็จประโยชน 
มากเกินคาด  ถึงอยางนี้. 

 
เอาละ  ทีนี้พุทธจริยาถึงขนาดนี้  เราก็ตองถือวาสูงสุดอยางยิ่งอยูแลว  ซึ่ง 

พวกเราทําตามไมคอยไหวอยูแลว  แตเรื่องมันยังไมจบ,  ฉะนั้นก็จะพูดไปใหจบ 
พระพุทธจริยาที่สูงสุด  ยังมีตอไป  :- 

 
ทรงยับยั้งการประกาศ  ตน  ของ  คหบดี 

 
ขอน้ีก็คือวา  เมื่ออุบาลีคหบดีประกาศตัวสลัดลัทธินิครนถ  มาเปนสาวกของ 

พระผูมีพระภาคเจา  ดวยการกลาวคํา  เอสาหํ  ภนฺเต  เปนตนนี้แลว,  พระพุทธเจา 
ทานตรัสวา  :  “อนุวิจฺจการํ  โข  คหปติ  กโรหิ.  -ดูกอนคหบดี,  ทานจงรอกอน 
ทานจงทําความใครครวญกอน.  อนุวิจฺจกาโร  ตุมฺหา  ทิสานํ  าตมนุสฺสานํ  สาธุ 
โหตีติ.  -การรอใครครวญเสียกอนนั้นจะเปนการดี  สําหรับคนเชนทาน  ซึ่งเปนที่รูจัก 
เคารพนับถือของมหาชน”. 

นี่พระพุทธเจาทานวา  รอกอน  อยาเพอ  ;  ใหคิดดูใหดี  ๆ  เสียกอน 
เพราะวาอุบาลีคหบดีนี้  เปนที่เคารพนับถือของคนทั้งบานทั้งเมือง  อยาทําอะไร 
ผลุนผลันอยางนี้. 
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อุบาลีกลาววา  :  “อาว,  ขอน้ียิ่งทําใหขาพระองครูสึก  อิมินาปหํ  ภนฺเต 
ภควโต  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อตฺตมโน  อภิรทฺโธ  -คือชอบใจ  พอใจในพระผูมี 
พระภาคเจายิ่งขึ้นกวาแตกอน  ;  เพราะวาพวกเดียรถียนั้น  คร้ันไดขาพระองคเปนสาวก 
แลว  ก็ยกธงเที่ยวประกาศไปทั่วเมืองนาลันทา  เพื่อใหคนทั้งเมืองรูกันวา  เดี๋ยวนี้ 
อุบาลีคหบดีเปนสาวกของเดียรถียแลว.  สวนพระผูมีพระภาคเจานั้น  กลับวา  รอกอน 
รอกอน  ทานเปนคนที่เคารพของคนทั้งบานทั้งเมือง,  ทานอยาทําอะไรผลุนผลัน 
อยางนี้.  เอสาหํ  ภนฺเต  ทุติยมฺป  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  ภิกูขุสงฺฆฺจ 
อุปาสกํ  มํ  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺติ.  -ขาพเจาขอถือเอา 
พระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ  ครั้งที่  ๒  ทั้งพระธรรมดวย  ทั้งพระสงฆดวย  ;  ทรงจํา 
ขาพเจาวาเปนอุบาสก  ถือเอาพระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ  จําเดิมตั้งแตวันนี้เปนตนไป”.  
เขาเลยขอเปนครั้งที่  ๒. 

 
 
ทีนี้พระพุทธเจาทานก็ยังเฉยเสีย  ทานยังวา  รอกอน  รอกอน  คิดดูกอน 

อยูนั่นแหละ.  นี่เราคิดดูใหดีเถอะวาพวกเรานั้นเปนอยางไร.  พระอาจารยสมัยนี้ 
พอคนใหญคนโตมาเปนลูกศิษยเปนสาวก  แลวก็จะทํายิ่งกวายกธงเที่ยวประกาศทั่วเมือง 
นาลันทาไปเสียอีก.  นี่มันตรงกันขาม  ไมถือพระพุทธเจาเปนตัวอยางไมถือพระพุทธจริยา. 

 
 
นี่อาตมาจึงกลัวไมกลาประกาศตัวเปนอาจารย  มันยากมันลําบาก  เปนเพื่อน 

กันดีกวา.  คนทั้งหลายเปนกัลยาณมิตรกันดีกวา,  อยาเปนอาจารยเปนลูกศิษย 
กันเลย  ;  แตวาเดี๋ยวนี้ถามีใครเปนใหญเปนโตมาเปนลูกศิษยแลว  เขาก็ทําใหคนทั้ง 
ประเทศรู  วาคนนี้มันเปนลูกศิษยของฉัน  ;  อยางนี้ไมเปนพุทธจริยา. 

 
พระพุทธเจาทานยังตรัสมากกวานั้นอีก  คือทรงยับยั้งอุบาลีตอไปอีกวา  :  

“อยากอน,  อยาเพอกอน,  อยาเพอกอน,  ทีฆรตฺตํ  โข  เต  คหปติ  นิคนฺถานํ 
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โอปาณภูตํ  กุลํ  เยน  เตสํ  อุปคตานํ  ปณฺฑปาตํ  ทาตพฺพํ  มฺเยฺยาสีติ.  ดูกอน 
คหบดี,  ตระกูลของทานเปนเหมือนกับนํ้าบอทราย  สําหรับนิครนถทั้งหลายมาแลว 
ตลอดกาลนาน  ทานจงสําคัญความที่ทานควรจะถวายบิณฑบาตแกนิครนถทั้งหลาย 
สืบไป”. 

 
ฟงดูใหดีซิ  ;  พระพุทธเจาทานวา  อยาเพอ,  เพราะวาตระกูลของ 

อุบาลีนั้นเปนเหมือนน้ําบอทราย  เปนที่ตักกิน  ตักอะไร  ไมมีที่สิ้นสุดของนิครนถ 
ทั้งหลายมาตลอดกาลนาน.  ใหอุบาลีนึกถึงนิครนถทั้งหลายแลวอยาตัดนิครนถ 
ออกไปแบบนี้.  พระพุทธเจาทานหมายความวาอยางนี้. 

 
ทีนี้อุบาลีคหบดีกลับยืนยันเสียงแข็งยิ่งขึ้นไปอีกวา  :  นี้ยิ่งทําใหขาพระองค 

เคารพ  ในพระผูมีพระภาคเจายิ่งกวาแตกอน  ;  เพราะวาแตกอนนี้  ขาพระองคเคย 
ไดยินแตเขาพูดกันวา  พระสมณโคดมนั้น  ดีแตกลาววาควรใหทานแกเราเทานั ้น 
ไมควรใหทานแกผูอื่น  ;  ใหทานแกเรามีผลมาก  ใหทานแกผูอื่นไมมีผลมาก.  มหาชน 
ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น  ไมควรใหทานแกสาวกของคนเหลาอื่น  ;  การ 
ใหทานแกสาวกของเรามีผลมาก  ;  การใหทานแกสาวกของคนเหลาอื่นไมมีผลมาก.  
แตวามาบัดนี้ขาพระองคไดประสบกับพระผูมีพระภาคเจาแลววา  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดกลาววา  :  ตระกูลของทานเปนเหมือนน้ําบอทรายของนิครนถทั้งหลาย  มาตลอด 
กาลนาน.  ทานจงสําคัญขอท่ีจะพึงถวายอาหารบิณฑบาตแกนิครนถทั้งหลายสืบไป  ดังนี้. 

 
ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวนกขาพระองค  ในการใหทานแกพวก 

นิครนถทั้งหลายนี้ทําใหขาพระองครูสึก  ภิยฺโย  โยโส  มตฺตาย  อตฺตมโน  อภิรทฺโธ- 
นี่แปลวามีความกําหนดยินดี  ในพระผูมีพระภาคเจายิ่งกวาแตกอน  ;  แตวาขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เรื่องนั้นขอใหขาพระองค  ทราบการกระทําอันควรดวยตนเองเถิด.  ขอรองวา 
พระพุทธเจาอยาตองมาชวยรูเรื่องนี้เลย  ขอรูดวยตัวเองเถิด,  เอสาหํ  ภนฺเต ตติยมฺป   
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ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ  ฯลฯ  -ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองค 
ขอถือพระผูมีพระภาคเจานั้นวาเปนสรณะ  แมคร้ังที่  ๓  ถึงพระธรรมดวย  ถึงพระสงฆดวย 
พึงถือขาพระองควาเปนอุบาสก  จําเดิมตั้งแตวันนี้เปนตนไป  จนตลอดชีวิต. 

 
นี่เรื่องมันเปนอยางนี้  พระพุทธจริยามีลักษณะอยางนี้  มันทําใหเกิดความ 

คิดนึกขึ้นมาไดอยางหนึ่ง  วามันเหมือนกับท่ีคนโบราณเขาพูดวา  :  “ยิ่งไมเอานั่นละ 
จะยิ่งได  ยิ่งจะเอาจะยิ่งไมได”  ;  ยิ่งไมเอาจะยิ่งได  นี้มีอยูในลักษณะของ 
พระพุทธจริยา,  พระพุทธเจาทานไมละโมบที่จะไดสาวก,  ทานไมละโมบที่จะ 
ไดลาภสักการะ,  ทานไมตองการจะไดโดยใจจริง.  พวกที่ตองการจะเอา  จะไดจริง  ๆ  
มันกลับไมได  แลวมันก็จะกลับเสื่อมหาย  หลุดลอยไป.  นี้คือพระพุทธจริยา. 

 
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา  และสามุกกังสิกาเทศนา 

 
ทีนี้เรื่องก็ดําเนินไปวา  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสังเกตเห็นวา   เดี ๋ยวนี้ 

อุบาลีคหบดีนี้มีจิตใจตั้งมั่น  ในพระพุทธ  ในพระธรรม  ในพระสงฆ  ถึงที่สุด  เปนเดิมพัน,  
คือวาเปนทุนรอน  เปนเดิมพันแลว  จึงทรงแสดง  อนุปุพพิกถา  คือเรื่อง  ๕  อยาง 
เปนลําดับกัน,  นี่เรียกวา  อนุปุพพิกถา.  แสดงเรื่องทานวา  การใหทาน  การบริจาค 
การไมเห็นแกตัวเปนอยางนั้น  ๆๆ,  แลวแสดงเรื่องศีล  การบังคับตัว  บังคับกายวาจา 
เปนอยางนั้นๆ,  แลวก็แสดงเรื่องสวรรค  ที่จะไดมาเพราะทานและศีล.  คนบําเพ็ญทาน 
บําเพ็ญศีลดีแลว  ก็ไดสวรรค,  เสร็จแลวก็แสดงเรื่อง  กามานํ  อาทีนวํ  โอการํ  
สงฺกิเลสํ  -คือแสดงเรื่องโทษ  เรื่องความเลวทราม  เรื่องความสกปรกเศราหมอง 
ของกามทั้งหลายที่มีอยูในสวรรค  คือใหรูวาในสวรรคมันไมมีอะไร  นอกไปจากกาม  ;  
แตทานใชคําวาแสดงโทษ  แสดงความเลวทราม  แสดงความสกปรกของกามทั้งหลาย ,  
เมื่อแสดงสวรรคแลวก็ทรงแสดงโทษแทจริงของสวรรค,  แลวแสดง  เนกฺขมฺเม  อานิสํสํ - 
อานิสงสในการที่รีบออกมาเสียจากเรื่องเหลานั้น.  นี่ก็เรียกวา  อนุปุพพิกถา. 
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ตองทําใหมองเห็นชัดเขาใจเรื่องทานกอน  เร่ืองศีลกอน,  แลวอานิสงส 
ของมันคือสวรรค.  พอรูสวรรคแลว  ก็มองเห็นความต่ํา  ความทราม  ความเลว 
ความเศราหมอง  ของสิ่งที่มีอยูในสวรรค  แลวก็แสดงใหเห็นลูทางที่จะออกมาเสียจาก 
สวรรคนั้น,  อยางนี้เรียกวา  อนุปุพพิกถา,  มีลักษณะเปนเครื่องซักฟอกจิตใจ 
คราวเดียวหมด.  คนเขามีพื้นเดิมจิตใจหลงใหลบูชาในสวรรคในกามคุณอยู  ก็จะ 
ลางออกไดโดยวิธีอยางนี้.  แตวาตองเมื่อมันถึงขีดหรือถึงขนาด  ที่ควรจะลาง  ;  
ไมอยางนั้นมันลางไมออก,  จะตองทําดวยเรื่องอยางอื่น  ทรมานดวยอาการอยางอื่น.  
เมื่อเห็นวาพอจะลางได  จึงทรงแสดง  อนุปุพพิกถา  ซึ่งเหมือนกับการซักฟอกจิตใจ 
ใหหลุดไปเสียจากสิ่งที่เคยเกรอะกรังอยูในใจ. 

 
 
เดี๋ยวนี้ทรงเห็นวาคหบดีนั้น  กลฺลจิตฺโต  -มีจิตสมควรแลว,  มุทุจิตฺโต  

-มีจิตออนโยนแลว,  วินิวรณจิตฺโต  -มีจิตปราศจากนิวรณแลว,  อุทคฺคจิตฺโต  -มีจิต 
แลนขึ้นไปเบื้องบนแลว,  ปสนฺนจิตฺโต  -มีจิตเลื่อมใสแลว.  นี่มีคําทั้ง  ๕  คําที่แทน  ๆ  
กันไดวา  มีจิตเหมาะสมแลว  มีจิตออนโยนแลว  มีจิตปราศจากนิวรณแลว  มีจิต 
เดินไปในทางสูงแลว  มีจิตเลื่อมใสแลว  จึงทรงแสดงเรื่องสําคัญที่สุด  คือเรื่อง 
อริยสัจจ  ๔  ซึ่งเรียกวา  พุทฺธานํ  สามุกฺกํสิกา  ธมฺมเทสนา  แปลวา  เทศนาที่ทรง 
ยกขึ้นแสดงเอง  เปนหลักธรรมที่ไมไดศึกษามาจากผูอื่น  พระองคทรงคนพบเอง 
ยกขึ้นมาเอง  ทรงแสดงเอง  นั้นคือเรื่องอริยสัจจ  ๔. 

 
พอเห็นวาอุบาลีคหบดี  มีจิตใจเหมาะสําหรับเรื่องอริยสัจจ  ๔  แลว  ก็ทรง 

แสดงเรื่องอริยสัจจ  ๔  คือเรื่องทุกข  เร่ืองสมุทัย  เร่ืองนิโรธ  เร่ืองมรรค.  เราออกกัน 
แตชื่อก็พอ  เพราะวารายละเอียดมีมาก  เคยฟงมาแลว  หรือไปหาอานไดจากที่อื่น. 

 
เมื่อจบ  อุปาลิสฺส  คหปติสฺส  ตสฺมึ  เยว  อาสเน  วิรชํ  วีตมลํ  ธมฺมจกฺขุ 

อุทปาทิ  -อุบาลีคหบดีนั้นก็มีธรรมจักษุ  มีดวงตาเห็นธรรม  วา  ยํ  กิฺจิ  สมุทยธมฺมํ   
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สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมนฺติ.  สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนั้นมีความดับ 
เปนธรรมดา.  นี่เกิดวิญญาณของพุทธศาสนา  เต็มที่ขึ้นในจิตใจของอุบาลีคหบดีแลว,  
สลัดลัทธิอยางนิครนถออกไปหมดแลว  เพราะอํานาจของธรรมจักษุนี้. 

 
ทีนี้พระพุทธเจาทานก็เห็นไดวา  เดี๋ยวนี้อุบาลีคหบดีนั้นเปนอยางไร  ;  ใชคํา 

ในที่นี้กันวา  เดี๋ยวนี้อุบาลีคหบดีนี้เปน  ทิฏธมฺโม  -เปนผูมีธรรมอันตนเห็นแลว, 
ปตฺตธมฺโม  -เปนผูมีธรรมอันตนบรรลุแลว,  วิทิตธมฺโม  -เปนผูมีธรรมอันตน 
รูแจงแลว,  ปริโยคาฬหธมฺโม  -เปนผูมีธรรมอันตนถือเอาไดมั่นคงแลว ,  
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  -เปนผูมีความลังเลสงสัยอันตนขามพนหมดแลว,  วิคตกถํถโถ 
-เปนผูมีคําพูดที่ตองถามผูอื่น  วาอะไรเปนอยางไรนี้  ไปปราศสิ้นเชิงแลว, 
เวสารชฺชปฺปตฺโต  -เปนผูถึงแลวซ่ึงความกลาหาญในจิตใจของตนเอง  อปรปจฺจโย 
สตฺถุ  สาสเน  -ไมจําเปนจะตองอาศัยผูอื่นเปนปจจัย  ในการที่จะเชื่อคําสั่งสอน 
ของพระศาสดาของตน  ;  รวมอยูเปน  ๘  ขอธรรม  หรือ  ๘  คุณบทดวยกัน. 

 
 
ควรจะไดฟง  ควรจะไดจําไววา  ผูที่เปนพระโสดาบันนั้น  เปนอยางไร?  

มีคุณบทอยางไร?  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บางคํานี้  คลายกับวาเปนพระอรหันต  เดี๋ยวจะ 
ลังเล  เดี๋ยวจะเขาใจผิด  ;  เชนคําวา  วิคตกถํกโถ  ในขั้นพระโสดาบันก็มี  ;  แตถา 
เปนในขั้นพระอรหันตแลว  หมายถึงหมดจดสิ้นเชิง.  ในขั้นพระโสดาบันนี้  เพียง 
แตจะไมตองถามใครวา  ทําอยางไรจึงจะพนทุกข,  เปนผูเชื่อแนนอน  เห็น 
แจงดวยตนเองวา  ทําอยางนี้  ๆ  จะพนทุกข  ;  หากแตวาเดี๋ยวนี้ยังทําไดไมหมด  ยัง 
กําลังทําอยูครึ่ง  ๆ   กลาง  ๆ  ;  แตเพราะเหตุที่ทิฏฐิ  ความเชื่อ  ความรู  มันถึงที่สุด  ไมตอง 
ถามคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกตอไป.  นี่ลักษณะคุณบทของพระโสดาบัน  ที่เหมือน 
กับพระอรหันตมีอยูคําหนึ่ง  คือคํานี้.  สวนคํานอกนั้นแสดงชัดอยูแลววาไมมีปญหา 
ทิฏธมฺโม  -มีธรรมอันเห็นแลว,  ปตฺต  ธมฺโม  -มีธรรมอันบรรลุแลว,  วิทิตธมฺโม   
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-มีธรรมอันรูแจงแลว,  ปริโยคาฬหธมฺโม  -มีธรรมอันถือเอาไดมั่นแลว,  นี้เปน 
ชั้นแรกของการละจากความเปนปุถุชน.ติณฺณ  วิจิกิจฺโฉ  -ขามความสงสัยไดแลว,  
วิคตกถํกโถ  -ปราศจากธรรมที่ตองพูดวา  อะไรเปนอยางไร,เวสารชฺชปฺปตฺโต  
-ถึงแลวซึ่งความกลาหาญ. 

 
ความกลาหาญในที่นี้  มีความหมายพิเศษหรือเฉพาะ  กอนนี้เราไมแนใจวา 

เรารู  เราไมแนใจวาเราทําไดหรืออะไรเชนนี้  เราไมกลาหาญ  ไมกลาพูด  และไมเชื ่อ 
ตัวเอง.  เดี๋ยวนี้เราเชื่อตัวเอง  เขาเรียกวากลาหาญ  อปรปจฺจโย  -ไมตองมีผูอื่น 
เปนปจจัย  คือวาไมตองอาศัยการยั่วการยุ  การสนับสนุนกระตุนของผูใดในการที่จะให 
เชื่อคําสอนแหงพระศาสดาของตน. 

 
เดี๋ยวนี้อุบาลีคหบดีเปนอยางนี้แลว  ในที่สุดอุบาลีคหบดีก็ทูลลาพระพุทธเจา  

หนฺททานิ  มยํ  ภนฺเต  คจฺฉาม  -ขาแตพระองคผูเจริญ,  พวกขาพเจาจักลาไปบัดนี้.  
พหุกิจฺจา  มยํ  พหุกรณียา  -เพราะวาฆราวาสมีกิจมาก  มีเร่ืองมาก. 

 
 
พระพุทธเจาก็ตรัสตอบอยางที่เราไดยิน  ไดฟง  และเอามาใชเปนแบบกันอยู  

ยสสทานิ  ตวํ  คหปติ  กาลํ  มฺสีติ  คํานี้แปลตามตัววา  ทานรูเวลาแหงกิจ 
ที่สมควรของทานเองเถิด  ;  ก็หมายความวา  อนุญาตใหไปน่ันแหละ  ;  แตไมใช 
คําวาอนุญาตใหไป  กลับใชสํานวนวาทานก็รูเวลาของสิ่งที่ทานควรจะทําเองซิ  ก็แปลวา 
แลวแตทาน  หรืออนุญาตใหทานไป.  อุบาลีคหบดีจึงถวายอภิวาท,  แลวทําประทักษิณ,  
แลวก็กลับไปบาน. 

 
คําวาประทักษิณนี้  มีทั้งตอนตนทั้งตอนปลาย  เพราะเปนการแสดงความ 

เคารพ  ;  ใชคําวาประทักษิณ,  ทําประทักษิณ  คือทําการเวียนขางขวา  อยางที่ 
เราทําประทักษิณพระเจดียอะไรนี้.  เมื่อจะถอยออกไปจะตองทําใหขวามือของเราอยู 
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ทางผูที่เปนที่เคารพ  แลวก็เดินออกใหมันลับตาหายไป  ;  ไมใหเอาขางซายเขา.  
เขาถือวาขางซายนั้นเปนของไมเคารพ  ;  เพราะขางซายนั้นถือวาเปนบาปเปนของ 
สกปรก  ;  เปนคําที่มีมูลมาจากซินิเตอร  ภาษาลาตินเขาเรียก  sinister  (sinistroversus)  
หมายถึงมือซายซึ่งเปนมือสกปรกสําหรับทําบาป  ;  หรือวากรรมที่ชั่ว  ที่บาป  ที่เลว.  
นี่แสดงวาแมทางฝายตะวันตกโนน  ก็มีคติที่ถือวา  ขางซายนี้ต่ําทรามเลว  สกปรก 
เชนเดียวกัน,  ขางขวานี้ถูกตองสะอาด  และสูงสุด,  ฉะนั้นจึงใชมือขวาใหแสดงอะไร 
ดวยมือขวาทําใหทาขางขวา. 

 
อุบาลีคหบดีกลับไปถึงบาน  แลวทําอยางไร  ;  มันก็เปนเรื่องที่ควรจะ 

เลาไปเสียใหสิ้นสุดดวยตอนนี้ไมใชพุทธจริยาแลว  แตวามันเปนอิทธิพล  หรือเปน 
ผลของพุทธจริยา,  ฉะนั้นควรจะทราบการกระทําของอุบาลีคหบดีไวใหจบเรื่อง. 

 
อุบาลีคนใหม 

 
อุบาลีคหบดีกลับไปถึงบาน  เรียกคนเฝาประตูมาทันทีเลย  ;  นี่ดูซิ  เรียก 

คนเฝาประตูบานมาทันทีเลย  สั่งวาบานเราปดประตูสําหรับนิครนถทั้งหลาย  ;  เปดรับ 
เฉพาะพระสมณโคดมกับสาวก  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาของพระโคดม.  ใหปฏิบัติ 
ในขอน้ีอยางเครงครัด  คือไมเปดประตูรับนิครนถอีกตอไป  ไมเปดรับสําหรับนิครนถ 
และนิครันถี  คือไมรับท้ังนิครนถผูชาย  และนิครนถผูหญิง,  เปดรับเฉพาะพระผูมี 
พระภาคเจา  และสาวกของพระผูมีพระภาคเจา. 

 
ตอมาเรื่องนี้ทราบไปถึงทีฆตปสสีนิครนถ  คนทีแรกนั่น.  ทีฆตปสสี  นิครนถ 

ทราบเรื่องที่อุบาลีปดประตูบานสําหรับนิครนถ  ก็ไปหานิคันถนาฎบุตร  คืออาจารย  ;  
เลาเรื่องนี้ใหฟง  นิคันถนาฎบุตรไมเชื่อ,เขาเลาซ้ําครั้งที่  ๒  ก็ไมเชื่อ,  เลาซ้ํา 
ครั้งที่  ๓  ก็ไมเชื่อ,  ยืนยันไมเชื่อ. 
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ทีฆตปสสีวา  ถาอยางนั้นเขาจะไปดู  ทีฆตปสสีก็ไปท่ีบานอุบาลีคหบดี.  
นายประตูก็บอกวาประตูปดสําหรับนิครนถทั้งหลายจริง  ทีฆตปสสีก็มาบอกนิคันถนาฎบุตร 
วาจริง.  นิคันถนาฎบุตรก็ยังไมเชื่อ  ทีฆตปสสีมาบอกแลวยังไมเชื่อ  บอกอีกครั้ง 
ก็ไมเชื่อ  บอก  ๓  ครั้งก็ไมเชื่อ  จึงไปดูเอง. 

 
นิคันถนาฎบุตรก็พาคณะนิครนถไปที่บานของอุบาลีคหบดี  ;  พอคณะนิครนถ 

ไปถึง  นายประตูก็หาม  บอกวาประตูบานนี้ปดแลว  สําหรับนิครนถและนิครันถีทั้งหลาย.  
นิคันถนาฎบุตรจึงเชื่อ.  ทีนี้เขาก็บอกวาทานจงเขาไปบอกนายของทานวา  เรา 
นิคันถนาฎบุตรกับนิครนถทั้งหลายจะขอพบ,  เขาก็รออยูที่ประตูบาน.  นายประตูก็ 
เขาไปบอกอุบาลีคหบดี.  อุบาลีคหบดีจึงสั่งวา  ถาอยางนั้นจัดที่นั่งที่ศาลาที่ประตูกลาง  ;  
ประตูคงจะมี  ๓  ประตู  ประตูบานนี้  ตรงประตูกลางมีศาลา  แตวาอยูนอกบาน.  ใหจัด 
ศาลาที่อยูประตูกลางนั้น  เปนที่ตอนรับนิครนถ  หมายความวาไมยอมใหเขาบาน 
แลวก็ใหจัดอาสนะตามสมควร  แลวก็ใหไปบอกนิครนถใหมาพบที่นั่น. 

 
อุบาลีคหบดีก็ไปนั่งที่ศาลานั้น  บนอาสนะที่สูงที่สุด  ;  อาสนะที่ดีที่สุด 

นั่งเสียเอง,  เหลืออาสนะนอกนั้นไวใหนิครนถนั่ง.  เรื่องเคยมีมาแตกอนวา  กอนนี้ 
เมื่ออุบาลีเขายังนับถือนิครนถอยูนั้น  พอเห็นนิครนถมาแตไกลเขาก็เอาผาหอของตัวนั้น 
ปดกวาดขี้ฝุนอะไรตออะไรตาง  ๆ   เพื่อใหนิครนถนั่ง  ที่อาสนะที่สูงที่สุด  ที่ดีที่สุด  ตัวมา 
นั่งหมอบอยูที่เทา  ;  เดี๋ยวนี้มันตรงกันขาม  เปนวาอุบาลีคหบดีแกลงไปนั่งที่อาสนะที่ดี 
ที่สุด  ที่สูงสุดเสียเอง  ;  พอนิคันถนาฎบุตรกับคณะมา  ก็บอกวา  เอาเถอะนั่งตรงไหนก็ 
ตามชอบใจเถอะ. 

 
นิคันถนาฎบุตรวา  “อุมฺมตฺโตสิ  ตวํ  คหปติ?  -ดูกอนคหบดี  แกนี้ 

บาแลวหรือ?  ทตฺโตสิ  ตวํ  คหปติ?  -แกนี้หลงแลวหรือ?”  นิคันถนาฎบุตรเขายังเชื่อ 
ตัวเอง  ไปถามอุบาลีวา  นี่แกบาแลวหรือ?  แกหลงแลวหรือ  ที่ทําอยางนี้?  นี่รับปาก 
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กับฉันมาวา  จะมายกวาทะกับพระสมณโคดม  ใหพระสมณโคดมพายแพกลับทิฏฐิที่ 
ลามกเสีย.  เดี๋ยวนี้แกมาไดขื่อคาอันใหญจากพระสมณโคดมครอบหัวมา,  แกไปหา 
พระสมณโคดมทั้งลูกอัณฑะ  แกกลับมาไมมีลูกอัณฑะ.  แกไปหาพระสมณโคดมทั้ง 
ลูกตา  แกกลับมาไมมีลูกตา,  แกบาแลวหรือ?  แกเมาแลวหรือ?  นี่เขาถามอยางนี้ 
เห็นไหม?  เขาวากันแลววา  อาวฏโฏ  โข  สิ  ตวํ  คหปติ  สมเณน  โคตเมน
อาวฏฏนียา  มายาวี  -พระสมณโคดมเปนมายาวี,  มีมนต  สําหรับกลับใจคน.ดูกอน
คหบดี,  เดี๋ยวนี้ทานถูกพระสมณโคดมกลับใจแลว  ดวยอาวัฏฏนีมายานั้น. 

 
อุบาลีเขาก็ตอบวา  :  ภทฺทิกา  ภนฺเต  อาวฏฏนี  มายา  -อาวัฏฏนีมายา 

เลิศวิเศษนัก  กลฺยาณี ภนฺเต  อาวฏฏนี  มายา  -อาวัฏฏนีมายา  งดงามนัก  กลาย 
เปนวาอยางนี้  และกลาวอีกวา  :- 

 
ถาวาญาติ  สายโลหิตของขาพเจาไดถูก  อาวัฏฏนีมายา  ของพระสมณโคดม 

ครอบงําแลว  ;  นั่นก็จะเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกญาติสายโลหิตของขาพเจา 
ตลอดกาลนาน. 

 
ถาวาพวกกษัตริยทั้งหลายในโลกนี้  ถูกอาวัฏฏนีมายา  ของพระสมณโคดม 

ครอบงําแลว  ;  นั่นก็จะเปนไปเพื่อประโยชนและความสุข  แกกษัตริยทั้งหลายเหลานั้น 
ตลอดกาลนาน. 

 
ถาวาพวกพราหมณทั้งหลาย  ถูกอาวัฏฏนีมายาของพระสมณโคดมครอบงําแลว 

นั่นก็จะเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกพวกพราหมณทั้งหลายนั้นตลอดกาลนาน. 
 
ถาพวกเวศยหรือไวศยะหรือแพศยะคือชาวบานธรรมดานี้  ถูกอาวัฏฏนีมายา 

ของพระสมณโคดมครอบงําแลว  นั่นก็จะเปนไปเพื่อประโยชนและเกื้อกูล  แกชาวบาน 
ทั้งหลายนั้นตลอดกาลนาน. 
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ถึงแมวาถาพวกศูทรคนชั้นเลวทั้งหลายนี้  ถูกอาวัฏฏนีมายาของพระสมณ- 
โคดมครอบงําแลว  นั่นมันก็ยังจะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกพวกศูทรทั้งหลาย 
ตลอดกาลนาน. 

 
 
แมวามนุษยโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตวพรอมทั้ง 

สมณพราหมณ  เทวดา  พรอมท้ังมนุษยทั้งหลายทั้งปวง  จะถูกอาวัฏฏนีมายา  ของ 
พระสมณโคดมครอบงําแลว,  ขอน้ันก็จะเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกทั้งหลาย 
ตลอดกาลนาน. 

 
ดูกอนทานผูเจริญ,  ขอใหขาพเจาทําอุปมาเถิด  อุปมานี้ควรจะมีวา  พราหมณ 

แกหลงเมียสาว  เมียที่กําลังตั้งครรภนั้น  ไดใชพราหมณแกวา  จงไปซื้อลูกลิงมา 
เตรียมไวเพื่อวามันจะเปนเพื่อนเลนของลูกของเรา  เมื่อคลอดออกมาแลว.  พราหมณ 
แกผูหลงใหลภรรยาสาวนั้น  ก็ไปซื้อลูกลิงมา.  ภรรยาสาวก็วา  จงไปทําความสะอาด 
ใหลูกลิงนั้น  ตบแตงใหสวยงาม  พรามหมณนั้นก็เอาลูกลิงนั้นไปหาชางยอมผา  บอกกับ 
ชางยอมผา  :  ทานจงยอมลูกลิง  จงทุบ  จงรีด  จงกระทําใหมีสีสวยสด.  ชางยอมผา 
นั้นก็หัวเราะ  วาไอคนบาใหซักลูกลิงเหมือนซักผา  แลวรีด  แลวทุบเหมือนทุบผา  ;  
เขาไมเชื่อ,  ไมเชื่อคําของตาพราหมณแก. 

 
 
อุปมานี้เหมือนกับวา  คนทั้งหลาย  เขาจะไมเชื่อคําของนิครนถอีกตอไป 

เชนเดียวกับชางยอมผานี้  ไมเชื่อถอยคําของตาพราหมณแกหลงเมียสาว.  ทีนี้ตอมา  
ตาพราหมณแกคนนี ้  ไดผาใหมยังไมไดยอม,ไดมาแตไหนผืนหึ ่ง   ก็เอาไปให 
ชางยอมคนนี้อีก  วาทานจงชวยยอม  ชวยทุบ  ชวยรีด  ชวยทํา  ใหเปนของวิจิตร.  
ชางยอมผาจึงวาได  ๆ,  ฉันทําได.  เดี๋ยวนี้มันเปนผาแลว  เขาก็ทําอยางนั้น  ;  เขาซัก 
เขายอม  เขารีด  เขาทุบ  อะไรตาง  ๆ. 
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อุปมานี้เหมือนคนทั้งหลายเขาพอใจ  เขาเชื่อฟง  เขาถือเอาถอยคําของ 
พระสมณโคดม  ในลักษณะที่ชางยอมผานี้เชื่อฟงถอยคําของตาพราหมณ  คนเดียวกัน 
นั่นแหละ.  เมื่อเอาลูกลิงไปใหยอม  ใหซักใหรีด  ใหทุบ  เขาไมยอมทําตาม  ;  
แตถาใหเขายอมผาตามธรรมเนียมนี้  เขาก็ยอมทํา. 

นี่เปนการแสดงในครั้งสุดทายวา  อิทธิพลที่มาจากพระพุทธจริยา  ที่ได 
กระทําแกอุบาลีคหบดีนั้น  เปนอยางไร,  มันถึงที่สุดอยางนี้. 

 
ทีนี้  นิคันถนาฎบุตรไดฟงคําเยาะเยย  ถากถาง  ของอุบาลีคหบดี  แทบจะพูด 

อะไรไมได  ;  แตก็ยังพูดเปนคําสุดทายวา  ทานจงรูวา  พระราชา  หรือวาบริษัทของ 
พระราชาทั้งหลาย  เขารูจักทานวาเปนสาวกของนิครนถ  แลวบัดนี้ทานจะใหพวกเรา 
ทั้งหลายถือวา  ทานเปนสาวกของใคร?  คลาย  ๆ  กับวา  คนทั้งบานทั้งเมือง  กระทั่ง 
พระราชา  เขายังถือกันวาทานเปนสาวกของนิครนถอยู  เดี๋ยวนี้ทานจะใหฉันถือวา 
ทานเปนสาวกของใคร? 

 
อุบาลีคหบดีก็ลุกขึ้นหมผาเฉวียงบา  หันหนาประนมมือไปทางพระผูมี- 

พระภาคเจา  แลวก็กลาวคําสรรเสริญ  คุณของพระพุทธเจา  ทีละหมวด  ละหมวด  
๑๐  หมวด  ๑๐๐  เรื่องพอดี  เหมือนที่พระไดสวดไปแลว  เมื่อตะกี้นี้  มีอยู  ๑๐  หมวด 
หมวดละ  ๑๐  คํา  เปน  ๑๐๐  คําพอดี  ลวนแตแสดงความหมายสูงสุดอยางนี้. 

 
นิคันถนาฎบุตรยังถามเปนครั้งสุดทายวา  :  อะนี่  มันรวบรวมคุณของ 

พระสมณโคดมไดมากมายอยางนี้  รวบรวมมาไวแตคร้ังไหน?  ทําไมมันจึงไดมาก 
อยางนี้?  ไพเราะอยางนี้  กทา  สฺ ูฬหา  ปน  เต  คหปติ  อิเม  สมณสฺส  โคตมสฺส  
วณฺณา?  -คุณความดีของพระสมณโคดมทั้งหลายเหลานี้  ทานรวบรวมไวตั้งแต 
ครั้งไหน? 

อุบาลีตอบดวยอุปมาวา  :  คนที่เขาเปนชางรอยดอกไม  ไดดอกไมขี้ริ้ว 
ขี้เหรมา  ไมมากมายอะไร  เขาก็รอยใหเปนพวงมาลัยที่สวยงามได  แตเดี๋ยวนี้คุณของ 
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พระผูมีพระภาคเจานั้น  ชางมีมากมายทวมทนลนเหลือ  ฉันจะตองไปลําบากอะไรที่จะ 
มาทํา  ในการที่จะรวบรวมพระคุณของพระพุทธเจาเลานี่เปนอันวามันงายนิดเดียว 
ที่จะพรรณนาคุณของพระพุทธเจาที่มันมีอยูมากมายนับไมไหว.  อยางที่เราเคยพูดกันวา 
ใหมนุษยคนหนึ่ง  มีศีรษะ  ๑๐๐๐  ศีรษะ  ศีรษะหนึ่งมี  ๑๐๐  ปาก  ปากหนึ่งมี  ๑๐๐  ลิ้น 
พรรณนาคุณของพระพุทธเจา  พรอม  ๆ  กัน  หมื่นป  ก็ไมจบ  ;  นี่มันจึงงายนิดเดียว 
ที่วาจะมีการพรรณนาคุณเพียง  ๑๐๐  คํานี้”. 

ขอความตอนสุดทายนี้ก็วา  นิคันถนาฎบุตร  มีโลหิตอันอุนไหลออกจากปาก 
ในที่นั้น,  แตไมไดพูดวาตาย  แตวาประโยคหลังอยางนี้  มันเปนเนื้อเรื่อง  เปนทอง 
เรื่องที่พระสังคีติกาจารยเปนผูเขียน.  เราจะเชื่อก็ไดไมเชื่อก็ได  มันไมสําคัญอะไร  ;  
มันสําคัญแตวาเรื่องราวเปนอยางไร?  พระพุทธจริยาเปนอยางไร?  ที่เปนประโยชน 
และไมเบียดเบียนใครนี้  ขอใหถือเอาพระพุทธจริยานั่นเปนที่มุงหมาย  สําหรับการรู 
การศึกษา  การจดจํา  การอะไรตาง  ๆ.  อยางที่นิคันถนาฎบุตรจะอาเจียนโลหิตหรือ 
ไมนั้น  ไมตองสนใจก็ได  หยุดสนใจไดเพียงนี้  ;  เดี๋ยวก็จะพลอยเปนชนิดที่วามุงราย 
แกผูอื่นไปดวย.  อาตมาไมใครสนใจ  และไมอยากใหใครสนใจ  เนื้อเรื่องที่เขียนโดย 
พระอาจารย  เมื่อไรก็ไมรู  เติมเอาเขาไปก็ได  ซักออกก็ได,  มันไมมีเหตุผลที่จะจัด 
ไววาเปนเรื่องที่พระพุทธจริยา,  หรือเปนความมุงหมายของพระพุทธจริยา,  หรือ 
เปนปฏิปทาปกติของพระพุทธเจา. 

ทั้งหมดนี้คือพระพุทธจริยา  ที่แสดงอยูในหลายแงหลายมุม  ที่พระสูตร  ๆ  นี้ 
เอามาเลาใหฟง,  เอามาแสดงใหฟง  เพื่อวาจะไดเขาใจ  ไดรูจักพระพุทธเจาอยาง 
ถูกตองยิ่งขึ้น  ๆ  หนักแนนยิ่งขึ้น  ๆ,  แลวสิ่งตาง  ๆ  มันจะงายตามไปเอง  ในการที่จะ 
ชวยกันสงเสริมการปฏิบัติ,  หรือวาชวยกันสงเสริมพระศาสนาดวยความเสียสละ  นี้ถา 
เราเขาใจพระพุทธเจาดี  เพียงอยางเดียวเทานั้นแหละ  เรื่องตาง  ๆจะงาย  ฉะนั้นจึงได 
เอามาแสดง. 

เวลาสําหรับการแสดงในวันนี้  ก็พอสมควรแกเวลาแลว  ขอใหพระสงฆ   
ทั้งหลายสวดธัมมปหังสนคาถา  ตามเคยตอไป. 

---------------------------- 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๘ 
 

พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 
 

•••••••••••••••••••••••••• 
  -๘- 
 

เสารที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๑๕ 
 

ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย 
 

การบรรยายเรื่องพุทธจริยาเปน 
วาระที ่  ๘   นี ้  จะไดกลาวโดยหัวขอวา 
ทานเปนอะไรตอสัตวโลกทั ้งปวง   ทาน 
ทั้งหลายจะตองทบทวนความจํา  มาแต 
ตน   สักครั้งหนึ่งวา  :  การบรรยาย  
เรื่องพุทธจริยานี้  เราจะไดบรรยายกัน 
ในลักษณะที่ เปนพระพุทธจริยา  คือ  
ตัวอยาง  ;  ไมไดตั้งใจจะบรรยายใน 
ลักษณะที่เปนการแสดงพระคุณ  หรือ 
พระพุทธคุณ   ทํานองนั้น ,   แตจะ  
แสดงพระพุทธจริยาที่เราทั้งหลายจะ 

 
 
 

๒๒๑ 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๘ ๒๒๒

ตองถือเอาเปนตัวอยาง,  และตองปฏิบัติดวย.  พระพุทธจริยานั้น  มีมากมาย 
หลายระดับ  ในบางระดับน้ัน ก็เปนเรื่องสําหรับพระพุทธเจาโดยตรง  ;  แมอยางนั้น 
ก็ยังมีความหมายหรือมีหลักเกณฑ  ที่พวกเราก็อาจจะเอามาปฏิบัติตามได  โดยสมควร 
แกการปฏิบัติ  ;  ไมมีอะไรที่เราจะไมอาจเอามาเปนตัวอยางได.  ความหมายของคํา 
แตละคํา  มันกวางและยืดหยุนได,  เปนอันวาจะตองถือเอาใหไดในระดับใดระดับหนึ่ง 
ในแงใดแงหนึ่ง  ทุก  ๆ  ขอของพระพุทธจริยานั้น. 

 
 

ในสองครั้งแรกของการบรรยาย  ไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปนอะไรตอ 
พวกเรา  พุทธบริษัทโดยเฉพาะ.  นี้ก็มีใจความสําคัญอยูตรงที่วา  ทานเปน 
ทุกอยาง  :  เปนทั้งเพ่ือน  เปนทั้งผูสั่งสอน  หรือจะเรียกกันใหประหลาด  ๆ  ก็วา 
เปนผูปลอย  ;  เพราะวาเราเหมือนกับสัตวที่ถูกขังกรง  แลวพระองคก็เปนผูปลอย.  
นี่ทานเปนอะไรแกพวกเรา  คิดดูอยางนี้. 

 
เราไดบรรยายไปแลว  โดยหัวขอวาทานเปนอะไรตอทานเองตอพระองคเอง .  

นี่แสดงถึงลักษณะ  หรือคุณสมบัติ  หรือการประพฤติ  การกระทํา  ซึ่งพระองคทรง 
กระทํา  อยูในพระองคเอง  โดยพระองคเอง  เพื่อพระองคเอง  เพื่อความเปนพระพุทธเจา 
ตามหนาที่ของทาน. 

 
ในสองครั้งตอมาอีก  ก็ไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปนอยางไรตอพวก 

เดียรถียอื่น  ซึ่งไดแกเจาลัทธิทั้งหลายตาง  ๆ  ที่มีอยูสมัยนั้น.  รวมความแลวก็เปน 
อันวา  ทานเปนผูหวังดีเหมือนกับเพ่ือน,  แลวชวยเหลือใหคนเหลานั้น  ไดเกิด 
ความเขาใจถูกตอง.  ดังนั้นพวกเดียรถียเจาลัทธิไมนอยเหมือนกัน  ที่มีความเขาใจ 
ถูกตอง  มาเปนสัมมาทิฏฐิ  เปนสาวกของพระองค  ;  แมวาไมใชทั้งหมด  มันก็มีอยู 
อยางนาอัศจรรย.  นี้ก็เรียกไดวาทานเปนผูปลดปลอยดวยเหมือนกัน  ;  เพราะวา 
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 ๒๒๓พระพุทธเจาทานอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 

เดียรถียทั้งหลายเหลานั้น  ติดอยูในมิจฉาทิฏฐิ  ซึ่งเปนเหมือนกับอยูในกรงขัง  ;  แลว 
พระองคทรงชวยปลดปลอย. 

 
การทรงปลดปลอยก็หมายความวา  ทําใหเขาหลุดจากที่คุมขังเหลานั้น 

ออกมาได  ;  มิไดกระทําพระองคอยางกับวาเปนศัตรู  เหมือนที่พวกสาวกทั้งหลาย 
เขาใจกันโดยมาก.  พวกสาวกยังมีกิเลส,  ยังมีเรา  มีเขา  มีมึง  มีกู  ทั้งที่เปน 
พุทธบริษัท.  ฉะนั้น  จึงมองลัทธิอื่นในฐานะเปนขาศึกศัตรู  :  มองศาสนาคริสเตียน 
อิสลามหรืออะไรก็ตาม  ในลักษณะเปนปรปกษ  หรือฝายตรงกันขาม. 

 
ถาสมมุติวาพระพุทธเจา  ทานเสด็จอุบัติขึ้นมาในเวลานี้  ก็จะไมมีความเปน 

ขาศึกศัตรูอยางนี้เลย,  คือจะทรงมีความรูสึกหรือการกระทําที่เปนไปในทางทรงเปนหวง,  
ชวยเหลือใหหลุดพนจากสิ่งที่มันควรจะหลุดพน  คือความเขาใจผิดตาง  ๆ  และเพื ่อ 
ชวยทําความเปนมนุษย  ใหมีความสุขอยางนี้ทั้งนั้น. 

 
 
ในคร้ังตอมา  คือครั้งที่แลวมานี้เอง  ไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปนอะไร 

ตอสาวกของเดียรถียเหลาอื่น,  นี่แปลกกันหนอยหนึ่งที่วาครั้งกอนไดพูดถึงเดียรถีย 
บางคนที่เปนครูบาอาจารย  หรือเปนศาสดา,  แลวตอมาไดพูดถึงพวกที่เปนสาวกของ 
เดียรถียเหลานั้น  จนพระองคไดรับการขนานนามวาพระองคเปนมายาวี  คือผูใชเลหกล 
มายา  ใชมนตชื่อ  อาวัฏฏนีมายา  ซึ่งเปนมนตสําหรับกลับใจคนใหหันมาเปนสาวกของตน  ;  
ซึ่งก็เปนเรื่องที่นาหวัว  ไมใชเราพูด  แตพวกเขาพูดกันเอง.  พระพุทธเจาทานไมไดเปน 
อยางนั้น  ทานทรงแสดงธรรม  สั่งสอนคนใหเขาใจถูกตองในเรื่องของพระธรรม  ;  
ไมมีเจตนาอันใดที่จะไปดึงสาวกของคนอื่นมาเปนสาวกของพระองค  ;  นั่นมันเปน 
เรื่องของกิเลส  ;  ทรงกระทําแตเพียงวาเขาควรจะรูอะไร  ก็ใหเขารู,  แลวสวนมาก 
ก็เปนเพราะวาเขามาถาม  หรือถึงกับวาเขามาลองดี.พระองคจึงทรงทําหนาที ่ของ 
พระองค  คือทรงเปนแสงสวาง  หรือวาเปนผูแกไข  หรือวาเปนผูปลดปลอย 
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ก็ตามใจ  แลวแตจะเรียก  ;  ในที่สุด  ก็ทําใหสาวกของเดียรถียทั้งหลาย  ไดเปลี่ยนมา 
เปนสาวกของพระองค  รายที่มาเปนสาวกผูมีเรื่องราวโดงดัง  และมีชื่อเสียงมาก  ก็คือ 
พระสาวกที่มีชื่อวา  อุบาลีคหบดี  ที่ไดกลาวแลวในการบรรยายครั้งที่แลวมา  ;  เปนผู 
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจาไว  ๑๐  หมวด  หมวดละ  ๑๐  บท  ดังที่พระสงฆทั ้งหลาย 
ไดสวดสาธยายจบลงไปเมื่อตะกี้นี้เอง.  นั่นแหละเปนคําสรรเสริญของสาวกพวกเดียรถีย 
ผูกลับใจมาเปนสาวกของพระพุทธเจา  เขามีความรูสึกอยางนั้นในพระคุณของพระองค. 

 
การบรรยาย  ๗  ครั้งที่แลวมานี้  ก็เรียกไดวา  พิจารณาดูกันไปโดยลําดับ   ๆ 

ทีละเรื่อง  ๆ  ทีละตอน  สวนในวันนี้  จะไดกลาวโดยสรุปใหมันกวางวา  ทานเปนอะไร 
กับสัตวโลกทั้งปวง. 

 
พระพุทธเจา  ทรงเปนอะไร  กับ  สัตวโลกทั้งปวง 

 
คําวา  “สัตวโลกทั้งปวง”  นี้  ขอใหทําความเขาใจกันวา  หมายถึงสัตวโลก 

ทั้งปวงกันจริง  ๆ   ไมยกเวนอะไรเลย,  และยังใหความหมายไกลออกไปถึงกับวา  ถามีชีวิต 
แลวก็จะเรียกวาสัตวโลกทั้งปวงถามันมีความรูสึกที่รูสึกอะไรได  ก็ตองถือวามันก็มีสวน 
ที่จะไดรับประโยชนจากการกระทําของพระพุทธเจา,  หรือวาแมไดรับประโยชนเพียง 
จากการที่มีพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก. 

 
อาตมาใชคําวา  สัตวโลกทั้งปวง  ไมยกเวนอะไร  เรียกวาสัตวโลกทั้งหลาย 

แลวก็ยังจะขยายความขอน้ี  ใหต่ําลงไปถึงกับพืชพันธุ  พฤกษชาติอะไรตาง  ๆ  ดวย  ;  
เพราะวาพระพุทธเจาทานก็เพงเล็งถึงดวย.  เดี๋ยวนี้เรากําลังเถียงกัน  อยางที่เรียกวา 
หลับตาเถียงกันก็ได  คือ  เถียงกันวา  ตนไมมีชีวิต  หรือไมมีชีวิต,  ตนไมมีจิตใจหรือ 
ไมมีจิตใจ,  ตนไมมีความรูสึกหรือไมมีความรูสึก,  ตนไมมีวิญญาณ  หรือไมมีวิญญาณ 
อยางนี้เปนตน. 
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บางคนก็ยึดมั่นตามที่คนกอน  ๆ   บอก  ;  นี้ก็เถียงกันไปอยางหนึ่ง,  บางคน 
ก็ยึดมั่นตามขอสังเกต  ที่ตนสังเกตเห็นนั่นเอง  ก็เถียงกันไปอีกอยางหนึ่ง.  นี้ก็ยอมเปน 
เรื่องที่เถียงกันไดไมรูจบ.  จะบังคับใหใครเชื่อตามใจก็ไมได.  แตสําหรับอาตมา 
มีความเห็นวา  ตนไมนี้มันมีความรูสึก  ;  แมวา  จะไมมีความรูสึกเทากับคน  มันก็ 
มีความรูสึกไปตามแบบของตนไม  ;  เพราะวามันเปนของสด  เพราะวามันมีชีวิต,  
ในชีวิตมีความรูสึก.  ถาไมมีความรูสึก  มันจะไมมีการตอสูเพื่อใหมีชีวิตรอด.  ชีวิต 
สัตวมันเห็นไดงาย  วามันตอสูอยางไร  ;  แตวาชีวิตตนไมพืชพันธุนี้มันคอนขางจะเห็น 
ไมงาย  ;  ฉะน้ันตองสังเกตใหดี  ๆ  ใหรูวา  แมแตพืชพันธุทั้งหลายนี้  มันก็มีการ 
ตอสูเพื่อใหมันมีชีวิตอยูรอด,  ใหไดอาหารกิน.  ที่มันตอสูมากที่สุด  โดยเฉพาะ 
ก็เพื่อใหไดแสงแดด.  ถาไมมีแสงแดด  หรือไมไดรับแสงแดด  มันหุงขาวกินไมได. 

 
 
ลองไปสอบถามผูที่เชี่ยวชาญทางชีววิทยาดูเถิด  จะเห็นวา  ตนไมมันเก็บ 

อาหารดิบข้ึนมาตลอดเวลา.  ดูดขึ้นมาสํารองไวที่ใบ.  พอไดแสงแดดที่ใบก็เกิดการปรุง 
เปนสิ่งทีเหมือนกับวา  ขาวที่หุงเสร็จเอามาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวไดอยางนี้มันจึงเอามาเลี้ยง 
ลําตนของมันใหเจริญได  ;  นี้มันตองการแสงแดด  อยางที่เราเห็นกันอยู  ;  มีแดด 
อยูทางไหน  มันจะระดมกันออกใบไปทางนั้น,  ยื่นกิ่งไปทางนั้น  ;  เพื่อได 
แสงแดด,  อีกทางหนึ่งมันจะหดทีเดียว.  นี่เรียกวามันตองการอาหาร  ออกรากไป 
ทางนั้น  ออกใบไปทางโนน  ในทางที่จะไดอาหาร,  เกี่ยวกับการสืบพันธุ  มันจะตอสู 
ดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุไมยอมใหสูญพันธุไปงาย  ๆ  พอถูกทําอันตรายเกือบจะตาย  มัน 
จะรีบออกลูกทันที  เพื่อใหลูกเหลืออยูเปนพืชพันธุสืบไป. 

 
 
นี่ยกมาใหดูเปนตัวอยาง  ที่พอจะเห็นไดวา  ตนไมมันมีความรูสึก  ;  เมื่อ 

มันมีความรูสึก  ก็ตองถือวามันมีจิตใจชนิดหนึ่ง  หรือวาวิญญาณในระดับหนึ่ง.  แตพูด 
อยางนี้บางคนจะไมยอมเชื่อ  ยิ่งพวกที่เชื่อถือเอาตามตําราแลวยิ่งไมเชื่อ,  โดยเฉพาะ 
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อยางยิ่งพวกอภิธรรมจะไมยอมเชื่อวา  ตนไมมีความรูสึก  อยางนี้เปนตน.  แตเดี๋ยวนี้ 
เรามีอิสระที่จะพูดตามความนึกคิดของเรา.  อาตมาจึงยืนยันวา  แมแตตนไมมันก็มี 
ความรูสึก.  เราควรจะสงเคราะหตนไมเขาไว  ในฐานะเปนสัตวโลกดวย 
เหมือนกัน  อยางนอยก็เปนการเตรียมเพื่อจะเปนสัตวโลกชนิดหนึ่ง  เพราะวามันมีความ 
รูสึก.  นี้เรียกวาเรามองดูกันดวยสามัญสํานึกของคนโง  ๆ  อยางพวกเรา  ที่ไมเคยเรียน 
วิทยาศาสตรอยางเชนอาตมา. 

 
ทีนี้เราจะดูถึงความมุงหมายของพระพุทธองค  ก็จะมองเห็นชัดวา  ทรง 

รับรองความเปนสิ่งมีชีวิตหรือเปนสัตว  ของตนไม  หรือของพืชพันธุทั้งหลาย 
ตลอดจนหญาบอนอะไรก็ตาม  เพราะวา  พระพุทธเจาทานไดปรับอาบัติแกภิกษุผูฆา 
ตนไม  เทากับฆาสัตวตัวหนึ่ง  คือเปนอาบัติปาจิตตียดวยกัน  ;  จะฆาตนไมหรือพืชพันธุ 
ตนหนึ่งก็เทากับฆาสัตวตัวหนึ่งซึ่งก็เปนอาบัติปาจิตตียดวยกัน.  นี้แปลวาพระพุทธเจา 
ทานทรงยอมรับ  คาหรือชีวิตของตนไมหรือพืชน้ัน  ๆ  ในฐานะที่มันเปนสิ่งมีความรู สึก 
มันไมชอบความทุกขเหมือนกัน,  อยากจะไดความสุขสบายเหมือนกัน  จึงไดมีการ 
บัญญัติวินัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางชัดเจนวา  ภิกษุทําลายตนไม  นี้เปนอาบัติปาจิตตีย  ;  
หรือเพียงแมแตจะเก็บใบ  เก็บดอก  เก็บลูก  อะไรก็ไมได  ;  และยังทรงหามการเดิน 
ทางในฤดูที่วาเปนฤดูที่พืชอันละเอียดในแผนดินกําลังเจริญงอกงาม  เดินไปแลวจะ 
ไปเหยียบย่ําทําลายพืชพันธุไมเหลานั้นมากเกินไป.  และยังมีวินัยขอเล็ก  ๆ   นอย  ๆ   อีกมาก 
มาย  ซึ่งลวนแตแสดงวาทรงรับรองความมีชีวิตของพืช  เชน  ทรงบัญญัติมิให  ภิกษุ 
สามเณรถายอุจจาระ  ปสสาวะลงไปบนพืชหญาสีเขียว  อยางนี้เปนตน  ;  ทรง 
ปรับอาบัติผูที่ถายลงไปบนหญาของเขียวเพราะมันเปนสิ่งมีชีวิต. 

 
 
พระพุทธเจาทานทรงยอมรับนับถือสิ่งที่มีชีวิตชนิดนี้  ในฐานะที่มันมีชีวิต  ;  

ฉะนั้นเราจึงตองเห็นอกเห็นใจมันบาง,  ควรจะรวมไวในคํานี้ที่วา  สัตวโลกทั้งปวงดวย 
เพราะวา  คําวาสัตวโลกทั้งปวงนี้หมายเอาถึงสิ่งที่มีความรูสึก  เกลียดทุกข  และ 
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 ๒๒๗พระพุทธเจาทานอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 

อยากจะไดความสุข.  ไปคิดเอาเองก็แลวกัน  ถาเรามองเห็นไดวา  บรรดาพืชพันธุ 
พฤกษาอะไรเหลานี้ก็ลวนแตเกลียดทุกข  อยากไดความสุขดวยกันทั้งนั้นแลว  ชวยนับมัน 
เขาไวในพวกหมูที่ควรจะตองไดรับความเมตตาปรานีดวย.  นี่แหละ  คือคําวาสัตวโลก 
ทั้งปวง  ที่อาตมาตองการจะใหทุกคนพิจารณาใหมองเห็น.  เราควรจะนับเอาพวก 
พืชพันธุตนไม  วาเปนสัตวโลกโดยออม  เพราะวามันมีความรูสึกไมชอบความทุกข 
ตองการความสุขสบายดวยเหมือนกัน,  เพราะมันมีอาการใหสังเกตเห็น.  เมื่อเรามองดู 
บทบัญญัติของพระพุทธเจา  ก็จะพบวาทรงบัญญัติไวในลักษณะที่เปนการรับรู  รับรอง,  
และเมตตากรุณาตอมันในลักษณะพิเศษระดับหนึ่ง,  จึงมีบทบัญญัติ  มิใหภิกษุทําลาย 
ชีวิตตนไม  แมแตเพียงวา  ไมใหถายอุจจาระ  ปสสาวะ  ลงบนของเขียวที่มีชีวิตอยู  เชน 
หญาบอนเปนตน. 

 
เมื่อเราไดความหมายของคําวาสัตวโลกกวางขวาง  ถึงขนาดตั้งตนแตพืชพันธุ 

ตนไมขึ้นไปเปนลําดับ  ถึงสัตวเดรัจฉาน  ถึงมนุษย  ถึงเทวดา  มาร  พรหม  รวมหมด 
ก็เรียกวาสัตวโลกแลว  ก็พิจารณาดูกันตอไปวา  พระพุทธเจาทานเปนอะไรแกสัตว 
โลกเหลานี้  คือทั้งหมด. 

 
เมื่อมีคําถามอยางนี้  คําตอบมันมีไดหลายแงหลายมุม  ฉะนั้นเราตอบโดย 

การพิจารณาดูจากการประพฤติ  การกระทํา  ตอสิ่งเหลานี้ของพระพุทธเจาเองก็แลวกัน 
วาทานทรงกระทําตอสิ่งเหลานี้อยางไรบาง  ;  แลวเราก็จะตอบไดเองดวยกันทุกคน  วา 
ทานเปนอะไรตอสิ่งเหลานี้  ในที่สุด 

 
อันดับ  ๑  ตอ  พืชพรรณ  พฤกษาปาไม 

 
สําหรับตนไมนั้น  พระพุทธเจาทานทรงเกี่ยวของดวยเปนอันมาก,  ขอให 

มองดูวา  มันเปนสิ่งที่เปนคูกันมากับพระพุทธเจาก็ได,  พระศาสดาทุกองค  ไมวา 
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ของศาสนาไหน  ก็ตรัสรูกันในปาที่เต็มไปดวยตนไมทั้งนั้น  ;  นี่ทานเกี่ยวของกับ 
สิ่งเหลานี้อยางไร  แลวมีพระพุทธดํารัสมากที่สุดที่ตรัสเกี่ยวกับตนไมมากที่สุดวา   :  
นั่นโคนไม  นั่นที่สงัด  จงประกอบความเพียร  อยาตองเปนผูเสียใจในภายหลัง .  
หมายความวา  ทรงชี้ไปท่ีตนไม  ที่โคนตนไม  บอยที่สุด  ใหภิกษุใชใหเปนประโยชน,  
ใหทําความเพียรที่โคนตนไม. 

 
 
พอบวชเปนพระเขามา  อุปชณายก็บอกนิสสัย  มีอยูขอหนึ่งที่วา   :  

รุกฺมูลเสนาสนํ  นิสฺสาย  ปพฺพชฺชา  การบรรพชานี้อาศัยโคนตนไมเปนที่อยูอาศัย 
ใหดูตามที่วา  พระพุทธเจาทานตรัสใหสาวกเกี่ยวของกับตนไมอยางไร.  พระพุทธเจา 
เองทานก็เกี่ยวของกับตนไมมากที่สุด  จนคลาย  ๆ  กับจะพูดไดวา  ทานชอบตนไมมาก 
ที่สุด.  เมื่อประสูติ  ก็ประสูตรใตตนไม,  เมื่อตรัสรู  ก็ตรัสรูใตตนไม,  เมื่อ 
นิพพาน  ก็นิพพานใตตนไม,  สวนมากแทบตลอดเวลาก็อยูใตตนไม  ;  แลวจะไม 
ใหทานชอบตนไม  หรือวาถือเอาตนไมเปนเพื่อนทุกขเพื่อนยากไดอยางไร. 

 
 
การแสดงธรรมในสูตรตาง  ๆ  ก็มีเปนอันมากที่อุปมาดวยตนไมอยางนี้ 

อยางนั้น  อยางโนน.  ตนไมตน  ๆ  ก็ดี  ตนไมรวมกันเปนปาก็ดี  เกี่ยวของกับ 
พระพุทธเจามากเหลือเกิน  ;  กลางวันที่พระองคประทับอยูทีวาวิหาร  หลีกเรน 
พระองคเดียวนั้น  ทานก็อยูในปาไมทั้งนั้น  ตามปาไมที่มันสงบหรือมันเย็น,  หรือแม 
แตเปนสุมทุมพุมไม.  ถาทรงตองการพักผอนในกลางวัน  ก็จะเสด็จเขาไปในปาไม 
ไมเคยพบวาเขาไปประทับในกุฎิ.  ทานเคยใชปาไมเปนที่ประกอบความเพียรกอนตรัสรู 
เปนเวลาตั้งหลายป  ;  ฉะนั้น  เราอาจจะทายไดเองวา  พระองคทรงสนิทสนมกับตนไม 
ชอบตนไม  ;  หรือวาจะมีความรูสึกเหมือนอยางพวกเราสมัยนี้  ที่ชอบความงดงาม 
สวยงามของตนไม  ของปาไม  ในแงของศิลปะ. 
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 ๒๒๙พระพุทธเจาทานอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 

เรื่องราวในพุทธประวัติประเภทตํานาน  อยางปฐมสมโพธิ์อยางนี ้  ก็มีวา 
ในคราวที่ไปทูลใหพระองคเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุนั้น  หลายครั้งหลายหน  ไมเคยสําเร็จ  ;  
ครั้งสุดทายมีผูทูลวา  ขณะนี้เปนฤดูวสันต  ตนไมกําลังสวยสดงดงาม  มีทิวปากําลัง 
สวยสดงดงาม,  ถาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ  จะไดทอดพระเนตรเห็นความงามนั้น  ๆ  
ซึ่งจะไดผานไปไดโดยลําดับ  ๆ,  พระพุทธเจาก็ไดเสด็จไป  เพื่อเหตุผลอันนี้  หรือวา 
เหตุผลอยางอื่นประกอบดวย. 

 
รวมความวา  ทานไดเกี่ยวของกับตนไม  ทั้งที่จะไดใชใหมันเปน 

ประโยชน  และทั้งที่จะไดทําประโยชนตอมัน  ;  ความรูสึกของพระองคจะตอง 
ละเอียดละออประณีตสุขุมมากเกี่ยวกับตนไม  จึงทรงหามถายอุจจาระ  ปสสาวะลงบนพืชพันธุ 
ของเขียว  หรือกระทั่งหามไมใหฆาตนไม  โดยถือวา  เทากับฆาสัตว. 

 
สรุปความแลว  ก็ตองถือวา  ในพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจานั ้น 

ทรงรับรู  กระทั่งเลยไปถึงวามีความทะนุถนอมดวยความเมตตากรุณาตอตนไมดวย.  
แมใครจะไมเชื่อ  แตอาตมาเชื่อ  วาพระพุทธเจาทานรักและสงสารตนไม,  คุมครอง 
ตนไม,  คุมครองปาไมมากอยางยิ่ง  ;  เรียกวา  พระมหากรุณาคุณของพระองค  มิใช 
คุมครองแตเพียงสัตวที่เคลื่อนที่ได  ;  แมสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนที่ไมได  เชนตนไมอยางนี้ 
ก็ยังทรงใหไดรับความคุมครอง  รับรู  และเมตตากรุณา. 

เอาละ  พอกันที  เรื่องนี้ตั้งใจจะยกมาพูด  พอเปนตัวอยางสําหรับตนไม 
เปนสิ่งที่มีชีวิต  และมีความรูสึกคิดนึกได  ก็อยูในขายของพระมหากรุณา. 

 
อันดับที่  ๒  ตอ  สัตวเดรัจฉาน 

 
ทีนี้  เลื่อนขึ้นมาอันดับที่  ๒  ถึงสัตวเดรัจฉาน  สัตวเดรัจฉานนี้ก็เขาใจกัน 

อยูแลว  หมายถึงอะไร  ;  จะเปนสัตว  ๔  เทา  หรือ  ๒  เทา,  หรือมีเทามาก 
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นับไมไหว,  หรือไมมีเทาเลย,  ก็เรียกวาสัตวเดรัจฉาน,  พระองคก็ไดทรงแผเมตตา 
ไปยังสัตวทั้งหลายเหลานี้ไมมีประมาณ.  และทรงสอนใหภิกษุทั้งหลายแผเมตตา 
ไปยังสัตวเหลานี้อยางไมมีประมาณ  ;  แมในสัตวราย  เชนเปนอสรพิษ  เชนงูเงี้ยว 
เปนตน  ก็ยังสอนใหแผเมตตากรุณาไปยังสัตวเหลานั้น.  ใหภิกษุสังวรระวังดวย 
หิริและโอตตัปปะ  ;  อยาใหกระทบกระทั่งแกสัตวเดรัจฉานที่มีชีวิต  แมวาจะเปนตัวเล็ก  ๆ  
อยูในน้ํา  มองดวยตาไมคอยจะเห็น,อยางนี้ก็ตองระมัดระวังใหดี  อยาใหกระทบ 
กระทั่งแกมัน  ;  แลวก็ทรงวางหลักใหชวยชีวิต  ไมใหทําลายชีวิต  :  “ผูที่มุงทําลาย 
ชีวิตไมควรจะเปนเจาของชีวิต,  ผูที่ชวยชีวิตเทานั้นที่ควรจะเปนเจาของชีวิต”  ;  
คําพูดนี้ก็มีอยูในหนังสือพุทธประวัติพิเศษของฝายหนึ่ง. 

 
เมื่อพระเทวทัตยิงหงสหรือหานตัวหนึ่ง ตกลงมายังไมทันจะตาย  ;  พระ 

พุทธเจาครั้งยังเปนเจาชายสิทธัตถะอยู  ไดไปเก็บหงสตัวนั้นได  แลวไมยอมใหแกพระ 
เทวทัต  จนตองเปนความกัน  ตองมีการตัดสินโดยบุคคลพิเศษคนหนึ่ง  ซึ่งกลาววา  :-  
 “ผูที่ควรเปนเจาของสิ่งที่มีชีวิต  คือผูที่ตั้งใจจะชวยชีวิต”.  พระเทวทัต  
ไมไดตั้งใจจะชวยชีวิต  แตเปนผูยิง  เปนผูตั้งใจจะทําลายชีวิตคือตั้งใจจะยิงมันใหตาย  ;  
เพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงไมควรเปนเจาของสิ่งที่มีชีวิต  ;  ไมมีใครคาน  ผลสุดทาย 
หงสนั้นก็ตกแก  พระสิทธัตถะ  และไดทรงนําหงสไปรักษาจนหาย  แลวปลอยไป. 

 
นี่เปนเรื่องที่เขียนขึ้นไว  เท็จจริงอยางไรก็ไมตองรู,  รูแตที่แนนอนวา 

พระพุทธเจาทานยอมมีพระกมลสันดาน  เมตตากรุณาแกสัตวเดรัจฉานไมมีขอบเขต 
ไมมีประมาณดวยเหมือนกัน.  สําหรับสัตวทั่วไป  ทานมีกฎเกณฑอยางนี้  วา  :  
สัตวเลี้ยง  หรือสัตวใชงาน  สัตวใชประโยชนเปนตนนี้  ทานหามไมใหรับ  ;  หามภิกษุสงฆ 
ไมใหรับสัตวเลี้ยง  สัตววัวควายอะไรอยางนี้  ก็อยูในลักษณะที่แสดงความเมตตากรุณา.  
พูดรวมกันหมดแลวก็คือวาทานทรงสงเคราะหสัตว  สัตวเดรัจฉานทั้งหลายอยูใน 
ขอบขายของพระมหากรุณาที่อยากจะใหพนทุกข  และมีความสุขดวย. 
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 ๒๓๑พระพุทธเจาทานอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 

นี่ก็คิดดูเถิด  พระพุทธจริยา  ที่เปนไปในสัตวโลกทั้งปวง  ซึ่งเปนประเภท 
ตนไมบาง  และสัตวเดรัจฉานบาง. 

 
อันดับที่  ๓  ตอ  สัตวประเภทอมนุษย 

 
ทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่สูงขึ้นมาถึง  สัตวที่เขาเรียกกันวา  อมนุษย  คือยังไมมี 

ความเปนมนุษย  แตมันก็ไมใชจําพวกสัตวเดรัจฉาน  ;  นี้มันเปนชื่อคําพูดที่มีอยู.  
สวนขอเท็จจริงจะอยางไร  ก็ไมจําเปนจะตองไปจูจี้กับมันนัก  ;  ควรเอาแตหลักเกณฑที่วา 
แมจะเปนอมนุษย  ยังไมถึงความเปนมนุษย  ก็ยังตองใหความเมตตา  กรุณา  สงสารมัน. 

 
 
พวกที่เปนอมนุษย  เชนยักษ  เชนนาค  อยางนี้  พระพุทธเจาทานไมยอม 

รับใหเขามาอุปสมบทก็จริง,  แตวามิใชจะไมมีเมตตากรุณาตอสัตวเหลานั้น.  ทาน 
ยังมีความเมตตากรุณาแกสัตวเหลานั้นใหมากเทาที่จะทําได,  ใหเปนไปเทาที่จะทําได.  
อมนุษยนี้ยังสูงกวาสัตวเดรัจฉาน  คือ  มีบทบัญญัติในวินัยวา  ถาใครฆาสัตวประเภทนี้ 
ไมใชตองอาบัติปาจิตตีย  แตเปนอาบัติที่สูงขึ้นไปถึงขนาดถุลลัจจัย  อะไรทํานองนั้นก็มี 
อยูประเภทหนึ่ง. 

 
 
ยังมีอีกประเภทหนึ่งคือ  อมนุษยนั้นมีหลายประเภท  จะเปนยักษหรือเปน 

นาค,  หรือเปนนรก  เปรตอะไรก็สุดแท  ซึ่งรวมอยูในคําวา  วินิบาต  แปลวาผูตกต่ํา  ;  
ก็อยูในโลกนี้ดวยเหมือนกัน  นับรวมอยูในโลกนี้กับพวกมนุษย.  พระพุทธเจา 
ทานก็มิไดทรงตัดลงไปวา  เปนสัตวที่นารังเกียจ  เกลียดชังมาก  ;  และยังทรงสอน 
ใหมีเมตตากรุณา  พระองคเองก็ทรงมีเมตตากรุณา.  นี้ก็เปนพระพุทธจริยาที่ทรง 
ประพฤติกระทําตอพวกอมนุษย. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๘ ๒๓๒

อันดับที่  ๔  ตอ  สัตวประเภท  มนุษย 
 
ก็มาถึงพวกมนุษย  นี่เกือบจะไมตองพูดเพราะใคร  ๆ   ก็รูจักมนุษย  ซึ่งเปน 

สัตวสองเทา  แลวมีบาลี  ซึ่งเปนพุทธภาษิตดวยวา  ทวิปาทาวา  จตุปฺปาทาวา  ในบรรดา 
สัตวสองเทาสี่เทาทั้งหลาย.  พระพุทธเจาทานยังเปน  อคฺคมกฺขายติ  -เลิศกวาเขา 
ทั้งหมด,  ในบรรดาสัตวสองเทา  มีพระพุทธเจาเปนยอด. 

 
พระพุทธเจาทรงรับรองความเปนมนุษย  แมของชนวรรณะต่ํา  ที่เปน 

วรรณะศูทร  หรือแมต่ําวาศูทร  ก็ทรงรับรองวาเปนมนุษย.  พวกพราหมณเขาบัญญัติ 
ในทํานองคลาย  ๆ   กับวา  พวกศูทรและต่ํากวาศูทรนี้  ไมใชมนุษย  ;  แลวเหยียบย่ําเขา 
กระทําแกเขาเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน.  เมื่อพระพุทธเจาทานเกิดขึ้น  ทานมิใชไปเลิกของเขา  ;  
แตในขอบเขตของพระองคนี้  ทานยอมรับวาเปนมนุษย.  ฉะนั้น  วรรณะศูทร  หรือ 
วรรณะจัณฑาล  วรรณะที่เลวต่ําอยางไรก็มาบวชได  ;  ถาเขาเหลานั้นไมมีความผิด 
หรือไมมีโทษอยางอื่นแลวก็มาบวชได  เปนภิกษุได  ;  และวาอาจจะเปนพระอรหันตได. 

 
นี้แสดงพระพุทธจริยา  ซึ่งผิดกวาเขาทั้งหมด  ที่เขารังเกียจโดยวรรณะ  ;  

พระพุทธเจาทานไมรังเกียจโดยวรรณะ  ฉะนั้นมนุษยอยูในขอบเขตของพระมหากรุณา 
เต็มท่ี  ซึ่งเราจะพูดกันโดยละเอียดทีหลัง. 

 
อันดับที่  ๕  ตอ  เทวดา 

 
ทีนี้จะพูดถึงเทวดา  :  ประเภทกามาวจร  ซึ่งอยูในสวรรคชั้นจาตุมมหาราช 

ดาวดึงส  ยามา  ดุสิต  นิมานรดี  ปรนิมมิตวสวัตตี  เหลานี้เขาเรียกวา  เทวดาประเภท 
กามาวจร  ก็อยูในขอบเขตที่ทรงรับไว  ในฐานะที่เปนสัตวที่ตองไดรับเมตตากรุณา 
คือตองชวยเหลือ.  เทวดาจําพวกเหลานี้  ก็ไมใชวิเศษวิโสอะไร  มีบุญ  หรืออะไร 
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 ๒๓๓พระพุทธเจาทานอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 

ก็ไมรู  ที่วาไดบริโภคกามคุณตามใจชอบอยูมาก,  แตแลวก็ยังมีเทวดาประเภทที่ดีกวานี้ 
ที่เรียกวาเทวดา  ประเภทรูปาวจร  อรูปาวจร  คือพวกพรหม  :  ซึ่งหมายถึงเปน 
เทวดาชนิดที่มีรูป  หมายความวาเปนเทวดาที่มีรูปธรรมเปนปทัฏฐาน  เปนรากฐาน. 

 
พวกรูปพรหม  อยางสูงสุด  ก็มีธรรมเพียงแค  จตุตถฌาน  ที่เปนสุขชนิด 

ที่ยิ่งกวากามารมณ,  ไมเกี่ยวกับกามารมณ,  แตก็ไมมีความสุขถึงนิพพานไปได  ;  
ฉะนั้นจึงเปนเทวดาที่ยังไมมีอะไรมากไปกวามนุษย  คือวายังมีความสุขอยางนิพพาน,  
แตมีความสุขประเภทที่อยูดวยฌาน  ดวยสมาธิ  ที่ไมเกี่ยวของกับกามคุณ,  แตแลว 
เทวดาแมชนิดนี้  ก็ไมรูเรื่องที่เกี่ยวกับ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  และเทวดาชั้น 
รูปพรหมนี้  ก็ยังหลงใหลอยูในสิ่งที่เปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เพราะวาไมรู เรื ่อง 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ;  แลวก็หลงอยูในสิ่งที่เปน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
เหมือนกับสัตวทั้งหลายทั้งปวง. 

 
อยาพูดถึงเพียงรูปพรหมชั้นนี้เลย  แมพวกพรหมชั้นอรูปพรหมสูงสุด  ๑๔  ชั้น 

ก็ยังไมรูเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เหมือนกัน  ;  ยังหลงอยูในสิ่งที่เปน  อนิจจัง 
ทุกขัง  อนัตตา  อยางละเอียด  อยางประณีต.  พวกพรหมทั้งหลายนี้  ไมวาพรหม 
ชนิดไหน  พอพูดถึงเรื่องไมมีตัวตนละก็สะดุง  ;  คือคําวา  สักกายนิโรธ  -ความดับ 
เสียแหงสักกายะ  คือความยึดถือกายนี้ของตน.  พอพูดถึงความดับเสียซึ่งสักกายะนี้ 
พวกพรหมจะสะดุง,  บางทีจะกลัวมากกวาพวกมนุษยเสียอีก  ;  เพราะวา  พวกพรหมเขามี 
ตัวตนชนิดที่ประณีต  ละเอียด  สุขุม  เปนสุขสบายที่สุด. 

 
เมื่อพูดถึงวา  ไมมีตัวตนนี้เขากลัว  เขาสะดุง  ;  นี่ก็เพราะเขายังไมมีดีอะไร 

มากไปกวาสัตวที่ยังไมรูเรื่อง  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา.  แมวาจะเปนพรหมสูงสุดของ 
อรูปพรหม  ที่เรียกวาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  นี้ก็ยังไมใชความดับทุกข  คือยังไมใช 
ทุกขนิโรธ,  ยังไมดับอัตตวาทุปาทาน.ฉะนั้นยังกลัวตายเหมือนกัน.  การที่จะดับ 
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สัญญาได  ซึ่งเปนสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นก็ตาม  จะตองสูงกวานั้น  คือตองดับสักกายะได,  
และดับสัญญาในอัตตสัญญาหรืออะไรได  จึงจะสูงไปกวาพรหม.  ฉะนั้นพวกพรหม 
ทั้งหลายจึงยังเปนสัตวที่นาสงสาร  เพราะยังหลงอยูในสิ่งที่เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
เหมือนกัน.  ฉะนั้นจึงถูกขัดไวในครอกเดียวกัน  กับสัตว  มนุษย  เดรัจฉานทั่ว  ๆ  ไป 
คือวายังเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร  ยังมีโลภะ  โทสะ  โมหะ,  ยังมีความหลง 
อยูในสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความหลง,  นี่แหละคือสัตวโลกทั้งปวง. 

 
 
คิดดูเถิด  สัตวโลกทั้งปวงนั้น  นับตั้งแตหญาบอนขึ้นไป  จนถึงตนไม 

จนถึงสัตวเดรัจฉาน  ที่มองไมเห็นตัว  และเห็นตัว  กระทั่งถึงอมนุษย  และมนุษย 
จนกระทั่งเทวดาในชั้นกามาวจรสวรรค  กระทั่งถึงพรหมโลก  และเหนือพรหมโลก  ;  
ทั้งหมดนี้  มันคือสัตวทั้งปวง  แลวอยูในครอกเดียวกัน  :  ถูกแวดลอมอยูดวยความเกิด 
ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  มีกิเลส  ตัณหาของตัวเอง  เปนเครื่องผูกพัน 
รอยรัดใหติดอยูในความหลง.  ฉะนั้น  เราจึงควรจะถือวา  ทั้งหมดนี้  คือสัตวโลก 
ทั้งปวงที่พระพุทธเจาทานทรงรับรู  และทรงตั้งพระทัยที่จะชวยเหลือ. 

 
ขอใหพิจารณามองดูใหดี  ๆ  เถิดวา  สิ่งซ่ึงเปนเพื่อนทุกข  เกิด  แก  เจ็บ 

ตาย  กันกับเรานั้นมีมากเทาไร?  มันมีตั้งแตหญาบอนขึ้นไป  จนถึงพรหมโลกชั้นสูง 
สุดขั้น  เนวสัญญานาสัญญายตนะทีเดียว  นี้ก็เปนเพื่อนสําหรับ  ความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย. 

 
พระพุทธองคทรงประพฤติพุทธจริยาตอสัตวทั้งหลายทั้งปวงนี้  โดยสมควร 

แกสถานะ  หรือแกอตตาภาพของสัตวนั้น  ๆ,  จึงมีบทบัญญัติตาง  ๆ  ที่ใหสาวกกระทํา 
แกสัตวทั้งหลายเหลานั้นเปนลําดับ  ๆ  เปนขั้น  ๆ  ไป.  ถาใครไมนึกถึงขอน้ี  คนนั้นก็ 
ไมใชสาวกของพระพุทธเจา.  ถานึกถึงขอน้ี  ก็จะเขาใจพระพุทธจริยาที่ทรงประพฤติ 
กระทําตอสัตวทั้งหลายทั้งปวง. 
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ในวันนี้  อาตมาตองการจะพูดถึงเรื่องนี้เปนพิเศษ  ก็จะไดพูดเรื่องนี ้ในฐานะ 
ที่วาเราเปนมนุษย  ;  เพราะเราไมไดเปนตนไม  เราไมไดเปนสัตวเดรัจฉาน  เราก็ 
ไมใครเขาใจวาสัตวเหลานั้นจะพนทุกขไดอยางไร.  แตสําหรับเราที่เปนมนุษยนี้  เราจะ 
ตองรูเต็มที่.  พระพุทธเจาทานก็มีเมตตากรุณาเหมือนกันหมด  ไมวาสัตวชนิดไหน  ;  
แตมันอยูที่วาสัตวนั้น  ๆ  ชนิดนั้น  ๆ  จะรับเอาประโยชนจากความเมตตากรุณาของ 
พระพุทธเจาไดเทาไร  นั้นตางหาก. 

 
 
ในฐานะที่เราเปนมนุษย  เราก็ถือวา  ประโยชนสําหรับมนุษยนี้  เปนเรื่อง 

ที่เราจะตองศึกษากันกอน,  และถือวาเราออกรับเอาพระกรุณาคุณนั้นในฐานะของ 
สัตวโลกทั้งปวง.  เพราะวาสัตวโลกทั้งปวงนั้นมันเกี่ยวของกัน  ถาพูดตามนามธรรมแลว 
คนนั่นแหละเดี๋ยวก็เปนสัตวแตละประเภทได  ;  พอมีความคิดอยางสัตว  ก็เปนสัตว 
เดรัจฉานทันทีแลว,  มีความคิดอยางเทวดา  ก็เปนเทวดาทันที,  มีจิตใจอยางพรหม 
ก็เปนพรหมไปทันที  ;  รวมเรียกวามนุษยนี้เปนอะไรไดทั้งหมด,  กระทั่งวา  จะเปน 
กอนหินก็ได  ถามันหมดความรูสึก  หรือสลบไป  อะไรในทํานองนั้น.  ฉะนั้นจึงเอาเรื่อง 
คนเราเปนหลักที่จะรับเอาพระพุทธจริยามาศึกษา  มาปฏิบัติตาม,  จึงถือวาสัตวโลก 
ทั้งหลายนี้เล็งถึงคน  หรือท่ีเกี่ยวของกับคนเปนสวนใหญ.  เทวดาก็ไปจากคน  ไมมี 
อะไรดีไปกวาคน,นอกจากโชคหรือโอกาสนิดหนอย,  ตัณหาก็มีเหมือนกับคน. 

 
 
อยาเขาใจวา  เปนเทวดา  เปนพรหมแลว  จะมีตัณหาอยางอื่น  ;   

ที่จริงก็มีตัณหาเหมือนกันกับคน  คือมีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  แลวตอง 
เปนทุกข,  เพราะฉะนั้น  เราดูกันคราวเดียวหมดไดเลย  วาสัตวโลกทั้งหลายมันเปน 
อยางนี้.  หรือจะดูกันตามหัวขอที่เรากําหนดไววา  พระพุทธเจาทานเปน 
อะไรแกเรา  ในนามของสัตวโลกทั้งหลายทั้งปวง  ดังตอไปนี้. 
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๑.  ทรงรอบรูโลกทั้งปวง  จึงชื่อวา  “ตถาคต” 
 
ขอแรก  จะถือตามพระพุทธภาษิตที่วา  พระองคทรงรูจักโลกอยางดี.  

ในอังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  มีขอความเหลานี้  พระพุทธเจาตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
วา  โลกเปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูชัดเจน  และโลกเปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูวามันเปนอยางไร 
แตตถาคตถอนตัวออกไดแลวจากโลก.  นี่มีความหมายอยู  ๒  ประเด็น  วารูจักโลก 
จนกระทั่งถอนตัวออกจากโลกได. 

 
ขอสอง  เหตุใหเกิดโลก  นี้เปนสิ่งที่ตถาคตก็รูจัดเจนแลว  และก็ 

ละมันไดแลวอยางเด็ดขาดดวย  ;  คือตองรูกอน  แลวจึงจะถอนตัวออกมาได  แลวจึง 
จะละมันเสียได. 

 
ขอสาม  ความดับไมเหลือแหงโลก  นี้ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูแลว 

และกระทําใหแจงขึ้นมาได. 
 
ขอสี่  ทางดําเนินแหงความดับไมเหลือแหงโลก  นี้ก็เปนสิ่งที่ตถาคต 

รอบรูแลว  แลวก็ทําใหมันมีขึ้นมาโดยสมบูรณได.  สิ่งใดที่โลก  พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  ทั้งเทวดาและมนุษยไดเห็นแลว 
ไดฟงแลว  ไดลิ้มแลว  ไดดมแลว  ไดสัมผัสแลว  ไดรูแลว  ไดถึงแลว  ไดแสวงแลว 
ไดเที่ยวไปแลว  ;  สิ่งนั้นตถาคตรอบรูชัดเจนแลว  เหตุนั้นจึงไดถูกเรียกวา  “ตถาคต”. 

 
พระพุทธเจา  ถูกเรียกวาตถาคต  เพราะวาทรงรูแจงโลกดวย  และเหตุที่ 

เกิดโลกและความดับสนิทของโลกดวย  และทางใหถึงความดับสนิทของโลกดวย.  
ฟงดูบางวามันเปนเรื่องอะไร  :  ทานรูเรื่องสัตวโลก  เรื่องเหตุใหเกิดสัตวโลก,  เรื่อง 
ความดับของสัตวโลก,  เรื่องทางใหถึงความดับของสัตวโลก,  จึงไดขนานพระนามวา 
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พระพุทธเจา,  ที่เรียกวาตถาคต  คือวา  พระพุทธเจาทานเปนอยางนั้น  ;  ถาไม 
อยางนั้น  ก็ไมชื่อวาพระพุทธเจา.  คําวา  “ตถาคต”  แปลวา  “เปนอยางนั้น”. 

 
นี่เพราะเหตุที่ทานรูจักสิ่งที่เรียกวาโลกดีนั้น  ทานจึงสามารถประพฤติ 

ประโยชนตอโลกไดดีแทบทุกอยาง  ;  สวนเรามันยังไมรูจักโลกดี  เราจึงไมสมารถที่จะ 
ทําประโยชนแกโลก  หรือวาจัดการใหมันถูกตองตอปญหาตาง  ๆ  ในโลก. 

 
นี้จะเรียกวาพระพุทธจริยาก็ยังได  เพราะพระองคทรงรูดี,  แลวทรงเปดเผย 

ใหแกสัตวทั้งหลายไดรูตาม  รูเรื่องโลก.  นี่เปนขอแรกที่สุดที่เราจะนึกถึงพระพุทธเจา 
ในฐานะที่พระองคทรงเปนอะไรแกสัตวโลกทั้งปวง. 

 
๒.  ทรงเปน  ดวงประทีป  ของโลก 

 
ทีนี้จะพูดตอไปตามลําดับ  ในขอท่ีวา  พระองคทรงเปนดวงประทีป 

ของสัตวโลกทั้งปวง. 
 
สัตวโลกทั้งปวงเหมือนกับคนอยูในที่มืด  ;  แมจะมีตา  มันก็ใชประโยชน 

อะไรไมไดเพราะมันมืด.  ทีนี้พระพุทธเจาทานไดทรงจุดประทีปข้ึน  คนมีตาก็ไดใช 
ประโยชนจากตาของตน,  พระพุทธเจาทานไดทรงจุดดวงประทีปข้ึนในโลก.  นี้ทาน 
ตรัสวา  :  ตลอดเวลาที่ดวงอาทิตยดวงจันทรยังไมมีขึ้นมา  โลกนี้ก็มืด  ;  พอ 
ดวงอาทิตยดวงจันทรมีขึ้นในโลก  สิ่งตางๆ  มันก็หายความบอด.  ขอน้ีฉันใด  ;  
ตลอดเวลาที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ยังไมปรากฏขึ้นในโลก  ความปรากฏแหง 
แสงสวางก็ไมมีในโลก  ;  มีแตความมืด  ชนิดที่ทําใหเหมือนกับตาบอด  ;  ไมมีการบอก 
กลาว  ไมมีการแสดง  ไมมีการบัญญัติ  ไมมีการแตงตั้ง  ไมมีการเปดเผย  ไมมีการ 
จําแนก  ไมมีการกระทําใหเขาใจงายซึ่งเรื่องความทุกข  เหตุใหเกิดทุกข  ความดับทุกข 
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และหนทางใหถึงความดับทุกข.  พอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเกิดขึ้น 
ในโลก  จึงไดมีแสงสวาง  :  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ  การแตงตั้ง  
การเปดเผย  การจําแนก  การกระทําใหเขาใจงาย  ซ่ึงเรื่องอริยสัจจ  ๔. 

 
พระพุทธจริยานี้  สรุปความไดวา  ทรงเปนดวงประทีปของสัตวโลก 

ทั้งปวง.  ทีนี้เราก็มีปญหาอยูวา  จะใชประโยชนของดวงประทีปน้ันไดหรือเปลา?  ถาเรา 
ไมมีตา  ถึงจะไปจุดตะเกียงขึ้นสักกี่ดวง  มันก็ไมมีประโยชน  ;  หรือวาเรามีตา  แตวา 
มีอะไรมาบังอยูที่หนา  ที่ตานี่,  แมจะจุดตะเกียงขึ้นสักกี่ดวง  มันก็ไมมีประโยชน. 

 
สัตวทั้งหลายนั้น  ก็อยูในฐานะ  ๒  อยางนี้  คือไมมีตาเสียเลย  :  หมายความ 

วามันโงเกินไป  ;  หรือวามันพอจะมีตา  คือเฉลียวฉลาดบาง  แตมีอะไรมาบังอยู 
มันก็ไมไดรับประโยชนจากแสงสวาง.  เพราะฉะนั้นจะตองชวยกัน  ทําลายมานที่มา 
บังตานั้น  ;  เพื่อใหตาไดรับประโยชนจากแสงสวางของพระพุทธเจา  ซึ่งเปนดวงประทีป 
ของโลก. 

 
๓.  ทรงพร่ําสอนอริยสัจจแกสัตวโลก  นานาอุบาย  นานา

อุปมา 
 
พระพุทธเจาทานไดทรงพยายามทุกอยางทุกประการ  ในการที่ 

จะพร่ําสอนวิธีทําความดับทุกขแกสัตวโลกทั้งปวง  ดวยนานาอุบาย  ดวย
นานาวิธี. 

 
ขอน้ีขอใหทราบไวเถิด  ;  อาตมายืนยันได  ไมหลอก  วาในพระไตรปฎก 

ทั้งหลายนั้น  มันมีขอความที่แสดงใหเห็นวา  ;  พระพุทธองคทรงพยายามเหลือประมาณ 
ไมมีหยุดหยอน,  ไมรูจักเหน็ดไมรูจักเหนื่อย  ดวยอุบายอยางนั้น  ๆ  อยางนั้น  ๆ,  
ดวยอุปมาอยางนั้น  ๆ   อยางนั้น  ๆ   ;  คือทรงพยายามจะทําใหสัตวทั้งหลายเขาใจธรรมะนี้ 
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ใหจนได.  สัตวโลกมีตาง  ๆ  กัน  พระพุทธเจาก็ตองทรงใชอุบายตาง  ๆ  กัน  ;  หรือวา 
กระทั่งเดียรถียอื่น  พระองคก็ทรงมีวิธีที่จะทําใหเดียรถียเหลานั้นไดรับแสงสวาง. 

 
นี่แหละ  คือพระพุทธจริยาที่บอกไมถูก  ;  มากก็มาก  ลึกก็ลึก  นาอัศจรรย 

ก็นาอัศจรรย  ;  แลวก็ลวนแตมีบุญคุณอยูเหนือสัตวโลกทั้งปวง.  ขอใหดู 
พระพุทธจริยาในขอนี้  ;  ไมดูก็ไมเห็น,  ยิ่งดูก็จะยิ่งเห็น,  ไมดูก็จะไมเห็น,  ทานไมได 
ขี้เกียจและเห็นแกตัวเหมือนพวกเรา  ซึ่งนึกถึงตัวเองกอน  พอนึกถึงผูอื่นแลวก็ชะงักเสีย  ;  
เพราะมีความตระหนี่บาง  เพราะเหตุอยางอื่นบาง.  สวนพระพุทธเจาทานตรงกันขาม 
ทานทรงพยายามทันที  ทุกอยางทุกประการ  โดยไมทรงเห็นแกเหน็ดเหนื่อย  ;  เหมือน 
กับวา  ทํางาน  ๒๔  ชั่วโมง  ในการที่จะชวยเหลือสัตวโลกทั้งหลายดวยอุบายที่ไมซ้ํากัน 
เพราะคนมันตาง  ๆ  กัน. 

 
เกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็ตองเอาเรื่องปรัมปรา  ที่เคยไดยินแลว  ไดยินเลา  มาพูด 

อีกวา  :  พอตกไปตอนใกลรุง  ก็ทรงลุกขึ้นเล็งญาณ  ตรวจสองดูโลกวา  โลกที่ 
ตรงไหนมันเปนอยางไร?  จะไปโปรดโลกที่ตรงไหนในวันนี้?  ทรงทําเสร็จกอนรุงสวาง 
พอรุงสวางก็ไป  :  ไปโปรดสัตว  ไปหาโอกาสที่จะโปรดสัตว,  ไปบิณฑบาตนั้น  
ก็ไปหาโอกาสที่จะโปรดสัตว.  การโปรดสัตวอยางนี้  บางทีก็ตลอดวันไปเลยก็มี  :  
เที่ยวไปที่นั่นที่นี่  ตามที่จะมีเรื่อง  จะทรงพักผอนบาง  ก็เทาที่จําเปน. 

 
พอตกเย็นที่วัด  ;  ตอนเย็นก็ทรงสั่งสอนชาวบานที่ไปท่ีวัด.  พอตกค่ําลง 

ก็ทรงสั่งสอนภิกษุที่อยูกับพระองควัด  ที่อารามนั้น.  พอตกดึกก็เรียกวา  ทรงแก 
ปญหาของเทวดา  ;  เทวดาทั้งหลายนั้น  จะเปนเทวดาชนิดไหนก็ตามใจ  มักจะมา 
เฝาพระพุทธเจาเวลาดึก. 

 
เร่ืองที่เห็นชัด  ๆ  ก็คือ  เร่ืองที่พระราชาชั้นสูง  เชนพระเจาอชาตศัตรู,  

พระเจาพิมพิสาร,  ลวนแตไปเฝาพระพุทธเจาเวลาดึกทั้งนั้น  ;  ไปดวยกองทัพ  เพราะ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พุทธจริยา  ตอนที่  ๘ ๒๔๐

ระแวงภัย  ระแวงอันตราย  ;  กลางวันไมมีเวลาวางหรือไมชอบก็ได.  ตกลงก็ยังเหลือเวลา 
ที่พระพุทธเจาเปนสวนพระองค  เพียงนิดเดียวเทานั้น  กลาวคือดึกลวงไปแลว  กอนจะ 
ใกลรุงจึงทรงพักผอนดวยสีหไสยา.  อยางนี้ก็ตองถือวาเปนการทํางานเหมือนกัน 
เพราะวาถาไมพักผอนแลว  จะเอาแรงที่ไหนมาทําในวันรุงขึ้น.  นี้จึงควรจะถือวา 
ทานทํางาน  ๒๔  ชั่วโมง  เพราะมหากรุณาที่มีตอสัตวโลกทั้งหลายทั้งปวง  ;  พยายาม 
ทุกอยาง  ทุกวิถีทาง  ทุกอุบาย  ;  จะตองเรียกวาอุบาย  เพราะวามันเปนเรื่องที่ตองใช 
สติปญญา  อยางที่เรียกวา  ทําโดยไมใหรูสึกตัว. 

 
 

๔.  ทั้งทรงถือวา  ทั้งพระองคเอง  ทั้งสัตวทั้งหลาย 
ที่ตองเวียนวายในวัฏฏสงสารนี้เพราะไมรูอริยสัจจเสมอกัน 

 
ขอนี้เดี๋ยวจะฟงเห็นไปวา  ไมมีความหมายอะไร.  ขอใหฟงใหดี  

วาพระพุทธเจาทานตรัสวา  :  เราและเธอทั้งหลายตองเวียนวายในสังสารวัฏฏตลอด 
กาลนาน  เพราะไมรูอริยสัจจ.  นี้มันไมใชมีความหมายแตเพียงเทานั้น  ;  มันมี 
ความหมายวา  พระองคก็เหมือนกับเรา,  เราก็เหมือนกับพระองค.  ถาไมรู 
อริยสัจจแลวก็เปนอันวา  จมอยูในวัฏฏสงสารนี้ดวยกันทั้งนั้น  ;  เพราะฉะนั้น 
อยาคิดไปในทางผิด  ๆ  วาเรามันผิดจากพระพุทธเจาจนเกินไป  จนเอาอยางอะไรกัน 
ไมได. 

 
พระพุทธเจาทานทรงยอมให  วามันเหมือนกัน  :  เมื่อไมรูอริยสัจจแลว 

ก็จะตองตกอยูในกองทุกขเหมือนกัน.  ฉะนั้นเราควรจะมีมานะพยายาม  รีบฉวย 
โอกาสนี้  ทําอยางเดียวกับที่พระพุทธเจา  ทานทรงแนะใหทํา  หรือทานชี้ทาง 
ใหทํา  ;  ทานชวยใหกําลังใจใหเราทํา  วา  “ฉันกับแกก็เหมือนกัน  เมื่อยังไมรู   
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อริยสัจจก็ตองเวียนวายไปในวัฏฏสงสาร”  อยางนี้  ;  จึงขอใหทําเหมือน  ๆ   กัน  ;  ฉะนั้น 
เราในฐานะที่เปนสัตวโลกนี้  ก็ควรจะรูกันบางวา  ไมใชวาเปนผูอาภัพ  หรือวาตายดาน 
ในเรื่องนี้เอาเสียทีเดียว. 

 
พระพุทธเจาทานทรงอุตสาหถอมลดพระองคลงมาเปนเพื่อน,  เพื่อนเกิด 

แก  เจ็บตาย,  แลวก็เปนเพื่อนที่เวียนวายในวัฏฏสงสาร,  แลวก็เปนเพื่อนที่ 
ทีแรกก็ไมรูดวยกันทั้งนั้น  แลวก็คอย  ๆ  รู.  ฉะนั้น  ถาเรารูจักพระคุณของพระองค 
ก็ตองรีบยกตน  รีบชวยตน  รีบขวนขวายใหมันเปนไปได  ตามที่พระองค 
ทรงหวัง. 

 
๕.  ตรัสเรื่องบัญญัติกฎเกณฑ เพียงเรื่องทุกข กับความดับ

ทุกข 
 
เรื่องมันมีนอยเขามา  ก็ตรงที่วา  พระพุทธเจาทานตรัสวา  แตกอน 

ก็ดี  เดี๋ยวนี้ก็ดี  ฉันจะบัญญัติกฎเกณฑแตเพียงเรื่องทุกข  กับความ  
ดับทุกขเทานั้น  ;  แมขอน้ีก็ตองใหถือวาเปนพุทธจริยา. 

 
ทีนี้พวกเรามันลูกศิษยนอกคอกของพระพุทธเจา  ไมพูดกันแตในเรื่องทุกข 

กับความดับทุกข  เราชอบพูดเรื่องที่ไมใชเรื่อง  ก็ดูเอาเองก็แลวกัน  เชนเรื ่องอะไร 
ตายแลวเกิด,  ตายแลวไมเกิด  อะไรไปเกิดนี้เปนสวนใหญ.  สวนความทุกขที่มีอยู 
เดี๋ยวนี้  ไมพูดกันที่วาจะดับมันอยางไร,  เพราะมันเปนลูกนอกคอก  ไมทํา 
ตามคําสอนของพระพุทธเจา  :  วาอยาไปพูดแตเร่ืองชนิดนั้น  ไมเปนเบื้องตนของ 
พรหมจรรย  ไมเปนไปเพื่อเกิดประโยชนเกื้อกูล  ;  แตใหพูดเรื่องทุกข  กับความ 
ดับทุกข,  และวาเราตถาคตแตกอนก็ดี  เดี๋ยวนี้หยก  ๆ  ก็ดี  จะพูดแตเรื่องทุกข 
กับเรื่องความดับทุกขเทานั้น  นี้เปนพุทธจริยาในขอที่วาอยาไปทําเรื่องที่มัน 
ไมจําเปนจะตองทํา  ;  แลวมันทําใหเสียเวลาเปลา. 
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เดี๋ยวนี้ทั้งพระทั้งเณร  ก็ยังไปพูดเรื่องที่ไมเกี่ยวกับทุกข  หรือดับทุกข 
ไปพูดเรื่องขี้หมูขี้หมา  ไรสาระอะไรอยูแทบตลอดวันตลอดคืน  ;  นี้ก็อยูในพวกที่เรียกวา 
ไมใชสาวกผูซื่อตรงของพระผูเปนเจา.  บางทีภิกษุสามเณรมีเวลานั่งพูดเรื่องเหลวไหล 
มากกวาชาวบาน  ที่มีการงานมากเสียอีก.  ขอพูดไวในที่นี้ดวย  วาจริงหรือไมจริง  ?  
ในฐานะที่วาเปนสัตวโลกทั้งปวง  ที่พระองคจะโปรดนั้น  ;  ก็ชวยทําใหตรงตาม 
พระพุทธประสงคบาง  คือสนองพระพุทธประสงคใหสําเร็จงาย  ๆ  และโดยเร็ว 

 
คําวา  “ความทุกข  และความดับทุกข”  นี้  มันมีความหมายกวาง   ;  

แตมันไมกวางจนถึงกับออกไปนอกเรื่อง  เชน  ไปพูดกันเรื่องตายแลวเกิด  ตายแลว 
ไมเกิดนี้  มันยังไมถึง.  มันตองเอาปจจุบันนี้  วามันกําลังโงอยางไรบาง  ?  มันไม 
ฉลาดในขอไหนบาง?  นี่ตองดูกันในเรื่องนี้กอน  นี้พระพุทธเจาทานจึงทรงแสดงให 
กวางออกไปถึงปญหาของมนุษย 

 
๖.  เรื่องบางเรื่องที่ควรสนใจที่สุด 

เชนวาอะไรควรกลัว  ?  และอะไรไมควรกลัว  ? 
 
บาลี  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  เปนตน  แสดงขอความนี้วา  :  คนโดย 

มากไมกลัวในสิ่งที่ควรกลัว  แลวก็ไปรักสิ่งที่ควรกลัว.  ภิกษุทั้งหลาย,  กามคุณ 
มี  ๕  อยางเหลานี้.  ๕อยางคืออะไรกันเลา  ?  ๕  อยางคือ  รูปท่ีเห็นดวยตา  เสียงที่ฟง 
ดวยหู  กลิ่นที่ดมไดดวยจมูก  รสท่ีลิ้มไดดวยลิ้น  โผฏฐัพพะที่สัมผัสไดดวยกาย  แตละอยาง 
ละอยาง  ชนิดที่เปนที่นาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ  ยวนตายวนใจใหรัก  ;  เขาไป 
ตั้งไวซึ่งความใคร  เขาไปตั้งไวซึ่งความกําหนัดยอมใจ.  ภิกษุทั้งหลาย,  สุขโสมนัส 
อันใดเกิดขึ้น  เพราะอาศัยกามคุณทั้ง  ๕  เหลานี้  สุขเหลานี้  เราเรียกวา  กามสุข  เปนสุข 
ของปุถุชน  เปนสุขของบุคคลผูอยูกันเปนคู  ไมใชสุขอันประเสริฐ  เรากลาววา 
สุขนั้น  อันบุคคลไมควรเสพ  ไมควรเจริญ  ไมควรทําใหมาก  และควรกลัว. 
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คําตรัสน้ี  ตรัสแกภิกษุ  ;  แตวาแมชาวบานก็ฟงดูเถิด  มันยังไดประโยชน 
เพราะสิ่งนั้นแมวาเราจะยังไมรูจักกลัว;  แตมันเปนสิ่งที่นากลัว  เพราะมันทําอะไร 
เราไดบาง.  สําหรับภิกษุนั้น  จะยิ่งควรกลัว  หรือยิ่งนากลัวยิ่งขึ้นไปกวาชาวบานมาก  ;  
เพราะวา  ที่ออกไปบวชเปนภิกษุนั้น  เพื่อจะทําใหชนะในเรื่องนี้โดยเร็ว  ทีนี้ก็กลับ 
ไมกลัว  หรือกลับวกมาเปนอยางชาวบาน  นี่ทรงแสดงวา  อะไรเปนสุขที่ควรกลัว 
อะไรเปนสุขที่ไมควรกลัว.  ทรงแสดงสุขที่ไมควรกลัว  คือสุขที่เกิดมาแตความ 
สงบรํางับ  เกิดมาแตความรู  เรื่อความทุกข,  เรื่องความดับทุกขนั่นเอง. 

 
ตรัสสุดทายวา  :  คําใดที่เรากลาวแลววา  บุคคลควรรูจักวินิจฉัยตัดสินใจ 

ในเร่ืองความสุข  ถารูจักวินิจฉัยตัวความสุขถูกตองแลว  ก็ควรประกอบความสุข 
ชนิดที่ควรประกอบ  ;  นี่เรากลาวอยางนี้  ;  เพราะอาศัยเหตุผลอยางนี้. 

 
เดี๋ยวนี้สัตวโลกทั้งหลายทั้งปวง  ก็กําลังยึดถือความสุขที่ควรกลัว  และ 

ไมกลัว.  พระพุทธเจาทานก็เลยทําอะไรใหแกสัตวชนิดนี้ไมได,  หรือไมคอยจะได  ;  
เพราะมันเปนไปในทางที่มันจะตรงกันขามเสีย.  ที่ควรกลัวแลวก็ไมกลัว  แลวใคร 
จะชวยอะไรได. 

 
๗.  ทรงแสดงบานเมืองที่นาอยู  และไมนาอยู 

 
เรื่องมันก็คลาย  ๆ  กัน  :  ทรงยกตัวอยางบานเมือง  เมืองหนึ่ง  ชนบทชื่อ 

โทวณะ  กลาวกันวาสะดวกสบาย  ทํานองเหมือนกับวาอยางกรุงเทพฯ  อยางนั้นแหละ  ;  
คือมีอะไรที่เปนเครื่องประเลาประโลมใจ  เปนเครื่องบํารุงบําเรอมาก  ;  มันก็มีอยู  ;  
ซึ่งคนทั้งหลายถือวา  มันเปนบานเมืองที่นาอยู.  สวนบานเมืองที่มันเปนไป  เพื่อความ 
ไมหลงใหลอยางนั้น  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องนิพพานนั้น  มองเห็นเปน 
บานเมืองที่ไมนาอยู.  นี่เปรียบอยางอุปมา  ;  ถึงที่เปนอุปมัย  คือเนื้อแทก็วา 
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คําสั่งสอนเรื่องอริยมรรคมีองค  ๘  นี้  สัตวโลกทั้งหลาย  มองเห็นเปนเรื่องที่ไม 
นาฟง  ;  แตถาเปนเรื่องของกามคุณ  ๕  ก็เห็นเปนเรื่องที่นาฟง  ;  หรือวากามคุณ  ๕  
เปนเรื่องที่นาอยู  การปฏิบัติในเรื่องอริยมรรค  มีองค  ๘  เปนเรื่องที่ไมนาอยู. 

 
เราก็มีทางที่จะทดสอบตัวเองา  เรากําลังพอใจจะอยูในนครของอริยมรรค 

มีองค  ๘,  หรือวาจะอยูในนครของเบ็ญจกามคุณทั้ง  ๕  นั่นเอง.  นี้ก็เปนพุทธจริยา 
ตามความรูสึกของอาตมา  วาทานไดทรงใชอุบายนั่นนี่  หลายอยาง  หลายทาง  ที่จะให 
เกิดความรูสึกนึกได  แกสัตวโลกทั้งหลาย  วาบานเมืองตรงไหนนาอยู,  บานเมือง 
ตรงไหนไมนาอยู  ;  ความสุขชนิดไหน  ควรกลัว  ความสุขชนิดไหน  ไมควรกลัว. 

 
๘.  สัตวโลกชอบคุยกันแตเรื่องกาม 

ยังมีคํากลาว  ที่จะมองเห็นไดชัด  ๆ  ตรง  ๆ  วา  สัตวโลกนี้ชอบคุยชอบฟง 
กันแตเรื่องเบ็ญจกามคุณ  ไมชอบฟงเรื่องสงบสงัดจากเบ็ญจกามคุณ. 

 
เมื่อตรัสเร่ืองกามคุณ  ๕  อยางมีอยางไร  ;  แลวก็ไดตรัสตอไปวา  :  ดูกอน 

สุนักขัตตะ,  นี้เปนสิ่งที่มีไดเปนได  :  คือขอที่บุคคลในโลกนี้  มีอัชฌาศัย  นอม 
ไปในเหยื่อของโลก  คือกามคุณนั่นแหละ  ;  ถอยคําสําหรับสนทนา  อันพร่ําบน 
ถึงกามคุณนั้น  ๆ  ยอมตั้งอยูได  สําหรับบุคคลผูมีอัชฌาศัย  นอมไปในเหยื่อของโลก 
เขายอมตรึกตามตรองตาม  ถึงสิ่งอันอนุโลมตอกามคุณนั้น  ๆ  ;  สิ่งนั้นยอมพบกับบุรุษ 
นั้นดวยบุรุษน้ันยอมเอาใจใสตอสิ่งนั้นดวย. 

 
พระองคตรัสวา  :  ชอบพูด  ชอบคุย  ชอบอะไรกันแตเรื่องกามคุณ ,  

สวนถอยคําที่ประกอบไปดวย  เรื่องของจิตที่ไมหวั่นไหวดวยกามคุณ  แมจะผาน 
หูไป  แมจะผานหูมา  เขาก็ไมยอมฟง,  ไมเงี่ยหูฟง  ไมกําหนดจิตเพื่อจะเขาใจ.  
เมื่อเปนดังนั้น  ถอยคําชนิดนั้นก็ไมคุนกันกับบุรุษน้ัน  และบุรุษน้ันก็ไมสนใจกับถอยคํา   
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ชนิดนั้น  ;  แปลวา  เขาไมชอบคุย  ไมชอบฟง  เรื่องที่มันเปนของที่เหนือไปกวา 
กามคุณ  หรือไมหวั่นไหวไปตามกามคุณ. 

 
ดูกอน  สุนักขัตตะ,  เปรียบเหมือนบุรุษผูจากบาน  หรือนิคมของตน  ไปนาน.  

ครั้นเห็นบุรุษผูหนึ่ง  เพิ่งออกไปจากบาน  หรือนิคมนั้น  เขายอมถามบุรุษผูนั ้น   ถึง 
ความเกษม  ถึงความมีอาหารหางาย  ถึงความปราศจากโรค  ของบานนั้น  นิคมนั้น.  
บุรุษน้ันก็เลาใหฟง  เขาก็ยอมฟงดวยดี  ยอมเงี่ยหูฟง  ยอมตั้งใจฟงอยางหูผึ่ง. 

 
นี้เปนการทรงอุปมาวา  ถาพูดกันเรื่องกามคุณ  ก็เงี่ยหูฟง  หูผึ่ง  ;  แตถา 

พูดถึงเรื่องที่ไมหวั่นไหวไปดวยกามคุณ  ก็ไมมีใครฟง,  นี้สัตวโลกทั้งหลาย  เปน 
อยางนี้.  พระองคก็ทรงพยายามอยางยิ่ง  ที่จะใหคนนั้น  ๆ  เง่ียหูฟงเรื่องที่มันดีไป 
กวาเรื่องกามคุณ. 

 
๙.  ทรงเห็นวา  สัตวโลกมีทิฏฐิวิปริต 
มองเห็นไปวา  สุขมีในกามเทานั้น 

 
นี้ก็เปนพุทธจริยา  ;  นอกจากแสดงวา  พระองคทรงพยายามอยาง 

เหน็ดเหนื ่อยแลว  ก็ย ังทรงแสดงถึงความที ่ส ัตว อยู ในลักษณะที ่ม ันฝนตอกระแส 
ที่พระพุทธเจาทานจะโปรดได,  แตแลวทานก็ยังคงพยายามอยูนั่นเอง.  ทําไมจึงเปน 
เชนนั้น?  ขอน้ีก็ตอบไดวา  เพราะวาสัตวโลกนั้น  มีทิฏฐิวิปริตแลว. 

 
ทิฏฐิวิปริต  :  ทิฏฐิ  แปลวาความคิดความเห็น  ความรู  ความเชื่อ 

อะไรนี่  เรียกวาทิฏฐิ  ;  เพราะวาสัตวนั้นมีทิฏฐิวิปริต.  วิปริตอยางไร?  วิปริตไปวา 
ความสุขนั้นมีแตในกามคุณเทานั้น  ;  คือสัตวโลกทั้งหลายทั้งปวง  มีทิฏฐิปกดิ่งลง 
ไปวา  ขึ้นชื่อวาความสุขแลว  จะไดมาแตทางกามคุณเทานั้น,  มีความเชื่อเสียอยางนี้   
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มีความเห็นเสียอยางนี้  ;  อยางนี้ทานเรียกวามีทิฏฐิวิปริต.  เปนหนาที่ของพระพุทธเจา 
ที่จะตอสู  ใหคนเหลานี้มีทิฏฐิหายวิปริต  คือใหมีสัมมาทิฏฐิ. 

 
มีพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับขอน้ี  ในมัชฌิมนิกายวา  :  ดูกอน  มาคันทิยะ,  

แมในกาลอันยืดยาวในอดีตก็ตาม  กามะทั้งหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข  มีความแผดเผา 
อันยิ่งใหญ  มีความเรารอนอันยิ่งใหญ  ;  แมกาลอันเปนอนาคตยืดยาวขางหนา 
ก็ตาม  กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข  มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ  มีความเรารอนอัน 
ยิ่งใหญ  ;  แมในกาลปจจุบันนี้ก็ตาม  กามทั้งหลายมีสัมผัสเปนทุกข  มีความแผดเผา 
อันยิ่งใหญ  มีความเรารอนอันยิ่งใหญ.  ดูกอนมาคันทิยะ,  แตวาสัตวทั้งหลายเหลานี้ 
ยังไมปราศจากความกําหนัดในกามอยูนั่นเอง  ;  ถูกกามเคี้ยวกินอยู  ถูกความ 
เรารอนแผดเผาอยู  ;  มีอินทรียคือความเปนอิสระแกตน  ถูกกามกําจัดเสียหมด 
แลว  จึงไดมีทิฏฐิอันวิปริตวาสุขมีแตในกามทั้งหลาย,  ซึ่งแทจริงมีสัมผัสเปนทุกข 
นั่นเอง.  กามทั้งหลายมีสัมผัสเปนทุกข  แตคนมาเห็นวาเปนสุข  ;  ฉะนั้น  คนจึง 
มีทิฏฐิปกดิ่งลงไปวาชื่อวาความสุขแลว  ยอมตองมีมาจากกามทั้งหลาย  นี้เรียกวาความ 
วิปริตของสัตวโลก.  พระพุทธจริยาก็คือทรงพยายาม  เพื่อใหมองเห็นความวิปริตอันนี้  
แลวจะไดละเสีย. 

 
๑๐.  ทรงชวยสัตวโลก  ใหพนจากการถูกลวง  ดวยผาเปอนเขมา 

 
ทีนี้  เรื่องก็มองเห็นไดตอไปวา  :  ความวิปริตนี้มันเปรียบเหมือนกับวา 

ถูกลวง  ถูกลอลวง.  สิ่งที่ลอลวงนี้ก็คืออวิชา  หรือ  กิเลสทั้งหลาย  ;  มันเปน 
เรื่องลอลวง.  เรามันถูกกิเลสหรืออวิชชาลอลวงโดยไมรูสึกตัว  จนกวาเมื่อไรจะหาย 
ถูกลอลวง.  ขอน้ีพระพุทธเจาทานตรัสอุปมา  ในสูตรเดียวกันนี้วา:- 

ดูกอน  มาคันทิยะ,  เหมือนบุรุษตามืดมาแตกําเนิด  มองเห็นรูป  เห็น 
สีขาว  เหลือง  แดง  ไมได  แมแตเห็นพื้นแผนดินวาขรุขระ  หรือสม่ําเสมอก็ไมได 
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ไมเห็นดวงดาว  ไมเห็นดวงจันทร  ;  นี่คือวาเขาตามืดมาแตกําเนิด.  ทีนี้  มีบุรุษ 
คนหนึ่งมาบอกเขาวา  นี่ผาขาว  เปนผาสะอาด  งดงามปราศจากมลทินมีอยูนี่.  เขา 
ก็บอกใหบุรุษตามืดนั้นรับเอาผาเปอนเขมา  สกปรก  ไวในฐานะเปนผาขาวสะอาดไมมี 
มลทิน.  ตลอดเวลาเลย  ที่เขาคิดวามันเปนผาขาว.  ตอมานาน  ตาของเขาถูกรักษา 
ใหหาย  เขาจึงมองเห็นทันทีวานี่ถูกหลอก  ;  ก็เสียใจหรือวาโกรธ  คิดวาจะฆาคน 
ที่มาหลอกนี้เสียสักที.  บุรุษน้ี  ก็เหมือนกับสัตวทั้งหลาย  ที่ยังไมรูวาอะไรเปนอะไร 
เพราะวาตายังมืด  มันจึงถูกหลอกได.  เราตถาคตเปนผูแสดงธรรมแกทาน  วานี้ 
เปนทุกข  นี้เปนความดับทุกข  และทานจะละความทุกขนี้เสียได  ตอเมื่อละความ 
เพลิดเพลิน  ความกําหนด  ในอุปาทานขันธเสียได  ;  นั่นคือการเกิดขึ้นแหงดวงตา 
ของทาน.  บุรุษนั้นมีความรูสึกวา  ตลอดเวลามานี้เราถูกจิตนี้หลอกลวง.  จิตนี้ 
หลอกลวง  หมายความวา  จิตที่ประกอบไปดวยอวิชชา  มีความไมรู  ;  เมื่อมีอวิชชา 
มันก็มีตัณหา  มีอุปาทาน  มีภพ  มีชาติ  และเปนทุกขจนได  เพราะความถูกลวง. 

 
๑๑.  ทรงเปนผูรักษา  ตาของสัตวทั้งหลายใหหาย 

 
การประกาศพระธรรม  การประกาศพรหมจรรยของทาน  มีอุปมาเหมือน 

กับการรักษาคนตาบอด  ใหหายบอด  :  แตแลวก็มีปญหาตรงที่วา  คนไมคอย 
ยอมรับการรักษา.  ตลอดเวลาที่ยังถูกลวงอยู  ก็เห็นวาตาไมบอด  ;  ถือเอา 
ตามท่ีตาบอดนั้น  เห็นวามันมีเพียงเทานั้น  ปญหาจึงมีอยูอยางนี้  ในโลกนี้  ในหมู 
สัตวโลกทั้งหลายนี้.  เมื่อเปนดังนี้ขอความตอไปจึงมีวา  :- 

 
เปนธรรมดาของสัตวทั้งหลาย  ที่จะตองถือเอาที่พึ่งอยางเขลา  ๆ   อยางผิวเผิน  ;  

เมื่อเขาตาบอดดวยอวิชชาแลว  เขาก็ไมสามารถจะแสวงหาผูรักษาโรคตาของเขาได.  
นี่คือ  การแสวงหาที่พึ่งนั้นมันเปนไปไมถูกตอง.  ฉะนั้น  สัตวโลกทั้งหลาย 
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จึงไปเอาคนตาบอดคนอื่น  มาเปนผูรักษาความบอดของตัว.  นี้คือการถือเอา 
ที่พ่ึงผิด  ๆ  ในโลกนี้.  โดยเฉพาะ  พระพุทธภาษิตที่เรียกวา  เขมาเขมสรณที่ปกคาถา 
ที่เราสวดกันอยูทุกวันนั่นแหละ  ;  เปนการแสดงถึงการที่มนุษยตาบอด  แลวก็ไปเอา 
พวกตาบอดดวยกันมาเปนผูจูง  ฉะนั้นมันจึงเปนที่พึ่งไดนอยเกินไป  ผิวเผินเกินไป  :  
เชนไปถือเอาเรื่องไสยศาสตรมาเปนที่พึ่ง  ;  ในพระบาลีนั้นก็มีที่พูดถึงแตเรื่องถือเอา 
ตนไมศักดิ์สิทธิ์  ภูเขาศักดิ์สิทธิ์  อะไรศักดิ์สิทธิ์นี้.  เดี๋ยวนี้กลับทําเกงไปกวานั้น 
มีเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากกวา  มันก็ยิ่งบอดมากขึ้นเทานั้นเอง.  นี้เรียกวาถือเอาที่พึ่งผิด  ๆ,  
ที่พึ่งผิว  ๆ  เผิน  ๆ  เขว  ๆ  ไมเปนที่พึ่งไดจริง  ;  ผลมันก็เปนไปในทํานองที่วา 
ยิ่งขุดหลุมฝงตัวเองลึกยิ่งขึ้นทุกที. 

 
๑๒.  สัตวโลกกําลัง  หลงสรางเหว  ใหตัวเองอยูร่ําไป 

 
ขอความในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  แสดงความขอน้ีวา  :  มนุษย 

ที่ไมรูตามที่เปนจริงวาความทุกขเปนอยางไร,  ความดับทุกขเปนอยางไร  ;  
แลวเขาก็หลงไปยินดีในเหตุ  ในปจจัย  ที่จะทําใหเกิดทุกข,  ที่จะทําใหมีความเกิด 
ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  โสกะ  ปริเทวะ  อันไมรูจักสิ้นสุด.  เขาก็ยินดีในเหตุ 
ปจจัยนั้น  ๆ   ที่จะทําใหความทุกขใหเกิดขึ้นยิ่ง  ๆ   ขึ้นไป.  คร้ันเขากอสรางเหตุปจจัยนั้น  ๆ  
แลว  เขาก็ตกลงในเหวแหงความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไร   
ทุกขกาย  ทุกขใจ  คับแคนใจนี้.  นี้เรากลาวบุคคลนั้นวา  ไมพนไปจากเหวแหงความ 
ทุกขทั้งหลาย. 

 
นี่เพราะวามันมีอะไรผิดกันมาตามลําดับน้ี  จึงกลายเปนสรางเหวสําหรับ 

ใหตัวเองตก,  ไมคิดจะสรางทางที่จะถอนตัวเองขึ้นมาจากความทุกข.  นี้ก็จะตองดู 
กันตอไปใหเห็นความจริงที่วา  ควรจะเปลี่ยนเรื่องกันเสียทีแลว.  อยาคิด  อยาพูด 
อยาฟงกันแคเรื่องโลก  ๆ  เลย  ;  จงคิด  จงพูด  จงฟงกันในเรื่องความดับของ
โลก   
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นั้นเสียบาง.  อยามัวคิดมัวพูด  กันแตเรื่องโลก-โลก,  จงมาคิดเรื่องความดับโลก 
กันเสียบาง.  อาจจะมีคนฟงไมดี  เขาใจผิด  วายุบโลกใหเลิกไป  ดับโลกใหสิ้นไป  ไมมี 
เหลืออยางนี้ก็ได  ;  อยางนั้นมันก็ไมถูก. 
 

๑๓.  อยามัวคิดถึงแตเรื่องโลก  ๆ  อยางเดียว 
จงคิดเรื่องดับโลกใหเย็นกันบาง 

 
พระพุทธเจาทานทรงหมายความแตเพียงวา  :  เรื่องโลก  ๆ  นั้นมันเรื่อง 

รอน  มาพูดเรื่องดับโลกกันเสียบาง  กลาวคือเรื่องเย็น  เร่ืองทําโลกใหเย็น,  เรื่องความเย็น 
ในโลก.  โลกนี้  ถาทําไปแบบนี้  มันก็รอน,  แตถาทําอีกแบบหนึ่ง  มันก็เย็น.  
ฉะนั้นคนในโลกนี้มาพูด  มาคุย  มาปรึกษาหารือกัน  ในเรื่องความดับโลกกันเสียบาง 
คือดับความรอนในโลกกันเสียบาง.  อยาพูดกันแตเรื่องที่ทําใหโลกรอนยิ่งขึ้น  ;  
เพราะวายังไมรูสึกตัว  มันทําไปโดยไมรูสึกตัว  ;  ทําโลกใหรอนยิ่งขึ้น,  แลวก็มัว 
แตพูด  มัวแตยุ  มัวแตสงเสริม  มัวแตทําในขอท่ีทําโลกนี้ใหรอนยิ่งขึ้น. 

 
นี่คลาย  ๆ  กับวา  สถานะการณในโลกปจจุบันนี้  คนทั้งโลกเขารบกันทั ้งโลก 

แลวมามัวพูดกันแตเรื่องจะทําใหโลกรอนยิ่งขึ้น  ไมพูดกันถึงเรื่องที่จะทําโลกใหเย็น 
ลงเลย  ;  แตสําหรับทางธรรมะนั้น  มันเปนเรื่องสวนตัวบุคคล  อยาไปคิดเรื่องโลกนั้น 
โลกนี้  โลกโนน  จะลงทุนทําบุญเอาวิมาน  ในสวรรคอะไรพันนี้  ;  เรื่องอยางนี้มัน 
ควรจะพอกันที.  เพราะวาในสวรรคหรือในพรหมโลก  มันก็ยังมีความทุกข  ยังมี 
กิเลส  ยังโงในเรื่องความดับทุกข  ;  แลวมันรอนไปทุกโลก  ทั้งเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก.  เดี๋ยวนี้  ทีนี้  ถาวา  มาคิดมาพูดมานึกกัน  ตามที่พระพุทธเจาทานสอน 
วาความทุกขเปนอยางนี้  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางนี้  ความดับทุกขเปนอยางนี้ 
ทางใหถึงความดับทุกขเปนอยางนี้  ;  เมื่อเขาใจแลวมันก็จะหยุดได  ในสิ่งที่เปน 
เหตุของความทุกข,  คือหยุดกิเลส  ตัณหาได  โลกนี้มันก็เย็น. 
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นี่  ควรจะพูดกันในเรื่องชนิดนี้  ควรจะคิดปรึกษาหารือกัน  ในเรื่อง 
ชนิดนี้  ;  เพราะวามันเปนความคิดที่ประกอบไปดวยประโยชน  เปนจุดตั้งตนของ 
พรหมจรรย  ที่จะเปนไปพรอมเพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อความคลายกําหนด  เพื่อความ 
ดับทุกข  เพื่อความรํางับ  แลวเปนอยูดวยแสงสวาง  ดวยปญญา  ที่จะทําใหลุถึง 
นิพพาน. 

 
 
๑๔.  อยามัวเถียงกันดวยเรื่องลัทธินั่นลัทธินี่ 

พูดเรื่องพนทุกขกันดีกวา 
 
ในสูตรที่คลาย  ๆ   กันนี้  ตอ  ๆ   กันไปนี้ยังมีวาขอความที่พระพุทธเจาทานตรัส 

ไปในทํานองวา  :  อยามัวแตทุมเถียงเกี่ยงแยง  วิวาทะกัน  ดวยเรื่องลัทธินั่นลัทธินี่เลย  ;  
มากลาวเรื่องความดับทุกขโดยตรงกันดีกวา.  นี้มันเหมือนกับการศึกษาในโลกปจจุบันนี้ 
เขามีลัทธินั่นลัทธินี่  ทางปรัชญา  ทางจิตวิทยา  ทางอะไรก็ไมทราบมากมายเหลือเกิน  ;  
แมแตในทางปรัชญา  อยางเดียว  ก็มีหลายลัทธิหลายแขนง  แลวก็มามัวถกเถียงกัน 
แตเรื่องลัทธินั่นลัทธินี่  จนทะเลาะวิวาท  จนโกรธ  จนเคืองกันไปก็มี  ไมมีโอกาส 
ที่จะรวมมือกันได.  นี่ทานตรัสไปในทํานองวา  เลิกทุมเถียงเกี่ยงแยง  ดวยลัทธินั่น 
ลัทธินี่กันเสียที  ;  มาพูดกันแตเร่ืองความดับทุกขจะดีกวา.  ถาวาคนในโลกปฏิบัติ 
ตามนี้  โลกก็จะดีกวานี้. 

 
เดี๋ยวนี้เขาตองการแตเพียงวา  จะเอาชนะดวยปากพูดในเรื่องวิชาความรู 

ซ่ึงไมมีการปฏิบัติเลย  เปนไปทั้งโลกในเวลานี้,  อยูในลักษณะเชนนี้  และเปน 
มากยิ่งขึ้นดวย.  นี้มันผิดคําสอนของพระพุทธเจา  ผิดหลักของพระพุทธจริยา  ที่วา 
ทานจะไมตอบคําถามเรื่องลัทธินั่น  ลัทธินี่  ลัทธิโนน  ;  แมแตที่สุดวาตายแลวเกิด 
หรือตายแลวไมเกิดนี่  ทานก็ไมยอมตอบ.  ทานวามันไมมีประโยชนอะไร  ;  จะไป 
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เถียงกันก็ไมมีประโยชนอะไร  จะตอบแตวาทุกขนี้เปนอยางไร  ;  ดับทุกขอยางไรกัน 
ที่นี่  เดี๋ยวนี้ในเรื่องที่มีอยูจริง  เฉพาะหนานี้.  ปจจุบันนี้คนเราในโลกนี้  สัตวโลก 
ทั้งหลายนี้  ก็ไมยอมทําอยางนี้  ;  ไมมองวาทุกขเพราะเหตุนี้  จะดับมันที่ตรงนี้  ;  
ตองการแตวากูจะชนะทาเดียว.  พระพุทธจริยาบางอยางจึงยังเปนหมัน. 

 
๑๕.  เรื่องที่จะดับทุกขนั้น  เปนสิ่งที่ทําได  ไมเหลือวิสัย 

เดี๋ยวนี้เรามันยึดมั่น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ยึดมั่นในกามคุณ  คือสิ ่งที ่ถูกกับ 
กิเลสของตนอยางเหนียวแนนนี้  ยึดมั่น,  มีแตความยึดมั่น,  เคยชินแตความยึดมั่น,  
มันเอาความยึดมั่นขึ้นเปนสรณะ.  มันคอยแตจะยึดมั่น  ดีก็จะยึดมั่น  ชั่วก็จะยึดมั่น 
แมจะเอาธรรมะมาให  ก็จะมีความยึดมั่นอยางเดียวกับที่ยึดมั่นกามคุณ.  ที่ถูกเรื่องของ 
ธรรมะ  เรื่องดับทุกขนี้  ไมตองอาศัยความยึดมั่น  ;  เพราะวาความยึดมั่นนั้น  มันทําไป 
ดวยความโง. 

 
ถาเรามีปญญาถูกตองเพียงพอ  ไมตองทําการยึดมั่น  แมวาเราจะตั้งใจจะทํา 

ใหจริงจัง  ใหสุดความสามารถ  ใหสุดกําลังเรี่ยวแรง  นี่ก็ไมเรียกวาความยึดมั่นถือมั่น  ;  
เพราะวาความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันยึดวากู  วาของกู.  ถาวาเรามีปญญา  ไมตองยึดวากู 
วาของกู  รูแตวาอะไรควรทํา  ก็ทําเทานั้นเอง.  ตองทําและควรทํา  ก็ทําเทานั้นเอง  ;  
แลวก็ทําดวยสติปญญาดวย  ไมตองยึดมั่น. 

 
เดี๋ยวนี้  คนมันยึดมั่น  ยึดมั่นอยางเดียว  แตยึดมั่นในกามารมณ.  กามารมณนี้ 

เปนเรื่องที่ยึดมั่นกันมาเรื่อย  ๆ  ตั้งแตแรกเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้.  ทีนี้พอมาไดธรรมะ 
ไดศาสนา  มันก็ยึดมั่นแบบนั้นอีก,  ฉะนั้น  จึงมีศาสนาสําหรับยึดมั่น  มีธรรมะสําหรับ 
ยึดมั่น  ทํานองเดียวกับยึดมั่นกามารมณ  มันเลยกลายเปนไสยศาสตรไปเสีย.  พระธรรม 
หรือคําสั่งสอน  หรือพระพุทธศาสนา  เลยกลายเปนของศักดิ์สิทธิ์สําหรับยึดมั่นถือมั่น 
ไปเสีย  ;  มันก็ตัน,  มันก็ติดตันตายดานอยูที่นั่น. 

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พุทธจริยา  ตอนที่  ๘ ๒๕๒

๑๖.  จงใชธรรม  อยางแพขามฟาก 
 
ทานสอนในสูตร  ๆ  หนึ่ง  ในมัชฌิมนิกายที่วา  ธรรมะหรือศาสนานี้  จงใช 

อยางกับวาเปนพวงแพ  เปนแพสําหรับขามฟาก.  ที่ไดตรัสเปนแพ  ไมตรัส 
เปนเรือนี้  มีความหมายดีมาก  เพราะวาเราไมตองตอเรือ  ซึ่งมันลําบากมาก  มัน 
เปลืองมาก.  เรื่องก็มีวาบุรุษคนหนึ่งเขาเดินทางไปถึงฝงน้ําแหงหนึ่ง  ตองการจะขาม 
ไปฟากโนน  ไมมีเรือ  ไมมีอะไร  ไมมีใครสักคนหนึ่ง.  เขาก็รวบรวมเศษไม  ใบไม 
ขยะ  สวะ  อะไรก็ตาม  มาทําพอใหมันเปนกลุมเปนกอน,  พอใหเขานั่งไปบนนั้นได  ;  
แลวใชมือ  ใชเทาดัน  พุยน้ํานี้ไป  ทีละนอย  ทีละนอย.  เขาก็ถึงฝงฟากขางโนนไดดวย 
ความสวัสดี  ;  แลวก็ขึ้นบกไป  ไมเอาเรือเอาแพไปที่ไนดวย.  แพก็คือสวะที่ลอย 
อยูในน้ํานั่นเอง  ไมตองตอเรือ  คือไมตองลงทุนมาก,  แลวก็ไมตองเที่ยวแบกอยู 
ถาเรือสวย  ๆ  ก็เสียดายเรือ  ก็  เที่ยวแบกเรืออยู  อยางนี้ก็จะขึ้นบกไมได. 

 
ใหทุกคนใชธรรมะ  ในลักษณะเหมือนกับแพสวะขามฟาก  

ช่ัวเวลานั้นเทานั้น.  นี้มันมีความหมายอยูหลาย  ๆ  แง  ที่วาถาธรรมะจริง  ที่จะเปน 
ประโยชนจริง  ไมตองยึดมั่นถือมั่นในลักษณะศักดิ์สิทธิ์  เหมือนที่ยึดถือศักดิ์ส ิทธิ ์ก ัน 
เดี๋ยวนี้  ;  แลวถาเปนธรรมะจริง  ไมตองลงทุนดวยเงิน  ดวยของ  ดวยสตางค 
อะไรเลยก็ได  ;  แลวมันสําคัญอยูที่วาตองไมยึดมั่นถือมั่น  ดวยตัณหา  อุปาทานดวย.  
ถายังมีตัณหาอุปาทานอยูที่ไหน  มันจะติดอยูที่นั่น  จะขามฟากไปไมได.   
นี่พระองคทรงแสดงอยางนี้  ;  ฉะนั้นก็ควรจะจํากันไววา  ถาเปนแพจริง  ๆ  แลว 
มันก็ดีอยางนี้  ;  ไมตองลงทุน  ไมตองแบกตองหาม  ไมตองเที่ยวเปนเจาของอยูเรื่อย 
เหมือนกับอุปมาในพระสูตร  ๆ  นี้. 

 
เดี๋ยวนี้เราไมไดคิดวา  ธรรมะนี้เปนพวงแพชั่วคราวอยางนี้  ;  เราคิด 

ยึดมั่นมาก  แลวก็มากหลายเทา  หลายสิบเทา  แลวตลอดเวลาดวย  ;  คลายๆ  กับวา 
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เราจะอยูกับความดี  ความสุข  ความอะไรก็ไมรูอยูเรื่อยไปแหละ,  ไมตองการจะพน 
ไปจากสิ่งเหลานี้  ;  ฉะนั้น  เรื่องมันเลยตายดาน  คือติดตันอยูที่นี่. 

 
ขอใหนึกถึงพระพุทธจริยา  ที่ทรงแสดงธรรมะเปรียบเหมือนกับแพสวะ 

ขามน้ําชั่วคราว  และพระองคก็ไดทรงทํามาอยางนั้นแลวดวย.  นี่เรากําลังทํา 
ในทํานองที่ตรงกันขาม  ;  คลาย  ๆ  กันกับจะตั้งบริษัทอุตสาหกรรม  หรือวาอะไร 
ที่มันใหญหลวงกันมากมายทีเดียว  ในการที่จะเดินทางไปนิพพาน.  แตพระพุทธเจา 
ทานตรัสเปรียบวาจงใชแพสวะ  ที่ลอยมาติดเขา,  ขามฟากไปฟากโนนเถิด. 

 
๑๗.  ทรงเปรียบคนทั้งโลกเหมือนหนูขุดรู,  หรือคนสรางบาน 

นี้ก็เลยมีขอความที่ตรัสเปรียบตอไปอีก  ขอท่ีวา  :  เพราะวาคนยึดถือตาง  ๆ  
กันอยางนี้  มันจึงเกิดมีคนที่ทําอะไรมากเกินไปเสียบาง  หรือนอยเกินไป 
เสียบาง  หรือไมสนใจเสียเลยบาง. 

 
สัตวทั้งหลายในโลกนี้  ถาเปรียบกับหนู  ก็มีอยู  ๔  ชนิดคือ  :  หนูขุดรู 

ก็มี  ไมขุดก็มี  หนูขุดรูแลวอยูก็มี  ขุดรูแลวไมอยูก็มี,  หรือวาคนนี้ปลูกเรือนก็มี 
ไมปลูกก็มี  ปลูกแลวอยูก็มี  ปลูกแลวไมอยูก็มี.  คนมีตาง  ๆ  กันอยางนี้  ฉะนั้นจะหา 
คนหรือหนูที่ทั้งขุดรูและทั้งอยูนี้  มันไมมี  หรือไมคอยจะมี,  เพราะวาไมเขาใจสิ่ง 
เหลานี ้  เหมือนกับที ่ว าไมเขาใจวาธรรมะเหมือนพวงแพนี ้  เลยทําไมตรงจุด 
กลายเปนที่นาหัวเราะเยาะ. 

 
พระพุทธเจาทานก็ทรงยกตัวอยางดวยเรื่องปริยัติ  เชนวาบวชแลว  ก็เรียน 

ปริยัติ  สุตะ  เคยยะ  ไวยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อภูตธัมมะ  
เวทัลละ  อะไรที่เรียกวานวังคสัตถุศาสตร  นั่นแหละ  ;  คําพูดอยางนี้ขอใหจําไววา 
หมายความวาเรียนจบพระไตรปฏก  แลวมันไมไดประโยชนอะไรเลย.  เหมือนกับวา 
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สะสมบันไดไว  ไมรูวาจะไปพาดที่ไหน  ทํานองนั้น  ;  เปนเรื่องลอ  เหมือนกับที่กลาว 
ไวในสูตร  ๆ  หนึ่งที่เคยเอามาพูดแลวในครั้งกอน. 

 
เปนอันวาเราจะตองรู  :  รูความถูกตอง  รูความพอเหมาะพอดี  ในการ 

ที่จะเกี่ยวของกับธรรมะนี้วา  มันเรื่องอะไร  แลวก็ใชมันอยางไร?  เทาไร?  แลวจะ 
พบวา  มันงายเหมือนอยางนี้  ไมตองลงทุนสักสตางคหนึ่ง,  เหมือนกับคําที่ตรัสวา 
นิพพานเปนของใหเปลาไมคิดเงิน. 

 
๑๘.  ทรงชี้ใหเห็นโลกสวนที่มีน้ําวน,  มีคลื่น,  มีรากษส 

 
ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธเจาเอง  ทานก็ตรัสดวยอุปมาที่วา  ทานเปนเหมือน 

กับผูที่ยืนอยูริมตลิ่ง  คอยชี้บอกอันตราย. 
 
ทีนี้  มีคนลอยน้ํามา  คนเปน  ๆ  นี้  วายน้ําลอยน้ํามา  น้ําจะพัดพาไป 

ทางปากอาวโนน,พระพุทธเจาทานตรัสบอกวาไมควรจะไป  ;  เพราะเหตุวา  มันมี 
อันตราย  มันเปนน้ําวน,  ประกอบไปดวยคลื่น,  มียักษรากษสอยูในน้ํา ,   
ไปถึงตรงนั้นแลวจะตองตาย  หรือวาอยางนอยก็เกือบตาย.  คน  ๆ  นั้นพอไดยินดังนั้น 
ก็วายกลับ  จึงรอดตัวไปได. 

 
นี้หมายความวา  เดี๋ยวนี้สัตวโลกเรา  เอาแตตามใจตัวเอง  เรื่องเอร็ดอรอย 

ทางเนื้อทางหนัง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  เร่ืองประเลาประโลมใจ  ที่มัน 
หนาแนนอยูทุก   ๆ วัน  ในโลกนี้  ที่อารยธรรมแผนใหม  เขามีกันมากขึ้นนี้  เหมือนกับวา 
เราวายไปตามสายน้ําที่จะไปถึงที่วน  แลวก็จมติดอยูในน้ําวนนั้น.  นี้พระพุทธเจา 
ทานยืนอยูริมตลิ่ง  ทานบอกวาอยาไป. 
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 ๒๕๕พระพุทธเจาทานอะไรกับสัตวโลกทั้งปวง 

นี่ปญหา  มันก็เกิดขึ้นวาเชื่อหรือไมเชื่อ  ;  พวกเราเดี๋ยวนี้มันไมเชื่อ .  
มันยังตองการจะดันฝาเขาไปในเรื่องของวัตถุนิยมยิ่งขึ้นทุกที  ๆ  ;  เมื่อไมเชื่อพระพุทธเจา 
ก็ตองจมลงไปในน้ําวน.  ทีนี้  บุรุษบางคนมองเห็นเขาก็วายกลับ.  พระพุทธเจา 
ทานทรงกระทําหนาที่ของทานในลักษณะอยางนี้  ;  แมนี้ก็เปนพุทธจริยา. 

 
เอาละเปนอันวา  ตัวอยางตั้งสิบกวาเรื่องนี้  ที่ยกมาใหเห็นนี้  เปน 

พุทธจริยาที่ทรงประพฤติกระทําตอสัตวโลกทั้งปวง  ที่มีความรูสึกคิดนึกได,  ที่เกลียด 
ความทุกข  และตองการความสุข,แตวามันอยูที่วา  ;  ความรูสึกนั้น   ๆ มันสูงพอหรือไม?  
มันอยูในระดับไหน?  ถายังอยูในระดับท่ีวาเปนตนไม  เปนสัตวเดรัจฉาน,  อยางนี้ 
มันก็ไมไดรับประโยชนอะไรมาก  ;  แตถึงอยางนั้นก็ยังอยู  ในขอบขายของพระมหา 
กรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ที่วาทานประสงคจะทําสิ่งที่มีชีวิต  มีความรูสึกนี้ 
ใหไดรับประโยชนสุข  ;  จึงทรงบัญญัติแมแตวาพืชพันธุของเขียวนี้  ก็อยาไปทําอันตราย 
มัน.  โดยเฉพาะอยางยิ่งภิกษุ  หรือผูที่ตองการจะประพฤติอยางภิกษุ  ;  แมแตตนไม 
ก็ไมอยากจะทําอันตรายมัน,  แลวก็ไมทําอันตรายแมแตสัตวเดรัจฉาน  หรือวามนุษย 
ดวยกัน.  นีเ้ปนเรื่องของความเมตตา,  เปนเรื่องที่  ๑. 

 
เรื่องที่  ๒  คือเรื่องชวย  เรื่องกรุณา  ก็ชวยๆ  ชวย  ๆ  เพื่อหัดนิสัยให 

เปนคนที่มีเมตตากรุณา.  ฉะนั้นชวยกันเถอะ  แมแตวาตนไม  ตนหญา  ตนบอน 
ควรใหมันงอกงามอยูได  ก็ชวยมันบาง  ;  จะทําใหมีนิสัยเมตตากรุณา  ชวยสัตว  ชวยมนุษย 
ชวยไปถึงทั้งหมดเลย,  ตัวเองก็จะไดรับประโยชนจากความเมตตากรุณา  ของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา. 

 
นี้  ขอใหทบทวนถึงขอท่ีพูดทีแรกที่สุดวา  พระพุทธเจาทานทรงรูเรื ่องโลก 

โดยทั่วถึง  :  ทานรูเรื่องโลก,  เรื่องเหตุใหเกิดโลก,  เรื่องความดับสนิทของโลก, 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๘ ๒๕๖

ทางแหงความดับสนิทของโลก  ;  อยางทั่วถึง,  เพราะฉะนั้น  ทานจึงอยูในฐานะ 
ที่จะสามารถชวยโลก.  แลวขอบเขตความมุงหมายของทานั้น  จะชวยทุกสิ่งที่มีชีวิต 
ที่มีความรูสึกได  ตั้งแตระดับต่ําที่สุดจนถึงสูงสุด  และบางที  เราอาจจะพูดไดวา  ทรง 
มุงหมายจะชวย  แมแตโลกแผนดิน  ที่ไมมีความรูสึกอะไร.  ถาวามนุษยไมเปน 
อันธพาล  ไมเบียดเบียนฆาฟนกันแลว  ตัวโลก  กอนดินโลกนี้  มันก็ยังจะอยู 
เปนปกติสุข  ไมถูกทําลาย.  นี่ลองเอาระเบิดปรมาณู  หรืออะไรใสกันดูซิ  แมแตตัว 
แผนดินลวน  ๆ  มันก็พลอยถูกทําลาย.  ถาวาตั้งอยูในศีลในธรรมของพระพุทธเจา 
กันแลว  แมแตกอนหินสักกอนหนึ่ง  มันก็จะไมถูกทําลาย. 

 
ขอใหมองกันอยางกวางขวางที่สุด  ดวยจิตใจที่กวางขวางที่สุด  สมกับที ่เปน 

พุทธบริษัทอยางนี้เถิด.  มันจะเปนประโยชนไมโดยตรงก็โดยออม  แลวก็เปน 
ประโยชนทั้งนั้น  คือมันชวยใหเปนไปในทางที่มีสันติสุขทั้งนั้น. 

 
ขอใหทานทั้งหลายทุกคน  ระลึกถึงพระพุทธจริยา  ในแงที่วา ทาน 

ทรงเปนอะไรแกสัตวโลกทั้งปวง  โดยนัยที่ไดวิสัชนามานี้  อยางกวางขวางที่สุด  แม 
วามันไมชัดเจนแจมแจงนัก  แตมันก็กวางขวางที่สุด.  เอากันอยางนี้กอน  แลวโอกาส 
วันหนายังมี  เราจะไดพูดกันใหชัดเจนแจมแจงเปนเรื่อง  ๆ  ไป  เปนขั้น  ๆ  ไป  ทุก  ๆ  
ระบอบของการปฏิบัติธรรมะ  โดยสมควรแกการปฏิบัติตอไป. 

 
 
  ขอยุติการบรรยายในวันนี้  แลวก็ขอใหพระสงฆสวดโถมนการคาถาตาม 

สมควรแกเวลา  เหมือนที่ไดเคยทํามาแลวตอไป. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๙ 
 

พระพุทธเจาทานเปนอะไร  ในทุกแงทุกมุม 
ในพระพุทธจริยาของทาน 

••••••••••••••••••••• 
 
 

  -๙- 
 
เสารที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕ 
 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย. 
 
 

การบรรยายเรื่องพระพุทธจริยา 
ในครั้งที่  ๙  นี้เปนโอกาสพิเศษเนื่องจาก 
มาตรงกันพอดีกับวันวิสาขปุณณมี  หรือ 
วันวิสาขบูชา  คือวันนี้,  ดังนั้นจะได 
ถือเอาโอกาสพิเศษนี ้  บรรยายเรื ่อง 
พระพุทธจริยา  ในลักษณะที่เปนพิเศษ 
ดวยเชนเดียวกัน  ซึ่งจะไดบรรยายโดย 
หัวขอวา  ทานเปนอะไรในทุกแงทุกมุม 
ในพระพุทธจริยาของทานเอง. 

 
 

๒๕๗ 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๙ ๒๕๘

ทานเปนอะไรในทุกแงทุกมุม  ในพระพุทธจริยาของทานเองนี้  ทานทั้งหลาย 
ก็พอจะมองเห็นไดแลววา  เราจะกลาวกันในทุกแงทุกมุม  ที่เกี่ยวกับพระพุทธจริยา,  
และเกี่ยวกับตนเหตุของเรื่องนั้น  ๆ  อันทําใหเกิดพระพุทธจริยา  แลวก็เปนสวนที่ 
เกี่ยวกับพระองคเอง  ;  จึงเรียกวาเปนการบรรยายพุทธจริยาครั้งพิเศษ  เนื่องในวัน 
วิสาขบูชา  พระพุทธศักราช  ๒๕๑๕. 

 
สิ่งที่เรียกวาพระพุทธจริยานั้น  มีมากแงมากมุม  ดังที่ทานทั้งหลายก็ไดทราบ 

กันอยูเปนอยางดีแลว,  เรายังอาจจะพรรณนาพระพุทธจริยากันไดอีกหลายแงหลายมุม 
กวาจะครบถวนสําหรับการบรรยายภาควิสาขบูชาแหงปนี้.  เกี่ยวกับขอน้ีอาตมาอยาก 
จะขอรองใหทานทั้งหลาย  สนใจเปนพิเศษ  เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่วา  เรื่องทุกเรื ่อง 
มีความหมายหลายชั้น  ;  ถาจะเรียกก็เรียกวา  มันเปนสิ่งที่ลึกอยูเปนชั้น  ๆ  
แลวแตวาผูใดมีปญญาจะมองเห็นกันไดเทาไร  ;  มีปญญามากก็มองเห็นไดลึกมาก,  
มีปญญาไมมากก็มองเห็นไดลึกนอย,  แมที่สุดแตคําวาประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน 
ซึ่งเปนความหมายสําคัญของวันนี้ก็ยังมีอยูเปนหลายชั้น. 

 
เราไดพูดกันมาหลายครั้งหลายหนแลว  เกี่ยวกับความลึกซึ้งของคําเหล านี้ 

ซึ่งเปนเรื่องของเหตุการณหนึ่ง  ๆ  ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค.  สําหรับในวันนี้จะถือเปน 
โอกาสพิเศษ  ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  จึงขอบรรยายใหละเอียดออกไป  โดย 
ลําดับ:- 

 
๑.  เรื่อง  ประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน 

 
สําหรับคําวา  ประสูติ  ก็มีความหมายไดเปนหลายชั้น  เมื่อถามวาประสูติ 

ที่ไหน?  ก็ตอบวาประเทศอินเดีย  ที่สวมลุมพินี  ที่ในปา  แลวก็ที่กลางดิน.  คําตอบ 
อยางนี้มันเปนคําตอบชั้นตื้น  ผิวดินที่สุด  เทาที่คนทุกคนก็รู,  เด็ก  ๆ  ก็ทองไดวา 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไร  ในทุกแงทุกมุม ๒๕๙

พระพุทธเจาทานประสูติกลางดิน  ที่ปาไมแหงหนึ่งที่เรียกวาสวนลุมพินี  แลวก็อยู 
ในประเทศอินเดีย  นี่ก็เพราะหมายถึงการประสูติทางรางกาย  ทางเนื้อทางหนัง,  
คือประสูติจากพระครรภของพระมารดา  ;  เรียกวาประสูติอยางธรรมดา  ทางเนื้อทางหนัง.  
นี้เปนความหมายที่เรียกวาผิวดิน  ไมมีอะไรลึกซึ้งไปกวานั้น  ;  เพราะวาถาจะพูดกัน 
ในอีกความหมายหนึ่ง  ซึ่งไมใชเปนความหมายทางรางกายแลว  เราจะตองพูดวา  ทาน 
ประสูติในหัวใจของเรา. 

 
พระพุทธเจาประสูติในหัวใจของคนทุกคน  ที่รูจักพระพุทธเจา  ;   

เมื่อคนโง  ไมรูจักพระพุทธเจา  ก็ไมมีพระพุทธเจาองคไหนจะมาประสูติในหัวใจของเขา  ;  
แตถาเขาฉลาด  สามารถเขาใจในคําที่พระพุทธองคทรงสอน  จนถึงกับรูตามที่ตรัสวา  :  
 “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม”  อยางนี้แลว 
พระพุทธเจาก็จะประสูติขึ้นมาในหัวใจของบุคคลนั้น.  นี้ก็เรียกวาประสูติไดเหมือนกัน 
แตเปนการประสูติในทางธรรม  ในทางนามธรรม  หรือที่เรียกวาในทางฝาย 
วิญญาณ  ซึ่งยิ่งไปกวาจิตใจ. 

 
คําวาประสูติ  ก็ยังมีเปน  ๒  ความหมาย  วา  เกิดที่ไหน?  ก็เกิด  

ที่ลุมพินีก็ได,  เกิดในหัวใจของมนุษยก็ได  ;  แลวพระพุทธเจาชนิดไหนจะมี 
ประโยชนแกเรา?  พระพุทธเจาที่ประสูติที่ในหัวใจของเรานั้น  คงจะมีประโยชนกวา. 

 
 
ถาถามวาประสูติในอาการอยางไร?  เรื่องมันก็มีกลาวไวมาก  ;  ถาพูด 

ตามที่คนทั่วไปจะรูสึกหรือเด็ก  ๆ  จะรูสึก  ก็ตองวาการประสูติก็ตองมีทางชอง 
พระประสูติ  หรือชองคลอด  อยางนี้ก็มี,  นี้มันเปนการประสูติทางเนื้อหนัง  อยางที่วา 
มาแลว  และขอความในคัมภีรบางคัมภีรก็วา  พระพุทธเจาประสูติทางประปรัศว  คือ 
ทางขางซี่โครงของพระมารดา  อยางนี้ก็มี,  นั้นก็มีความหมายผิดไปจากความหมายแรก 
ที่วาประสูติทางชองคลอด. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๙ ๒๖๐

แตถ ึงอย างไรก ็ด ี  จะมองเห ็นได ว า   จะประส ูต ิทางช องคลอด   หรือจะ 
ประสูติทางขางซี่โครง  มันก็ยังเปนเรื่องทางรางกายอยูนั่นแหละ.  ถาเปนเรื่องการ 
ประสูติทางฝายวิญญาณ   ที่คลอดในหัวใจของคนแลว   ก็ไม เกี่ยวกับชองคลอด .  
ไมเกี่ยวกับทางขางซี่โครง,  เพราะวามีการเกิดในหัวใจของคน  ที่เปนการเกิดอยาง 
ที่มักจะเรียกกันวาอุปปาติกะ  คือเกิดดวยความรูสึก.  เมื่อใดมีการเห็นธรรม  ที่มี 
ความหมายเปนพระพุทธเจา  เมื่อนั้นก็มีการเกิดพระพุทธเจาในแบบอุปปาติกะขึ้น 
ในหัวใจของบุคคลนั้น. 

 
หรือถาจะถือเอาพระพุทธเจาเองเปนหลักก็วาเมื่อใดพระพุทธเจา,  คือ 

พระพุทธเจากอนที่จะเปนพระพุทธเจา.  หมายถึงพระสิทธัตถะ  ทานมีการตรัสรู  ;  
เมื่อนั้นก็เปนอันวา  พระพุทธเจาไดเกิดขึ้นในหัวใจของพระสิทธัตถะ.  ฟงดูก็ 
แปลกดีวาพระพุทธเจาไดเกิดขึ้นในลักษณะเปนอุปปาติกะ  เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคล 
ที่เรียกชื่อวา  พระสิทธัตถะ  ในวันคลายกับวันนี้  คือวันเพ็ญวิสาขปุณณมี.  นี่เกิด 
อยางไร?  ยังตอบไดเปนสองทางอยางนี้. 

 
ถาถามวา  เกิดเมื่อไรอีก?  คนที่เขาถือตามตํานาน  ก็วาเกิดเมื่อวันเพ็ญ 

ของเดือนวิสาขะ  เชนวันนี้.  แตถาเราจะถือตามภาษาธรรม  ไมเกี่ยวกับเนื้อหนัง 
ของบุคคล  ก็แปลวาทานเกิดไดนิรันดร  เกิดเมื่อไรก็ได  เกิดไดตลอดเวลา  ;  
เมื่อใดมีบุคคลเห็นธรรมชนิดนั้นแลว  พระพุทธเจาก็เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลนั้น  ;  
เพราะฉะนั้นจึงเกิดแกใครก็ได,  ที่ไหนก็ได,  เมื่อไรก็ได,  คือเกิดไดตลอดเวลา 
เปนนิรันดร. 

 
ขอใหเปรียบเทียบดูวา  ที่จะพูดวาพระพุทธเจาทานประสูติในวันนี้ก ับที ่จะ 

พูดว าพระพ ุทธ เจ าประส ูต ิได ตลอดกาลน ิร ันดร   อย างนี ้,อย างไหนม ันจะเห ็น 
ไดยากกวา?  สําหรับคนที่ไมมีความรูในทางฝายธรรม  หรือฝายนามธรรม  หรือวา 
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ฝายวิญญาณแลว  จะไมเขาใจไดเลยวา  พระพุทธเจาอาจจะเกิดไดตลอดกาล 
นิรันดร.  นี่เพราะเราถือเอาพระพุทธเจาอยางธรรมะ  มิใชอยางบุคคล.  ถาลองไป 
เปรียบเทียบกันดูเปนคู  ๆ  อยางนี้วาประสูตรที่ไหน?  มันก็มีอยูเปนสองอยาง  ;  ประสูติ 
ที่นั่นที่นี่  อยางที่เรียนรูกัน  นี้อยางหนึ่ง,  แลววาประสูติในหัวใจของคน  นี้มันก็อีก 
อยางหนึ่ง. 

 
ประสูติเมื่อไร?  ประสูติเฉพาะวันเพ็ญวิสาขปุณณมี  นี้มันก็อยางหนึ่ง  ;  

แตจะพูดวาทานประสูติไดตลอดกาลนิรันดร  คือเกิดออกมาไดตลอดกาลนิรันดร  ไมวา 
เมื่อไร,  ใครเห็นธรรมที่ไหน,  พระพุทธเจาก็เกิดขึ้นที่นั่น. 

 
ทีนี้  ก็ยังมีปญหาตอไปอีก  ที่วา  การประสูติ  กับ  การตรัสรู  กับ  การ 

ปรินิพพานนี้  ทําไมเผอิญเปน  ถึงกับวามีไดในวันเชนวันนี้  คือ  วันเพ็ญเดือน 
วิสาขะนี้?  นี้ก็เรียกวามีปญหา  ซึ่งจะตองคิดวาทําไมจึงมีไดตรงกันถึง  ๓  อยาง 
อยางนี้,  หรือวาคํากลาวนี้เปนคํากลาวที่มีความหมายทางนามธรรม,  หรือทางวิญญาณ 
ดังที ่กลาวมาแลว  ถาจะพูดเปนทํานองวาประสูติ  ตรัสรู   นิพพาน  ตรงกันในวัน 
เชนวันนี้  นี้ก็เรียกวาเปนการเผอิญเปน  อยางที่ชาวโลกเขาเรียกวา  มันเปนการ 
บังเอิญ  หรือเผอิญเปน  ใหมาตรงกันทั้งสามวันอยางนี้. 

 
แตถาจะ  พูดในภาษาที่ลึกกวานี้  คือภาษาธรรมแลว  เรื่องก็จะกลาย 

เปนวา  ที่แทนั้นการประสูติ  การตรัสรู  กับการปรินิพพานนั้นมันมีความหมาย 
อยางเดียวกัน.  บางคนไดยินอยางนี้  ก็เขาใจไดทันที,  บางคนไมอาจจะเขาใจได  ;  
เพราะวารู แตภาษาวัตถุ  ภาษารางกาย  ภาษาเนื ้อหนังอยางเด ียว,ไมรู ถ ึงภาษา 
นามธรรมวา  ประสูตินั้นคือ  ความเปนพระพุทธเจาไดเกิดขึ้น,  ความเปนพระ 
พุทธเจาไดเกิดในขณะที่  พระพุทธเจาทานตรัสรู.  ทีนี้การตรัสรูของพระพุทธเจานั้น 
จะมีไดตอเมื่อกิเลสมันสิ้นไป  ที่เรียกวา  กิเลสนิพพาน  หรือตัวกูมันนิพพาน,  
รูปนามมันสิ้นความหมายแหงความเปนตัวกู  หรือเรียกวาปรินิพพาน  คือ  ดับไป. 
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ถาถือเอาความหมายในภาษาธรรม  อยางนี้แลว  เรื่องทั้งสามเรื่อง  มันกลาย 
เปนเรื่องเดียวกัน  :  ประสูติคือการเกิดขึ้น,  เกิดขึ้นนั้นคือ  การเกิดขึ้นแหงความเปน 
พระพุทธเจา.  การเกิดขึ้นแหงความเปนพระพุทธเจาจะมีตอเมื่อตรัสรู,  มีความ 
ดับทุกขได  คือความสิ้นไปแหงกิเลส,  ความสิ้นกิเลสนั้นคือนิพพานแท  นอกนั้น 
ไมใชนิพพานแท.  เมื่อเอาแตที่แท  ๆ  เอาแตที่เปนนามธรรม  ดังนั้นแลว  การประสูติ   
การตรัสรู  การปรินิพพาน  เลยเปนสิ่งเดียวกัน. 

 
 
ผูที่เขาใจจะมองเห็นไดวา  ในวันที่เราเรียกกันวา  วันตรัสรูนั่นแหละ  มีการ 

เกิด  หรือการประสูติออกมา  ของพระพุทธเจาจากพุทธครรภ,  พระพุทธคัพภะก็ได.  
โอกาสหลังก็จะพูดกันไดถึงวา  พุทธคัพภ  หรือพุทธครรภนั้นมันอยูที่ไหน?  พระพุทธ- 
เจาองคแทองคจริง  ประสูติออกมาจากพุทธครรภ  ในขณะวินาทีของการตรัสรู 
แลวก็มีการดับไปแหงกิเลส  สิ้นไปแหงกิเลสนี้  ที่เรียกวาปรินิพพาน.  ประสูติ 
ตรัสรู  ปรินิพพาน  มีสามคําพูด  แตเล็งถึงสิง  ๆ  เดียวกัน.  ถามองกันอยางนี้ 
เปนกลาวอยางภาษาธรรมมันก็เลยเปนอันวาเปนเรื่องงายนิดเดียว  เขาใจไดทันทีวา 
การประสูติ  การตรัสรูและการปรินิพพานนั้นมีไดในเวลาเดียวกันคือ  ในขณะจิต 
ที่มีการตรัสรูนั่นแหละ  มีการประสูติและปรินิพพานดวย  ตามความหมายอยางนี้. 

 
 
เราไดพูดเรื่องนี้กันมาหลายปแลว  จะพูดอยางซ้ํา  ๆ  ซาก  ๆ  ย่ําเทาอยู ที ่นั ่น 

ตลอดไป  มันก็ไมไหว  ควรจะมองเห็นลึกซึ้งมากขึ้นไปทุกที  จนลึกถึงที่ส ุด   แลว 
ก็จะเขาใจสิ่งตาง  ๆ  ไดดีที่สุด,  ถึงตัวจริงถึงสิ่งที่จะเปนประโยชนไดจริง  ไมใชสักแตวา 
พูด  ๆ  แลวก็จํา  ๆ  กันไว  ;  แตจะกลายเปนเรื่องจริงไปหมด.  พูดถึงพระพุทธเจา 
ก็เปนพระพุทธเจาจริง,  พูดถึงการประสูติ  ก็เปนการประสูติจริง,  ตรัสรูก็ตรัสรูจริง,  
นิพพานก็นิพพานจริง. 
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มันมีประโยชนอยางนี้  อาตมาจึงรบกวนทานทั้งหลาย  เซาซี้รบกวนใหมอง 
สิ่งตาง  ๆ  ในแงที่ลึกยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป  ยิ่งขึ้นไป  อยางที่เรียกวาในทางภาษาธรรม.  เราพูด 
กันแลว  เราจํากันไดแลว  ในเรื่องทางภาษาคน,  แตยังไมเขาใจในเรื่องภาษาธรรม  ;  
บัดนี้ก็เลยพูดเรื่องภาษาธรรม,  และพูดใหยิ่ง  ๆ  ขึ้นทุกทีวาการประสูติ  การตรัสรู 
การปรินิพพาน  นี้มันเปนการงายนิดเดียว  ที่จะมีพรอมกัน  ในเวลาเดียวกัน  กระทั่ง 
ในขณะจิตเดียวกัน,  เพราะเราเล็งเอาแตความหมายที่สําคัญ,  ไมเอาเปลือก  ไมเอา 
ผิวนอกเปนเกณฑ.  นี้เรียกไดวาไดแนะนําใหทานทั้งหลาย  สังเกตเห็นการพูดจาที่มีอยูสอง 
ชนิด,  มีความหมายอยูเปนสองชนิดคือ  ภาษาคน  กับ  ภาษาธรรม.  เมื่อรูเรื่อง 
ภาษาคนพอแลว  ก็จะตองรูเร่ืองภาษาธรรมตอไป  จึงจะถึงประโยชนที่แทจริงที่ควร 
จะได. 

 
 

๒.  พระพุทธประวัติ 
 
ที่นี่  จะไดพูดตอไปโดยหัวขอวา  พระพุทธประวัติ.  เมื่อพูดถึงวา 

พระพุทธประวัติ  ก็ฟงออกวาจะพูดกันถึงเรื่องราวของพระพุทธเจา  ;  ทีนี้ก็มีปญหาวา 
จะพูดกันถึงเรื่องราวของพระพุทธเจานี้  จะพูดกันในเรื่องทางกาย  หรือวาจะพูดกัน 
ในเร่ืองทางจิตหรือทางวิญญาณ,  มันมีอยูเปนสองเรื่องสองทาง.  แลวมันตางกันลิบ 
มันไปกันคนละทาง. 

 
 
ถาพูดถึง  พระพุทธประวัติในทางฝายรางกาย  ก็ยังแยกออกไดเปน 

สองอยางคือ  ตามที่ไดกลาวไวในตํานานพุทธประวัติ  ซึ่งมีลักษณะเปนนิยาย,  
ควรจะเรียกไดวาเปนนิยาย  ;  อยางปฐมสมโพธิ  อยางพระพุทธประวัติทั่ว  ๆ  ไป 
ก็มีลักษณะเปนนิยาย  คือ  มีเร่ืองผิดธรรมดารวมอยูดวยมาก  เชนเดียวกับประวัติของ 
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พระศาสดาอื่น  ๆ  ในโลก  ;  จะเปนพวกพระเยซู  หรือพระศาสดาองคไหน  ก็ลวนแตมี 
ประวัติอยางนิยายซึ่งเรียกกันวาตํานาน  นี้อยางหนึ่ง. 

 
อีกอยางหนึ่งก็  เปนเรื่องทางประวัติศาสตร  เปนเรื่องเล็งถึงตัวบุคคลดวย 

เหมือนกัน  ;  แตวาตัดเอาพวกนิยายอะไรออกไปเสีย  เหลือแตลักษณะทางประวัติศาสตร.  
ฉะนั้นพระพุทธเจาในลักษณะที่เปนนิยายก็บรรยายไวอยางหนึ่ง,  พระพุทธเจาในลักษณะ 
ที่เปนบุคคลในประวัติศาสตร  เทาที่นักประวัติศาสตรหรือนักวิทยาศาสตรจะยอมรับได 
นี้ก็มีอีกแนวหนึ่ง,  แตทั้งสองแนวนี้ก็เรียกวาพุทธประวัติในลักษณะทางกายทั้งนั้น. 

 
 
สวนพระพุทธประวัติในลักษณะทางวิญญาณนั้น  มันไปอีกทางหนึ่ง 

เล็งกันแตในเรื่องทางวิญญาณ.  เราอาจจะเล็งไปถึงประวัติศาสตรทางวิญญาณของสัตว 
ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้  ที่วามีมีจิตใจหรือวิญญาณ  กาวหนาสูงขึ้นมาอยางไร ,  
จนมาเกิดดวงวิญญาณชนิดของพระพุทธเจาขึ้นมาในโลกนี้,  อยางนี้ก็เรียกวาพุทธ- 
ประวัติในแงของวิญญาณ. 

 
 
แตเดี๋ยวนี้เราจะเอาใหรัดกุม  ใหเจาะลงไปยิ่งกวานั้น  ก็จะมองกันในแง 

ที่วา  นับตั้งแตคลอดออกมาจากครรภมารดา  พระโพธิสัตว  หรือ  พระพุทธเจานี้ 
ทานมีจิตใจอยางไร.  เราจะไมดูที่รางกาย  เราจะดูแตที่จิตใจของทานวา  ตั้งแตเปน 
เด็ก  ๆ  มานั้น  มีความเฉลียวฉลาดอยางไร,  มีความเมตตากรุณาอยางไร,  จนกระทั่ง 
มาถึงวันตรัสรู  ทานมีพระหฤทัย  หรือจิตใจ  หรือดวงวิญญาณนี้  เปลี่ยนมาอยางไร,  
จนกระทั่งตรัสรู,  ในขณะแหงการตรัสรูนั้น  ทานมีดวงวิญญาณอยางไร,  แลวตอมา 
ก็เปนพระศาสดา  สั่งสอนสาวก  โปรดสัตวทั้งหลายมาตลอด  ๔๕  พรรษา  นั้น  ทานมี 
ดวงวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงมาอยางไร,  จนกระทั่งวาระสุดทาย  ที่เรียกวา   
ปรินิพพานนั้น  ทานมีดวงวิญญาณอยางไร. 
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นี่เราจะพบพระพุทธประวัติอีกแบบหนึ่ง  แบบที่จะไมคอยจะสนใจกันเลย,  
เพราะวาไปสนใจแตทางรางกายกันเสียเปนสวนมาก.  วาที่จริงพระพุทธประวัติที่แท 
จริงนั้น  จะมีอยูเฉพาะ  ในวันที่เรียกรวม  ๆ  กันวาตรัสรู  นั่นเอง,  ในคืนวันที่ 
ตรัสรูนั่นแหละ  เปนพระพุทธประวัติในทางวิญญาณ  ที่นาสนใจที่สุด  เราควรจะ 
สนใจศึกษาใหเห็นชัดวา  จากตอนหัวค่ํา  ที่มีการพยายาม  ที่จะใหตรัสรู  แลวก็มีผล 
เกิดขึ้นตามลําดับ  จนถึงตอนดึก  จนถึงตอนรุงสวาง  แลวตรัสรู  นี้ดวงจิตหรือ 
ดวงวิญญาณ  ของพระองคไดเปลี่ยนไปอยางไร  ;  นั่นแหละคือพุทธประวัติที่แทจริง 
ที่เปนเนื้อหาแทจริง  เปนหัวใจของสิ่งที่เรียกวาพุทธประวัติ,นอกนั้นก็ไมมีความหมาย 
อะไรนัก. 

 
ทานเปนเด็กอยางไร  ทานเปนหนุมอยางไร  ตามใจทาน  :  แตวา  ในคืน 

วันนั้นตั้งแตหัวค่ําจนถึงสวางนั้น  ทานจะเปลี่ยนจิตใจจากปุถุชน  ไปเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจานั่น,  จิตใจของทานไดเปลี่ยนไปอยางไร,  เราจะตองศึกษากันทุก  ๆ   ขณะจิต 
ตามหลักของธรรมะ  แลวชั่วเวลา  ๑๒  ชั่วโมงเทานั้น  ที่จะเปนพุทธประวัติที่ประเสริฐ 
ที่สุด  และจริงที่สุด  ที่ควรจะเรียกวาพระพุทธประวัติ. 

 
ขอใหทานทั้งหลายตั้งเปาหมายไวอยางนี้  วันอื่น  ๆ  โอกาสอื่น  เราคงจะได 

พูดกันโดยรายละเอียดใหเขาใจได.  แตในวันนี้ตั้งใจจะพูดแตเพียงวา  พระพุทธ 
ประวัตินั้นก็มีอยูเปน  ๒  ชนิด  คือในภาษาคนธรรมดาพูด  นี้อยางหนึ่ง  ในภาษา 
ธรรมะ  ที่ผูรูธรรมะเขาพูดกันนั้น  เปนอีกอยางหนึ่ง.  พุทธประวัติจึงมีอยูเปนสองอยาง,  
แลวในสองอยางนั ้นยังตางกัน  แยกออกไปไดหลาย ๆ ตอน  หรือหลาย ๆ แบบ 
อยางที่กลาวมาแลวขางตน. 

 
สรุปความวา  พุทธประวัติในทางฝายกาย.  ในฝายรางกายของพระองคนั้น 

ก็ยังมีอยางแบบตํานานหรือนิยาย.  แลวก็ยังมีอยางแบประวัติศาสตร  ที่ประวัติศาสตร 
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ยอมรับ.  ทีนี้พุทธประวัติในทางฝายวิญญาณ  ฝายจิตใจของทาน  ก็ควรจะมองกัน 
มาตั้งแตแรก  ที่วามนุษยจะมีจิตใจสูงขึ้นมาไดอยางไร,  จนถึงเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา,  แลวเราจะมองวาพระหฤทัยดวงจิตของพระองคเปนอยางไร  ตั้งแตประสูติ 
จากครรภพระมารดา  จนถึงวันปรินิพพาน,  แลวจะมองอีกครั้งหนึ่งเปนครั้งสําคัญที่สุด 
วาจะมองเฉพาะ  ๑๒  ชั่วโมง  ในคืนวันที่จะตรัสรูเทานั้น  ;  เพราะการเปลี่ยน 
จากปุถุชนมาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  มันเปนอยางไร  ;  นั่นแหละคือยอดสุดของ 
พระพุทธประวัติอยางนั้น. 

 
ขอใหมีหัวขอสําหรับศึกษากันอยางรัดกุม  ในลักษณะอยางนี้  ไมเทาไรก็จะ 

รูจักสิ่งเหลานี้ไดดี.  นี่คือพุทธประวัติ  ซึ่งจะแสดงพระพุทธจริยาตั้งแตตนจนปลาย  ;  
แตวาแสดงพระพุทธจริยาในภาษาธรรม  ในแงที่ลึกซึ้ง  ซึ่งตองดูดวยธรรมจักษุ  จึงจะ 
มองเห็น,  ถาดูดวยตาเนื้อธรรมดา  มันก็มองไมเห็น  นี้คือพุทธประวัติ. 

 
๓.  พระพุทธคุณ 

 
ตอไปน้ีจะพูดถึงพระพุทธคุณ.  คําวา  พระพุทธคุณนี้  ก็หมายความวา 

คุณสมบัติของพระพุทธเจาเรียกสั้น  ๆ  วาพระพุทธคุณ  ;  เราชอบจะแบงแยกออกเปน 
สองฝายวา  :-  พระพุทธคุณในสวนพระองคทานเอง  กับ  พระพุทธคุณที่จะมีตอ 
สัตวอื่น.  มันมีอยูเปนสองพุทธคุณ  แตถึงอยางนั้นก็ยังแบงออกไดเปน  ภาษาคนและ 
ภาษาธรรม. 

 
พระพุทธคุณในภาษาคน  ก็หมายถึงประโยชนตรง  ๆ  หรือวาลักษณะ 

อาการตรง  ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในพุทธเจา.  แลวก็แผมาถึงบุคคลในโลก  แลวแต  
วาใครจะมองกันในแงไหน  คือ  ในแงเนื้อหนังรางกายวัตถุ,  หรือวาจะมองกันในแง 
ดวงจิต  หรือวิญญาณ  ก็คงจะพบตางกัน,  คือวาในทางฝายรางกายมันก็มีปรากฏการณ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไร  ในทุกแงทุกมุม ๒๖๗

ตามแบบของทางรางกาย,  มีประโยชนไปตามแบบของทางวัตถุ  ชนิดที่คนธรรมดาสามัญ 
รูจักเทานั้น  ;  อาจจะมองกันไปในแงที่ต่ําลงมา  ต่ําลงมา  อยางที่คนเขามองกัน 
ในเวลานี้วา  มีพระพุทธเจาไวเพื่อจะชวยใหเราไดปลอดภัย  จนเอาพระมาแขวนคอ.  
เหลานี ้ก็ดวยหวังวา  พระพุทธคุณนั้นจะคุมครองใหเราปลอดภัยอยางนี ้เปนตน.  
นี้มันเปนเรื่องวัตถุมากไปแลว. 

 
เรื่องภาษาทางธรรม  หรือทางจิต  ทางวิญญาณนั้น  มันตองไปไกลกวานั้น 

หรือวา  จะตองมีพระพุทธเจาพระองคจริง  อยางที่วามาแลวอยูในใจของเรา  ;  
พระพุทธคุณจึงจะแสดงอานิสงสแกเรา  คือจะชวยทําใหเราหมดกิเลส  หมดความทุกข 
หมดขาศึกศัตรูในภายใน  ;  ไมใชวาตองการใหคุมครองในทางภายนอก  เชนกันปน 
ใหยิงไมเขา  ใหยิงไมออก  ใหฟนไมเขา  อะไรทํานองนี้. 

 
ถาดูพระพุทธคุณในสวนที่เปนของพระองคเอง  ก็ไดยินไดฟงกันมากจน 

จํากันไดทุกคนแลววา  ไดแกพระปญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ  และพระกรุณาคุณ.  
พระพุทธเจาทานประกอบไปดวย  พระปญญาคุณกอน  คือไดตรัสรูสิ่งที่ควรจะรูถึงที่สุด.  
นี้เรียกวาปญญา  ;  ปญญามี  ก็ทําลายความไมรู  คืออวิชชาเสียได.  เมื่อทําลาย 
อวิชชาเสียได  ก็เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมา  จึงเรียกวา  บริสุทธิคุณ  คือ  ภาวะสวนที่ 
บริสุทธิ์  หมดจดจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย  ;  นี้เรียกวาบริสุทธิคุณ  ทานยังมี 
คุณตอไปอีกคือ  เมตตา  กรุณา  ตอสัตวทั้งหลาย  ;  มีความรูสึกเมตตากรุณาเนื่องมา 
จากพระปญญาคุณ  ;  เพราะมีปญญาคุณ  จึงรูวา  จะตองทําอยางไรตอสัตวทั้งหลาย 
อยางถูกตอง  ก็คือชวยสัตวทั้งหลาย. 

 
 
เราควรจะมองใหเห็นโดยเหตุผลที่วา  เพราะมีปญญาอยางเดียว  จึง 

ทําลายกิเลสได  กลายเปนผูบริสุทธิ์  แลววาเพราะมีปญญานั่นแหละ  จึงทําให
รู 
ตอไปวาควรจะชวยเหลือสัตวทั้งหลายทั้งปวงในเวลาที่ยังเหลืออยูตอไปขางหนานี้. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พุทธจริยา  ตอนที่  ๙ ๒๖๘

เรื่องนี้มันจึงมาสรุปอยูที่คําวา  ปญญา  ปญญาก็แปลวา  ความรอบรู.  คําวา 
รูนี้  ก็ตรงเปนอันเดียวกัน  มีความหมายอยางเดียวกันกับคําวา  พุทธะ  ซึ่งแปลวารู .  
คําวา  พุทธะ  แปลวารู  ;  ถาเปนคําธรรมดาสามัญ  ก็แปลวาตื่นนอน,  ถาเปนภาษา 
ที่สูงขึ้นไป  ก็ตื่นจากหลับคือ  กิเลส  กลาวคือความรูนั่นเอง.  ฉะนั้น  พุทธะ  กับ 
ปญญา  นี้เปนสิ่งเดียวกัน  ;  พระพุทธเจาทานเปนพระพุทธเจาได  เพราะมีปญญา,  
มีปญญาจึงเปนพุทธะ,  และถาเปนพุทธะก็ตองมีปญญา,  มีปญญาก็ทําใหหมดกิเลส  ;  
แลวก็ทําใหปฏิบัติหนาที่โดยไมตองมีใครบังคับ  นอกจากความรูสึกของปญญา. 

 
 
ถาจะถามวา  อะไรมาเชื้อเชิญมาบังคับ  ใหพระพุทธเจาทรงยอม 

เหน็ดเหนื่อย  ในการโปรดสัตว?  นั่นก็คือ  ความเปนพระพุทธเจา  คือความมีปญญา 
หรือความเปนพุทธะ  ทําใหทรงทําหนาที่โปรดสัตว  เหลานี้เราเรียกวาพระปญญาคุณ 
พระบริสุทธิคุณ  พระกรุณาคุณ  ;  สามคุณรวมอยูในพระพุทธเจาเรียกวา  เปนพระคุณ 
ที่มีอยูในพระองคของทาน,  เรียกวา  คุณคา  หรือ  คุณสมบัติ  หรือ  คุณลักษณะ 
หรืออะไรที่เรียกวา  คุณ  ๆ  นั่นแหละ  มันมีอยูในพระพุทธเจา  เปนสามชนิดอยูอยางนี ้.  
นี้เราเรียกวา  “คุณสมบัติ”  ก็แลวกัน. 

 
 
ทีนี ้ย ังมีอ ีกคุณหนึ ่ง   คือเร ียกวา  คุณประโยชน  พระพุทธเจาทานมี 

คุณประโยชน  หรือประโยชนตอสรรพสัตว  ;  นี่ เรามองกันไปในแงวา  
พระพุทธเจาทานมีประโยชนอะไรแกสรรพสัตว,  คลายๆ  กับวา  เราไมยอมให 
พระพุทธเจาทานมีพระคุณ  เพื่อพระองคเองแตฝายเดียว.  เราตองการใหพระพุทธเจา 
ทานมีคุณ  หรือประโยชน  ตอสัตวทั้งหลายทั้งปวงดวย  ;  แลวก็ไดมีจริง  ๆ  เหมือนกับ 
ที่กลาวมาแลววา  ผูที่ปราศจากกิเลสแลว  ก็ไมมีหนาที่อะไรเหลืออยูตอไปอีก 
นอกจากการทําประโยชนแกสัตวทั้งหลายอื่น.  สวนพระองคทานนั้น  ก็เรียกกันวา  
กตํ  ปริฺเยยํ  -กิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมี 
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เหลืออยูอีกตอไป  ;  เรียกวา  สิ้นกิจ  จบกิจ  หมดกิจ  ของความเปนพระพุทธเจา 
ในสวนพระองคทาน. 

 
 
แตที่นี้  มันก็ยังเหลือกิจที่จะชวยใหผูอื่นไดเปนอยางทานบาง  ;  นี้ก็ 

เปนกิจที่ไมรูจักจบ  ก็ทําไป.เมื่อมีพระชนมชีพอยู  ทานก็ทรงทํา  ทรงขวนขวาย 
ไมทรงเห็นแกเหน็ดแกเหนื่อย  ไมขี้เกียจเหมือนพวกเรา  ;  พวกเราทั้งขี้เกียจ  ทั้ง 
เอาเปรียบ  ทั้งแสวงหาประโยชนอยางไมซื่อตรง  จากการทําคุณเหลานี้.  ทําอะไรนิด 
หนอยก็อางวาทํามากเสียแลว  เหนื่อยเสียแลว  เปนขอแกตัว.  พระพุทธเจาทานทําอยางที่ 
เหนือกวานั้น  ;  ไมมีขอแกตัว  ไมมีคําตรัสชนิดที่เปนการทวง  วาเราทํามากแลว.  
พวกเราเดี๋ยวนี้ทําอะไรนิดหนึ่ง  ก็ยกขึ้นเปนขอแกตัว  เปนขอทวงบุญคุณ  หรือเปนขอ 
ประทวงวาไดทํามากแลว  แกทําบางเถิด,  มีอยางนี้ทั่วไป.  แตพระพุทธเจาทานจะ 
ไมมีถอยคําชนิดนี้. 

 
 
ขอใหนึกถึงคําวา  ปุพฺพณฺเห  ปณฺฑปาตฺจ  สายณฺเห  ธมฺมเทสนํ  ที่ชิน   ๆ 

หูกันดีวา  :  ตอนเชาไปบิณฑบาต  เพื่อโปรดสัตวโดยตรง  จนกระทั่งตลอดวัน 
หาโอกาสที่จะโปรดคนในเมื่อไปบิณฑบาต  ไปตามในบานในเมือง,  พอตอนเย็น 
ทรงแสดงธรรมที่วัด  ที่อาราม  ที่พระองคประทับอยู  เพราะชาวบานไปที่อาราม.  
พอค่ําลงก็สอนภิกษุสาวก  ในพระอารามนั้นเอง  เรียกวา  ปโทเส  ภิกฺขุโอวาทํ 
พอตอนดึกจะตองตอบปญหาของเทวดา  ที่วา  อฑฺฒ  รตฺเต  เทว  ปฺหนํ  พอครึ่งคืน 
เขาไปแลว  ก็แกปญหาเทวดา,  เทวดาที่มาจากสวรรคนั้น  หรืออยางไรก็ไมทราบ 
ก็มีเรื่องราวกลาวไวเหมือนกัน.  แตเทวดาที่ไปดึก  ๆ  อยางนี้ก็มี  คือพวกพระราชา 
ทั้งหลาย  :  พระเจาปเสนทิโกสล  หรือพระเจาอาชาตศัตรู  พระเจาพิมพิสาร  ก็ลวนแต 
ไปในเวลาที่เรียกวา  อฑฺฒ  รตฺเต  คือครึ่งคืนเขาไปแลว  ไปดวยกองทัพคุมครอง.  
อยางนี้ก็เรียกวา  แกปญหาของเทวดาได. 
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ครึ่งคืนเขาไปแลว  ก็เหลือเวลานิดหนอยที่จะทรงพักผอนบาง  จนถึง  ปจฺจุเสว   
คเต  กาเล  ภพฺพาภพฺเพ  วิโลกนํ  คือจวนหัวรุง  ก็เล็งญาณสองโลก,  ใชคําวาอยางนั้น 
หมายความวาพอถึงตอนหัวรุง  กอนสวางนั้นก็เล็งญาณสองโลกวา  สัตวใด  ประเภทใด 
พวกไหน  ยังเปนอาภัพพสัตว  และพวกไหนเปนภัพพสัตว  ;  ก็หมายความวา  ควร 
จะไปโปรดคน  ๆ  ไหน  พวกไหน  ที่ไหน  นั่นเอง.  ถาเห็นวาคนไหนยังหนานักก็ยัง 
ไมไปโปรด.  คนนี้บางแลว  ก็ควรจะไปโปรด,  พอสวางขึ้นก็ไปโปรด  ;  เวลา 
ที่ทานไมไดทํางานมันก็มีอยูนิดหนึ่ง  ตั้งแตแกปญหาเทวดาแลว  จนถึงเวลาเล็งญาณ 
สองโลก  นี้ก็คือทรงพักผอน  ถาไมใหทรงพักผอน  รางกายจะอยูไดอยางไร. 

 
 
การที่ทรงพักผอนเพื่อใหรางกายอยูได  นี้ก็ตองถือวา  เปนเวลาทํางานดวย 

เหมือนกัน  ;  เหมือนกับวาเวลาที่เราตองกินอาหาร  ถาเราไมกินอาหาร  เราก็ตาย.  
ฉะนั้นก็ตองนับรวมอยูในเวลาที่ทํางานดวยเหมือนกัน  ;  กินอาหาร  เพื่อทํางาน 
ชวยเหลือสัตวโลก  ;  ไมใชไปกินอาหารเพื่อความสุข  หรือความสนุกสนานเอร็ดอรอย 
สวนตัว  ;  ดังนี้การกินอาหาร  หรือการพักผอนเชนนี้ตองผนวกไวในเวลาของการ 
งานดวย  ;  จึงควรจะถือวาทานทํางานตลอดเวลา  ๒๔  ชั่วโมงก็ได.  นี่คือประโยชน 
ผูอื่นละ  ;  หมายความวา  เมื่อประโยชนของพระองคเองเสร็จไปแลว  หมดไปแลว 
ก็เหลืออยูแตประโยชนผูอื่นเทานั้น  วันละ  ๒๔  ชั่วโมง.  นี้เราจะเรียกวาพระคุณ 
ที่มีตอสัตวโลก  หรือสัตวทั้งหลายเหลาอื่น. 

 
 
คุณสมบัติสวนพระองคก็มี  คุณประโยชนแกสัตวทั้งหลายเหลาอื่นก็มี  มันมี 

อยูเปนสองคุณอยางนี้  ;  และถาจะเพงกันใหลึก  ก็ตองเปนประโยชนทางนามธรรม  :  
ทางจิต  ทางวิญญาณ.  อยาเอาประโยชนทางเนื้อทางหนังกันเลย  เชนวา  ไปบนบาน 
พระพุทธรูป  วาใหไดลูกสักคนหนึ่ง.  หรือวาไปบนบานพระพุทธรูปวา  ใหถูก 
หวยเบอร  อยางนี้มันเปนเรื่องทางเนื้อหนัง.  มันไมเกี่ยวกับพระพุทธองค,  มันเปน 
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เรื่องของคนโงขางเดียว  พระพุทธเจาจะไมมีทาง  มีสวนที่จะรับรู  ;  มันเปนเรื่องของ 
คนโงขางเดียว  ก็โงไปก็แลวกัน.  ถาจะเปนเรื่องที่ใหพระพุทธเจาทานรับรูรับ 
ทราบดวย  มันตองเปนเรื่องทางจิต  ทางวิญญาณ  ;  เพราะวาเรื่องของพระพุทธเจานั้น 
เปนเรื่องหมดกิเลส  เปนเรื่องนิพพาน  เปนเรื่องทางจิตทางวิญญาณ. 

 
นี่ขอใหรูจัก  พระพุทธคุณกันใน  ๒  ลักษณะอยางนี้,  แลวก็มีสองฝาย  แตวา 

เพงเอาเปนฝายวิญญาณ.  นี่คือพระพุทธคุณ  โดยหัวขอสั้นสรุปท่ีสุด  ที่จะเอามาพูดกัน 
ในวันเชนวันนี้. 

 
๔.  พระพุทธจริยา 

 
ตอไปอยากจะพูดถึงคําวา  พระพุทธจริยาอีก  ทั้งที่มันเปนหัวขอใหญของเรื ่อง 

ที่กําลังพูดนี้อยูแลว.  พระพุทธคุณก็เล็งไปในทางคุณ  หรือประโยชน.  พระพุทธ- 
จริยา  ก็เล็งไปในเรื่องของสิ่งที่ตองประพฤติ  หรือตองปฏิบัติ  หรือที่ประพฤติ 
ปฏิบัติอยูเปนปกติวิสัย..  พุทธจริยา  เราก็มองกันในแงตาง  ๆอยางที่เคยบรรยายมา 
แลว  นับเปนครั้งที่  ๙  ทั้งครั้งนี้วา  :  พระพุทธจริยานั้นมองดูที่วา  ทานทําอะไร?  
ทานทรงเปนอะไรแกพระองคทานเอง?  นี้ก็พุทธจริยาหนึ่ง,  ทานทรงเปนอะไร 
ตอสาวกทั้งหลายของทาน  นี้ก็เปนพุทธจริยาหนึ่ง,  ทานทรงเปนอะไรตอเดียรถียอื่น 
คือ  เจาลัทธิอื่นที่เปนขาศึกศัตรูของทานนี้ก็เปนพุทธจริยาหนึ่ง,  แลวก็ทานทรงเปน 
อะไรตอสาวกของเดียรถียอื่น  นี่ก็เปนพุทธจริยาที่แยกออกมา  ;  เพราะวาทานมีหนาที่ 
โปรดคนที่เปนสาวกของเดียรถียอื่น  ที่เปนมิจฉาทิฏฐินั้น  ใหมาสูความเปนสัมมาทิฏฐิ 
หรือมาสูศาสนานี้ดวย. 

 
หรือ  จะมองกันทีเดียวหมด  ก็วาทานทรงเปนอะไรตอสัตวโลกทั้งปวง  ;  

สัตวโลกทั้งปวงนี้  ใหหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง  นับตั้งแต  เปนหญา  บอน  ตะไครน้ํา 
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หญาบอนอะไรขึ้นมา  จนถึงสัตวเดรัจฉาน  จนถึงสัตวอมนุษย  สัตวมนุษย  สัตวเทวดา 
มาร  พรหม  อะไรขึ้นไปเลย  ทั้งหมดนี้  ;  พระพุทธเจาทานทรงประพฤติ  หรือ 
กระทําตอ  สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเหลานี้อยางไร. 

 
 
เรื่องกระทําตอสัตวเดรัจฉาน  หรือมนุษยนั้นเห็นไดงาย  และก็เห็นกันอยู  ; 

แตอาตมาอุตริอยากจะขอรอง  ใหมองเห็นวา  พระพุทธเจาทานทรงมุงหมายจะคุมครอง 
ลงไป  แมแก  หญา  บอน  ตนไม  ที่เรียกวาพวกพืช  ไมใชสัตว  พระพุทธเจาทาน 
ก็ยอมรับรูกับมัน,  รับรองมัน  วาเปนสิ่งที่มีชีวิตอยูในโลก.  ฉะนั้นจึงทรงบัญญัติ 
ไมใหภิกษุฆาตนไม.  ถาภิกษุฆาตนไมก็มีโทษ  มีอาบัติ  เทากับฆาสัตว.  หรือวา 
ถาภิกษุไปถายอุจจาระ  ปสสาวะ  ลงไปบนพืชของเขียวนี้  ก็ทรงปรับอาบัติ.  ถึงแม 
พวกฆราวาสนี่  พระพุทธเจาทานก็ไมทรงแนะนํา  หรือไมทรงยินดี  ไมทรงอนุญาตให 
กระทํา  ในการที่จะถายอุจจาระลงไปบนของเขียว  คือหญาบอน  เปนตน  ซึ่งจะทําให 
มันตาย.  ถาสําหรับภิกษุแลว  ทานปรับอาบัติเทากับฆาสัตว. 

 
 
นี้ขอใหชวยมองกันใหถึงวา  พระพุทธจริยานั้นเปนอยางไร,  คือพระพุทธ 

หฤทัยนั้นเปนอยางไร,  แลวแสดงออกมาทางพระพุทธจริยาอยางไร  ;  คือทานโอบอุม 
ไปจนกระทั่งถึงพืชทั้งหลาย  มีหญาบอน  เปนตนวา  อยาไปทําอันตรายแกชีวิตของมัน, 
ในกรณีที่ควรจะเวนไดก็ใหเวน,  แลวก็บัญญัติไวเปนชั้น  ๆ,  ชั้นที่กวดขันที่สุด 
ก็คือช้ันที่เปนภิกษุ  อยาไปทําอันตรายชีวิตของพืชเลย.  นี้ก็คือพุทธจริยาที่เมตตา 
กรุณา  ทรงกระทําการคุมครองแมแตพืช  โดยถือวามันเปนสิ่งมีชีวิต  ;  ทําใหเรา 
พูดไดวา  ขายของพระพุทธจริยานั้น  ครอบคลุมไปหมดแกสัตวที่มีชีวิตทุกประเภท 
นับตั้งแตหญาบอนขึ้นมา  จนถึงสัตวถึงคน  ถึงมนุษย  ถึงเทวดา  ถึงพรหมในที่สุด 
อยูในรมเงาของพระพุทธจริยา  คือหนาที่ที่พระองคจะทรงปฏิบัติ  ตอสัตวโลกทั้งปวง  ; 
แลวก็ขอใหมีความหมายอยางนี้ดีกวา. 
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ตรงนี้อยากจะขอแทรกหนอยหนึ่งวา  ทําไมจะตองไปเมตตาปรานีตอหญา 
บอน  ;  เพราะวาสิ่งที่เรียกวา  ความเมตตากรุณาปรานีนี้  มันตั้งซอน  ๆ   กันอยูเปนชั้น  ๆ  
เปนชั้น  ๆ  ;  มันมีรากฐานอยูที่ชั้นต่ําที่สุด.  เพราะวาถาเรามักงาย  ทําอันตรายสิ่ง 
ที่อยูในชั้นต่ําที่สุด  ไมเทาไรเราก็ทําแกชั้นที่สูงขึ้นไปได.  ถาเราเปนคนใจบาป 
หยาบชา  ฆาสัตวเดรัจฉานไดโดยงาย  ไมเทาไรมันก็จะเผลอฆาคนไดโดยไมยาก  ;  เพราะ 
เหตุนี้จึงพยายามที่จะมีระเบียบปฏิบัติที่เรียกวารัดกุม  เทาที่เราจะทําได  :  หัดใหเมตตา 
ปรานี  ใหมาก  ๆ  เขาไวดีกวา  มันจะคุมกันความสะเพรา  ความมักงาย  ความ 
เผลอเรอ  แมในระดับท่ีสูงที่ไมควรจะแตะตอง.  ถาวาผูใดปลอยจิตใจมากเกินไป 
ในการทําอันตรายผูอื่นแลว  ไมเทาไรก็จะทําอันตรายแมแกบิดามารดาของตนเอง.  
ขอใหนึกไวอยางนี้. 

 
นี้คือความมุงหมายที่พระพุทธเจาทานมีขอบเขตของพุทธจริยา  หรือพระ 

มหากรุณากวางขวางอยางนี้.  ขอใหทุก  ๆ  ทานรูจักพระพุทธจริยาไว  ในลักษณะ 
ที่มีขอบเขตอยางนี้.  ทีนี้พระพุทธจริยานี้แสดงใหเราทราบถึงลักษณะของพระพุทธเจา  ;  
ฉะนั้นหัวขอตอไปก็จะพูดถึงพระพุทธลักษณะ. 

 
๕.  พระพุทธลักษณะ 

 
พระพุทธลักษณะก็แปลวา  ลักษณะของพระพุทธเจา  คําวาล ักษณะนี้ 

แปลวาเครื่องกําหนด  มันมาจากคําวา  ดู  วาเห็น.  สิ่งใดที่เราดู  เราเห็นได  สิ่งนั้น 
เปนลักษณะ.  พุทธลักษณะก็คือ  สิ่งที่เราจะดูจะเห็น  ที่องคพระพุทธเจา  ;  นี้ก็ 
ยิ่งจะตองแบงเปนชั้น  ๆ  อีกตามเคย. 

 
ชั้นแรกที่สุดก็คือ  ทางรางกาย,  ชั้นที่  ๒  ก็คือทางจิต,  ชั้นที่  ๓  ก็ทาง 

วิญญาณ  หรือ  ที่เรียกวา  ทางสติปญญา  ทางทิฏฐิ. 
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ทางรางกาย  เราไดยินไดฟงกันมาจากพระคัมภีรวา  พระองคทรงประกอบ 
ไปดวยมหาปุริสลักษณะ  ๑๐๘  ประการ  ๓๒  ประการ,  แลวแตจะเอากันในชั้นไหน.  ;  
พระมหาปุริสลักษณ  ๓๒  ประการนี้รูจักกันมาก  เปนลักษณะทางรางกายที่ผิดจากบุคคล 
อื่น.  ถาถือเอาตามตัวหนังสือน้ันแลว  จะผิดมากจนดูเปนมนุษยที่มีรูปรางประหลาด 
ที่สุดก็ได.  ไปหาอานเอาเอง  เพื่อไมเสียเวลา,  แตวาจะยกตัวอยางสักขอหนึ่งที่วา 
จะประหลาดอยางไร. 

 
ที่วา  ทานมีพระหัตถยาว  จนถึงกับวาปลายพระหัตถนั้น  แตะตองพระชานุ 

คือหัวเขาได  ใครมือยาวอยางนี้บาง?  แลวยังมีอะไรที่ประหลาด  ๆ  นี่เรียกวาลักษณะ 
ทางรางกาย.  รวมความแลวก็คือวาสวยที่สุด  สงาผาเผยที่สุด  นาเกรงขามที่สุด  อะไร 
ที่สุดทั้งนั้นแหละ  ;  เขาเรียกวา  “มหาปุริสลักษณะ”  มีอยูในคัมภีรที่สําคัญท่ีสุดของพวก 
พราหมณ  หรือเวท  วากันมาแตโบราณกาล  กอนพระพุทธเจาเกิด  ;  วาถามีลักษณะ 
อยางนั้นแลวละก็  เขาจะเปนพระพุทธเจา,  หรือมิฉะนั้นก็เปนพระจักรพรรดิ์.  
นี้ลักษณะทางรางกาย  ;  พระพุทธเจาทานก็เปนอยางนี้กับเขาดวย. 

 
เมื่อมองใหละเอียด  ก็จะมองไปทางมรรยาท  ทางวาจา  การพูดจา  การ 

กระทํา  นี้ก็ลวนแตละเอียดประณีต  ;  เปนลักษณะทางกาย  ทางวาจา.  ลักษณะ 
ทางกายในประเภทนี้  เราก็จะเห็นไดวา  มันรวมอยูในคําวามีศีล,  มีศีล  คือมีการ 
ประพฤติกระทํา  ทางกาย  ทางวาจา  ถูกตองบริสุทธิ์  สะอาดนารัก  นาเลื่อมใส  พระพุทธ- 
ลักษณะในทางกายเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้  พระพุทธลักษณะในทางจิต  หมายถึงสมาธิ  คือทานมีจิตมั่นคง 

และมีความสุข.  คําวาสมาธินี้ไมเกี่ยวกับปญญา  ไมเกี่ยวกับความรู  แตเกี่ยวกับ 
ลักษณะ  หรือภาวะของจิตเทานั้นเอง  :  คือมีความมั่นคงมีจิตที่มั่นคง  ไมมีอะไรมา 
กระทบกระทั่งได.  เมื่อจิตไมมีอะไรมากระทบกระทั่งได  ดังนั้นจิตนั้นก็จะสะอาด  และ 
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มีความสุข,  ผูใดมีจิตเปนสมาธิมั่นคง  หมายความวากิเลสมากระทบกระทั่งใหหวั่นไหว 
ไมได,  กิเลสเล็ก  กิเลสใหญอะไรก็ตาม  จะทําใหจิตหวั่นไหวไมได  ;  ทีนี้จิตก็มั่นคง 
เพราะที่มันหวั่นไหวไมได,  ไมมีอะไรกระทบกระแทกได  มันจึงมีความสุข  และมี 
ความสะอาดดวย. 

 
คําวาสมาธินั้นจึงมีความหมายแจกเปน  ๓  องคคือวา  :  บริสุทธิ์สะอาดดวย,  

มั่นคงดวย,  มีความสุขดวย.  นี้เปนพุทธลักษณะทางจิต,  ถาเราจะดูแตเฉพาะใน 
แงจิต  เราจะพบอยางนี้  วาพระพุทธเจาทานมีพุทธลักษณะทางจิต  เปนความมั ่นคง 
ไมหวั่นไหวไปตามกิเลสดวย  แลวก็มีความสุขดวย  มีความสะอาดแหงจิตดวย. 

 
ดูในทางตอไป  ทางสุดทาย  คือทางวิญญาณ  ;  เปนคําพูดที่ไมรูวาจะพูด 

วาอยางไร.  ก็พูดเอาเองวาทางวิญญาณ  คือทางทิฏฐิ  ทางสติปญญา  กระทั่งถึง 
ทางปฏิภาณ,  สติปญญาปฏิภาณนี้  รวมอยูในพวกนี้  ก็คือทางปญญานั่นเอง.  ทางกาย 
ก็คือศีล,  ทางจิตก็คือสมาธิ,  ทางวิญญาณก็คือปญญา  ;  ทรงมีปญญาคือ  มีทิฏฐิ 
ถูกตอง.  นี้เปนพระพุทธเจาชั้นลึก  ที่คนไมคอยมอง  แลวมองไมคอยเห็น. 

 
พระพุทธเจาพระองคจริงนั้น  อยูที่ชั้นลึก  คือช้ันปญญา  มีความรอบรู 

ถึงขนาดที่ทําลายกิเลสได.  กิเลสน้ีมันก็รวมอยูในพวกความรูผิด  คือไมใชปญญา.  
ถาเปนทิฏฐิก็เปนมิจฉาทิฏฐิ  มันไมใชสัมมาทิฏฐิมันจึงเปนกิเลสชนิดหนึ่ง  ที่ทําให 
ไมมีปญญา.  ถามีปญญา  ก็ไมอาจจะมีกิเลส  ;  ฉะนั้นจิตนั้นจึงมีความสะอาด 
หรือมีความสงบสุข  ความบริสุทธิ์  ลึกไปกวาธรรมดา. 

 
คนที่ยังมีกิเลสก็มีจิตเปนสมาธิได  ขอใหเขาใจไวอยางนั้น.  เปนฤาษี 

มุนี  ชีไพรอะไร   ก็ยังมีกิเลส   ยังไมหมดจากกิเลส   ก็มีสมาธิได  ไปกระทั ่งถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  สมาธิไปไดไกลอยางนั้น  แมของปุถุชน.  ฉะนั้นจะพูดแต 
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เพียงวา  มีจิตมั่นคงเปนสมาธิ  อยางนี้มันยังไมแนนอน,  มันเปนสมาธิที่เปลี่ยนกลับไป 
เปนสมาธิก็ได,  แลวเปนสมาธิชนิดที่ยังมีตัวตนอยู  ยังยึดมั่นในตัวตนอยูก็ได  ;  
ฉะนั้นจึงไมพอ.  จะตองมีปญญาอีกทีหนึ่ง  คือทําลายกิเลสเสียใหสิ้นเชิงไป. 

 
เมื่อกิเลสหมดสิ้นเชิงไปแลว  ความเปนสมาธิมันก็ตายตัวแนนอน,  คือความ 

บริสุทธิ์ทางกาย  ทางวาจา  ก็ตายตัว  และแนนอน,  ฉะนั้นพระพุทธเจาพระองคจริง 
จึงอยูในสวนลึกคือสวนที่เรียกวาทางวิญญาณ  หรือทางปญญา  ทางทิฏฐินั่น.  แตเดี๋ยวนี้ 
เอาเปนวาพระพุทธเจาองคหนึ่ง  ทานสมบูรณทั้งทางกาย  ทั้งทางจิต  ทั้งทางวิญญาณ 
คือทางสติปญญา  ;  นั่นแหละเปนลักษณะของทาน. 

 
เพื่อใหเราเขาใจงายก็แจกเปน  ๓  ชั้นอยางนี้  :  ชั้นกาย  ชั้นจิต  แลวก็ 

ชั้นลึกที่สุด  คือชั้นวิญญาณ  ชั้นสันดานอะไร.  ลักษณะทางกายเห็นไดงาย  เพราะเปน 
รูปธรรม  ;  แตถึงอยางนั้นเราก็ยังไมเคย  มีความรูกันเปนที่แนนอนและถูกตองวา 
พระวรกายของพระพุทธเจานั้นเปนอยางไร.  พระพุทธรูปในเมืองไทยมีหลายหมื่น 
หลายแสน  หลายลานองคละกระมัง,  แลวองคไหนเหมือนพระพุทธเจา.  ใครเชื่อวา 
องคไหนเหมือนพระพุทธเจา  ;  พระพุทธรูปแบบสุโขทัย  หรือวาแบบเชียงแสน 
หรือวาแบบไหน  ที่วาจะเหมือนพระพุทธเจา  ;  มันก็เหลวทั้งนั้น.  แปลวาทางกาย 
แท  ๆ  เราก็ยังไมรูวา  พระพุทธเจาทานมีรูปรางอยางไร,เอาอะไรเปนหลัก  ;  
ถาเอามาตามมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  เปนหลัก  ก็ไมเคยมีใครทําขึ้นเลย. 

 
 
ถาใครทําพระพุทธรูปถูกตองตามมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการแลว  คน 

เห็นเขาอาจจะวิ่งหนีก็ได  เพราะมันแปลกประหลาด  และนากลัว.  ก็เปนอันวา 
ไมตองรู กันวา  รูปรางที ่แทจริงของพระพุทธเจานั ้นเปนอยางไร  แมแตทางกาย .  
อยาอวดดี,  อยาอวดดี,  วาแมแตทางกาย  เราก็ยังไมรูจักวาพระพุทธลักษณะนั้น 
เปนอยางไร?  เคยเห็นที่ไหน? 
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พุทธลักษณะทางจิต  ของทานยิ่งไมเห็นใหญ,  ยิ่งทางสติปญญาของทาน 
ดวยแลว  ยิ่งไมเห็นมากขึ้นไปกวานั้นอีก  คือหยั่งไมถึง  ;  แมแตสิ่งที่เรียกวาพระพุทธ 
ลักษณะแท  ๆ  เราก็ยังไมมีตาที่จะไปเห็นได  จนกวาเมื่อไร  เราจะมีธรรมจักษุ,คือ 
มีตาอยางเดียวกันกับท่ีพระพุทธเจาทานมี  เราจึงจะเห็นองค  พระพุทธเจาได  วามี 
อะไรอยางไร  มีลักษณะอยางไร  ;  แลวถามีธรรมจักษุ  ก็จะเห็นพระพุทธเจาที่เปนชั้น 
องคจริง  ก็เลยไมไปสนใจชั้นเปลือกนอก  ชั้นที่ไมเปนองคจริงที่เปนเพียงเปลือกนอก .  
แมแตพระพุทธเจาที่ เปนองคจริงในสมัยโนน  ในอินเดียน้ัน  ก็ยังไมใชพระพุทธเจาจริง 
แทจริง  หรือถูกตอง.  พระพุทธเจาทานจึงตรัสหามเสียวา  “โอย,  อยาไปดูที่นั่น,  
ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา,  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม  ;  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 
ผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา”  นี่เปนคําตรัสไวตรง  ๆ  มีอยางนี้  :  
ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม. 

 
 
ถาใครอยากจะเห็นพระพุทธลักษณะ  ก็จงพยายามเห็นธรรม,  ถา 

อยากจะเห็นธรรม  เร็ว  ๆ  ชัด  ๆ  ไว  ๆ  ก็จงเห็นปฏิจจสมุปบาท  คือ  ความผันแปร 
ที่มีอยูในรางกายเรา  ที่ยาววาหนึ่ง  ที่ยังเปน  ๆ  นี้  ซึ่งผันแปรอยูในทางสมุทรยวาร 
คือเกิดทุกขก็ได,  ผันแปรอยูในทางนิโรธวาร  คือทุกขไมเกิด  ทุกขดับลงไปก็ได.  
ดูที่นั่น  ถาเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นแลว  จะชื่อวาเห็นธรรม.  ถาเห็นธรรมแลว  
จะชื่อวา  เห็นพระตถาคต.  เห็นพระพุทธเจานั้น  คือเห็นธรรม  สวนที่เปน 
ความดับทุกข  ;  ความดับทุกขนั้นตองเห็นที่ความทุกข  จะไปเห็นที่อื่นไมได.  
ใครอวดดีไปเห็นความดับทุกขที่อื่น  นั่นแหละคือ  คนที่ไมรูเร่ืองอะไรเลย. 

 
 
นี้เปนกันมากถึงขนาดที่วาเอาความทุกขไวที่บาน,  เอาความดับทุกขไว 

ที่วัด  ;  นี้คือคนโงที่สุดในโลก.  ความทุกขอยูที่ตรงไหน  มันตองทําความดับทุกข 
ที่นั่น  ตองดับลงไปบนตัวทุกข  :  เหมือนกับเราดับไฟอยางนี้.  มีไฟอยูที่ตรงไหน 
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ก็ดับลงไปที่ไฟ  ;  มันจึงจะมีความดับไฟ.  ฉะนั้นเราตองเห็นทุกขที่มีอยูในรางกาย 
ที่ยาววาหนึ่งนี้  ยังเปน  ๆ  นี้  แลวก็ดับมันลงไปใหได  ก็จะเห็นความดับทุกข.  
เห็นทั้งสองอยางนี้  เรียกวาเห็นปฏิจจสมุปบาท. 

 
ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็น 

เราตถาคต  ;  นี่พระพุทธ  เจาทานตรัสไวอยางนี้.  ถาใครอยากจะเห็นพระพุทธลักษณะ 
ที่แทจริง  ก็จงพยายามใหเห็นอยางนี้  :  เห็นความจริง  หรือกฎเกณฑของความจริง,  
หรือสภาวธรรมตามที่เปนจริง  ที่มันเกี่ยวกับความทุกขและความดับทุกข  สภาวธรรม 
นั้นเปนพระพุทธลักษณะที่แทจริงในภาษาธรรม  ไมใชภาษาคน  คือเนื้อหนัง
รางกาย. 

 
นี้เปนพุทธลักษณะที่มีอยูเปน  ๓  ชั้น  :  ทางกาย  ทางจิต  และทางปญญา  ;  

จงพยายามใหเห็นใหมากที่สุดเทาที่จะเห็นได,  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเชนวันนี้  ซึ่ง 
เปนวันสําคัญ  ที่อุทิศเวลาทั้งหมดมา  เพื่อจะกระทําใหดีที่สุด  ในการที่จะรูจักพระพุทธเจา 
แลวจะไดบูชาพระพุทธเจา.อยาไดเปนคนโงที่วา  ทําพะอง  หรือบันไดไวจะไปพาด 
ที่ปราสาท  แลวก็ไมรูวามีปราสาทอยูที่ไหน  ;  นี่มันโงเทาไร. 

 
เราตั้งใจมาวา  จะบูชาพระพุทธเจาในวันนี้  แลวเราก็ไมรูวาพระพุทธเจา 

อยูที่ไหน,  หรือ  เปนอยางไร?  คิดดูเถอะมันนาสงสาร.  วันนี้ตั้งใจวา  จะบูชา 
พระพุทธเจากันเปนการใหญ  ใหสุดชีวิตจิตใจ  ใหเต็มขนาด  ;  แตแลวก็ไมทราบวา 
พระพุทธเจาอยูที่ไหน  หรือเปนอยางไร.  นี้มันเปนเรื่องตลก  ไมควรจะมีแก 
พุทธบริษัท  ผูมีความรู  มีความตื่นจากหลับแลว,  ตื่นจากหลับมีดวงตาที่มองเห็น 
อะไรไดแลว. 

๖.  พระพุทธภาวะ 
ทีนี้ที่มันเนื่องกันอยูกับพุทธลักษณะ  ก็คือพระพุทธภาวะ,  เราจะพูดกัน 

โดยคําวา  พุทธภาวะ. 
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ภาวะ  แปลวา  ความมี  ความเปน  ;  พุทธภาวะ  หรือ  พุทธสภาวะ  
ก็คือ  ความเปน,  ลักษณะแหงความเปน  หรือความมีอยู  แหงพระพุทธเจา.  ถาคํา 
สภาวะก็คือที่เปนอยูเอง,  ถาภาวะก็คือเปนเฉย  ๆ  ;  หมายความวาที่มันเกี่ยวของกับ 
สิ่งอื่น,  มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวของดวย,  ทําใหมันเปนไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวของ  ;  อยางนี้ 
เราเรียกวาภาวะ.  แตถามันเปนเองโดยเด็ดขาด  ไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  เราก็ 
จะเรียกวาสภาวะ  สภาวะกับภาวะ  มันตางกันนิดหนอยอยางนี้. 

 
 
พุทธภาวะ  หรือ  พุทธสภาวะ  คือความเปนแหงพระพุทธเจา,  ลักษณะ 

ที่แสดงภาวะแหงความเปนพระพุทธเจา  มันเนื่องกัน.  ลักษณะกับภาวะ  นี้มันจะ 
เนื่องกัน  :  เราจะดูภาวะไดจากลักษณะ,  เราจะดูลักษณะไดจากภาวะ.  แตถาจะพูด 
หรือเรียกกันวา  พุทธภาวะ  ก็อยากจะระบุลงไปในชั้นแรกวา  :  ความสะอาด 
ความสวาง  ความสงบ  นั่นเอง.  ภาวะแหงความสะอาด  ภาวะแหงความสวาง 
ภาวะแหงความสงบ  เปนอยางไร,  นี้ก็เปนพุทธภาวะ  หรือเปนพุทธสภาวะในบาง 
กรณี. 

 
 
จงศึกษาใหเขาใจคําวา  สะอาด  สวาง  สงบ  ;  เร่ืองก็เปนอยางเดียว 

กับท่ีพูดมาแลวเมื่อตะกี้นี้วา  :  สะอาดก็คือบริสุทธิ์จากกิเลส,  สวางก็คือรูแจงหรือ 
ปญญา,  สงบ  ก็คือไมวุนวาย  และไมเปนทุกข.  ทั้งสามภาวะนี้  ที่จริงมันก็เปน 
ภาวะเดียวกัน  :  ถามันสะอาดจริง  มันก็ตองมีความสวางอยูในนั้นดวย  และมีความ 
สงบอยูในนั้นดวย.  ถามันสงบจริง  สงบแทจริงไมหลอกกันแลว  มันก็ตองมีสะอาดดวย 
และสวางดวย  ;  ทั้งสามอยางนี้มันจะเปนของสิ่งเดียวกัน  ในความหมายทางธรรมะชั้น 
สูงสุด  ;  สะอาดที่สุด  สวางที่สุด  สงบที่สุด  มันจะกลายเปนสิ่งเดียวกันไป.  ฉะนั้น 
เราดูภาวะ  คือ  ความเปนแหงความสะอาด  ความเปนแหงความสวาง  ความเปน 
แหงความสงบนี้  วาเปนภาวะของบุคคลผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบานคือพระพุทธเจา. 
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คําวา  ผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  นี้ไมควรจะตองอธิบายกันอีกแลว   เพราะ 
อธิบายมามากแลว  แลวก็พูดอยูทุกวันวา  พุทธะ  คือผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ;  ฉะนั้น 
ภาวะของผูรู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  นี้ก็คือ  ความสะอาด  ความสวาง  ความสงบ.  
เราแยกออกเปน  ๓  อยางทั้งที่แทมันอยูที่สิ่ง  ๆ   เดียวกัน,  มันเปนสิ่ง  ๆ   เดียวกัน  แลวแตวา 
เราจะมองในเหลี่ยมไหน  มันมีเหลี่ยมใหมองเปนเหลี่ยม  ๆ  ไป  :  มองในแงวาสะอาด 
หรือไมสะอาด,  มองในแงวาสวางหรือมืด  มองในแงความมันสงบหรือวุนวาย  ;  สิ่งนั้น 
แหละมันจะมองไดครบ  ;  ที่เรียกวาพระพุทธภาวะนี้คือ  ความสะอาด  ความสวาง 
ความสงบอยางนี้  ก็อยากจะพูดวา  นี่พูดกันในภาษาคน  ที่เอาสิ่งที่เห็นดวยตา  หรือ 
เนื่องดวยตา  นี้เปนหลัก. 

 
 
ถาวาพูดกันในภาษาธรรมที่ลึกซ้ึงแลว  ก็จะตองพูดวาพุทธภาวะนั้นเปน 

ความวาง  ก็ยิ่งไมเห็นใหญเลยทีนี้  ;  พูดวา  ความสะอาด  ความสวาง  ความสงบ 
ก็ยังไมคอยจะเห็นอยูแลว  ;  พอพูดวาเปนความวาง  ก็ยิ่งไมเห็นหนักขึ้นไปอีก  เพราะ 
มันเปนภาษานามธรรม  ภาษาวิญญาณ  ยิ่งขึ้นไปอีก.  แลวที่มันยิ่งไปกวานั้น  ก็คือวา 
คนธรรมดาสามัญนี้  ไมรูจักความวางที่แทจริง,  รูจักแตความวางไปตามภาษาของคน 
ธรรมดา  :-  วางอยางของเขาคือไมมีอะไร.  ถาอยางนี้มันผิดแลว  ;  ถาวางคือไมมี 
อะไรนี้มันผิดแลว  ;  เรียกวาคนโงสองซอน  สามซอนแลว.  เพราะวาความวางนั้น 
อยางนอยมันก็มีความวางนั่นแหละ  ;  จะวาไมมีอะไรก็ไมได  คือมันมีความวางนั่นแหละ 
มันมีปญหาอยูแตวาเรารูจักความวางหรือไม.  ความวางในภาษาคนก็คือไมมีอะไร,  
ไมมีอะไรเลย  ;  อยางนี้เปนไปไมได  เปนไดแตคนโง  คนโงที่จะพูดวา  ไมมี 
อะไรเลย  ;  มันไมไดมีภาวะอยางนั้นอยูจริง  ;  ตรงไหนละที่วาไมมีอะไรเลย? 

 
 
ถาวาวางชนิดที่ไมมีอะไรเลย  มันก็ยังมีอากาศ  ;  ในขวด  ๆ  หนึ่งก็ยังมี 

อากาศ.  สูบอากาศออกเสีย  เปนความวางอากาศ,  มันก็มีความวางอากาศนั่นแหละ   
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จะเรียกวาไมมีอะไรเลยไมได.  ฉะนั้นคนธรรมดาก็พูดเอาแตความรูสึก,  ความวาง 
ของคนชาวบาน  คนธรรมดา  มันก็ไมจริง.  แตความวางในทางนามธรรม  ทาง 
สติปญญานี้  เขาหมายถึงวางทางจิตใจ,  ไมมีสิ่งที่จิตใจจะยึดถือได  นั่นแหละ 
คือความวาง   ภาวะที่จิตใจไมอาจจะยึดถือเอาได  นั้นคือความวาง   ;   
ในภาษาบาลีเรียกวา  สุญญตา  คือความวาง.  วางจากอะไร?  วางจากความ 
ที่จะยึดถือเอาได. 

 
ขอใหดูโลกทั้งปวงเปนของวางกันเสียกอน.  ใหเห็นวาไมมีสวนไหนที่เปน 

ภาวะ  ที่ควรจะยึดถือ  หรือยึดถือเอาได.  มันเปนของธรรมชาติทั้งนั้น  ยึดถือเอา 
เปนของเราไมได,  ฉะนั้นโลกนี้วาง.  พูดวา  โลกนี้วาง  ไมมีใครเชื่อ  เวนไวแตคนที่ 
เห็นธรรมะ  หรือเห็นจริงเทานั้น  จึงจะยอมเชื่อวาโลกนี้วาง.  โลกนี้ทั้ง  ๆ  ที่มีอะไร 
เต็มไปหมดอยางนี้แหละ  วาง,  วางจากสวนที่จิตใจจะยึดถือเอาได  :  หมาย 
ความวาจิตใจที่มีสติปญญาแลว  จะมองเห็นวาไมมีสวนไหนที่ควรจะยึดถือเอาได. 

 
สวนจิตใจที่ยังโง  ก็คิดวายึดถือไดหมด  ;  จะยึดถืออะไรก็ยืดถือเอา,  ยืดถือ 

ลูกเมีย  ทรัพยสมบัติอะไร  เปนตัวกู  เปนของกู.  นี้มันก็คือความหลอกลวง  เพราะ 
ไมเห็นความวาง,  และที่ยึดถืออยูนั่นแหละที่แทมันวาง.  สิ่งใดที่กําลังยึดถืออยูวา 
เปนตัวกู  เปนของกูนั่นแหละ  ที่แท  มันเปนสิ่งที่วาง  เพราะสวนที่จะยืดถือได 
หรือควรยืดถือนั้น  มันไมมี. 

 
ที่วา  พุทธภาวะ  คือความวาง  นั้น  วางหมดทั้งฝายผูที่จะยึดถือ  และ 

ฝายที่จะถูกยึดถือ.  ที่วาเบญจขันธเปนอนัตตาหรือวาง  นี่มันเปนเพียงความรูสึกของจิต 
ซึ่งจะยึดถือบาง  ซึ่งถูกยึดถือบาง  ;  ทีนี้เมื่อทุก  ๆ  ขันธทั้ง  ๕  ขันธ  มันเปนธรรมชาติ 
ที่เปนอนัตตา  คือไมมีตัวตนที่จะเปนผูยึดถือ  และไมมีสิ่งที่จะถูกยึดถือ  และ 
ยึดถือได,  เพราะฉะนั้นจึงวาง  ความวางอยางนี้  มันเปนความรูสึกที่สุดเลย, 
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เปนความสะอาดที่สุดเลย.  เปนความสงบที่สุดเลย  ;  แลวบริสุทธิ์อยางยิ่งดวย,  
ไมมีอะไรจะบริสุทธิ์เทาความวาง  หรือวาสะอาดเทาความวาง  หรือวาสงบเทาความวาง  ;  
แลวก็พูดวา  “วาง”  คําเดียว  เลยกลายเปนพุทธภาวะทั้งหมดทั้งสิ้น. 

 
พวกที่เขามองเห็นแลวเขาก็พูดวา  พุทธะก็วาง  ธรรมะก็วาง  สังฆะ 

ก็วาง  ;  ถาพุทธะจริง  ธรรมะจริง  สังฆะจริง  นั้น  จะมีภาวะเปนวาง  ;  ถาไมอยางนั้น 
ก็ยังเปนวุน.  จิตที่ยังไมสะอาด  ไมสวาง  ไมสงบ  มันก็ยังวุน  ;  ถามันสะอาด 
สวาง  สงบ  มันจะวาง.  เมื่อพูดเปนสามคํา  ก็พูดวา  สะอาด  สวาง  สงบ  ;  ถาพูด 
เปนคําเดียว  ก็คือคําเดียววา  วาง. 

 
ใครเคยเห็นพระพุทธเจาวางบาง?  ใครเคยเห็นพระพุทธเจาชนิดนี้กันบาง?  

ไมมีใครเคยเห็น  เพราะวาจิตของบุคคลเหลานั้นกําลังวุน  กําลังมีตัวกู  มีของกู  ไมเคยวาง 
ตอเมื่อใดจิตมันวาง  จึงจะเห็นความวาง.  เมื่อจิตมันวุน  มันก็จะเห็นแตความวุน.  
ทีนี้ปุถุชนเรามีแตความวุนในจิต  จึงไมเห็นความวาง  ;  จึงไมเห็นพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  ซึ่งที่แทเปนความวาง. 

 
นี้พูดแตเคาเงื่อน  เพราะวาไมอาจจะพูดใหเขาใจไดในวันนี้  ;  พูดไดแต 

เพียงเคาเงื่อนสําหรับจะไปดูเอาเองเรื่อย  ๆ  ไป  และเจาใจไดในวันหนาวา  พุทธภาวะ 
คือความสะอาด  สวาง  สงบ.ที่สะอาด  สวาง  สงบ  แทจริงนั้นมีแตสุญญตา. 

 
 

๗.  พุทธเกษตร 
 
ทีนี้พุทธภาวะที่มีอยูในพระพุทธเจานั้น  มีอยูที่ไหน?  หรือจะถามไป 

อีกทีวา  พระพุทธเจาอยูที่ไหน?  เราจะเรียกวาพุทธเกษตร. 
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พุทธเกษตร  :  เกษตรนั้นแปลวา  ที่  หรือ  ที่นา  หรือทุงนา.  ศัพทวา 
เกษตรนั้นแปลวานา  ;  ภาษาบาลีวา  เขตต  ภาษาสันสกฤตวา  เกษตรแปลวาทุงนา,  
ทุงนาก็หมายความวาเปนสถานที่  ที่มีอะไรอยู  ที่เรียกวาเขตต  หรือเกษตร.  ทีนี้ 
พุทธเกษตร  คือเขตที่พระพุทธเจาทานอยูนั้น  อยูที่ไหน?  พอใชคําวาพุทธเกษตร 
คํานี้ก็ตองแบงเปนสองประเภทคือ  ภาษาคน  กับภาษาธรรม  อีกนั่นเอง. 

 
พุทธเกษตรในภาษาคนนี้  คัมภีรบางคัมภีรของฝายมหายาน  เขาวามันอยู 

ในสามหมื่นโลกธาตุ,  แตละโลกธาตุมีพุทธเกษตร  มีแดนที่พระพุทธเจาทานอยู  ;  
เชน  พุทธเกษตรนี้ก็มีแดนสุขาวดี  ที่พระพุทธเจา  อมิตาภะอยู.  นี้แปลวาในทุก ๆ 
โลกธาตุ  ซึ่งมีถึงสามหมื่นโลกธาตุนั้น  ลวนแตมีพุทธเกษตร,ที่พุทธเกษตรนั ้นมี 
พระพุทธเจา,  ถาพูดอยางบางลัทธิก็วา  มีมากองค  หลายสิบ  หลายรอยองค,  คลาย  ๆ
กับรอคิวที่จะแสดงตัวออกมาแกมนุษยโลก  ;  นี่เรียกวาพุทธเกษตร. 

 
นี่พูดภาษาเนื้อหนังรางกายไปเรื่อย  มันก็เปนแผนดิน  เปนโลก  เปนอะไร 

ไปเร่ือย  นี้เรียกวาพุทธเกษตร  ;  คนที่ไดยินไดฟงเมื่อชอบใจก็เชื่อ  และรับเอาไวทันที 
วาพุทธเกษตรอยูที่นั่นที่นี่  มีพระพุทธเจาอยางนั้นอยางนี้,  กระทั่งวาเราอยากจะไปเกิด 
ในพุทธเกษตรดวย.  นี่พุทธเกษตรในภาษาคน  ภาษาวัตถุ,  ถาพุทธเกษตรในภาษา 
ธรรมแลว  มันพูดไดงายกวานั้นมาก  คืออยูในจิตใจของเรา.  พุทธเกษตรนั้น 
คือนา  แผนดิน  ที่จะเปนที่เกิดของพระพุทธเจานั้น  มันอยูในจิตใจของเรา. 

 
พวกมหายานอยางจีน  จะเปนมหายานหรือไมเปนก็ไมแน  มีคําพูดประโยค 

หนึ่งวา  ในดวงจิตของเรา  มีพระพุทธเจาสามหมื่นองค  ในดวงจิตของเรามีพระพุทธเจา 
สามหมื่นองคอยางนี้  หลายคนคงกําลังคิดวา  บาแลวใชไหม?  คือพอไดยินวาในดวงจิต 
ของเรามีพระพุทธเจาสามหมื่นองคนี้  ก็จะคิดวาคนนี้มันบาแลว  ;  นี่ใครบาก็ลอง 
พิจารณาดู. 
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อันนี้จํานวนมันเทากันกับท่ีพูดเมื่อตะกี้นี้วา  มันมีอยูสามหมื่นโลกธาตุ 
ในโลกธาตุหนึ่ง  ๆ  ก็มีพระพุทธเจาองคหนึ่งนี้.  เดี๋ยวนี้คนนี้เขาพูดเสียวา  ในดวงจิต 
ของเรานี้  มีพระพุทธเจาอยูสามหมื่นองค  นี้หมายความวา  ที่วาสามหมื่นโลกธาตุนั ้น 
มันอยูในดวงจิต  ;  อะไร  ๆ  มันขึ้นอยูกับจิต  มันสําเร็จอยูที่จิต  ;  โลกธาตุทั้งหมด 
จึงอยูที่จิต  ;  ถาวาโลกธาตุอยูที่จิต  พระพุทธเจาที่ประจําอยูในโลกธาตุ  ก็ตองอยูใน 
จิตดวยนี่พูดกันอยาง  logic  ที่เขาพูดวา  ในจิตมีพระพุทธเจาสามหมื่นองคนี้ยอมใชได 
ในความหมายทางภาษาธรรม. 

 
ถาเขาใจอยางนั้นเราก็รวยกันใหญ  มีพระพุทธเจาอยูตั้งสามหมื ่นองคใน 

ดวงจิต  ไมตองเอามาแขวนใหรุงรังที่คอเพียง  ๔-๕  องค  ;  แลวก็ยังชวยอะไรไมได.  
พระพุทธเจาที่อยูขางนอก  จะอยูที่คอ  หรือวาอยูในโบถส  นี้ยังชวยอะไรไมได  ;  
ตองพระพุทธเจาที่อยูในจิตจึงจะชวยได  :  กลาวคือ  ความรู  หรือสติปญญา,  
หรือความสะอาด  สวาง  สงบ  ที่มีอยูในจิตใจของเรานั้น  เปนพระพุทธเจา 
และชวยเราได.  เดี๋ยวนี้เรามีพระพุทธเจาตั้งสามหมื่นองค  แลวจริง   ๆ แท  ๆ  ทั้งนั้น,  
แลวอยูในดวงจิตในจิตของเรา,แลวก็ปลอดภัยที่สุด  สบายที่สุด  นาจะพอใจที่สุด.  นี่จะ 
ตองรูจักกันวา  พระพุทธเจาอยูที่ไหนกัน  ในลักษณะอยางนี้  ที่เราเรียกวาพุทธเกษตร. 

 
คนอื่นเขาวาอยูที่โลกธาตุอื่น  ที่ไหนก็ไมรู  อยู  Universe  อันไหนก็ไมรู  ;  

เราวาอยูในจิต  ในจิตดวงเดียว  มีตั้งสามหมื่นองค  ฉะนั้นจิตของเราคือพุทธเกษตร 
เปนความจริง  ;  แตแลวก็กลายเปนสิ่งที่ไมรูจัก,  เมื่อไมรูจักก็ไมมีประโยชนอะไร. 

 
 
ขอใหทุกคนชวยกันทําดวงจิตดวงเดียวนี้ใหเปนที่อยูของพระพุทธเจา 

ถึงสามหมื่นองคกันตอไป,  เรียกวาเปนผูรูจักพุทธเกษตรในภาษาธรรม  ;  อยาเอา 
ตามภาษาคนกันเลย  มันลําบาก  ;  จะมีพระพุทธเจาองคหนึ่ง  เกิดในประเทศอินเดีย  
๒๕๐๐  ปมาแลว  เดี๋ยวนี้ก็นิพพานเสียแลว  ;  อยางนี้เสียเปรียบกันมาก  ในเมื่อ   
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คนหนึ่งเขามีพระพุทธเจาตั้งสามหมื่นองค  อยูในจิตของเขาตลอดเวลาเลย.  ใครจะ 
ไดเปรียบเสียเสียเปรียบกันกี่มากนอยก็ไปคํานวณดูเอง. 

 
นี่อยาเพอหาวา  คนนี้มันบาแลวเราอาจจะโงไปก็ได,  แลวอยาลืมวา 

คนโบราณเขาเกง  เขาพูดอะไรไวสําหรับใหเรากลายเปนคนโง.  ชวยจําเอาไวใหดี  ๆ  
อะไร  ๆ  ที่เราฟงไมออก  ฟงไมเขาใจนั้น  คือคําพูดที่เขาพูดไว  สําหรับใหเรากลายเปน 
คนโง,  สมนํ้าหนาเลย.  ระวังใหดี,  อะไรที่ดูไมออกฟงไมออก  ที่เขาเขียนไว 
พูดไวนั่นนะ  ใหถือวาเปนเรื่องที่เขาทําขึ้นไวอยางฉลาดที่สุด  ;  แตสําหรับมาทําใหเรา 
เปนคนโง  แทนที่วาเขาโง.  นี้มีนจะแกกันไดก็โดยที่วา  เราดูใหดี  แลวอยากลายเปน 
คนโง  ที่เขาหลอกใหโงได.  เราอยาไปยอมเปนคนโง  เราพยายามที่จะใหฉลาด,  จะพูด 
มาในแงไหน  จะพลิกอยางไรหรือหลอกกันอยางไร  ก็จะรูทันไวเสมอ  เทาที่ 
พูดมานี้เปนเรื่องพุทธเกษตร  เปนที่เกิดของพระพุทธเจา. 

 
 

๘.  พุทธคัพภ 
 
คําพูดตอไปท่ีอยากจะพูดคือ  พุทธคัพภ.  คัพภ  ก็คือครรภนั่นแหละ ,  

ครรภมารดานั่นแหละ  จะออกเสียงวาคัพภก็ได  -  พุทธคัพภ  หรือ  พุทธครรภ.  ครรภ 
หรือ  คัพภ  ที่เปนที่คลอด  ที่เกิดของพระพุทธเจานั้นอยูที่ไหน?  ทุกคนกําลังนึกวา 
อยูที่ทองของพระนางสิริมหามายา  จริงไหม?  กําลังนึกอยางนั้นใชไหม?  วาพุทธคัพภ 
พุทธครรภอยูที่ทองอยูที่มดลูก  ของพระนางสิริมหามายา  ;  ก็ถูก  แลวไมมีใครเถียง  ;  
แตวามันเปนภาษาคน  ไมใชภาษาธรรม.  ทองมารดานี้ก็ได  เปนมดลูกของแม  ;  
แตวาทองของธรรม  มันเปนมดลูกของธรรม.  มดลูกของธรรมมันอยูที่ไหน?  เมื่อ 
ไมรูจักธรรม  ไมเห็นธรรมแลว  ก็ไมมีวันที่จะเห็นวามันอยูที่ไหน.  ผูใดเห็นธรรม 
ผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม. 
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เดี๋ยวนี้ไมเห็นทั้งตถาคต  และไมเห็นทั้งธรรม  ไม รูวาธรรมอยูที่ไหน   ก็เลย 
ไมรูวาธรรมนั้นจะเปนมดลูกไดอยางไร,  ธรรมนั้นจะคลอดพระพุทธเจามาไดอยางไร  ;  
มันยิ่งมองไมเห็น  ไมเขาใจ,  หาวาบาอีกแลว.  ที่จริงธรรมนั่นแหละคือมดลูก  ที่จะ 
คลอดพระพุทธเจาพระองคจริงออกมา  ;  สวนคัพภหรือครรภของพระพุทธมารดานั้น 
เพียงแตจะคลอดกาย  หรือเปลือกของพระพุทธเจาออกมา  คือเด็กนอย  ๆ  ที่เปนเพียง 
เปลือก  หรือวาเปนภาชนะ  ที่จะใสพระพุทธเจาทีหลัง  มันคนละเรื่อง. 

 
พุทธคัพภนั้นไม ใชมดลูกของแม   แตพุทธคัพภนั้นเปนมดลูกขอ ง ธ ร รม 

ตองเห็นธรรม  ตองรูจักธรรม  แลวจึงจะรูวาธรรมนี้จะคลอดพระพุทธเจามาอยางไร.  
พุทธคัพภหรือพุทธครรภนั้นคือสุญญตาหรือความวาง  ;  ผูใดเห็นสุญญตาที่แทจริง 
ก็คือเรียกวาเห็นธรรมที่แทจริง  ;  สุญญตานั่นแหละคลอดพระพุทธเจามา.  
ธรรมะขนาดที่เห็นสุญญตา  คือไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ไมติดอยูที่นั่นที่นี่  ไมวิ่งไปวิ ่งมา 
ที่โนนที่นี่  ;  อยางนี้เปนภาวะของธรรมที่สูงสุด,  เปนลักษณะของธรรมที่สูงสุด  ;  
เราเรียกกันวา  ความวางก็ได  วานี้เปนสิ่งที่คลอดพระพุทธเจาออกมา.  พระพุทธเจา 
แทจริงคือความวาง  เหมือนที่วามาแลวเมื่อตะกี้นี้. 

 
พุทธภาวะที่แทจริงคือ  สุญญตา  ;  ฉะนั้นสุญญตาก็คลอดออกมาจาก 

สุญญตา  ซึ่งมันคลอดออกมาไดไมมีที่สิ้นสุด  พุทธคัพภ  คือพุทธครรภ  หรือวา 
มดลูกที่คลอดพระพุทธเจาอันแทจริงมานั้นคือ  สุญญตา  ;  ถามองเห็นก็เห็น 
มองไมเห็นก็ไมเห็น. 

 
 
ทีนี้จะพูดใหพอมองเห็นก็พูดวา  พุทธภาวะนั้นอยูที่ในจิตใจของสัตวนั ่นแหละ .  

สุญญตาธรรม  หรือธรรมชนิดไหน  ประเภทไหน  ก็อยูในจิตของสัตว  ;  เพราะวา 
ธรรมะจะตองมีที่ตั้ง  ที่อาศัย  ที่ปรากฏ  ;  มันก็คือจิตของสัตว.  จิตดวงใดเห็นธรรม 
นั้นก็คือ  จิตที่จะคลอดพระพุทธเจาออกมา  ;  ธรรมะคือพระพุทธเจา,  พระพุทธเจา 
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คือธรรมะ  โดยบทวา  :  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม”  ;  
ธรรมปรากฏในจิต  ที่อื่นปรากฏไมได.  ฉะนั้นพระพุทธเจาก็คลอดจากครรภในจิต 
ของบุคคล  ผูเห็นธรรมแลว  เปนจิตที่เห็นธรรมจริง  ๆ  แลวยังจะมีการคลอด  หรือ 
การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกวาพระพุทธเจาที่แทจริง.  ฉะนั้นพุทธคัพภที่วาสุญญตานั้น 
ก็กลายเปนมาอยูในจิตของบุคคลผูเห็นธรรม.  พระพุทธเจาคลอดที่นี่ไมใชคลอดจาก 
ทองของพระนางสิริมหามายา. 

 
ใครจะพูดวา  พระพุทธเจาคลอดจากพระครรภของพระนางสิริมหามายา 

ก็ใหเล็งไปยังพระกุมาร  ที่เปนเนื้อหนัง  ที่เปนเปลือกของพระพุทธเจา.  นั่นเปน 
พระพุทธคัพภ  หรือพุทธครรภ  ที่คลอดพระพุทธเจามาแลวเปนเด็กมาแลว  ยังไมเปน 
พระพุทธเจา  ;  ตอเมื่อไรจิตนั้นเปนที่เกิด  ที่ปรากฏ  ที่ตั้งแหงธรรม  คือการ 
ตรัสรู  เมื่อนั้นมันก็คลอดพระพุทธเจาออกมา.  พอพระพุทธเจาคลอดจากพระครรภ 
ของพระมารดานั้น  ก็เปนอีกชนิดหนึ่งแลวก็ยังไมเปนพระพุทธเจาดวย  ;  จะเปนตอ 
เมื่อพระพุทธเจาที่เปนธรรม  เปนนามธรรม.  กระทั่งเปนอสังขตธรรม  คือสัจจธรรม 
หรือสุญญตาธรรมนี้  มันเปนอสังเขตธรรมปรากฏในจิตนั้น  จึงจะประสูตรพระพุทธเจา 
ออกมาอีกทีหนึ่ง  ;  และนั้นจิตนั้นจึงไดชื่อวาผูประสูตร  หรือวาเปนมดลูก  เปนคัพภ 
เปนครรภ  ที่จะคลอดพระพุทธเจาพระองคจริงออกมา. 

เอาละเดี๋ยวนี้  วันนี้เราสมมตุวาเปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ  ;  ใครอยาก 
จะพูดวา  คลอดจากพระครรภของพระนางสิริมหามายาก็ได.  แตอาตมาอยากจะมองให 
ลึกกวานั้น  :  มองแตที่สิ่งเดียวคือการตรัสรู  มองอยางนี้ก็เปนการคลอดออกจาก 
ครรภ  คือจิตที่เปนธรรม. 

 
๙.  พุทธคุรุ  และคุรุฐานียะ 

ทีนี้จะพูดโดยหัวขออยางอื่นตอไปอีกวา  พุทธคุรุ.  คุรุ  แปลวา  ครู  ;  
พุทธคุรุแปลวา  ครูของพระพุทธเจา.  อะไรเปนครูของพระพุทธเจา?  ทานทั้งหลาย 
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ก็คงจะนึกถึงครูชื่อวิศวามิตร  ผูสอนหนังสือใหพระสิทธัตถะกุมาร,  อาฬารดาบส 
อุทกดาบส  ผูสอนฌาน  สอนสมาบัติใหแกโพธิสัตวสิทธัตถะ  ;  ลวนแตเปนครูของ 
พระพุทธเจาทั้งนั้น.  นี้เปนครูบุคคล  ;  พระสิทธัตถะก็ยังไมเปนพระพุทธเจา  ยังเปน 
เพียงเนื้อหนังที่เปนเปลือกของพระพุทธเจา  ก็เลยไดครูที่เปนเนื้อหนัง  ที่เปน 
บุคคล  ก็เลยสอนหนังสือ  ก  ข  ก  กา  สอนวิชา  สอนฌาน  สอนอะไรไปตามเรื ่อง .  
นี้เปนครูชนิดที่เปนบุคคล  เปนเจาลัทธิ  ที่มีอยู  ในสมัยนั้น  ที่ชวนใหนาศึกษา  ก็เขาไป 
ศึกษาดวย  ;  แตทุกคนก็ปกใจมั่นลงไปวา  ครูของพระพุทธเจาคือ  อาฬารดาบส 
อุทกดาบส  เปนตน  ;  นั่นนะมองกันแตในทางวัตถุ  หรือทางเนื้อหนังก็เปนไป 
อยางนั้น. 

 
 
ขอใหมองอยางที่  ๒  สวนที่  ๒  คือมองกันในทางธรรม.  ทางภาษาธรรม 

หรือทางภาษาวิญญาณตอไปอีก  เพราะแตวาเรื่องทางวัตถุยังไมหมด  ;  ครูที่เปนคน  ๆ  
ของพระพุทธเจา  เมื่อกอนเปนพระพุทธเจานั้นมี  อาฬารดาบสเปนตน.  แตอาตมายัง 
อยากที่จะพูดวา  ธรรมชาติที่แวดลอมพระพุทธเจานั้นเปนครูของทาน,  ธรรมชาติ 
ตาง  ๆ  ที่แวดลอมบุคคลอยูนั้น  มันทําใหคนฉลาดขึ้นทุกวัน.  พระพุทธเจาทานมี 
อุปนิสัยพิเศษ  วิเศษมาก  ;  ดังนั้นทานจึงสามารถรับเอาความรูจักธรรมชาติที่แวด 
ลอมตัวทานไดงาย  แลวก็มากกวาที่คนดวยกันจะสอนให  ;  หรือพูดลงไปตรง  ๆ  วา 
พระพุทธเจาทานเรียนจากธรรมชาติ  มากกวาที่จะเรียนจากครูที่เปนคน  ๆ,  และ 
ธรรมชาติแหงจิตใจของทานเองก็พิเศษดวย. 

 
 
มีเรื่องดังที่วา  ทานเคยพบความรูสึก  ชนิดที่เรียกวา  ปฐมฌานตั้งแตเมื่อยัง 

เปนพระกุมารเล็ก  ๆ ที่ใตตนหวาตอนแรกนาขวัญก็เปนได  ;  ลวนแตเปนสิ่งที่เรียนเอาจาก 
ธรรมชาติ  และธรรมชาติในภายในของทาน  มันก็พิเศษ  หรือวิเศษอยูแลว  ;  อยางนี้ 
ไมใชคนผูใดมาสอนทาน.  การที่ไปเรียนกับ  อาฬารดาบส  อุทกดาบสนั้น  เปนเรื่อง 
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เพอเจออะไรก็ได  ;  เพราะวาเรียนจากคน  ;  ที่มันจริงกวานั้นคือเรียนจากธรรมชาติ.  
เมื่อเรียนจากธรรมชาติ  ทานก็ตองใชครูพิเศษอีกคนหนึ่ง  ชื่อวา  คลํา  หรือคนควา  ;  
ฉะนั้น  ครูของทานที่แทจริงชื่อวานายคลํา  หรือนายคนควา.  ทานทําอยางนี้มา 
ตั้งแตเล็กแตนอย  จนกระทั่งออกผนวช.  และจนกระทั่งผนวชแลวทานก็คลําเรื่อย. 

 
อาฬารดาบส  อุทกดาบส  จะสอนทานเทาไร  ทานก็ไมเห็นดวย   ทาน 

ก็ตองคลําตอไป  ;  ฉะนั้นครูของทานชื่อวา  นายคลํา  เปนไปตามกฎเกณฑของอิทัป 
ปจจยตา  จนในที่สุด  ทานคลําพบตัวอิทัปปจจยตา  คือปฏิจจสมุปบาท  ;  ซึ่งตอมา 
ทานตรัสวา  :  “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นเห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้น 
เห็นเรา”  นี้ทานคลําจนพบ  อิทัปปจจยตา  หรือ  ปฏิจจสมุปบาท  โดยวิธีการของ 
อิทัปปจจยตา.  เรื่องนี้พูดมาแลวโดยละเอียดในการบรรยายวันเสารครั้งกอน  ๆ. 

 
อาจารยที่แทจริงของพระองคกลับช่ือวานายคลํา  แลวไมมีตัวตนเปนบุคคล ,  

เปนความพยายามที่จะเขาถึงธรรมชาติ  ตามวิธีของธรรมชาติ  ที่เรียกวา  อิทัปปจจยตา   ;  
ในฐานะที่เปนปรากฏการณ  เปนทุกข  เปนอะไรอยู  นี้ก็มี,  ในฐานะที่เปนกฎ  ที่มี 
อํานาจบังคับสิ่งตาง  ๆ  ใหเปนไป  ในลักษณะอยางนี้ก็มี.  นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจาทาน 
คลําพบ  แลวก็โดยกฎเกณฑของสิ่งนั้นเอง  จึงถือวาพระพุทธเจาทานมีครูชื่อนายคลํา,  
คือ  คนควาปรากฏการณอะไรตาง  ๆ  จนพบจุดสําคัญที่สุด  ไดแกกฎเกณฑของ 
ความทุกข  และความที่สัตวทั้งหลายจะตองเปนไปตามกฎเกณฑอันนี้  ;  นี้คือครู 
ของทาน  พุทธคุรุ  แปลวาครูของพระพุทธเจาคือสิ่งนี้  ;  แลวก็มีอีกคําหนึ่งที่เนื่องกัน 
คือคําวาพุทธคุรุฐานียะ. 

 
พุทธคุรุฐานียะ  แปลวาสิ่งที่เปนที่ตั้งแหงความเคารพของทาน.  ถาม 

ขึ้นเฉย  ๆ  ดัง  ๆวา  พระพุทธเจาเคารพอะไร?  บางคนอาจจะงงจนนึกไมเห็น 
นึกไมออก.  แตพระพุทธเจาทานตรัสเองวา  :  พระพุทธเจาทุก  ๆ  พระองคเคารพ 
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พระธรรม  :  เย  จ  พุทธธา  อตีตา,  เย  จ  พุทฺธา  อนาคตา,ปจฺจุปฺปนฺนา  จ  เย 
พุทฺธา,  สพฺเพ  สทฺธมฺมครุโน,  ตรัสเปนคํากลอนไวอยางนี้วา  พระพุทธเจาทั้งหลาย 
ในอดีตเหลาใดพระพุทธเจาทั้งหลายในอนาคตเหลาใดพระพุทธเจาทั้งหลายในปจจุบัน 
เหลาใด  ทุกองคเคารพพระธรรม. 

 
มีนักเลงดีตั้งปญหาแยงขึ้นมาวา  ที่วา  เย  จ  ปจฺจุปฺปนฺนา  จ  เย  พุทฺธา  – 

พระพุทธเจาทั้งหลายเหลาใดเปนปจจุบัน  ;  เขาวาเปนไปไมได  ;  เพราะวาคนนี้ 
เขานึกถึงแต  พระพุทธเจาองคนี้  จึงวาไมมีหลายองค  เลยไมมีคําวาพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเปนปจจุบัน  แตพวกมหายานเขาวา  ในสามหมื่นโลกธาตุมีพระพุทธเจาทุก 
โลกธาตุ  ทั้งในปจจุบันดวย  ;  ฉะนั้นอยางนอยในปจจุบันนี้  มีพระพุทธเจาสามหมื่นองค 
ตามความคิดของพวกมหายาน. 

 
เอาละ  เรื่องนี้ไมตองเถียงกัน  ขอใหยุติ,  เปนอันวา  พระพุทธเจาเทาไร 

ก็ตาม  ที่ไหนก็ตาม  เวลาไหนก็ตามทุกองคเคารพพระธรรม.  พระธรรมนั้นคืออะไร?  
พูดอยางเอาเปรียบหนอยก็วา  พระธรรมนั้นคือสิ่งที่คลอดพระพุทธเจาออกมาเหมือน 
ที่วาเมื่อตะกี้นี้  ;  แลวทําไมจะไมใหพระพุทธเจาเคารพพระธรรม.  แตคําพูดมีอยู 
สองความหมาย  :  ที่วาพระพุทธเจาเคารพพระธรรม  นี้ก็พูดภาษาคน  ;  หมายถึง 
พระพุทธเจาเคารพระเบียบ  หรือธรรมวินัยท่ีพระองคตรัสรู  พระองคตรัสรูธรรมวินัย 
แลว  ทรงสอนสาวกทั้งหลาย  พระองคเองก็เคารพธรรมวินัยนั้น  นี้เรียกวาพูดกัน 
อยางภาษาคนพูด. 

 
ถาพูดอยางภาษาธรรมที่ไมเห็นตัว  ที่ละเอียดไปกวานั้น  ;  พระพุทธเจา 

ทานเคารพพระธรรม  ในฐานะที่เปนตัวกฎ  ตัวพระเจา,  พระธรรมในฐานะที่เปน 
ตัวพระเจา  ที่เปนกฎเหนือสิ่งทั้งปวงนั้น.  ธรรมะในฐานะที่เปนระเบียบ  คือระเบียบ 
แบบแผน  นี้ก็มี.  ธรรมะในฐานะที่เปนพระเจา  ก็มี. 
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คําวา  พระเจา  ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีอํานาจทําใหสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น,  
สิ่งที่มีอํานาจทําใหสิ่งทั้งหลายตั้งอยูได  และเปนไปตามเหตุตามปจจัย  ก็พระเจานั่นแหละ 
คือสิ่งที่มีอํานาจเหนือสิ่งใด  มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  ;  ภาษาฝร่ังเขาเรียกวา  God 
หมายถึงพระเจา.  แลวเขาเลยถามเราวา  ในพวกพุทธนี่มี  God  ไหม?  บอกวามีซิ  ;  
แตเราหดเสียงสั้นเปน  กฎ  เปน  ฏ  สะกด  ก็แปลวา  กฎ  กฎนี้คือ  God  ของพวกทาน  ;  
เพราะวากฎนี้มีอํานาจสรางสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  บันดาลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยูในที่ทุกหน 
ทุกแหง  กฎนี้คือธรรม  คือพระธรรม,  คือธรรมในลักษณะที่เปนกฎ  แลวเปน  
อสังขตธรรมดวย. 

 
มันจึงเปนการสมควรแลว  เปนสิ่งสมควรแลวที่พระพุทธเจาทั้งหลายทุก 

พระองคจะตองเคารพธรรม  ในฐานะที่เปนกฎ  รวมทั้งกฎที่ทําใหพระพุทธเจาเกิดขึ ้น 
ในโลก,  หรือวาทําใหพระพุทธเจาอยูตลอดอนันตกาล,  หรือวาจะทําใหรางกายของ 
พระพุทธเจาตองแตกดับไป  เหมือนกับรางกายของคนทั้งหลาย.  กฎนี้คือธรรม  ธรรมนี้ 
คือกฎ  ;  ฉะนั้นพระพุทธเจาทุกพระองคก็เคารพธรรม  นี้ถูกแลว  ดังนั้นคุรุฐานียะ 
ของพระพุทธเจาทุกพระองค  คือพระธรรม,  พระธรรมเปนคุรุฐานียะของพระพุทธเจา 
ทุกพระองค  ;  จะมองกันในแงไหนก็เปนคุรุฐานียะของพระพุทธเจาทุกพระองค  ;  
และพระพุทธเจาก็ไดตรัสไวเองวา  พระพุทธเจาทั้งหลายเคารพพระธรรม.  นี้เรา 
เรียกวาครู  หรือเรียกวา  ที่เคารพของพระพุทธเจา. 

 
๑๐.  พุทธจิต 

 
ทีนี้  อยากจะพูดเสียใหหมด  ไมตองพูดหลายหนวา  จะมีสิ่งที่ควรจะตั ้ง 

ขอสังเกตศึกษาวา  พุทธจิต.  พุทธจิต  แปลวา  จิตของพระพุทธเจา  ;  นี่ฟง 
ไมดีจะเลอะหมด  เราพบวาเรื่องจิตนี้ก็เปนสิ่งที่ยุงยากสับสนอยูมากแลว  ;  พระพุทธเจา 
มีจิต  ;  แลวตองพูดกันอยางภาษาคน  คนทุกคนมีจิต  พระพุทธเจาในฐานะที่เปน 
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บุคคลคนหนึ่ง  ก็ตองมีจิต,  จะเปนเรื่องสมมตบัญญัติตามภาษาคนวา  พระสิทธัตถะ 
ที ่เปนพระพุทธเจาแลว  ก็มีจิต  จิตของทาน  สะอาด  สวาง  สงบ  จิตของทาน 
มีลักษณะ  สะอาด  สวาง  สงบ,  คือวาความสะอาด  สวาง  สงบ  นั้นเปนตัวจิต 
ของทาน  ;  แลวแตเราจะใหความหมายของคําวาจิต  ในลักษณะอยางไร. 

 
ถาจิตเปนเพียงความรูสึกคิดนึก  มันก็คือความสะอาด  สวาง  สงบ  ถาวา 

จิตเปนตัวตั้งตัวตียืนโรงเสียเอง  ตัวความสะอาด  สวาง  สงบ  นั้นแหละเปนจิต .  
ทีนี้อยาลืมวา  เมื่อตะกี้พูดวา  ความสะอาด  สวาง  สงบนั้น  สรุปรวมลงที่ส ุญญตา 
คือวาง,  วางที่ถูกตองนั้นจึงจะสะอาด  จึงจะสวาง  จึงจะสงบ.  ฉะนั้น  สุญญตา 
นั่นแหละคือจิตของพระพุทธเจา  นี้เปนความหมายทางภาษาธรรม. 

 
 
ถาวาความหมายทางภาษาคน  พระพุทธเจามีจิตเมตตากรุณา  มีจิต  

อดกลั้น  อดทน  มีจิตที่มีปญญา  มีสะอาดอะไรนี้,  นี้พูดอยางภาษาคน  อยางที่ 
เราไดยินไดฟงวา  พระพุทธเจามีจิตสม่ําเสมอในสัตวทั้งหลายทั้งปวง.  ในพระราหุล 
ซึ่งเปนพระโอรสของทาน  ทานรูสึกอยางไร  ทานก็รูสึกในพระเทวทัต  ที่เป นศัตรู 
ของทานอยางนั้น  ;  อยางนี้ก็พูดภาษาคนทั้งนั้น  หรือวาชางนาฬาคีรี  ที่มาทําให 
ทานกลัว  ทานก็มีความรูสึก  เหมือนกันกับรูสึกในพระราหุลอยางนี้.  เอาซิ  นี่มันเปน 
ภาษาชาวบาน  ภาษาคนทั้งนั้นแตก็แสดงถึงจิตของพระพุทธเจา  อยางสูงสุดแลว. 

 
 
ถาจิตในภาษาธรรมแท  ๆ  ก็คือ  สุญญตา  ;  เมื่อไมมีเรื่องที่จะตองคิด 

ตองนึก  ตองทําอะไร  พระพุทธเจาหรือพระอรหันต  ยอมอยูดวยสุญญตาวิหาร.  
วิหารแปลวาธรรมเปนเครื่องอยู  คือทานมีความอยู  -คืออยูแหงจิตนั้น  ดวยสุญญตา  ;  
ฉะนั้น  สุญญตาเปนจิตของทาน  ในฐานะเปนพื้นฐาน  ;  คือถามีอะไรมาเปนเรื่องที่ 
ตองทํา  ตองคิด  ตองนึก  นั้น  มันก็เขามาแทรกแซงในบางโอกาสเทานั้น  สุญญตา   
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ก็ยังอยูเปน  base  เปน  substratum  อยูขางใตอยูตลอดเวลา  จิตของทานเปนสุญญตา 
สวนที่จะมีความคิดนึก  มีหนาที่ทําการงานนั้น  มันก็มาแทรกขางบนชั่วขณะ  ๆ  เปน 
ขณะไป  ๆ   ;  แตแลวก็ไมสามารถทําลายภาวะแหงสุญญตา  ซึ่งเปนพื้นฐานแหงจิตได  ;  
ดังนั้นจึงจะถือวา  จิตแทจริงของพระพุทธเจาคือสุญญตา  ที่สะอาด  สวาง  สงบ 
ถึงที่สุด  นี้เรียกวาเราดูกันที่จิต  จนจะเรียกวาจิตของพระพุทธเจาเปนอยางไรได. 

 
๑๑.  พุทธญาณ 

 
ทีนี้  ดูตอไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันอีก  ก็คือ  ญาณ,  พุทธญาณ.  ญาณ 

แปลวา  ความรู  พุทธญาณ  แปลวาญาณของพระพุทธเจา.  ในบรรดาญาณทั้งหลาย 
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคครวบรวมมาไวทั้งหมด  ใหเห็นวามีอยู  ๗๓  ญาณดวยกัน,  ที่เปน 
ความรูทั้งหลายทั้งหมด  มีอยู  ๗๓  ญาณดวยกัน  ทีนี้มันก็มีอยูเพียง  ๖  ญาณ  เทานั้น 
ที่เปนญาณสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ  สําหรับสาวกทั้งหลายมีไมได  ;  สาวก 
ทั้งหลายก็มีไดแตเพียง  ๖๗  ญาณที่เหลือ. 

 
ในบรรดาญาณทั้งหมด  ๗๓  ญาณนั้นมีทั่วไปแกพระพุทธเจา,  มีอยู  ๖  

ญาณ  เทานั้นที่สาวกมีไมได  ที่เรียกวา  สตฺตอาสยานุสย  -คือญาณที่สําหรับใหรู 
อัชฌาสัย  อุปนิสัยแหงสัตวทั้งหลายทั้งปวง  นี้พระสาวกไมจําเปนจะตองใชญาณนี้  จึงไมมี.  
ยมกปาฏิหาริยญาณ  -ญาณสําหรับแสดงยมกปาฎิหาริย  นี้พระสาวกทั้งหลายไมมีหนาที่  ;  
ฉะนั้นจึงไมตองมีญาณนี้.  มหากรุณาสมาปตฺติญาณ  –คือสมาบัติมีมหากรุณาเปน 
ตัวสมาบัติ  ;  อยางนี้พระสาวกไมตองมี  ;  เพราะวาพระสาวกไมมีสิ่งที่เรียกวา 
มหากรุณา.  ญาณที่วา  สทฺธมฺมิกาณ  นี้มีแตพระพุทธเจา  พระสาวกไมมี 
สัทธัมมิกญาณ.  ญาณที่เรียกวา  สพฺพฺุตญาณ,  รูพรอม,  และญาณที่เรียกวา  
อนาวรณญาณ  -คือญาณที่มีอะไรสะกัดกั้นไมได  นี้ก็มีแตของพระพุทธเจา.  ทั้ง  ๖  
ญาณนี้มีเฉพาะแตพระพุทธเจา  ไมมีแกพระสาวกในบรรดาญาณทั้งหลาย  ๗๓  ญาณ. 
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ญาณเบื้องตน  สัมมสนญาณ  เห็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  จนกระทั่ง 
เห็นอะไรตาง  ๆ  จนกระทั่งญาณเปนที่สิ้นแหงอาสวะนี้  พระสาวกก็มีไดเหมือนกับ 
พระพุทธเจา  ;  เวนเสียแต  ๖  ญาณนี้เทานั้นที่พระสาวกไมมี.  ดังนั้นเราจึงถือวา  
๖  ญาณนี้เปนญาณพิเศษเฉพาะพระพุทธเจา.  พุทธญาณโดยตรงมีเทานี้  ;  นอกนั้น 
เสมอกันแกพระสาวก  และแกพระพุทธเจา. 

 
เมื่อตองการใหระบุพุทธญาณ  เราจะระบุญาณทั้ง  ๖  นี้วาเปนญาณเฉพาะ 

พระพุทธเจา  และใชคําวา  พุทธญาณ  ;  จะเล็งถึงแตญาณที่มีไวเฉพาะพระพุทธเจา 
ก็คือมี  ๖  ญาณนี้  :  ญาณสําหรับใหรูอัชฌาสัย  นิสัยของสัตวทั้งปวง,  ญาณให 
แสดงยมกปาฏิหาริยได,  ญาณใหมีมหากรุณาสมบัติ,  และญาณสัพพัญู,  แลวก็ 
ญาณ  อนาวร,  อนาวรแปลวาไมมีอะไรกระทบกระทั่ง  หรือสะกัดกั้นได.  เมื่อเรา 
รูจักพุทธญาณดีขึ้นทั้งหมดนี้ก็ทําใหเรารูจักพระพุทธจริยาดีขึ้น. 

 
๑๒.  พระพุทธบัญญัติ 

เอาละเหลือเวลาอีกนิดหนึ่ง  ก็อยากจะพูดถึงพระพุทธบัญญัติ  พระพุทธ 
บัญญัติอยาเขาใจวาเปนเพียงวินัย  ;  พุทธบัญญัติจะหมายถึงทั้งธรรมและวินัย.  
ธรรมและวินัย  เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทานบัญญัติ.  เดี๋ยวนี้มักจะพูด  หรือสอนกัน 
ในโรงเรียนวา  บัญญัตินั้นเปนวินัย.  ถูกแลว  บัญญัติก็เปนวินัย  ;  แตที่ไมใชวินัย 
พระพุทธเจาทานก็บัญญัติ  เห็นไดจากพระพุทธภาษิตที่วา  ปุพฺเพ  จาหํ  ภิกฺขเว 
เอตรหิ  จ  ทุกฺขฺเจว  ปฺาเปมิ  ทุกฺขสฺส  จ  นิโรธํ  -ซึ่งแปลวา  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย 
ในกาลกอนก็ดี  ในปจจุบันนี้ก็ดี  เราบัญญัติ,  ปฺาเปมิ  -เราบัญญัติเฉพาะ 
เรื่องทุกข  กับเรื่องความดับแหงทุกขเทานั้น.  พุทธบัญญัติมีแตเรื่องทุกข  กับความ 
ดับแหงทุกขเทานั้น,  วินัยนี้มันเปนสวนนอยสวนหนึ่งของการบัญญัติ  เรื่องเกี่ยวกับ 
ความดับทุกข.  การดับทุกขสวนใหญมันขึ้นอยูกันธรรมะ  ;  เพราะฉะนั้นทั้งธรรมะ 
ทั้งวินัย  เปนสิ่งที่พระพุทธองคทรงบัญญัติ  หรือแตงตั้งขึ้น.  บัญญัติแปลวาแตงตั้งขึ้น. 
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เดี๋ยวนี้เรามีคําที่ทําใหแยกธรรมวินัยกันวา  วินัยเปนสิ่งที่พระพุทธองคบัญญัติ,  
ธรรมเปนสิ่งที่พระพุทธองคทรงแสดง.  อยาลืมวาทั้งบัญญัติ  ทั้งแสดง  ในความหมายนั้น 
ก็คือคําวา  “แตงตั้ง”  ในคําที่วา  เราบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข  กับความดับทุกขเทานั้น.  
คําวา  พุทธบัญญัติ  คืออะไร  ;  อยาไปพูดตามที่เขาพูดกันในโรงเรียนวา  พุทธบัญญัติ 
คือการบัญญัติทางวินัย,  หรือตัววินัยคือพุทธบัญญัติ  ;  เราตองหมายถึงธรรมะดวย. 

 
 
ทีนี้ถาอยากจะใชคําวา  วินัย  ก็ขอใหนึกถึงคําวา  วินัยอีกคําหนึ่ง  ซึ่งไมใช 

วินัยในปาติโมกข.  วินัยนั้นแปลวาเครื่องนําสัตวออกไปอยางวิเศษ,  วินัยนั้น 
แปลวาเครื่องนําสัตวทั้งหลายทั้งปวง  ออกไปเสียจากวัฏฏสงสาร  ;  นั่นคือวินัย.  
พระพุทธเจาเปน  เวเนยฺยโก  -เปนผูมีวินัย  คือผูนําสัตวทั้งหลายออกไปเสียจาก 
วัฏฏสงสาร.  วินัยอยางนั้นก็กลายเปนวานําออกไปเสียจากวัฏฏสงสาร  ;  เพราะฉะนั้น 
วินัยนั้นไมใชวินัยปาติโมกข  ไมใชวินัยศีล  ;  มันเปนธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะนําสัตว 
ออกไปจากวัฏฏสงสาร. 

 
 
เมื่อเปนอยางนี้เราก็กลาวไดทันที่วา  พุทธบัญญัติ  นั้นคือ  การบัญญัติ 

กฎเกณฑ  หรือวิธีปฏิบัติ  ที่จะนําสัตวใหพนจากความทุกข.  ที่เราไดยินไดฟงมาอีก 
อันหนึ่งก็คือวา  :  สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  –การไมทําบาปทั้งปวง  ;  กุสลสฺสูปสมฺปทา  
-ทํากุศลใหถึงพรอม,  สจิตฺตปริโยทปนํ  –การทําจิตใหบริสุทธิ์  ;  เอตํ  พุทฺธานสาสนํ- 
นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.  นี้คือบัญญัติ.  พุทธบัญญัติของ 
พระพุทธเจาทุกพระองค,  ไมใชเฉพาะแตวินัย  ;  เราใชคําวาบัญญัติกันเสียให 
ถูกตอง.  ถาอยากจะใชคําวา วินัย ก็เขาใจความหมายของคํา  ๆ  นี้ใหหมดจดสิ้นเชิง ,  
อยาเอามาแตเพียงเอกเทศ.  เปนอันไดความวา  พุทธบัญญัตินั้น  คือ  เรื่องทุกข 
กับเรื่องความดับทุกข  เทานั้น. 
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๑๓.  พุทธอนุสาสนี 
 
เมื่อพูดถึงบัญญัติแลว  ก็พูดมาถึง,  พุทธอนุสาสนี  หรือพุทธพหุลา- 

นุสาสนีก็ได  ;  พุทธอนุสาสนีแปลวาคําสั่งสอน  คําพร่ําสอน,  คํานี้ตองแปลวา 
พร่ําสอน.  คําพร่ําสอนอยูตลอดเวลานี้เรียกวาอนุสาสนีของพระพุทธเจา,  หรือ 
วาพุทธพหุลานุสาสนี  -คําสั่งสอนที่มากที่สุด  คําที่พร่ําสอนมากที่สุด,  ขอน้ีไดแก 
เรื่องอนิจจัง  และอนัตตา  ที่สวดอยูทุกวัน  :  รูปง  อนิจจัง,  เวทนา  อนิจจา,  
สัญญา  อนิจจา,  สังขารา  อนิจจา,  วิญญาณัง  อนิจจัง,  รูปง  อนัตตา,  
เวทนา  อนัตตา,  สัญญา  อนัตตา,  สังขารา  อนัตตา,  วิญญาณัง  อนัตตา,  
สัพเพ  สังขารา  อนิจจา,  สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา.  นี่จําไวใหดี  ๑๐  คํานี้คือ 
พลุลานุสาสนี  ;  เรื่องอื่น  ๆ  มันจะไมชื่อวาพหุลานุสาสนี. 

 
พระพุทธเจาของเราทรงสอนเรามากที่สุดคือเรื่องนี้  เร่ืองเบญจขันธเปน 

อนิจจัง,  เบญจขันธเปนอนัตตา.  สรุปความแลว  สังขารทั้งหลายเปนอนิจจัง,  
ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา.  สิ่งที่มีเหตุปจจัยปรุงแตงทั้งหลายเปนอนิจจัง,  สิ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวง  ทั้งที่ปจจัยปรุงแตง  และปจจัยมิไดปรุงแตงนั้นเปนอนัตตา  ;  สอง 
ประโยคนี ้เทานั ้น  มีเพียงสองประโยคนี้เทานั ้น  ที่เปนพหุลานุสาสนี  หรือพุทธ 
อนุสาสนี.  พุทธานุสาสนีคืออยางนี้  ;  วาสังขารไมเที่ยง  ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา.  
ขอใหชวยเอาใจใสมากเปนพิเศษอยาละเลย  ;  เทาที่สวดอยูทุก  ๆ  วันก็ขอใหพยายาม 
ทําความเขาใจดวย. 

 
๑๔  พุทธหฤทัย 

คําสุดทายที่จะพูดกันในวันนี้คือ  พุทธหฤทัย.  ก็อยากจะพูดใหชัดวา 
พุทธธรรมหฤทัย  ;  ธรรมหฤทัย  ก็แปลวา  หัวใจแหงธรรม.  พุทธธรรมมหฤทัย 
ก็คือ  หัวใจแหงธรรมของพระพุทธเจา.  คําวาหัวใจ  นี้ก็ตองอธิบายแลว  ;  มัน 
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เปนจุดศูนยกลางของทั้งหมด  เรียกวาหัวใจ.  ธรรมหฤทัยก็แปลวาหัวใจแหงธรรม,  
พุทธธรรมหฤทัย  ก็แปลวาหัวใจแหงธรรม  ของพระพุทธเจา  ;  คําสรุปธรรมะของ 
พระพุทธเจา  ทั้งในสวนปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  หรืออะไรก็ตาม  สรุปอยูในประโยค 
เพียงประโยคเดียววา  :  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย  -ธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
อันใคร  ๆ  ไมควรยึดมั่นถือมั่น.  นี่คือพุทธธรรมมหฤทัย  คือหัวใจแหงพระธรรมของ 
พระพุทธเจา.  แลวก็เปนหัวใจของพระพุทธเจาเองดวย. 

 
 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  นี้เปนหัวใจปริยัติ  ;   

ถาเรียนตองเรียนใหรูเรื่องนี้.  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  นี้เปน 
หัวใจปฏิบัติ  ;  ถาปฏิบัติตองปฏิบัติอยางนี้.  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  ไมควรยึดมั่น 
ถือมั่น  นี้เปนหัวใจของปฏิเวธ  คือ  ไดผลมา  เปนมรรค  ผล  นิพพาน  ก็ไดผล 
มาเปนความไมยึดมั่นถือมั่น  อยางนี้.  ฉะนั้นจึงถือวา  ปริยัติธรรมก็ดี  ปฏิปตติธรรม 
ก็ดี  ปฏิเวธธรรมก็ดี  มีหัวใจเปนประโยคเดียวกันวา  “ไมยึดมั่นถือมั่น”  ที่เปนประโยค 
บาลีวา  :  “สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิ  เวสาย”  -ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  อันใคร  ๆ   
ไมควรยึดมั่นถือมั่น.  นี้เรียกวาพุทธธรรมมหฤทัย  หัวใจพระธรรมก็เปนอยางนี้,  
หัวใจพระพุทธเจาก็เปนอยางนี้,  หัวใจพระสงฆแทจริงก็เปนอยางนี้  ;  จึงควรจะถือวา 
มันเปนหัวใจ  หัวใจที่ควรเอาใจใส. 

 
 
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่ลวนแตแสดงใหเห็นพระพุทธจริยา,  แลวแสดงใหเห็น 

พรอมกันไปในทันทีวา  :  พระพุทธเจาทานเปนอะไร  ในทุกแงทุกมุม  ในพุทธจริยา 
ของทาน  ;  แลวทุก  ๆ  หัวขอมีความหมายแยกเปนสองฝาย  สําหรับสอนศีลธรรม 
แกคนชาวบานธรรมดา  ก็เรียกวาในภาษาคน  ;  แสดงวัตถุ  แสดงเนื้อหนังรางกาย 
หรือวัตถุธรรมเปนหลัก.  ถาเปนเรื่องที่เปนนามธรรม  ก็แสดงดวยภาษาธรรม,  
ไมเกี่ยวกับวัตถุ  ไมเกี่ยวกับรางกาย  ;  เกี่ยวกับความจริง  หรือเนื้อใน  ที่อาศัยอยู   
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๙ ๒๙๘

ในวัตถุ  หรือรางกายนั้น  ๆ  เชนพระพุทธเจาภาษาคน  ก็คือองคของทานที่เปนเนื ้อ 
เปนหนัง  คลอดจากครรภพระมารดา.  พระพุทธเจาองคจริงนั้นคือ  ธรรมหฤทัย 
หรือธรรมะนี้  มันคลอดจากธรรม  ;  ไมไดคลอดจากพระครรภมารดา  เปนสองชั้น 
อยางนี้อยู. 

 
วันนี้เราจะทําวิสาขบูชา  ก็ขอใหพยายามทําใหสุดความสามารถ  ในการที ่จะ 

รูจักพระพุทธเจาพระองคจริง  ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  เพื่อใหการทําวิสาขบูชา 
มีความหมายดีกวาปที่แลว. 

 
อาตมาอุตสาหทนพูดยืดยาวนี้  ก็ดวยหวังวาการทําวิสาขบูชาของเราปนี้ 

คงจะดีกวาปที่แลวมา,  เพราะวาทานทั้งหลายทุกคนมีจิตใจ  ที่เขาถึงพระพุทธเจา 
พระองคจริงนี้มากกวาปที่แลว. 

 
นี้คือคําอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธจริยา  แสดงโดยลักษณะของพระพุทธประวัติ.  

พระพุทธคุณ,  พระพุทธลักษณะ  พุทธภาวะ,  พุทธเกษตร,  พุทธธรรม,  พุทธคุรุ 
พุทธคุรุฐานียธรรม,  พุทธจิต,  พุทธญาณ,  พุทธบัญญัติ,  พุทธานุสาสนี  และพุทธ- 
ธรรมหฤทัยเปนที่สุด  เปนจุด  ๆ  เดียวที่เปนที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ที่เกี ่ยวกับ 
พระพุทธศาสนา. 

 
  การบรรยายพระพุทธจริยาในวันนี้  ก็พอสมควรแกเวลาแลว  ขอโอกาส 

พระสงฆทั้งหลายไดสวดธรรมสาธยาย  ชมเชยคุณของพระธรรมตอไป. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๐ 
พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอสัตวธรรมดาสามัญ 

ที่ยังเปนเหมือนเด็กออนนอนเบาะ 
••••••••••••••••••• 

 
  -๑๐- 

 
  เสารที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๑๕ 

 
  ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย. 

 
ในการบรรยายพระพุทธจริยาเป น 

คร้ังที่  ๑๐  นี้  จะไดกลาวโดยหัวขอวา 
ทานเปนอะไร  ตอสัตวธรรมดาสามัญ 
ทั่วไป,  ไดแกสัตวที่ยังเปนเหมือนกับ 
ลูกออนนอนในเบาะ.  ขอนี้ก็หมายถึง 
ปุถุชน   ที ่ย ังไมประสีประสาตอธรรมะ 
โดยประการใด  ๆ  เลย,  เกิดมาเปนคน 
เปนมนุษยอยูตามธรรมดาสามัญ  แลวก็ 
มีกิเลส  มีตัณหา  มีอุปาทาน  อยูอยาง 
คนธรรมดาสามัญนี้  จะตองศึกษาดูกัน 
ใหดีว า   พระพุทธเจาทรงเปนอะไรแก 
บุคคลประเภทนี้. 

 
 

๒๙๙ 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๐ ๓๐๐

ขอทบทวนขอความ  ที่เนื่องกันมาแลว  แตหนหลัง  วาในครั้งที่ยอนถัดไป 
จากครั้งนี้ไดกลาวถึงขอที่วาทานเปนอะไรในทุกแงทุกมุม  ในพุทธจริยาของทานเอง  ;  
เมื่อเรามองดูจากทุกแงทุกมุมท่ีเกี่ยวกับพระพุทธเจา  และที่เปนอยูในพระพุทธจริยานั ้น   ๆ  
จนสามารถที่จะกลาวไดวา  มีอะไรเปนอยางไร  ;  จากพระพุทธจริยาทั้งหมดนั้น  ทําให 
เราทราบไดวา  ทานมีอะไรอยางไร  ในพระพุทธจริยานั้น  ๆ.  และครั้งกอนหนานั้น 
คือ  ครั้งที่  ๘  ก็ไดกลาวคางไววา  ทานเปนอะไร  ตอสัตวโลกทั้งปวง.  นั้นมันหมาย 
ความวาสัตวโลกทั้งปวงในทุกชนิดทุกประเภท  นับตั้งแตสิ่งที่มีชีวิต  เชนพืชพันธุ 
เปนตน  จนถึงสัตว  ถึงมนุษย  ถึงอมนุษย  ถึงเทวดา  ถึงพรหม. 

 
ในครั้งนี้เราจะดูกันแตในสวนเดียว  หรือท่ีเรียกวาในสวนที่แคบที่สุด 

คือ  ดูเฉพาะพวกปุถุชนคนธรรมดาสามัญที่มีอยู ในโลก  ที่จะเกี ่ยวของกับ 
พระองคเทานั้น.  ถาพูดใหงายเขามาอีกก็วา  อยางเชนทานทั้งหลาย  ผูไมประสีประสา 
อะไรเลยตอพระธรรม  ;  ครั้นพระพุทธองคไดทรงพบเขา  หรือวาไดทรงเกี่ยวของดวย 
แลวพระองคจะทําอยางไร  ในฐานะที่เปนอะไรแกบุคคลประเภทนี้.  นี่ขอใหทานทั้งหลาย 
มองใหแคบเขามาอยางนี้  เพื่อจะรูสิ่งที่สําคัญที่สุดตอไป  คือเรื่องที่เกี่ยวกับวา  คําสั่งสอน 
ของพระองคนี้เปนสัสสตทิฏฐิ  หรือหาไม  ซึ่งจะไดพิจารณากันทีหลัง.  การที่จะเขาใจ 
เร่ืองนี้ไดจะตองดูตัวเอง  หรือดูคนธรรมดาสามัญทั่ว  ๆ  ไป  ที่อยูในลักษณะเดียวกัน 
หรือในระดับเดียวกันนี้เสียกอน. 

 
ที่ไดใชคําวา  “คนทั้งหลายเหมือนลูกออนนอนเบาะ”  นั้น  ก็เพื่อจะให 

สังเกตตรงที่วาคนเราเกิดขึ้นมา  ไมมีความรูผิดถูกอะไรเลย  เหมือนกับเด็กออน 
นอนเบาะ  แลวบิดามารดาจะพูดอะไรเปนคําแรก,  หรือจะสั่งสอนอะไรเปนเรื่องแรก 
แกลูกออนนอนเบาะนั้น.  สําหรับพระพุทธเจาก็เปนอยางเดียวกัน  คือเมื่อสัตว 
ทั้งหลายเปนเหมือนกับลูกออนนอนในเบาะ  ไมมีอะไรอยูในจิตใจเลยที่เกี่ยวกับหลัก   
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอสัตวธรรมดาสามัญ ๓๐๑

ธรรมะ  หรือหลักพระศาสนาแลว  พระองคจะตรัสอะไรเปนคําแรก  หรือเปนเรื่องแรก 
แกคนเหลานั้น. 

 
ทีนี้ เราจะตองดูตอไปอีกสักหนอยหนึ่งกอนวา  คนที่กวาจะโตเปนผู ใหญ 

พอที่จะเขาไปเฝาพระพุทธเจาไดนั้น  ยอมไมใชคนที่เปนลูกออนนอนเบาะในทางรางกาย,  
เขายังเปนเหมือนกับลูกออนนอนเบาะ  ในทางวิญญาณ  แตมิใชวาจะปราศจากความรูสึก 
คิดนึกอะไรเลยเสียทีเดียว  ;  เขายอมจะมีความรูสึกคิดนึกไปตามสัญชาตญาณ  ที่สัตวทั้งหลาย 
ที่มีชีวิต  คิดนึกได  จะตองมี.  นี่ขอใหสนใจในขอน้ีกันกอนวา  แมแตสัตวเดรัจฉาน 
เชน  สุนัข  และแมว  มันก็มีความรูสึกตามสัญชาตญาณ,  แลวทําไมคนเราจึงจะไมมี 
ความรูสึกตามสัญชาตญาณ. 

 
 
สัญชาตญาณอันแรกก็คือ  จะรูสึกไปในทํานองวา  มีตัวฉัน  มีของฉัน  ;  

เพราะวาพอเกิดมาจากทองแม  ก็มีอะไรทุกอยางมาแวดลอมรอบดานทีเดียว  ใหเกิดความ 
รูสึกคิดนึกไปในทํานองที่วา  นั่นตัวฉัน  นี่ของฉัน  อะไรทํานองนี้  ;  แลวพอโตขึ้นมา 
จนรูจักเพลิดเพลินในอารมณ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  เปนตนแลว  ก็มีสิ่งที่เ รียกวา 
นันทิ  และอุปาทาน  คือความยึดมั่นถือมั่น  โดยความเปนตัวตน  หรือของตน.  ทีนี้ 
ตามสัญชาตญาณลวน  ๆ  คนเราก็ไมอยากจะตาย  คืออยากอยู  ;  สัญชาตญาณของ 
สัตวทั้งหลายยอมเปนอยางนั้น.  ฉะนั้นแมจะปลอยไปตามธรรมดาสามัญ  โดยไมตอง 
ศึกษาอะไร  คนเราก็ไมอยากตาย,  รูจักคิดนึกไปในทางที่ไมอยากจะตาย,  และอยาก 
จะมีชีวิตอยู,  แลวยังอยากจะมีอยูตลอดไป  หรือตลอดกาลเสียดวย.  ฉะนั้นความคิด 
มันจึงแลบออกไปเองวา  ตายแลวควรจะเกิดใหม,  ตายแลวเราควรจะไดมีขึ้นมา 
ใหมอีก  อยาใหมันสูญสิ้นไป. 

 
นี้แหละคือขอท่ีเปนเหตุผล  ที่ทําใหเราพอจะมองเห็นไดวา  ความรูสึกตาม 

ธรรมดาสามัญของคนนั้น  จักตองเปนไปในทางของสัสสตทิฏฐิ  ;  แมวาจะไมมี   
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๐ ๓๐๒

ใครมาสอนในทางศาสนา  ทางธรรมอะไรก็ตาม  ;  ความรูสึกที่มันเกิดของมันเองจะ 
เปนไปในลักษณะที่เรียกวา  สัสสตทิฏฐิ  คือวามีตัวฉัน  และฉันจะอยู,  ฉันจะอยู  ไมมี 
ที่สิ้นสุด,  ฉันตายแลว  ฉันควรจะเกิดอีก.  นี้เรียกวาสัญชาตญาณพื้นฐานอยางนี้.  
สัญชาตญาณอยางนี้  จะเรียกวามิจฉาทิฏฐิ  หรือสัมมาทิฏฐิ?  จะเรียกวาสัมมาทิฏฐิ 
คงจะไมได  คือมันไมถูก  ;  แตจะเรียกวามิจฉาทิฏฐิ  มันก็คงจะมากเกินไป 
เพราะเพียงแตวาเขารูสึกไปตามอํานาจของสัญชาตญาณ  ของสิ่งที่มีชีวิต  ที่มันจะตอง 
รูสึกอยางนั้น  ;  เพราะวาไมอยากตาย,  แลวก็อยากอยู.  สัญชาตญาณชนิดนี้จะถือวา 
เปนมิจฉาทิฏฐิอันรายกาจนั้นหาไดไม  ;  หรือแมแตจะถือวาเปนมิจฉาทิฏฐิก็ยังเปนที่ 
สงสัยอยู  เพราะมันเกิดคิดไปเอง  ตามเหตุผลในตัว  ของสัตวที่มีชีวิตทุกชีวิต. 

 
 
ทีนี้มันยังมีเรื่องอื่นแทรกเขามาอีก  คือ  การอบรมสั่งสอน  ที่มีอยูในฐานะ 

เปนวัฒนธรรม  ;  อยางชาวไทยเรานี้  ก็มีวัฒนธรรมที่ทําใหนึก  ใหคิด  ใหเชื่อ 
ใหบอกกันตอ  ๆ  ไปวา  ตายแลวเกิดอีก.  เพราะวาเราจะไดเห็นบิดามารดา  ปูยา 
ตายาย  ทําบุญ  แลวอุทิศสวนกุศลวา  เกิดชาติหนาขอใหเปนอยางนั้นอยางนี้  ;  เพียง 
แตเด็กไดเห็น  และไดยินอยางนี้เทานั้น  มันก็จะมีความรูสึกวา  เราจะตองเกิดอีก ,  
เราจะไดเกิดอีก,  และเราจะไดสิ่งที่เราไดทําไว.  นี้เรียกวาวัฒนธรรมในบานเรือน 
ก็สอนใหคนเรา  มีความคิดและความเชื่ออยางนี้เสียแลว,  คือเปนไปในรูปสัสสตทิฏฐิ 
นั่นเอง  วามีตัวตน,  แลวก็มีตัวตนที่จะอยูไป  ตายแลวก็ควรจะไดเกิดอีก. 

 
 
วัฒนธรรมในประเทศไทยเรามันเปนอยางนี้  แมวัฒนธรรมในประเทศ 

อินเดียก็ตองเปนอยางนี้  ;  เพราะวาวัฒนธรรมไทยในรูปน้ี  รับมาจากวัฒนธรรมอินเดีย.  
คนอินเดียเขามาเพนพานอยูแถวนี้ตั้งสองพันปมาแลวโดยแนนอน,  เชื่อกันวาอยางนั้น.  
ทีแรกก็ไมไดนําเอาพุทธศาสนาเขามา  ;  แตวานําเอาความคิดความเชื่ออยางคนธรรมดา 
สามัญของชาวอินเดีย  ที่เรียกวาพวกพราหมณเขามา.  เพราะวาคนเหลานั้นเปน 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอสัตวธรรมดาสามัญ ๓๐๓

พราหมณ,  มีการศึกษาอยางที่เรียกวาพราหมณ  หรือศาสนาพราหมณ,  ฉะนั้นจึง 
เปนไดงายยิ่งขึ้นไปอีก  ที่จะมาสอนไปตามหลักเกณฑของศาสนาพราหมณ  คือมีตัวตน ,  
มีอาตมัน  หรืออาตมาเปนตัวตน,  เปนความรูใหม  เปนความรูแปลก  สําหรับคน 
บานนี้  ที่ไมเคยรูมาแตกอน.  เมื่อถูกทําใหเชื่อแนนแฟนอยางนี้เสียแลว  เขาก็สอนลูก 
หลานสืบ  ๆ  กันมาจนถึงบัดนี้. 

 
 
ในประเทศไทยเรา  ก็มีรกรากของสัสสติทิฏฐิ  ตั้งอยูในจิตใจอยางนี้,  ใน 

ประเทศอินเดียก็อยางเดียวกัน.  แมในประเทศอินเดีย  ในสมัยที่พระพุทธเจาทาน 
บังเกิดขึ้น  คนสวนมากก็ยังเปนอยางนี้,เพราะวาคนกอนพระพุทธเจาเกิดนั้น  ก็มี 
ความเชื่อเรื่องตัวตนอยูเปนสวนใหญ  เชนเดียวกับสัตวทั้งหลายทั้งปวง  ที่เชื่อไปตาม 
สัญชาตญาณ.  แมวาจะมีเจาลัทธิอื่นเกิดขึ้นมาสอนวา  ตายแลวไมเกิด  ไมมีตัวตนบาง 
ก็เปนสวนนอย,  มันสูความรูสึกที่เปนไปตามสัญชาตญาณพื้นฐานไมได.  นี่แหละ 
เปนเหตุใหเชื่อไดวา  แมในครั้งพุทธกาล  คนทั้งหลายทั่วไปก็เปนสัสสตทิฏฐิ  คือ 
มีความเชื่อวา  มีตัวเรา  และตัวเราจะอยูไปจนตาย  แลวก็จะตองเกิดอีก  และ 
เปนอยางนี้เรื่อยไป. 

 
 
ความที่สัตวทั้งหลาย  มีสัสสตทิฏฐิเปนพื้นฐานอยางนี้  เราควรจะเรียกวา 

อะไรดี?  ก็เรียกกันวาเปนปุถุชนคนธรรมดาสามัญที่สุด  เทาที่จะเปนปุถุชนกันได  ;  เปน 
ปุถุชนก็ตองมีความรูสึกเปนสัสสตทิฏฐิอยางนี้  แลวแตวาจะเขมขนหรือวาเปน 
อยางเจือจางเทานั้นเอง.  ทีนี้ความเปนปุถุชนอยางนี้  ลองคิดดูเถอะวาพระพุทธเจาทาน 
จะทรงมองดูในลักษณะอยางไร?  พระพุทธเจาทานทรงมองดูบุคคลทั่วไปที่มีลักษณะ 
อยางนี้  ทานจะรูสึกอยางไร?  ขอน้ีเขาใจวา  ทานจะตองรูสึกเหมือนกับวาคนโต  ๆ  
มองดูลูกเด็ก  ๆ  ซึ่งเปนเด็กออนนอนเบาะยังไมประสีประสาตอโลกทั้งสิ้น  เมื่อพระ- 
พุทธเจาทานทรงมองปุถุชนคนทั่วไป  ในความรูสึกอยางนี้แลว  ก็จะตองนึกดูตอไปถึง 
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ขอที่วาคําแรกที่สุด  หรือเรื่องแรกที่สุด  ที่ทานจะตรัสแกบุคคลประเภทนี้นั้น  ทานจะ 
ตรัสวาอยางไร?  นี่ถาทานทั้งหลายเขาใจในขอน้ีแลว  จะเขาใจหลักธรรมะที่สับสนยุงยาก 
ลําบากกันอยูในเวลานี้ไดโดยไมยากเลย,  เชนวา  พุทธศาสนาเปนสัสสตทิฏฐิหรือไม 
เปนตน. 

 
ถาวา  พุทธศาสนาไมเปนสัสสตทิฏฐิแลว  ทําไมพุทธศาสนาจึงสอน  หรือ 

ถือกันอยู  สอนกันอยูวาตายแลวเกิดอีก  เชนเรื่อชาดกทั้งหลายเปนตน,  หรือแม 
แตวิชชาที่  ๑  ที่เรียกวา  ปุพเพนิวาสนุสสติ-ญาณ  ก็มีคํากลาววาระลึกชาติหนหลังได 
รอยชาติ  พันชาติ  หมื่นชาติ  แสนชาติ  หรือหลาย  ๆ  กัปป  พระพุทธเจาก็ระลึกได,  
พระสาวกก็ระลึกได.  เหลานี้แสดงวาขอความนี้มันยืนยันวา  คนตายแลวเกิดอีกซึ่ง 
เปนคน  ๆ   เดียวกันนั่นแหละ  ;  แลวมันยังมี  วิชชาที่  ๒  ที่เรียกวา  จุตูปปาตญาณ  ที่ 
แสดงไววามองเห็นสัตวทั้งหลาย  คนเดียวกันนั่นแหละตองเปนไปตามกรรมของตน ,  
เสวยกรรมนั้นแลวเปนอยางนั้น,  แลวตาย,  แลวเสวยกรรมนั้น,  แลวเปนอยางนั้น  ;  
เปนคน  ๆ   เดียวกันอยางนี้.  นี่ก็คือลักษณะของสัสสตะสุดเหวี่ยง,  แลวจัดเปนมิจฉาทิฏฐิ 
หรือไม? 

 
ยังมีเรื่องอื่นอยูอีกเปนอันมาก  ที่พุทธบริษัทเรากําลังเชื่อ  และปฏิบัติอยู 

อยางสับสน  ;  แมวาทานทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยูที่นี่  ก็ยังมีความคิดในเรื่องนี้อยาง 
สับสน,  ทางหนึ่งไดฟงมาวาเปนอนัตตา.  อะไร  ๆ  ก็เปนอนัตตา  ก็วา  ไมมี 
บุคคล  ไมมีใครตาย  แลวเกิดไปรับอะไรที่ไหน.  แตอีกทางหนึ่งก็ยังเชื่อวาตาย 
แลวเกิด.  เกิดแลวไดรับนั่น  ไดรับนี่,  ตามที่ไดเคยเชื่อมาแตเดิม  ;  มันก็ละ 
ไมได.  บางทีก็ตองสวดมนตที่มีใจความเปนสัสสตทิฏฐิ  เชนเรื่องกรรม  ;  ตายแลว  
จะไดรับผลของกรรม,  เรามีกรรมเปนของตัว,มีกรรมเปนอะไรไปขางหนา.  เรามี 
ทั้งตัวเรา  มีทั้งกรรมของเรา  เราตายแลวจะไดรับผลกรรมของเรา  ;  ทานเองก็สวดมนต 
อยางนี้อยูเชนนี้ทุกวัน.  อยางนี้มันจะเปนสัสสตทิฏฐิหรือไม?  เปนมิจฉาทิฏฐิหรือไม? 
ในเมื่อเราไปเทียบกันดูกับท่ีวา:- 
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  รูปง  อนัตตา,  เวทนา  อนัตตา,  สัญญา  อนัตตา,  สังขารา  อนัตตา ,  
วิญญาณัง  อนัตตา  ;  อะไร  ๆ  ก็อนัตตา,  ตัวตนก็ไมมี  ของตนก็ไมมี  ;  มีแต 
อิทัปปจจยตา.  พอฟงเรื่องอิทัปปจจยตา  ความคิดก็ไปทางหนึ่ง,  พอฟงเรื่อง 
บุคคล  ตัวตน  เราเขา  ทํากรรมอยางนั้นอยางนี้  ความคิดก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง  ;  
มันคลายกับวาเทไปเทมา  ไมรูวาจะเปนอยางไรแน. 

 
 
นี่แหละคือ  ปญหาที่ยังเหลืออยู   สําหรับจะตองศึกษาใหเขาใจ  

เด็ดขาดลงไป  ;  แลววิธีที่จะศึกษาปญหาขอน้ีไมมีอะไรดีไปกวา  ที่จะตองติดตามไปถึง 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาในเรื่องแรก  ๆ  ในคําแรก  ๆ  ,  วาทานสอนพุทธศาสนาวา 
อยางไร  และถึงทานไดสอนสืบตอมาวาอยางไร.  ถาเราประมวลเอาเรื่องราวทั้งหมด 
ที่พระองคทรงสั่งสอนแกคนทุกชนิด  ทุกประเภท  ทุกเวลา  ทุกสมัย  มาพิจารณาดูแลว  ;  
เราก็จะพบวา  มันมีความสับสนปนเปกันอยางนี้ดวยเหมือนกัน.  เหมือนกับท่ีวัดนี้ 
บางวันเราก็เทศนเร่ืองอนัตตา  เร่ืองอิทัปปจจยตา  ;  แตในบางคราวเราก็เทศน 
เรื่องกรรม  ที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญ  :  ทําบาปไดบาป  ทําบุญไดบุญ  เปนระยะยาว 
ไปทีเดียว.  แปลวาปญหาอยางนี้ก็มีทั้งพุทธกาล  และทั้งเดี๋ยวนี้  เราจะสะสางปญหานี้ 
ไดอยางไร? 

 
 
นี่แหละคือขอท่ีอาตมาจะไดกลาวเรื่องพระพุทธจริยาในวันนี้  โดยหัวขอ ที ่ว า 

พระองคทรงเปนอะไร  แกสัตวปุถุชนคนธรรมดาสามัญ  ที่ยังเปนเหมือนลูกออน 
นอนเบาะ.  ถาเขาใจเรื่องนี้แลว  ก็จะเขาใจเรื่องถัดไปทันที  วาคนที่ไมเปน 
ลูกออนนอนเบาะแลวนั้น  พระองคทรงสอนเรื่องอะไรตอไป.  ถาเราเขา  เร่ืองนี้ไมดี 
เราจะเขาใจวา  พระพุทธเจาสอนสัสสตทิฏฐิ  เชนเรื่องกรรมเปนตน  กระทั่งเรื่อง 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณเปนที่สุด.  ทีนี้เราจะไดพิจารณากันตอไปตามลําดับ  เพื่อให 
เขาใจไปตามลําดับไมเชนนั้นอาจจะเขาใจไมได. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๐ ๓๐๖

คนทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิหรือไม? 
 
ขอแรกจะตั้งปญหาขึ้นมาวา  คนตามธรรมดาสามัญเหลานี้  เปน 

มิจฉาทิฏฐิหรือไม?  นักศึกษาพวกหนึ่ง  หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกอภิธรรม  จะพูดวา 
คนทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิมาแตในทอง,  โตขึ้นดวยมิจฉาทิฏฐิ  เพราะไมรูวาอะไร 
เปนอะไร  ;  และถือวามีอวิชชามาตั้งแตในทอง.  นี่ชวยจําไวอยางหนึ่งกอนวา 
เราพวกหนึ่งมีความเขาใจวา  คนเปนมิจฉาทิฏฐิมาแตในทอง,  เกิดมาก็เปนมิจฉาทิฏฐิ 
มีอวิชชามาเสร็จแลว.  แตพระพุทธเจาทานไมตรัสอยางนั้น  ทานตรัสวาแม 
อวิชชาก็เพิ่งเกิด,  แมมิจฉาทิฏฐิ  อกุศล  เจตสิกเหลานี้ก็เพิ่งเกิด,  แลวก็เกิด 
เปนคราว  ๆ  ,  เกิดแลวก็ดับไป  แลวก็เกิดอีก,  เกิดแลวก็ดับไป.  ถาอยางนี้ 
จะถือวาอยางไร  วาคนมีอวิชชา  หรือเปนมิจฉาทิฏฐิมาแตในทองหรือไม?  นี่แหละคือ 
ปญหาแรกที่สุด  ที่จะตองรูจักตัวเอง  ;  ถาไมเจาใจขอนี้ก็ไมมีทางที่จะรูจักตัวเอง. 

 
เมื่อถามขึ้นมาวา  คนทั้งหลายเหลานี้เปนมิจฉาทิฏฐิหรือไม?  คําตอบมีได 

หลายทางแลวแตวาจะใชคําตอบชนิดไหน  ดวยวิธีอะไร.  เชนวา  จะถือโดยหลักวา 
ถามันตรงกันขามกับสัมมาทิฏฐิแลว  ก็เปนมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น  ;  อยางนี้ก็จะพูดไดวา 
คนทั้งหลายเหลานี้ยังไมเปนสัมมาทิฏฐิ,  คนที่เกิดขึ้นมาเจริญอยูตามปกติธรรมดา 
อยางนี้จะเรียกวาสัมมาทิฏฐิยังไมได  เพราะยังไมรูเรื่องอริยสัจจ  ๔  เรื่องปฏิจจ- 
สมุปบาท  เรื่องกรรม ,  หรือแมแตเรื่องศรัทธาที่ถูกตอง. 

 
 
การที่จะมีสัมมาทิฏฐิได  ในบาลีระบุไวชัดวา  จะตองมีความรูใน 

เรื่องความทุกข  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข  เรื่องความดับสนิทของความทุกข  และทาง 
ใหถึงความดับสนิทของทุกข  ;  นี้เรียกวาสัมมาทิฏฐิ.  คนเหลานี้ยังไมมีความรู 
เรื่องนี้  ก็แปลวายังไมมีสัมมาทิฏฐิ.  เมื่อยังไมมีสัมมาทิฏฐิ  จะเรียกวาเขามีมิจฉาทิฏฐิ   
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หรืออยางไร?  คนที่พูดกันอยางสะเพรา ๆ  ก็จะประณามวาเปนมิจฉาทิฏฐิ.  แตถาถือ 
ตามหลักที่พระพุทธเจาตรัส  เขายังไมมีความเห็นผิด  เขาก็ยังไมเปนมิจฉาทิฏฐิ  และ 
มิจฉาทิฏฐิจะเกิดตอเมื่อมีอะไรมาทําใหเขามีความเห็นผิด. 

 
ทีนี้เราดูตอไปอีกนิดวา  คนทั้งหลายเหลานี้กําลังไมแน,  ทุก  ๆ   คนนี้กําลัง 

ไมแน  ยังรวนเร  ไมมีทิฏฐิอันไหนที่ลงรากแนนแฟน  ;  แลวจะเรียกเขาวามิจฉาทิฏฐิ 
โดยสวนเดียวไดอยางไร.  พอเขาไดฟงอะไรไป  เขาก็เปลี่ยนไปทันที  เปนอยูอยางนี้ 
เรื่อย  ๆ  ไป.  เขาอาจจะเกิดมิจฉาทิฏฐิสักแว็บหนึ่งก็ได  แลวมันก็หายไป  ;  เลยกลาว 
ไมไดวาคนเหลานี้ไดเปนมิจฉาทิฏฐิถึงที่สุด,  หรือเปนสัมมาทิฏฐิถึงที่สูงสุด.  ถาเขามี 
ความยึดถือเร่ืองตายแลวเกิด  เปนตน  ถึงที่สุด  ที่จะเรียกวา  อันตคาหิกทิฏฐิแลว 
นั่นแหละจึงจะเรียกวาเปนมิจฉาทิฏฐิได.  แตเดี๋ยวนี้ความเห็นวาตายแลวเกิดของ 
คนเหลานี้  ยังไมลงรากฐานอะไรเลย,  ยังไมเปนอันตคาหิกทิฏฐิ  แลวจะเรียกวา 
มิจฉาทิฏฐิไดอยางไร.  ถาจะเรียกใหได  ก็ตองแบงมิจฉาทิฏฐิออกเปนสองชั้น. 

 
 

ความคิดเห็น  ที่เปนไปตามสัญชาตญาณยังไมเปนมิจฉาทิฏฐิ 
 
สําหรับสัสสตทิฏฐินั้น  สัตวธรรมดาสามัญก็มีอยู  อยางที่ไดกลาวมาแลว 

ขางตน,  และคนก็รูสึกไดเองวา  มีตัวฉัน  แลวฉันจะอยู,  ฉันตาย  แลวฉันเกิดอีก  ;  
ก็เรียกวามีสัสสตทิฏฐิอยูในระดับน้ี  จะเรียกวามิจฉาทิฏฐิหรือไม?  จะเรียกวามิจฉาทิฏฐิ 
นั้นมันคงจะแรงเกินไป.  มันควรจะเรียกแตเพียงวาสัสสตทิฏฐิตามสัญชาตญาณ  ;  
ถามีสัสสตทิฏฐิชั้นสัญชาตญาณเพียงอยางนี้  ก็ยังไมควรจะถูกเรียกวา  เปน 
มิจฉาทิฏฐิ  เพราะมันไมมีอะไรจะหามไมใหคนมีสัสสตทิฏฐิทํานองนี้  ;  เพราะวาสัตว 
มีชีวิตทั้งหลาย  ยอมรักตัว  ยอมมีตัว  ยอมสงวนตัว  เห็นแกตัว,  ตายแลวก็ยังอยาก 
จะเกิดอีก. 
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สัสสตทิฏฐิจึงมีอยูสองระดับ  :  คือระดับที่สัตวมีชีวิตทั้งหลาย  จะตอง 
มีไดเอง  ;  สวนสัสสตทิฏฐิที่เขมขน  จนถึงกับวาเหมือนกับเปนหลักตอ  ที่ปก 
ลงไปในวัฏฏะ  ;  นั่นเรียกวา  อันตคาหิทิฐิแลว,  นั่นแหละคือ  สัสสตทิฏฐิ 
ชนิดหลัง  :  สัสสตทิฏฐิในระดับท่ีปกแนน  เหมือนกับปกหลักลงไปในวัฏฏสงสาร.  
ฉะนั้นขอใหจําไวทีกอนวา  สัสสตทิฏฐิอยางธรรมดาสามัญของลูกเปดไกออนปุถุชนนี้ 
ไมควรจะถูกประณามวาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ถึงขนาดที่เปนอันตคาหิกทิฏฐิ  เพราะวามัน 
เกิดเองตามสัญชาตญาณ,  เพราะวาทุกคนจะมีทิฏฐินี้. 

 
 
เดี๋ยวนี้ก็ตาม  ครั้งพุทธกาลก็ตาม  สัตวมีชีวิตทั้งหลาย  จะตองมีสัสสตทิฏฐิ 

ระดับสัญชาตญาณ  อยางนี้เสมอไป.  ทีนี้คนประเภทนี้เราจะเรียกเขาวา  เปนคนมี 
สัสสตทิฏฐิหรือไม?  ขอน้ีตองจํากัดความของคําวาสัสสตทิฏฐิใหดี  ;  ถาสัสสตทิฏฐิชนิด 
มิจฉาทิฏฐิอันตคาหิกทิฏฐิแลวมันก็รุนแรงมาก  ;  ยังไมควรจะถือวาเขามีแลวเพราะ 
เขามีสัสสตทิฏฐิแตเพียงระดับธรรมดา  ๆ  จนไมควรจะเรียกวา  สัสสตทิฏฐิดวยซ้ําไป,  
แลวเขาก็มีตามที่เหตุผลชั่วขณะที่ทําใหคิดไปอยางนั้นวามีตัวฉัน  วามีของฉัน  ฉันตาย 
แลวจะเกิดอีก  เพราะฉันอยากจะเกิดอีก. 

 
 
นี่แหละคือสิ่งแรกที่สุด  ที่ทานทั้งหลายจะตองสนใจ  วาคนธรรมดาสามัญ 

ที่เปนอยูตามปรกติ  เกิดมาจากทองแมแลวนี้  จะเปนมิจฉาทิฏฐิหรือเปลา?  เปน 
สัสสตทิฏฐิหรือเปลา?  ถาถือตามหลักที่วามิจฉาทิฏฐิ  คือเห็นผิดถึงขนาดเปน 
อันตคาหิกทิฏฐิ  ปกดิ่งโดยสวนเดียว  ถอนรากไมขึ้นแลวก็เรียกวายัง,  เขายังไมเปน 
มิจฉาทิฏฐิเลย,  เขาไมไดเกิดมาเปนมิจฉาทิฏฐิในชั้นนี้เลย  ;  เพียงแตวาเกิดมา  
ยังไมรูอะไรที่ถูกตอง,  แลวก็นึก  ๆ  ไปตามความรูสึกของตนเองอยางนี้.  ถาจะ 
ปรับใหเปนมิจฉาทิฏฐิ  มันก็คงจะมากเกินไปเหมือนกัน  มันจะเปนการหลับหูหลับตา 
ปรับกันมากเกินไป.  ฉะนั้นควรจะถือวาเขาเปนผูมีสัสสตทิฏฐิในระดับหนึ่ง  คือระดับ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอสัตวธรรมดาสามัญ ๓๐๙

สัญชาตญาณ  ;  จะตองเรียกชื่อสัสสตทิฏฐินี้วา  สัสสตทิฏฐิระดับสัญชาตญาณ  ของสิ่ง 
ที่มีชีวิตทั้งหลาย,  นี่เราไมควรจะเรียกวาอันตคาหิกทิฏฐิโดยแนนอน. 

 
นี้เอาเปนอันวาสรุปความแลว  ก็จะไดความวา  :  ลูกเปด  ไกออน  ที่เกิด 

ขึ้นมาในโลกนี้  มีสัสสตทิฏฐิระดับออนที่สุด  คือระดับสัญชาตญาณมาแลวเสร็จ  หรือจะ 
เปนระดับพื้นฐานของสัตวเหลานี้  ;  แลวก็มีลักษณะที่จะตองรูสึกวา  มีตัวฉันมี 
ของฉัน  ฉันมีชีวิตอยู  อยูกวาจะตาย  ตายแลวจะเกิดอีก.  นี่คือพวกลูกเปด 
ไกออน  คือปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไป  ที่ยังไมทันจะลืมหูลืมตาอะไร,  แลวก็มี 
อยูเต็มไปทั้งโลก.  ถาเขาไมไดรับคําสั่งสอนที่ผิดอะไรมากมายแลว  ก็จะอยูอยางนี้ 
ตลอดไป  ;  ในเมื่อคนอยางนี้มีอยูในโลกอยางนี้,  แลวถูกเรียกวาสัสสตทิฏฐิอยางนี้.  
นี่แหละคือจุดตั้งตนของปญหา  ที่จะตองศึกษา  จะตองพิจารณา.  ถาประมาณกันวา 
เปนมิจฉาทิฏฐิเสียแลว  มันก็จะนาสงสาร  ;  แตถาเปนอันตคาหิกทิฏฐิแลว  มันยาก 
ที่จะถอนได.  แมพระพุทธเจาก็จะถอนขอเขาไมได  ถาวาสัสสตทิฏฐิของเขานั้นเปนถึง 
ขนาดอันตคาหิกทิฏฐิแลว  แมพระพุทธเจาก็จะถอนของเขาไมได. 

 
ผูที่มีความคิดเห็น ตามสัญชาตญาณ พระพุทธเจายังโปรดได 

 
ทีนี้คนธรรมดาสามัญ  ที่อยากจะเรียกวาลูกไกออน  ลูกเปดออนเหลานี้ 

เขามีสัสสตทิฏฐิชนิดที่เบาบางตามสัญชาตญาณ  ;  พระพุทธเจาจะโปรดได.  ขอให 
สังเกตความแตกตางขอน้ีใหมาก  ก็จะเขาใจหลักธรรมในพุทธศาสนาได  ;  ถาเอาไปเปน 
อยางเดียวกันเสียแลว  ไมมีทางจะเขาใจหลักธรรมในพุทธศาสนาได. 

 
สําหรับมิจฉาทิฏฐิที่เราไดยินไดฟงกันอยู  มันก็ยังแบงออกเปนชั ้น   ๆ   :  

มิจฉาทิฏฐิชนิดที่ไมหามสวรรค  แตหามนิพพาน,  มิจฉาทิฏฐิที่หามทั้งสวรรค  หามทั้ง 
นิพพาน  ;  อยางนี้มันก็มีอยู.  มิจฉาทิฏฐิที่มีตัวตน  อยากดี  อยากทําดีก็ไปสวรรคได. 
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นี่เขาเรียกวาไปสวรรคไดดวยมิจฉาทิฏฐิ  ;  อยางนี้ก็ไมมีใครจะคานได  ;  เพราะเขามี 
ความยึดมั่นถือมั่นตัวตนมาก  แลวทําดี  ทําบุญ  เพื่อไปเกิดในสวรรค  ดวยสัสสตทิฏฐิ 
อันแรงกลานั้น.  ฉะนั้นสัสสตทิฏฐินั้นเองที่ทําใหไปสวรรคก็ได,  สัสสตทิฏฐิอยางนี้ 
ไมหามสวรรค  แตหามนิพพาน,  คือมันไมมีทางที่จะไปนิพพานได  ;  ไมมีทางที่จะ 
บรรลุนิพพานได  เพราะวามันเต็มไปดวยทิฏฐิวาตัวตน  วาของตน.  การที่มีทิฏฐิวา 
ตัวตน  วาของ  ๆ  ตนนี้มันมีอยูเปนสองระดับ  คือระดับที่ถอนยาก  ถอนไมไดงาย  ๆ  
ในชาติปจจุบันนี้  ;  พูดวาอยางนั้นดีกวา.  แลวอีกระดับหนึ่งก็คือวาจะถอนไดงาย  ๆ  
เมื่อเพียงแตสักวา  ไดยินไดฟงคําสั่งสอนที่ถูกตองของพระอริยเจาเทานั้น. 

 
 
นี้พูดมายืดยาว  เพียงแตจะใหจับหลักไดสักนิดหนึ่งเทานั้นวา  คนธรรมดา 

เกิดมาอยางนี้  อยาเพอไปประณามวา  เปนมิจฉาทิฏฐิอันรายกาจ,  แมวาเขาจะ 
มีความรูสึกเปนทํานอง  มีตัวฉัน  มีของฉันเปนสัสสตทิฏฐิอยูบาง  ;  แลวคนพวกนี้แหละ 
ที่ไปพบพระพุทธเจา  แลวพระพุทธเจาจะโปรดเขาได,  แลวคําแรกที่พระพุทธเจา 
จะพูดกับเขานั้น  จะมีวาอยางไร?  เรื่องแรกจะพูดวาอยางไร? 

 
 
สมมติวาเราเชื่อกันวาพระพุทธเจาทานสอนสัมมาทิฏฐิเรื่องไมมีต ัวไมม ีตน 

พอทานพบกับคนลูกเปดไกออนเหลานี้  แลวทานจะตรัสเลยวา  ไมมีตัวไมมีตนเวย 
ไดหรืออยางไร?  มันจะมีอะไรที่จะเปนเหตุใหพระพุทธเจาจะตองตรัสอยางนั้น?  หรือวา 
พอพระพุทธเจาทรงพบปะกับคนเหลานี้  แลวพระพุทธเจาจะตรัสข้ึนมาวา  ตายแลว 
ไมเกิดเวย  อยางนี้ไดอยางไร?  ขอใหลองคิดดู.  มันไมมีเรื่องไมมีทาง  มันไมมี 
อะไร  ที่พระพุทธเจาจะตรัสเปนคําแรก  หรือเรื่องแรกวาอยางนี้  แมแตคนที่เปนปุถุชน 
ธรรมดาสามัญ,  หรือท่ีเรียกวาลูกไกออน  ลูกเปดออน,  จะไมมีทางที่พระพุทธเจา 
จะตรัสวา  ตายแลวเกิดเวย,  หรือตายแลวไมเกิดเวย  ;  อยางนี้ไมมีเลย. 
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ที่จริงพระพุทธเจาก็ทรงสอนหลักธรรมะที่วา  ไมมีตัวตน  ไมมีบุคคลอยู 
ที่นี่  เวลานี้,  ไมมีใครที่จะตาย  ไมมีใครซึ่งจะเกิด  ;  ทานทรงประสงคที่จะสอน 
อยางนั้น  ;  แตทําไมทานพูดกับลูกเปดไกออนเหลานี้ได?  ก็เพราะวาพูดอยางนั้น 
ไมได  เพราะพูดอยางนั้นก็ไมมีประโยชนอะไร  พูดยางนั้นมันก็ไมเขาใจ   ;  
จะพูดวาตายแลวไมเกิด  ไมไดตาย  อยางนี้มันก็ไมเขาใจ  ;  จะพูดวาตายแลวเกิดเวย 
มันก็ผิด,พระพุทธเขจาไมไดมีหลักธรรมะวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ;  
มีแตเรื่องอิทัปปจจยตา. 

 
 
ทีนี้จะสอนอิทัปปจจยตาแกคนเหลานั้น  เขาก็ฟงไมถูก  แลวพระพุทธเจา 

จะทําอยางไร?  จะพูดอะไรเปนคําแรก  หรือเรื่องแรก?  นี่ขอใหสังเกตขอน้ีใหมาก 
แลวจะพบวา  มีพระพุทธจริยาอยางประเสริฐท่ีสุดในพระพุทธเจา  คือการปฏิบัติตอคน 
เหลานี้  ทานจะปฏิบัติตอคนเหลานี้เหมือนกับแมทะนุถนอมทารกออนที่เพ่ิงเกิดมา 
หรือ  ประคบประหงมลูกเปดไก  ทีมเพิ่งออกจากไข  อยาใหมันตายได  กวามันจะ 
โตขึ้น. 

 
 
การประคบประหงมนั่นแหละ  ถาฟงไมดี  มันจะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิ 

แลวมันก็จะตองมีเรื่อง  ที่เขารูปเขารอยกันกับความรูสึกคิดนึกของคนเหลานั้น 
วามีตัวฉัน  มีของฉัน,  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว,  ตายแลวไปเกิด  ไดดีไดชั่ว  ตามกรรม 
ที่ทําไว  ;  และพระพุทธเจาก็ตรัสอยางนี้ในพระบาลีทั่ว  ๆ  ไป.  เราจะไดพบคําตรัส 
เรื่องกรรม  เร่ืองตายแลวเกิด,  หรือมีลักษณะเปนการยืนยันวาตายแลวเกิด  เชน 
ปุพเพนิวาสนานุสสติญาณเปนตน  ;  แตมันไมมีคําชัด  ๆ  หรือคํากลาวชัด  ๆ  ลงไปวา 
พอพบหนากันแลวก็จะบอกวาตายแลวเกิด,  หรือวาตายแลวไมเกิด,  หรือวาทุกอยาง 
เปน  อิทัปปจจยตา  ไมมีใครตายไมมีใครเกิด  ;  อยางนี้พูดไมได. 
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วิธีสอนของพระพุทธเจา  อยาโปรดสอน  ตามความเหมาะสม
แกสภาพจิตของแตละบุคคล 

 
ทีนี้ เราจะพิจารณากันใหละเอียด  ถึงบุคคลผูที่ ได รับคําพูด  ที่ได ร ับฟง 

คําตรัสคําแรกของพระพุทธเจา  ซึ่งลวนแตเปนปุถุชนทั้งนั้น  คือพระพุทธเจาจะไป 
โปรดใคร  ก็คือไปโปรดปุถุชน. 

 
พวกที่  ๑  พวกปุถุชน,  สมมตวาเปนคนที่  ๑.  เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว 

ก็ทรงคิดวาจะไปโปรดใคร  ก็ทรงคิดถึงอาฬารดาบส  อุทกดาบส,  สององคนี้ 
ก็ยังเปนปุถุชน  ยังเปนผูมีตัวตน  หวังอะไร  ๆ  ที่เปนเรื่องเปนตัว  เปนตน  ;  แมจะมี 
สมาบัติสูงถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ก็มีตัวตน.  ถาพระพุทธเจาไดมีโอกาสไป 
โปรดสองดาบาสนี้,  ถาสมมุติวาเขาไมตายเสีย  พระพุทธเจาจะตรัสคําแรกวาอยางไร?  
อาตมาเชื่อวา  พระพุทธเจาจะไมตรัสวาตายแลวเกิดเวย,  หรือตายแลวไมเกิดเวย;  
อยางนี้ไมตรัส.  หรือจะตรัสวา  ทุกอยางเปนอิทัปปจจยตาเวย  ;  อยางนี้ก็จะไมตรัส.  
แตทานจะตรัสถึงเรื่องที่วา  :ความทุกขนี้เกิดมาจากกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน,  
แลวสมาบัติอยางที่ทานทั้งหลายมีอยูนั้นชวยไมได,  มันชวยไมได,  เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะ  มันก็ชวยไมได  ที่จะใหพนจากทุกข  ;  จะตองมาดูกันเสียใหมวาทุกขนี้ 
มันเกิดมาจากตัณหาสามประการอยางนี้เปนตน. 

 
 
เห็นไหมวา  พระพุทธเจาทานจะตองตรัสคําที่มีประโยชน  และฟงถูก,  

แลวไมเกี่ยวกันเลยกับที่วา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ;  จะไมไปมัวเถียงกัน 
หรือไมไปมัวทะเลาะกันเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด.  แตจะตรัสวาความทุกข 
เกิดมาจากตัณหาสามประการ  และอริยมรรคมีองคแปด  จะชวยดับตัณหานั้นเสียได  ;  
จะตรัสอยางนี้ตางหาก  ซึ่งไมเกี่ยวของกับคําวาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด, 
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สัสสตทิฏฐิ  หรือไมใชสัสสตทิฏฐิก็ตาม  ไมไดพูดถึงกันเลย  ;  ก็แปลวาไมมีโอกาสที่ 
จะพูดถึง  อันตคาหิกทิฏฐิ  หรืออะไรทิฏฐิใหมันเสียเวลา.  ฉะนั้นลูกเปดลูกไกออน 
เหลานั้นก็ไมตองเสียเวลา  ไมตองไปตั้งปญหาวาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด 
เหมือนคนสมัยนี้. 

 
คนสมัยนี้นั้นอยากจะรูวาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิดเสียเรื่อย.  

แตพอเราไปศึกษาดูถึงคําตรัสคําแรก  ที่จะตรัสกับคนเหลานี้  พระพุทธเจาทานจะไม 
ตอบปญหานี้,  จะไมตรัสของแวะมาถึงหลักอันนี้.  ฉะนั้นจึงเห็นวามันไมจําเปน 
ที่จะตองพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  เปนคําแรก  แกสัตวที่เปนเหมือน 
กับวา  เปนลูกไกออน  ลูกเปดออนเหลานี้. 

 
ทีนี้ดูตอไปถึง  พวกที่  ๒  คือปญจวัคคีย  พอพระพุทธเจาทานพบกับ 

ปญจวัคคีย  ;  คําแรกหรือเรื่องแรกที่ตรัสกับปญจวัคคียนั้น  ตรัสวาอยางไร?  ขอให 
สนใจกันตอนนี้  คําแรกที่ตรัสแกปญจวัคคีย  ก็ไมไดพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือไมเกิด 
กลับตรัสวาที่มันเครงมากเกินไปนั้นก็ไมถูก  ที่มันหยอนยานเกินไปก็ไมถูก  ;  คือ 
เรื่องกามสุขัลลิกานุโยค  อัตตกิลมถานุโยค  นั้นมันไมมีประโยชนอะไร.  จงเดินตาม 
อริยมรรคมีองค  ๘   แลวมันจะดับตัณหาได  ทําอยางนั ้นแลวทุกขม ันเก ิดไมได 
เรื่องมันก็จบกันเสีย.  ผลก็คือทําใหปญจวัคคียนั้นมีดวงตาเห็นธรรม  วา  ยํ  กิฺจิ   
สมุทยธมฺมํ  สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ  ;  ซึ่งไดยินไดฟงกันอยูทุกคนแลว  ;  คือมีความรู 
ขึ้นวา  สิ่งใดมีเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนั้นก็มีดับไปเปนธรรมดา. 

 
 
ก็แปลวา  พระพุทธเจาทานจะตรัสคําแรกหรือเรื่องแรก  ชนิดที่ทําใหคน 

เกิดความเขาใจวา  สิ่งใดมีความเกิดเปนธรรมดา  ;  สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา  ;  
ไมเกี่ยวกับวาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  วาคนนั้นหรือคนอื่น,  มันไม 
เกี่ยวทั้งนั้น  เราจะตองถือวา  แมปญจวัคคียก็ยังเปนลูกไกออน  หรือลูกเปดออนอยู  
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นั่นเอง  ;  เพราะไมรูเร่ืองการดับตัวตน  ยังมีตัวตนแกกลา,  แลวก็หวังอะไรมาก,  
แลวก็เชื่อเรื่องสัสสตทิฏฐิเต็มท่ีเหมือนกัน. 

 
ในการแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรแกปญจวัคคียนั้น  มันไมเกี่ยวกับตาย 

แลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  แตบอกใหเห็นวา  ที่นี่เดี๋ยวนี้  ความทุกขเกิดขึ้น 
ไดอยางไร,  แลวเราจะตองทําอยางไรจึงจะดับความทุกขนั้น  คือตัดตนเหตุของ 
มันเสีย.  เมื่อปญจวัคคียเขาใจหลักทั่วไปเบื้องตนอยางนี้แลว  จึงจะตรัสเร่ืองที่มัน 
เจาะจงลงไป  คือเรื่องอนัตตลักขณสูตร  วาดูเถอะมันไมมีอะไรที่เปนอัตตา  ;  พอรูวา 
มันไมมีอะไรเปนอัตตา  ปญหาที่วาตายแลวเกิด  ตายแลวไมเกิด  มันไมมี  ;  มันก็จบ 
เสียอยางนี้.  มันไมไปของแวะกับปญหาที่วาตายแลวเกิด  ตายแลวไมเกิด  มันไมเกี่ยว 
กันเลย,  มันไมเขาไปหามิจฉาทิฏฐิประเภทนั้นเลย. 

 
 
นี่ก็แปลวา  ปญจวัคคียก็ดี  ใคร  ๆ  ก็ดี  เปนคนไมรูอยูแลวทั้งนั ้น  จะเรียกวา 

เปนมิจฉาทิฏฐิก็ได.  แตอาตมาบอกแลววา  อยาไปรับกันถึงขนาดนั้น.  อยาเพอไป 
ปรับปญจวัคคียวาเปนมิจฉาทิฏฐิอยู  เมื่อพระพุทธเจามาตรัสธมมจักกัปปวัตนสูตรและ  
อนัตตลักขณะสูตร  ก็ทําใหหลุดพนได  ;  เพราะวาปญจวัคคียนี้ก็เปนมิจฉาทิฏฐิชนิด 
ที่ไมเรียกวาอันตคาหิกทิฏฐิ  ซึ่งมีอยางเราธรรมดาสามัญ,  มีรูสึกวาเปนตัวฉัน  ก็รักตัวฉัน,  
รักตัวฉัน  ตองการใหตัวฉันดีมีเพียงเทานี้.  แลวเราอยาไปพูดถึงอันตคาหิกทิฏฐิเลย 
วาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  โลกเที่ยง  โลกไมเที่ยง,  โลกมีที่สุด  โลกไมมีที่สุด.  
รางกายก็อันนั้นชีวิตก็อันนั้น  ;  มันปวยการ. 

 
 
ทีนี้เราดูถัดไปพวกที่  ๓  ถึง  ยสกุลบุตร.  เมื่อพบกับยสกุลบุตรนั้น  ยสกุลบุตร 

วาที่นี่วุนวายหนอ,ที่นี่วุนวายหนอ.  พระพุทธเจาตรัสวา  ที่นี่ไมวุนวาย,  ที่นี่ไมวุนวาย  ;   
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นี่หมายความวาอยางไร?  ทานไมไดพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  
พูดแตเรื่องวา  กิเลสแลวมันวุนวายและเปนทุกข  ;  คนก็เห็นทันที่วากิเลสนี้มันวุนวาย 
และเปนทุกข  ก็พยายามจะหลีกเสีย. 

 
การตรัสอนุปุพพิกถานี้  ก็ไมเกี่ยวกับตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  

ตรัสอนุปุพพิกถา  เพื่อใหหายโงที่นี่  และเดี๋ยวนี้  วา  ทาน  ศีล  ไดสวรรค,  สวรรค 
เต็มไปดวยโทษ  แลวเนกขัมมนั่นแหละคือไมมีโทษ.  จิตใจจึงสลัดกามารมณออกไป 
เสียได  คือวาไมลุมหลงมัวเมาในกามารมณ  จึงตรัสอริยสัจจ  ๔.ยสกุลยุตรก็เปน 
พระอรหันต  มันก็ไมเกี่ยวกันเลยกับท่ีวาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ;  คณะ 
ของพระยสนี้ก็มีตั้งหลาย  มี  ๔๐-๕๐  คน  ก็อยางเดียวกันอีก. 

 
 
ทีนี้พวกถัดไปพวกที่  ๔  คือพวกภัททวัคคีย  ;  นี้คือพวกเจาชู  พวก 

หนุมเจาสําราญ  เรียกวาพวกภัททวัคคีย  ชื่อก็บอกอยูอยางนั้น.  เขาไปเที่ยวเลน 
ตามประสาคนหนุมเจาสําราญ  ถูกผูหญิงคนหนึ่ง  ซึ่งเปนหญิงแพศยา  ที่เอามาเปน 
พาตเนอรนั้น  ขโมยของไป.  พอไปพบพระพุทธเจา  ทานตรัสคําแรกวา  :  จะเที่ยว 
หาผูหญิงดี  หรือจะหาตัวเองดี,  จะหาสิ่งที่ไมเกี่ยวกับตน  ไมเกี่ยวกับประโยชน 
ของตนนั้น  ไปหามันทําไม  ;  ก็เลยตรัสอยางเดียวกันอีกวา  ใหเห็นความบาหลัง 
ของหนุมเจาสําราญนั้นเอง.  เขาก็ละเสีย  ก็เปลี่ยนความรูสึกคิดนึกไป  ในทางที่จะไม 
ไปลุมหลง  ในสิ่งเหลานั้นอีก  ;  ไมตองพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด. 

 
 
พวกที่  ๕  เรื่องถัดไป  เมื่อสงสาวกไปประกาศในทิศทางตาง  ๆ   แลว  พระองค 

ก็ไปปะทะกับพวกชฎิลพันรูป.  คําแรกที่พระพุทธเจาตรัสกับพวกชฎิลน้ีวาอยางไร?  
ก็พูดถึงเรื่องรอน  ๆ  นั้น  วา  เมื่อเธอตั้งใจฟงใหดีแลว  ฉันจะพูด  คือ  ตาเปนของรอน 
หูเปนของเย็น  จมูกเปนของรอน  ลิ้นเปนของรอน  กระทั่งอายตนะภายในทั้งหมด 
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อายตนะภายนอกทั้งหมด  วิญญาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ผัสสะที่เกิดขึ้นทั้งหมด  เวทนาที่ 
เกิดขึ้นทั้งหมดมันรอน,  พูดแตวา  รอน  คําเดียวเทานั้นแหละ  ;  ไมไดพูดวา 
ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  หรืออะไรไปเกิด,  ไมไดพูดกันเลย.  พูดแต  
วามันรอนเทานั้น  ;  ที่นี่  เดี๋ยวนี้  มันรอน  รอนอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ของเขานั้น 
ก็เลยเปนพระอรหันตไปไดดวยการเห็นวา  ราคะของใหรอน  โทสะของใหรอน,  โมหะ 
ของใหรอนแลวก็รอนอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ.  เทานี้เปนพระอรหันตไปได  ไมตองมัวไปพูดกันวาตายแลวเกิด  หรือ 
ไมเกิด  ;  ทั้ง  ๆ  ที่ชฎิลเหลานั้นเชื่อวา  ตายแลวเกิด,  แลวหวังจะไดรับผลการบูชายัญ 
ในชาติขางหนาในสวรรค  ในเรื่องของกามคุณอะไรดวยเหมือนกัน.  แตพระพุทธเจา 
ทานตรัสคําแรก  ไมตรัสเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ;  ตรัสใหรูแตวามันรอน.  
พอเห็นวากามคุณนี้  กามคุณที่นี่ก็รอน  กามคุณโลกหนาก็รอน,  กามคุณไหนก็รอน.  
ที่นี้ไมชอบรอน  เรื่องมันก็เลิกกัน  ;  เพราะวาไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไหนมันก็รอนทั้งนั้น. 

 
 
พวกที่  ๖  ถัดไปอีกก็ไปโปรดพระเจาพิมพิสาร  ซึ่งยังเปนชาวบาน 

อยูมาก  ;  โปรดคณะของพระเจาพิมพิสาร  ก็ตรัสอยางเดียวกันอีกนั่นแหละ.  ใหแลเห็น 
วาเรื่อง  ทาน  ศีล  นั้นมันไปสวรรค,  สวรรคนี้มันเต็มไปดวยโทษ.  เนกขัมมะ 
นี่มันออกมาเสียได  ;  ไมพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  แลวมันไม 
ใชเรื่องที่ตองพูด  มันเปนเรื่องสวนตัว.  ใคร  ๆ  มีของใครเก็บไวก็แลวกัน,  ใครมี 
ของใครก็เก็บไว  อยาเอามาพูด  ;  เชื่ออยางไรก็ได  เชื่อวาตายแลวเกิดก็ได  เชื่อวา 
ตายแลวไมเกิดก็ได.  แตอยาเอามาพูด  อยาเอามายึดถือ  อยาเอามายืนยันตอคําสั่ง 
สอนของพระพุทธเจา  ;  แลวคําสั่งสอนของพระพุทธเจาจะชวยขจัดมิจฉาทิฏฐินั้นให 
หมดไปเลย  ทั้งระดับออน  และระดับแกระดับสูง.  นี้เรียกวาคําแรก  หรือเรื่องแรก 
พระพุทธเจาจะไมตรัสวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ;  แตจะตรัสใหเห็นสิ่งที่ 
กําลังเปนอยูจริง  คือความทุกข  หรือความรอน. 
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พวกที่  ๗  ดูตอไปที่นาสนใจที่สุด  คือพวกกาลามชน.  พวกกาลามชนนี้ 
อยูที่หมูบานแหงหนึ่ง  เรียกวาหมูบานกาลามะ  ชนอยูที่หมูบานแหงนั้นก็เรียกวา 
กาลามชน.  ชนในหมูบานนี้เวียนหัวกันเต็มท่ีอยูแลว  เพราะมันเปนทางผาน,  เปน 
ทางผานก็มีศาสดาพวกนี้ผาน  ศาสดาพวกนั้นผาน  ศาสดาลัทธิโนนผาน  ศาสดาลัทธินี้ 
ผาน  ลวนแตคณะศาสดาผาน  ;  แลวศาสดา  หรือเจาลัทธิคนหนึ่งก็พูดอยางหนึ่ง,  
คนหนึ่งก็พูดอยางหนึ่ง,  คนหนึ่งก็พูดอยางหนึ่ง,  คนหนึ่งก็พูดอยางหนึ่ง  ;  ลูกเปด 
ไกออน  นี้ก็เลยยิ่งเวียนหัวหนักขึ้น,  เพราะไมรูวาจะเชื่ออยางไร. 

 
พระพุทธเจาเสด็จไปถึงที่นั่น  เขาก็ทูลถามพระพุทธเจา.  พระพุทธเจา 

จึงตรัสสูตรที่สําคัญที่สุด  คือกาลามสูตร  ที่ทุกคนจะตองสนใจ  และจําไวใหดี  ๆ.  
ขอรองหนอยวา  เรื่องกาลามสูตรนี้จะชวยได  ;  เพราะกาลามสูตรจะปดประตู 
ไมใหพูด  เรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด.  คนที่ไมถือหลักกาลามสูตรนี้ 
จะไปถามวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิดอยูเร่ือย.  ถาถือตามหลักกาลามสูตรแลว 
ถามไมได  ;  เพราะวาไมใหเชื่อตามที่คนอื่นบอก  ฉะนั้นเราสนใจกาลามสูตร 
ตรงนี้กันสักหนอยหนึ่ง  เพื่อเปนหลักการ  ตลอดเวลา  ตลอดกาลวาเกี่ยวกับความ 
เชื่อนั้น  อยาเชื่อโดยเหตุ  ๑๐  ประการ. 

 
เหตุ  ๑๐  ประการนี้  มีเกี่ยวกับการฟงอยู  ๓  ประการ,  การฟง  

๓  ประการนั้นคือวา  :  ขอ  ๑  อยาเชื่อตามที่ฟงบอก  ๆ   บอก  ๆ   กันมา,  มา  อนุสฺสเวน   
-อยาเชื่อตามที่ฟงบอก  ๆ  กันมา.  ขอท่ี  ๒  มา  ปรมฺปราย  -อยาเชื่อวามันมีสืบมา 
ตั้งแตดึกดําบรรพ.  ขอท่ี  ๓  มา  อิติกิราย  -อยาเชื่อเพราะวามันเปนเสียงที่เลาลือ 
กระฉอนอยูทั่วไปในเวลานี้. 

 
ที่เกี่ยวกับความเชื่อมีอยู  ๓  อยาง  อยางนี้  ;  เทาที่เขาบอก  ๆ  กันมาน้ี 

อยาเพอเชื่อ  เชนวา  ตายแลวเกิดนะ,  ตายแลวไมเกิดนะ,  บอก  ๆ  กันมาอยางนี้   
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อยาเพอเชื่อ.  แลวที่วา  เขาเชื่อกันมาแตดึกดําบรรพโนน  ก็ไมเชื่อ,  แมใครจะเชื่อ 
กันมาแตดึกดําบรรพอยางไรก็ตามใจเถอะ  ฉันไมเชื่อ.  และขอท่ี  ๓  ก็วาเดี๋ยวนี้เขา 
กําลังลือกันอยูทั้งบาน  ทั้งเมือง  ทั้งโลก.  เดี๋ยวนี้หยก  ๆ  เขากําลังลือกําลังเชื่อกัน 
เหมือนอยางไปโลกพระจันทร  เราก็ไมเชื่อ.  เกี่ยวกับการไดยิน  ไดฟง  มีอยู  ๓  อยาง 
อยาเพอเชื่อ,  ฟงก็ได  แตอยาเพอเชื่อ  ตองเอาไปพิจารณา  กวาจะเกิดความเห็น 
แจมแจง  ดวยปญญาของตนเอง  เกี่ยวกับการฟงมี  ๓  อยางนี้. 

 
เกี่ยวกับตํารับตํารามี  ๑  อยาง  คือวา  มา  ปฎกสมฺปทาเนน  -อยา 

ฝากความเชื่อไวกับตํารา  หรือปฎก.  ปฏกะ  ก็แปลวา  ตํารา  หรือปฎก  ;  เกี่ยวกับ 
ตํารามีอยางเดียวเทานั้น  คือวาอยาฝากความเชื่อไวกับปฎก  หรือตํารา. 

 
เกี่ยวกับการคํานวณเอาเองมีอยู  ๔  อยาง  คือ  มา  ตกฺกเหตุ  –อยา 

เชื่อดวยเหตุผลทางตรรกคือ  logic.  มา  เนยเหตุ  –อยาเชื่อดวยเหตุผลทางปรัชญา  ;  
คําวา  นย  ในบาลีนี้ตรงกับคําที่เรียกวา  ปรัชญาเดี๋ยวนี้.  แลวก็  มา  อาการปริวิตกฺเกน  
-ขอน้ีอยาเชื่อดวยการตรึกตรองตามอาการ,  อยาเชื่อดวย  common  sense  อีกขอหนึ่ง 
ก็วา  มา  ทิฏนิชฺฌานกฺขนฺติยา  –อยาเชื่อเพราะวามันทนตอการเพงดวยความเห็น 
ของเรา  ;  นี้เปน  ๔  อยาง. 

 
 
เกี่ยวกับการคํานวณมี  ๔  อยางดังกลาวมาแลว  ใชคําวาคํานวณ  หมาย 

ความวา  ที่เราจะมาใครครวญ  คํานวณ  ทบทวน  ชั่วตวงอะไรเหลานี้เอาเองนี้  คือ 
มา  ตกฺกเหตุ  -อยาเชื่อเพราะเหตุทางตรรก,  มา  นยเหตุ  -อยาเชื่อดวยเหตุผลทาง 
ปรัชญา,  มา  อาการปริวิตกฺเกน  -อยาเชื่อ  common  sense  มา  ทิฏนิชฌานกฺขนฺติยา,  
-อยาเชื่อเพราะวามันทนไดกับความเห็นของเรา,  นี่ความเห็นของเราในที่นี้เหมือนเขา  ;  
มันเปนความเห็นที่ยังไมประกอบดวยปญญาตามที่เปนจริง  คือยังเปนความเห็นเดิม  ๆ  ที่ 
เรามีอยูอยางไร.  ความรูเดิม  ๆ  เรามีอยูอยางไร  เมื่อเอาสิ่งที่ไดยินมาใหมนี้  มาเทียบ 
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เขาแลวมันเขากันได  ;  แมมันเขากันไดนี้ก็อยาเพอเชื่อ,  อยาไวใจเพราะการที่มันเขา 
กันได. 

 
ตอไปอีกสองอยางเกี่ยวกับบุคคล.  เกี่ยวกับบุคคลมีอยู  ๒  อยางคือ  มา  

ภพฺพรูปตาย  -อยาเชื่อเพราะวาผูพูดอยูในฐานะที่ควรจะเชื่อได.  และ  มา  สมโณ 
โน  ครูติ  -อยาเชื่อเพราะเหตุวา  สมณนี้เปนครูของเรา.  เรื่องสมณะนี้เปนครูของเรา 
นี้ตองขออธิบายหนอย.  คําวาสมณะ  คํานี้ตามธรรมดาในบาลีแปลวา  นักบวชเทานั้น,  
ไมไดแปลวาพระอริยเจา  ;  ในภาษาบาลีแลวก็เปนเรื่องธรรมดาสามัญที่สุด  ไมใช 
เรื่องที่เกี่ยวกับทางพุทธโดยเฉพาะ  ;  คําวาสมณะแปลวา  นักบวชเทานั้นเอง. 

 
 
ผูรูผูสั่งสอนที่อยูบาน  เขาเรียกวาพราหมณ  ;  ผูรูผูสั่งสอน  ที่ไมมี 

บานอยู  หรือไมอยูบาน  เขาเรียกวาสมณะ  ;  มันมีเทานั้น  มันเลยพวงติดกัน 
มาวา  สมณพราหมณ.  สมณะและพราหมณ  สมณะ  คือผูรูผูสั่งสอนที่ไมอยูบาน 
อยูเรือน,  ผูรูผูสั่งสอนที่อยูบานอยูเรือน  เขาเรียกวาพราหมณ  รวมกันเรียกวา 
สมณพราหมณ.  นี้ขึ้นไปถึงชั้นนักบวชเลย,  เพราะวาสมณะนี้หรือนักบวชนี้เปนครูของ 
ขาพเจา  อยางนี้ก็ไมควรเชื่อกอน.  นี้ทบทวนดูใหดีอีกที  เพราะวาเปนเรื่องสําคัญ.. 

 
 
ทบทวนดูเกี่ยวกับการฟงมีอยู  ๓  ขอ  :  อยาเชื่อ  เพราะฟงบอก  ๆ  กันมา,  

อยาเชื่อ  เพราะวามันเชื่อกันมาแตดึกดําบรรพ,  อยาเชื่อ  เพราะวามันกระฉอนอยูใน 
เวลานี้.  ที่เกี่ยวกับตํารามีอยู  ๑  ขอ  คืออยาฝากไวกับตํารา,หรืออางวามีอยูในตํารา.  
ที่เกี่ยวกับการคํานึงคํานวณมีอยู  ๔  ขอ  :  อยาเชื่อดวยเหตุผล  ทางตรรก,  อยาเชื่อ 
ดวยเหตุผลทางปรัชญา,อยาเชื่อดวยความรูสึกสามัญสํานึก,  อยาเชื่อวามันเขากัน 
ไดกับความเห็นของเรา.  สวนที่เกี่ยวกับบุคคลมีอยู  ๒  :  อยาเชื่อเพราะวาเปนบุคคล 
ที่นาเชื่อ,  อยาเชื่อเพราะวาสมณะนี้เปนครูของเรา.  รวมกันเปน  ๑๐  อยาง. 
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พระพุทธเจาทานตรัสแกกาลามชน  ๑๐  อยาง  อยางนี้  ;  วาที่ใครมา 
ก็พูดอยางนั้น  ใครมาก็พูดอยางนี้  ใครมาก็พูดอยางโนน  มันยุงไปหมดนั้น  ;  
ก็อยาเชื่อดวยเหตุ  ๑๐  อยางนี้.  ทีนี้จะเชื่ออยางไร?จะเชื่อดวยอะไร?  จะเชื่อ 
ดวยความรูสึกเห็นแจงประจักษแกใจตามที่เปนจริง.  พอบอกวา  โลภะ  หรือ 
ราคะ  เปนอันตราย  เปนทุกข  นี้จะวาอยางไร?  ตองเชื่อคนอื่นไหม?  ตองเชื่อตาม 
ตําราไหม?  ตองเชื่อครูวาไหม?  ตองเชื่อฉันวาไหม?  มันไมตองทั้ง  ๑๐  อยางเลย. 

 
โลภะเปนของรอน  นี้มันเชื่อตัวเอง  เพราะมีโลภะนี้มันรอนแลว,  มันรู 

จักรสของโลภะแลว.นี่เชื่ออยางนี้เขาไมเรียกวา  เชื่อทางตรรก  ทางปรัชญา  ทาง 
สามัญสํานึกอะไร  ;  แตเชื่อดวยประจักษแกใจมาแลว.  มันมีคําใชโดยเฉพาะเรียกวา  
ยถา  ภูต  สมฺมปฺปฺญา  -ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง.  ปญญานี้คือความรูแจงแทง
ตลอดอยูในใจ. 

 
โทสะเปนอันตราย  เปนความทุกข  เปนเหตุใหเกิดทุกข  เปนอกุศล  ;  

นี้ไมตองเชื่อใคร,ไมตองเชื่อครูผูพูด  ;  เชื่อตัวเองไดเลย.  โมหะ  ก็เหมือน 
กันอีก.  ตัณหา  เปนเหตุใหเกิดทุกข  นี้ก็มองเห็นเลย.  หมายความวา  คนนั้น 
โตพอสมควรแลว  ไมใชเปนเด็กอมมือ  ยอมรูจักสิ่งที่ เรียกวา  ตัณหานั้นคืออะไร ,  
แลวตัณหาเคยเผาผลาญมามากแลว.  พูดวาตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข  ก็ไมตองเชื่อ 
ครูผูพูด  มันกลายเปนเชื่อตัวเอง  เชื่อปญหาที่ถูกตองตามที่เปนจริงของตัวเอง. 

 
ทีนี้มันมีพิเศษอยูอีกสวนหนึ่งในสูตรนี้  คือท่ีวา  :  โลภะตองละเสีย,  โทสะ 

ตองละเสีย,  โมหะ  ตองละเสีย,  เปนสิ่งที่ถูกตองและควรกระทํา  ;  แมเราจะตาย 
แลวเกิด  โลภะ  โทสะ  โมหะ  นี้ก็ตองละ,  แมวาเราจะตายแลวไมเกิด  โลภะ  โทสะ 
โมหะ  นี้ก็ตองละ  ;  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เปนสิ่งที่ตองละ.  แมวาเราจะตายแลว 
เกิดก็ตาม  หรือเราจะตายแลวไมเกิดก็ตาม  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ที่เปนเหตุใหเกิดทุกข   
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นี้ตองละ  ;  ฉะนั้นเรื่องที่จะตองมาพูดกันวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  มันจึง 
ไมมี.  ปญหาที่วาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ไมมีประโยชนอะไร  ;  
เพราะวา  ถึงตายแลวก็เกิดก็ตองละ  โลภะ  โทสะ  โมหะ,  ตายแลวไมเกิด  ก็ตองละ 
โลภะ  โทสะ  โมหะ,  แลวจะไปเสียเวลาพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือไมเกิด  ทําไม  ;  
ควรจะมาพูดเรื่องวา  ละโลภะ  โทสะ  โมหะ  อยางไร  แลวก็หมดเรื่องกันดีกวา. 

 
 
นี่แหละขอใหสังเกตดูใหดีวา  แมแตกาลามชน  ที่ปวดหัว  เวียนหัวอยู ดวย 

ปญหาตาง  ๆ  แลว  ;  คําแรกที่พระพุทธเจาตรัสแกเขาก็มิใช  เรื่องตายแลวเกิด  หรือ 
ตายแลวไมเกิด  ;  แตกลายเปนวา  อยาเชื่อดวยเหตุ  ๑๐  อยางนี้  ใหฟง  ;  ไมใชวา 
ไมใหฟง  หนังสือหนังหา  ตําหรับตํารา  ครูบาอาจารย  พูดอะไรฟงทั้งนั้นเลย  ;  แต 
อยาเพอเชื่อ  จนกวามันจะเขารูปกันกับความรูสึก  ที่เปนความรูสึกประจักษแกใจ 
มาแลวนั้น  จึงจะเชื่อ.  นี้เราตองถือวาเปนกรณีพิเศษ  พวกกาลามชนเหลานี้  เปน 
เหมือนกับลูกเปด  ไกออน  ผูกําลังเวียนหัว  ลําบาก  ยุงยากที่สุด  ;  พระพุทธเจาทาน 
ก็ไมตรัสเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด. 

 
 
พวกเราที่เรียนมาก  ฟงมาก  แลวกําลังรวนเรกันอยูนี้  อยาไปเสียเวลาแก 

เรื่องที่มันทําใหรวนเร  :  เรื่องตายแลวเกิด  ตายแลวไมเกิด,  ตายแลวไปเกิดอยางไร 
เอาอะไรไปเกิด,  อยางนี้ยังไมจําเปน.  จะตองดูอยูที่วา  มันทุกขอยูดวย  โลภะ  โทสะ 
โมหะ  อยางนี้  แลวก็ละเสีย  ;  อยางนี้ถูกทั้งสองทาง  คือถูกทั้งตายแลวเกิด 
ทั้งตายแลวไมเกิด,  มันถูกหมด. 

 
พวกที่  ๘  ดูตอไปถึงพวกอื่น  ก็อยากจะระบุไปยังชาวบาน,  ชาวบาน 

จริง  ๆ  มากยิ่งขึ้นไปอีก  เชน  สิงคาลมานพ.  สิงคาลมานพกําลังทําพิธีไหวทิศอยู,  
ทิศตะวันออก  ตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใตทิศบน  ทิศลาง,  ทําพิธีไหวทิศอยูในที่   
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แหงหนึ่ง.  พระพุทธเจาทานเสด็จไปพบเขา  ตรัสถามวาทําอะไร?  เขาตอบวา 
ไหวทิศ.  พระพุทธเจาตรัสวาในระเบียบของพระอริยเจา  เขาไมไหวทิศกันอยางนี้.  
เมื่อเขาทูลถามวาไหวอยางไร?  ก็ตรัสเรื่องทิศ  ๖  เหมือนที่เรารูกันอยูดีแลว.  ไหวทิศ 
เบื้องหนา  ก็ไหวบิดามารดา,  ไหวทิศเบื้องลางก็ขาทาสกรรมกร  เปนตน  ;  ในเรื่อง 
ทิศ  ๖  มีรายละเอียดอยูแลว  ไปอานดูได. 

 
 
นี่คําพูดคําแรกที่ตรัสออกไปแกชาวบานมาก  ๆ   อยางสิงคาลมานพนี้ก็ไมได 

ตรัสเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด,  ไมของแวะกันเลยกับปญหา  เรื่องตาย 
แลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด.  แต  ตรัสวา  เราอยูที่นี่เดี๋ยวนี้  เราจะตองทําให 
มันถูกตอง  ;  ถูกตองทําอยางไร?  อยางในกรณีนี้  ก็ถูกตองในการที่จะไหวทิศใหมัน 
ถูกตอง  ;  มีการปฏิบัติตอสิ่งที่มันควรปฏิบัติ  ในสวนนั้น  ๆ   ใหถูกตอง.  มันมีอยูเทานั้น  ;  
อยาไปมัวพูดเรื่องตายแลวเกิด  หรือไมเกิด. 

 
 
นี่ก็แปลวาพระพุทธองคทรงทะนุถนอม  ลูกเปด  ไกออน  เชนนี้อยางพิเศษ 

ที่สุด  คือ  ไมไปทําใหชอกช้ํา  ไมไปทําใหเสียเวลา  ไมไปทําใหเวียนหัว  ไมไป 
ทําใหอะไร  ๆ  มันเปนเรื่องยุงยากไปเปลา  ๆ  ;  ตรัสแตวาตองทําอยางนี้,  แลวก็มอง 
เห็นอยูดวยวาตองทําอยางนี้  ;  เพราะวาทิศนี้  บิดามารดาเปนทิศเบื้องหนา  นี้ก็เห็น 
ชัดอยูแลว,  บุตร  ภรรยา  เปนทิศเบื้องหลัง,  ครูบาอาจารยเปนทิศเบื้องขวา,  มิตรสหาย 
เปนทิศเบื้องซาย,  ขางบนเปนสมณะ,  ขางลางเปนขาวเปนทาส.  นี่มันเห็นชัดอยูที่นี่ 
เดี๋ยวนี้  ในบานในเรือนเลย  ;  ตองปฏิบัติหนาที่เหลานี้ใหถูกตอง  ;  อยามัวมาถามวา 
ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด  ;  ถาถามก็ไมตอบ  ไมตอบเพราะวาไมมีประโยชน 
อะไร.  พระพุทธเจาทานวา  ไมตอบ.  ถาถามวาไมตอบเพราะเหตุอะไร?  ก็บอกวา 
เพราะมันไมมีประโยชนอะไร. 
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พวกที่  ๙  ทีนี้ก็ดูตอไปวา  คนที่เขามีมิจฉาทิฏฐิจัดมากอนแลว  ไมใช 
ลูกเปด  ไกออนแลว  แตเปนประเภทมีมิจฉาทิฏฐิจัด  เชนพวกนิครนถทั้งหลาย  พวก 
ลัทธิอื่น  ยกตัวอยางเชน  สัจจกนิครนถ  ที่เอามาพูดกันแลว  ในการบรรยายครั้งกอน   ๆ  
โนน  คือพระองคทรงเปนอะไรกับเดียรถียอื่น  หรือวาสาวกของเดียรถียอื่น.  พวก 
เดียรถียอื่นก็มีทิฏฐิอยางแกกลาของเขา  อยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ  ;  แตพระพุทธเจา 
ก็จะไมตรัสเรื่องตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด. 

 
อยางสัจจกนิครนถนี้เขามีทิฏฐิวา  มีอัตตา  มีตัวตน,  ถาไมมีอัตตา  ไมมี 

ตัวตนแลว  จะทําอะไรไปทําไม.  พระพุทธเจาก็ยังตรัสใหเขาเห็นไดวา  มันไมมีสิ่งที่ 
ควรจะเรียกวาตัวตน  ;  เพราะขันธแตละขันธแตละขันธนี้เปนไปตามเหตุตามปจจัย 
ของมันเอง  ;  ไมเปนตัวตนที่ตรงไหนได.  กลายเปนไดรูธรรมะที่สูงสุด  ที่ลึกซึ้ง 
ที่สูงสุดไปเลย  เพราะคําแรกไปพูดเรื่องอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  ไมตองพูดเรื่อง 
ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด. 

 
ทีนี้ก็มาดูถึงผูที่มีความของใจ  ความสนใจเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิอยางรุนแรง ,  

เขามาทูลถามพระพุทธเจา  มีบุคคลเชน  มาลุงกยบุตร  เปนตน,  มาบวชในศาสนานี้ 
ดวยซ้ําไป  ;  แลวก็เฝาแตจะทูลถามแตเรื่องวา  โลกเที่ยง  หรือโลกไมเที่ยง,  โลกมี 
ที่สิ้นสุดหรือไมมีที่สิ้นสุด,  รางกายก็อันนั้น  ชีวะก็อันนั้น,  รางกายก็อันอื่น  ชีวะก็ 
อันอื่น,  หรือวา  สัตวตายแลวมีอีก  สัตวตายแลวไมมีอีก,  สัตวตายแลวมีอีกก็มี  ไมมี 
อีกก็มี,  สัตวตายแลวมีอีกก็หามิได  ไมมีอีกก็หามิได  รวมเปน  ๑๐  อยาง.  ภิกษุนี้ทูล 
พระพุทธเจาวา  ถาไมพยากรณปญหาเหลานี้แลวจะสึก.  พระพุทธเจาก็วา  สึกก็สึก  ;  
เพราะวาไมไดสัญญากันวา  มาบวชเพ่ือจะตอบคําถามเหลานี้.  เมื่อถามวาทําไม 
จึงไมตรัสตอบคําถามเหลานี้?  พระพุทธเจาวา  มันไมมีประโยชนอะไร. 

 
นี้เรียกวาคนเขาสนใจคําถามเรื่องตายแลวเกิด  ตายแลวไมเกิด  นี้อยางแรง 

อยางกับวาถาไมยอมตอบคําถามนี้แลว  ก็จะลึก  ;  พระพุทธเจาก็ยังไมตอบ  เพราะมัน 
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ไมมีประโยชน.  ฉะนั้นคําแรกก็จะตรัสแตเรื่อง  อะไรเปนทุกข?  อะไรเปนเหตุ 
ใหเกิดทุกขอยูแตเทานั้น. 

 
พวกที่  ๑๐  สุดทาย  เราก็จะดูถึง  บุคคลเปนอันมาก  ที่เขามาบวชแลว 

ก็เปนพระมหาสาวกอยู  เชนพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  พระมหากัสสป  พระมหา- 
กัจจายนะ  อะไรตาง  ๆ  เหลานี้.  คําแรกที่พระพุทธเจาตรัสกับคนเหลานี้  ไมมีเลย 
ไมมีที่ไหนเลย  ในเรื่องที่วาตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด.  เขาไมถาม  ;  
พระองคก็ไมตรัส  ;  ถึงเขาถาม  พระองคก็ไมตอบ.  ขอใหไปดูเอาเองวา  ประวัติ 
ของพระมหาสาวก  ๘๐  รูป  อยางนี้  ;  คําพูดคําแรกที่ไดฟงจากพระพุทธเจานั้นวา 
อยางไร?  มันไมมี.  นี่รวมความวา  ไมเกี่ยวกับท่ีวา  ตายแลวเกิด  หรือ  ตายแลว 
ไมเกิด.  แตพระองคจะตรัสในลักษณะที่เปนประโยชนแกบุคคลนั้น  โดยตรง 
ไปทุกเรื่อง  ทุกคราว. 

 
 

การตรัสสอน  ของ  พระพุทธเจา 
มิไดกระทบกระเทือนความเชื่อของผูใด 

 
ในที่สุดเราอาจจะสรุปคําพูด  ที่พระองคตรัสแกคนเหลานี้คําแรก  ๆ   ทั้งที่วา 

เขาเปนคนธรรมดาสามัญ  คลาย  ๆ  กับวามีสัสสตทิฏฐิอยูแลว  พระองคก็ยังไมตรัส,  
ไมชวนตรัสเรื่องนี้,  และจะไมตรัสเรื่องอยางนี้  ;  แตจะตรัสเรื่องที่มันเปนประโยชนแก 
เขาโดยอัตโนมัติ.  และถาเขาเชื่อ  ถาเห็นวาเขาเชื่อเรื่องตายแลวเกิดอยูแลว,  หรือ 
ถายืนยันวาเขาเชื่อวาตายแลวเกิดอีก  อยางนี้  ;  พระองคก็จะไมตรัสวาจริง  หรือไม 
จริง  ;  แตจะตรัสวา  ถาเชื่อวาตายแลวเกิดอีก  ก็จงทําอยางนี้.  นี่แหละมันตองดู  ;  
แลวคลายกับพระองครงรับรองวาตายแลวเกิดอีก  เพราะเขาเชื่อวา  ตายแลวเกิด  ;  
แลวมาทูลถามพระพุทธเจาวา  จะทําอยางไรดี?  พระพุทธเจาทานจึงวา  ถาเชื่อวา 
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ตายแลวเกิด  ก็จงทําอยางนี้,ทําอยางนี้  คือเชนวา  :  ใหทําบุญทํากุศล  ใหละกิเลส 
ใหทําเหมือนอยางที่วามาแลวนั่นเอง. 

 
เรื่องตายแลวเกิดอีก  หรือไมเกิดอีก  จะไมทรงยืนยัน  จะไมยอมตรัส 

ใหเขาเอาไปยึดถือ.  แตถาเขาเชื่อวาตายแลวเกิด  ก็ตรัสแนะวา  จงทําอยางนี้  อยางนี้.  
ถาเขาจะเชื่อวา  ตายแลวไมเกิด  พระพุทธเจาก็ไมไปเถียงกับเขาใหเสียเวลา  หรือจะ 
ไมไปทะเลาะกับเขาใหเสียเวลา  ;  แตจะตรัสวา  จงทําอยางนี้,  จงทําอยางนี้  ;  
แลวมันกลายเปนเรื่องเดียวกันไปเลยวา  ละโลภะ  โทสะ  โมหะ,  หรือวาจะละ 
อกุศลกรรมบถ  เจริญกุศลกรรมบถก็ได,  มันจะชวยใหตายแลวเกิด  หรือตาย 
แลวไมเกิด  ก็ไมรู.  แตเราจะสอนใหละอกุศลกรรมบถ  ใหเจริญกุศลกรรมบถ,  
ใหละโลภะ  ใหละโทสะ  ใหละโมหะ. 

 
 
ทีนี้ถาวาเปนเรื่องเกี่ยวกับกรรม  ก็จะตรัสไปในทํานองวา  :  ทําดี 

มันก็ดี  ทําชั่วมันก็ชั่ว  ;  ถึงจะเชื่อวาตายแลวเกิด  ก็ตองทําอยางนี้,  ตายแลว 
ไมเกิด  ก็ตองทําอยางนี้.  แตวายังมีแถมวา  ยังมีกรรมอีกชนิดหนึ่ง  ซึ้งถาประกอบ 
กระทําแลว  จะทําใหอยูเหนือกรรมดี  กรรมชั่ว  ;  ไมของแวะที่วาตายแลวเกิด 
หรือวาตายแลวไมเกิด.กรรมดีนั้นทําไปดี  ก็ไดดี,  กรรมชั่วทําแลวก็ไดชั ่ว ,  
แลวยังมีกรรมที่ทําใหอยูเหนือดี  เหนือช่ัว  จะเชื่อวาตายแลวเกิดก็ตามใจ  ;  แตถาทํา 
อยางนี้แลวจะอยูเหนือดีเหนือช่ัว.  ตายแลวไมเกิดก็ได  ตายแลวเกิดก็ได  ;  จงทํา 
อยางนี้เถอะ  แลวก็จะอยูเหนือดีเหนือชั่ว  เหนือบุญ  เหนือบาป  เหนือสุข  เหนือทุกข 
ไปไดเลย. 

 
จงดูพระพุทธจริยาที่วา  จะตรัสเรื่องแรก  หรือคําแรกก็ตาม  ที่เปนประโยชน 

อยางยิ่งแกบุคคลผูฟง.  พระพุทธจริยาตรงนี้ตองการจะชี้ในขอที่วา  คําตรัส 
ของพระพุทธเจาคําแรก  เรื่องแรกนั้น  จะเปนประโยชนที่สุดแกผูฟง,  ไมกระทบ 
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กระเทือนอะไรเขาเลย.  เขาจะเคยเชื่อมาวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิดมาแต 
กอนก็ตาม  ;  พระพุทธเจาจะไมทรงกระทบกระทั่งทิฏฐิ  ความคิด  ความเห็น  ของเขาเลย,  
ไมตองการใหขุนของหมองใจอะไรกันเลย  แตจะตรัสวา  จงทําอยางนี้,  จงทําอยางนี้. 

 
 
ทานทั้งหลายก็ลองเปรียบเทียบดูเองวา  พระพุทธเจาทานทรงเปนอะไร 

แกลูกเปดลูกไกโง  ๆ  เหลานี้  ;  ถึงโงแสนจะโง  โงที่สุดเทาไร  ทานก็ไมไปกระทบ 
กระเทือนถึงเลย  เกี่ยวกับความคิดเห็นทิฏฐิอะไรตาง  ๆ.  ทานทรงทะนุถนอมอยางยิ่ง 
อยาใหมันตายเสีย  ;  มันเพิ่งออกมาจากไข  มันจะตายเสีย,  ระวังอยาใหมันตายเสีย 
อยาไปขัดคอมัน.  มันเชื่อวาตายแลวเกิดก็เอา  หยุดพักไวกอน  ;  แตวาจงทํา 
อยางนี้,  จงทําอยางนี้.  ถาเชื่อวาตายแลวไมเกิด  ก็หยดพักไวกอน  อยามาพูดกัน  ;  
แตมาพูดกันวา  จงทําอยางนี้,  จงทําอยางนี้.  พอทําอยางนั้นแลวยอมไดผล 
เปนการบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานไปเลย. 

 
 
นี่อยาไดเขาใจวา  สัสสตทิฏฐินิด  ๆ   หนอย  ๆ   ที่ติดมาแตกําเนิดนั้น  มันไมได 

เปนมิจฉาทิฏฐิที่จะหามสวรรค  หามนิพพานอะไร  :  มันก็ไมหามสวรรคอยูแลว  เพราะ 
มันมีตัวตน  เห็นแกตน  ;  แลวมันก็ไมไดหามนิพพาน  ในเมื่อเขาไมไดถืออยางเปน 
อันตคาหิกทิฏฐิ.  อันที่วา  อันตคาหิกทิฏฐินั้น  มันลงรกลงรากแนนแฟนเกินไป  จน 
พระพุทธเจาก็ทรงไปเขยาไมไหว  ในชาตินี้  ;  แตคนเหลานี้  แมวาจะมีความเชื่อ 
วาตายแลวเกิดก็ดี  ตายแลวไมเกิดก็ดี  ติดมาบาง  แตไมถึงเปนอันตคาหิกทิฏฐิแลว 
พระพุทธเจาจะตรัสถอยคําที่ชวยยกคนเหลานี้  ใหขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิเหลานั้นได
ในระดับไหนก็สุดแท. 

 
คําแรกที่พระพุทธเจาตรัสแกคนธรรมดาสามัญ  ที่เปนเหมือนลูกเปด 

ลูกไกออนเหลานี้  จะไมมีเรื่องเกี่ยวกับตายแลวเกิด  หรือไมเกิด  จะมีแตเรื่องวา 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอสัตวธรรมดาสามัญ ๓๒๗

จงทําอยางนี้  จงทําอยางนี้  ซึ่งเขามองเห็นไดทันที  โดยไมตองเชื่อพระองค  ;  เชื่อ 
ตัวเองได  แตมันตรงตามที่พระองคตรัส.  ฉะนั้นเขาจึงละ  โลภะ  โทสะ  โมหะได,  
หรือวาเจริญกุศลกรรมบถได,  หรือวาดําเนินตามกรรมดี,  หรือวาอยูเหนือดีไปใน 
ที่สุด  ;  มีศีล  มีสมาธิ  มีปญญา  มีวิมุตติ  มีวิมุตติญาณทัสสนะ  ไปตามลําดับได  ;  
โดยไมตองมาเถียงกันวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด. 

 
นี่คือพระพุทธจริยา  ทรงทะนุถนอม  ไมกระทบกระทั่งใหใครลําบากใจ 

เกี่ยวกับความคิด  ความเห็น  ความเชื่อ  ที่มีอยูเดิม  ๆ  ของเขา.  เราอยาไปหัก 
ลางเขา  แลวเราก็มิไดไปสมยอมกับเขา  ;  แตวาเราพูดถึงชนิดที่จะเปนประโยชน 
แกเขาทันที,  แลวประโยชนนั้นจะเจริญตอไปจนถึงที่สุดได  โดยไมตองกระทบกระทั่ง 
ใหเจ็บชํ้าน้ําใจอะไรแกกัน.  นั่นแหละคือพระพุทธจริยา. 

 
ขอใหมองพระพุทธจริยาในขอนี้  โดยขอสรุปนั้น  ๆ  วา  ไมกระทบกระทั่ง 

แกความคิดความเห็นของบุคคลใดหมด  ;  เวนไวแตเขาจะมาขอรองใหผาใหแลง 
ใหฟนกันลงไป  นั่นแหละจึงจะมี.  แตวาตามธรรมดาแลว  จะตรัสแกผูที่เปนเหมือนกับ 
วาไกออน  เปดออนเหลานี้  ในลักษณะที่เปนการทะนุถนอมแกเขาอยางยิ่ง,  แลวก็จะ 
มีแตทําใหเขาไดรับประโยชน  เจริญกาวหนาขึ้นไปตามลําดับ  จนเปนเครื่องพิสูจนให 
เห็นไดวา  ปญหาที่จะมาถามกันวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิดนั้น  เปนปญหา 
ของคนบา,  เปนปญหาของคนโง.  เปนปญหาของคนที่ไมรูจักใชเวลาใหเปน 
ประโยชนนั่นเอง. 

 
ขอใหไปนึกถึงไวเสมอวา  คําแรกที่พระพุทธเจาจะตรัสแกปุถุชนออน  ๆ  นี้ 

อยางไร  ในทุกกรณี  ในทุกสูตร  ในทุกเรื่องทุกราว  ที่มีอยูในพระไตรปฎก  วาจะ 
ไมทรงเลี้ยวเขาไปหาปญหาที่วา  ตายแลวเกิด  หรือวาตายแลวไมเกิด,  แลวยัง 
ทรงหามไวดวยวา  :  อยาไปเชื่อตามที่เขาพูดวา  ตายแลวเกิด  หรือตายแลวไมเกิด 
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อยาไปเชื่อกับมัน  เพราะไมมีประโยชนอะไร.  นี่โดยหลักของกาลามสูตรไดหามไวอยางนี้  ;  
แลวก็มาดูตามที่เห็นไดดวยปญญาอันแทจริงวา  เราจะตองทําอยางไร,  เดี๋ยวนี้  ที่นี่ 
เราจะตองทําอยางไร,  เรากําลังมีปญหาอยางไร.  เรากําลังปวยที่เทา  หรือกําลังปวย 
ที่มือ  หรือกําลังปวยที่ศีรษะ  ก็แกไขใหมันตรงแกปญหานั้น  ๆ.  อยาไปนึกถึงเรื่อง 
ตายแลว  หรือหลังจากตายแลว  หรืออะไรดีกวา. 

 
แตวาถึงอยางไรก็ดี  ขอฝากทิ้งไวในวันนี้  เพื่ออธิบายในวันหนาวา  บางที 

พระองคก็ตรัสในประโยคตรง  ๆ  วา  ตายแลวเปนอยางนั้น  ตายแลวเปนอยางนี้ก็มี 
จะพูดกันในวันหลักอีกสวนหนึ่ง,  ในวันนี้จะพูดแตหลักโดยทั่วไปวา  จะทรงหลีกเลี่ยง 
ที่จะไมใหปญหามันไปของแวะเขากับท่ีวา  ตายแลวเกิด  หรือวาตายแลวไมเกิด  ;  จะคงให 
มีปญหาแตวา  จะทําอยางไรที่นี่และเดี๋ยวนี้,  แลวคนจะรอดตัวไป  รอดตัวไป.  
สวนขอความบางแหง  ในพระไตรปฎกมีเรื่องราวที่พระพุทธเจาตรัสทํานองวา  ตายแลว 
เกิด,  ตายแลวเกิด,  ตายแลวเกิดจริง  ๆ  นี้มันก็มีอยู.  ทําไมมันมามีอยูในพระไตรปฎก 
เหลานี้  ก็จะเอาไวพูดวันหลังเพราะมันยืดยาวเหลือเกิน. 

 
เปนอันวา  วันนี้เราสรุปความกันเสียทีหนึ่งวา  พระองคทรงเปนอะไรแก 

ปุถุชนออน  ๆ  ซึ่งเปนเหมือนกับ  เปนลูกเปดออน  ลูกไกออน?  ก็คือพระองคทรงเปน 
ผูทะนุถนอมสัตวออน  ๆ  เหลานั้น  ไมใหมันตายเสีย  ไมกระทบกระทั่งอะไรแกมันเลย 
และชวยมันใหรอดพน  ใหหลุดพนไปได. 

 
 

ขอยุติคําบรรยายพระพุทธจริยานี้เพียงเทานี้  ใหโอกาสพระสงฆสวดคณสาธยายสืบตอไป. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ 
 

พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ 
 

  -๑๑- 
 

เสารที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๑๕ 
 

ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
 

การบรรยายเรื่องพระพุทธจริยา 
ไดดําเนินมาถึงครั ้งที ่  ๑๑  แลว  เราควร 
จะได ทบทวนความรู ส ึก เกี ่ย วก ับพระ - 
พุทธจริยานี้  เปนลําดับมากันสักครั้ง 
หนึ่งกอน  ในครั ้งที ่  ๑  ที ่  ๒  ไดกลาวถึง 
พระพ ุท ธจ ร ิย า ในห ัว ข อ ว า   ท าน เป น 
อะไรกับพวกเรา .   เราไดพิจารณากัน  
ในทุกแงทุกมุมวา   ทาน เปนอะไรกับ  
พวกเรา   ทั ้งในทางตรง   ทั ้งในทางออม 
ทั้งในทางเปดเผย  และในทางที่เรนลับ 

 
 

๓๒๙ 
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เห็นไดยาก,  จนเรามีความรูจักพระพุทธองคมากขึ้น  ;  ทําใหเราต้ังใจที่จะ 
ประพฤติตามพระองคมากขึ้น  และทําใหเราคิดที่จะสนองพระคุณของ 
พระองค  ยิ่งกวาแตกอน. 

 
เรื่องการสนองพระคุณ  หรือที่เรียกกันวา  กตัญูกตเวทิตานั้น  เปนสิ่งที่ 

จะตองดูกันใหดีวา  มีความสําคัญอยางไร?  หรือมีความมากนอยเทาไร?  ถาเรา 
ไมดูก็ไมเห็น,  ถาไมเห็น  เราก็เปนลูกหนี้ที่เลว  คือไมรูจักบุญคุณของผูมีพระคุณ.  
ถาวากันที่จริงแลว  พระคุณของพระพุทธเจานั้นมากมาย  สุดจะคํานวณได  แลว 
เราจะเอาอะไรไปทดแทนสนองพระคุณ  ;  เหมือนกับวาเราเปนหนี้บุคคลคนหนึ่ง 
เปนจํานวนเงินตั้งหลายรอยลาน  หลายพันลานอยูกอนแลว,  เดี๋ยวนี้เรามีการแสวงหา 
รายไดของเรา  ไดมาวันหนึ่งไมกี่บาทกี่สตางคแลวเราจะใชหนี้อันมากมายนั้น  ใหหมด 
ไดอยางไร?  ในเวลาเทาไร? 

 
 
ถามองเห็นขอน้ีกันจริง  ๆ  เราจะรูสึกวามันไดแกเร่ืองของเราเอง  ที่เปน 

หนี้พระคุณของพระพุทธเจาในลักษณะอยางนั้น,  แตเมื่อนึกดูถึงขอท่ีพระองคทรงหวัง 
ในพวกเรา  วาจะใหพวกเราใชหนี้นี้กันอยางไรแลว  ก็พอจะมีหวัง  :  ทานตองการ 
ใหเรารีบปฏิบัติ  เอาตัวใหรอด  ใหหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแลว  เทานั้น 
ก็เปนอันวาหมดหนี้กัน,  ไมไดเอาอะไรมากไปกวานั้น.  นี่เรามันเหลวไหลเอง  เปน 
ลูกหนี้ที่เลว  ;  พระพุทธเจาเปนเจาหนี้เหนือศีรษะ  มีคุณมากมาย  อาจจะตอบแทนได 
ดวยเราประพฤติประโยชนของเราเอง  ใหสิ้นสุดตามพระพุทธประสงค  แลวก็เปน 
อันหมดหนี้กัน,  ตามพระพุทธประสงคมีอยูอยางนั้น.  ถาเราเขาใจเรื่องนี้  เราก็มี 
หวังที่จะใชหนี้ได  ในลักษณะที่วา  ไมเหลือวิสัย  ;  แตถาเราโงมันก็เหมือนกับ 
คนที่มีรายไดวันละไมกี่สตางค  และจะตองใชหนี้นับดวยรอยลาน  พันลาน  หมื่นลานบาท.  
นี่คือการที่เรารูจักพระพุทธจริยา  จะชวยไดมากอยางนี้  ขอใหสนใจ. 
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ตอมาในครั้งที่  ๓  ที่  ๔  เราไดพูดถึงพระพุทธจริยาในหัวขอวา  ทานเปน 
อะไรของทานเอง.  นี่หมายถึงพระพุทธจริยาที่แสดงใหเห็นพระคุณ  สวนของ 
พระองคเองวาเปนที่ตั้งแหงความเชื่อ  ความเลื่อมใส  อะไรตาง  ๆ  นี้มากมาย 
เทาไร.  ถาเรามองเห็นเราก็จะมีความเชื่อ  ความเลื่อมใสสูงสุดขึ้นทันที  ;  กําลัง 
ความเชื่อความเลื่อมใสชนิดนี้  มันจะชวยใหเราสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระองค 
ไดอยางกลาหาญ  อยางรวดเร็ว  อยางที่วาสําเร็จประโยชน  ;  เพราะฉะนั้นเราก็ควร 
จะตองสนใจ. 

 
 
ในครั้งที่  ๕  และครั้งที่  ๖  เราไดพูดกันถึงพระพุทธจริยา  ในหัวขอวา 

ทานเปนอะไรตอเจาลัทธิอื่น  ศาสดาอื่น  ?  ขอนี้สรุปความไดวา  ทานไมวางพระองค 
ไวในฐานะเปนขาศึกศัตรู  ตอลัทธิอื่น  หรือตอศาสนาอื่น,  คือทานไมเปน 
เหมือนพวกเราในสมัยนี้  ที่มองเห็นศาสนาอื่นในฐานะเปนปรปกษ  หรือศัตรู.  จาก 
พระพุทธจริยานั้น  ทําใหมองเห็นไดวา  พระองคทรงมีเมตตากรุณา  แมในพวกอื่น 
จึงทรงหาโอกาสที่จะทําความเขาใจกันอยูเสมอ  กระทั่งวาตอนเชาไปบิณฑบาต  ถายัง 
เชาเกินไปก็ทรงแวะเขาไปสนทากับพวกนี้  แลวก็ไดทําใหพวกเดียรถียเหลานั้นได 
รับประโยชนมาก  หรือวาหมุนมาในทางถูกก็มีมาก.  ถาเราปฏิบัติตามพระพุทธจริยา 
ขอน้ีก็คือ  อยาไปดูหมิ่นเหยียดหยามลัทธิอื่น,อยาไปตั้งตนเปนศัตรูลัทธิอื่น  ;  นี่คือ 
การเดินตามพระพุทธจริยาสวนนี้. 

 
 
ในครั้งที่  ๗  พูดกันในหัวขอวา  ทานเปนอะไรตอสาวกของเดียรถียอื ่น .  

ขอนี้ทําใหมีผูเห็นไปวา  ทานเปนผูมีเวทมนตมายา  สําหรับดึงเอาสาวกของศาสนาอื่นมา 
เปนสาวกของทาน  คํากลาวเชนนี้มันผิด  หรือเปนการกลาวเท็จตอพระองคมากเกินไป  ;  
ขอเท็จจริงมีอยูวา  สาวกของพวกอื่นมาเปนสาวกของพระองคนั้น  เปนความจริง  ;  
แตวาไมใชเปนเรื่องเวทมนตคาถา  มายาเลหกลอะไร,  มันเปนเรื่องของคนที่มี 
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หูตาสวางขึ้น  แลวก็จะตองเลือกทางเดินของเขาเอง  จึงมีคนละทิ้งลัทธิอื่น  มาสูล ัทธิ 
ของพระองค  อยางนี้มันก็มีปญหาเรื่อยมา  จนกระทั่งถึงทุกวันนี้  เกี่ยวกับลัทธิทั้งหลาย 
ที่มีอยูในโลก  ;  แลวก็มีคนที่เปนสาวกของลัทธิศาสนานั้น  ๆ  เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากัน 
อยูเร่ือย.  ถามันเปนไปในทางที่ดีขั้นสูงขึ้น  ก็นับวาเปนการดี  คือเปนกุศล  . 

 
 
ในครั้งที่  ๘  ไดมองดูพระพุทธจริยากัน  ในฐานะที่วาทานเปนอะไรตอสิ ่ง 

ที ่ม ีช ีว ิตทั ้งปวงในโลกนี ้  นับตั ้งแต หญาบอนขึ ้นไป   ถึงส ัตว เดร ัจฉาน   ถึงมนุษย 
ถึงอมนุษย  กระทั่งพวกเทวดา   มาร  พรหมอะไรทุกอยาง   ขอน้ีก็ เพื่อจะใหมอง 
เห็นใหชัดลงไปวา  การเกิดของพระพุทธเจานั้น  มีประโยชนแกสิ ่งที ่มีชีวิต 
ทุกชีวิต  แมแตหญาบอน  ก็ไมพลอยเดือดรอน  จากบุคคลผูปฏิบัติตามพระธรรม  
คําสอนในพระพุทธศาสนา.ขอใหสังเกตดูใหดี  วาสิ่งที่ดีจริง  ๆ  มีประโยชนจร ิง   ๆ  
สูงสุดจริง  ๆ  นั้น  จะมีประโยชนกวางขวางถึงอยางนี้,  คือ  อยาวาแตมนุษยเลย  แมแต 
ตนหญา  ก็ไดรับประโยชน  จะไมมีภิกษุสามเณรองคใดไปถายอุจจาระรดหญา  อยางที่ 
วามาใหฟงแลว  ขอใหมองเห็นพระพุทธจริยา  หรือพระพุทธคุณใหถึงที่สุดอยางนี้ 
จริง  ๆ  กันทุกคน. 

 
 
ในครั้งที่  ๙  ก็คือดูที่พุทธจริยากันทุกแงมุม  เพื่อใหเห็นวา  ทานเปน 

อะไร  ทานมีอะไรในพุทธจริยาของทาน  ในทุกแงทุกมุม.  นี้ก็มีเร่ืองมาก,  หมายถึง 
คุณธรรมหลายอยางหลายประการ  ที่ตองใชที่ตองมี  ในการที่จะประกอบหนาที่ 
ของพระองค,  เปนคุณธรรมที่พวกเรามักจะดูหมิ่น  วามันเปนเรื่องเล็กนอยเกินไป.  
ที่จริงสิ่งที่เรียกวา  ธรรมะ  นี้  ไมมีอะไรเปนของเล็กนอย  แตเราก็ไปเห็นวาเล็กนอย 
แลวก็ไมคอยสนใจ.  นี้เรียกวา  เปนคนสะเพรา  เราจึงไมทําอะไรใหสําเร็จประโยชนได 
ตามที่ควรจะไดในทางธรรม  ;  กลาวสั้น  ๆ  คือวา  เราเปนคนไมไดรับประโยชนในทาง 
ธรรม  เพราะเราเปนคนดูหมิ่นธรรมบางอยางบางประการ  วาเปนของเล็กนอย. 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๓๓

ในครั้งที่  ๑๐  ไดพูดกันถึงพระพุทธจริยา  ในฐานะที่วาทานเปนอะไรต อ 
มนุษยธรรมดาสามัญที่  “ตองมี  หรือมี”  สัสสตทิฏฐิ  เปนสมบัติดั้งเดิมติดตัวมา.  ปญหา 
ขอนี้มีอยูวา  การตรัสรูของพระพุทธเจา  เปนการตรัสรู  ความที่ไมมี,  ความที่ 
สัตวทั้งหลายไมใชตัวไมใชตน,  หรือไมมีอะไรเปนของตน  ;  แตหัวใจของคนทุกคน 
มันรูสึกมีตัวตน  และเปนอะไรของตน.  พูดสั้น  ๆ  วา  สัตวทั้งหลายจะมีความรูสึกวา 
ตัวตน  วาของตน  ;  แตการตรัสรูของพระพุทธองคนั้น  คือรูตามที่เปนจริงวา  ไมมี 
อะไรเปนตัวตน  หรือของตน  มันตรงกันขามอยางนี้. 

 
 
ถาพิจารณาใหดี  เราจะเห็นความลําบากอยางยิ่งในการที่พระองคจะทรง 

เผยแผธรรมะที่พระองคไดตรัสรู  จึงเปนเหตุใหพระองคตองมีการสอนธรรมะเปน 
ระดับ  ๆ  ไป.  คือใหคนที่ยังมีตัวตนสนใจรับไปศึกษาปฏิบัติ  แลวก็ถอนตัวตนไดใน 
ที่สุด.  มองดูแลวจะเห็นวาเปนปญหาที่ยาก  เปนหนาที่ที่ลําบาก  ;  เราตามธรรมดา 
พิจารณาแลวก็จะสั่นหัว  วาสูไมไหว  ;  ถึงพระพุทธเจาเองก็เหมือนกัน  เมื่อตรัสรูใหม  ๆ  
ก็ทรงรูสึก  อยางที่เราเรียกวาสั่นศีรษะ,  ทรงคิดวาไมสามารถจะสอนใครไดเลย  คือ 
มันยาก  มันลึก  และมันตรงกันขามกับความรูสึกของสามัญสัตว  ;  แตในที่สุดก็มีพระมหา- 
กรุณามาเชื้อเชิญใหพยายามสอนดวยวา  คนสวนนอยจํานวนหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเขาใจได 
นั้นก็มีอยู  และเขาก็อาจจะเขาใจได.  ก็เปนอันวา  มีการสอนใหคนที่ยังเปนเหมือนกับ 
ลูกเปด  ลูกไกออน  ๆ  นั้น  ก็สอนวิธีหนึ่ง,  คนที่ดีกวานั้นหนอยก็สอนอีกวิธีหนึ่ง,  คนที่ 
ดีกวานั้นยิ่งขึ้นไปอีก  ก็สอนอีกวิธีหนึ่ง,  คนที่จะบรรลุธรรมไดเดี๋ยวนี้ทันทีก็สอนอีก 
วิธีหนึ่ง. 

 
 
นี่คือพระพุทธจริยาอันแสดงใหเห็นวา  ไมมีอะไรตายตัววา  ทานทําอยางนั ้น 

ทานทําอยางนี้  โดยสวนเดียว  ;  เหมือนคนประมาทคนเขลาจะคิด  และมีความเชื่อวา 
ใครเปนอะไรโดยสวนเดียว,  ยืนยันอยางกระตายขาเดียว  อยางนี้ก็เปนคนโงตลอดกาล.   
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ ๓๓๔

พระพุทธเจาทานไมไดกลาวอะไรโดยสวนเดียว,  และทานทรงขอรอง  ไมให 
ทุกคนกลาว  หรือยึดถืออะไร  โดยสวนเดียววา  อยางนั้นแนนอน  อยางอื่นใช 
ไมได.ในทางปฏิบัติของคนเราที่มันตาง  ๆ  กัน  ทานสอนใหยืดถือหลักที่เปนกลาง 
คือหลักของ  อิทัปปจจยตา  :  เมื่อมันมีเหตุปจจัยอยางนี้  ผลมันก็ตองเปนอยางนี้ 
ก็ทําใหถูกกับเหตุปจจัยนั้น  ๆ  เปนกรณี  ๆ  ไป  ก็สําเร็จประโยชนในที่สุด.  นี่เรียกวาเปน 
พระพุทธจิยาที่ลึกซึ้ง  และเราก็ไมคอยจะเอามาพูดกัน.  เดี๋ยวนี้เราก็ไดพูดกันมาบางแลว 
และก็กําลังจะจบชุดพระพุทธจริยาอยูแลว  ขอใหทานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจกําหนดจดจํา 
ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณา  หาทางที่จะเขาใจ  และรูจักพระพุทธเจาเสียโดยเร็ว. 

 
ในคร้ังที่  ๑๑  นี้  จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ทานเปนอะไรตอพระประยูร- 

ญาติของทาน. 
 
นี ้ท านทั ้งหลายจะเห ็นได ว า   มันเป นเรื ่องในวงแคบ   และก็เป น เ รื ่อ ง 

สวนพระองคอยูมากทีเดียว  ที่จะกลาวถึงเรื่องตาง  ๆ  ที่เกี่ยวกับพระญาติของพระองค  ;  
แตถึงอยางนั้นก็ยังเปนสิ่งที่นาสนใจ  เพราะวายังมีอะไร   ๆ อยูหลายแงหลายมุม  ที่เกี่ยว 
ของมาถึงพวกเรา,  อยางนอยที่สุดก็วา  ขอปฏิบัติตางๆ  หรือพระพุทธจริยาตาง  ๆ  
ที่ทรงกระทําตอพระญาตินั้นมีประโยชนแกเรา,  เพ่ือเราจะถือเอาเปนตัวอยางได 
เปนอยางนอย  ในเมื่อทานทําแกพระญาติของทานอยางไร  ก็ตองมีประโยชน,  หรือวา 
ทานจะตองอดกลั้นมากเทาไร  จึงจะสําเร็จได,  หรือวาทานตองเห็นแกญาติเปนพิเศษ 
ในกรณีเชนไร,  และในกรณีเชนไร  จะไมยอมเห็นแกพระญาติ  ดังนี้เปนตน. 

 
ขอใหพิจารณากันตอไป  ในหัวขอท่ีวา  ทานเปนอะไรตอพระประยูรญาติ 

ของทานเอง.  เกี่ยวกับเรื่องญาตินี้  มีขอความกลาวไวในอรรถกถาโดยพระอรรถกถา- 
จารยกลาวไววา  พระจริยาของพระพุทธเจามีอยู  ๓  ประเภทดวยกัน  :  โลกัตถจริยา  
-คือจริยาที่ทรงประพฤติเปนประโยชนแกโลก.  ญาตัตถจริยา  -จริยาที่ทรงประพฤติ 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๓๕

เปนประโยชนแกพระญาติโดยเฉพาะ.  พุทธัตถจริยา  -จริยาที่ตองประพฤติในฐานะที่ 
ทรงเปนพระพุทธเจา.  นี้เปนคํากลาวในอรรถกถา,  แมวามิใชพระพุทธภาษิตก็ยัง 
นาสนใจ  วาทานประพฤติอยางไรตอสัตวโลกทั้งปวง,  และทานประพฤติอยางไรตอผูที่เปน 
พระญาติ  ซึ่งพระอรรถกถาจารยหมายถึงญาติสายโลหิตตามธรรมดา  ;  กลาวไวมากมาย 
จนสรุปไดวา  ทานเห็นแกพระญาติเปนพิเศษ.  นี้จะจริงหรือไม  จะรูกันไดดวย 
พระพุทธจริยาทั้งหลาย  ที่มีอยูในพระบาลี  ซึ่งจะเอามาเลาใหฟง.  แตถึงอยางไรก็ดี 
ในที่นี้ควรจะเขาใจคําวา  ญาติ  กันใหเพียงพอ  เพื่อจะไดรูจักสิ่งที่เรียกวาญาติ 
ในความหมายของญาตัตถจริยา.  คือประพฤติประโยชนแกพระญาติ. 

 
คําวาญาติคํานี้  เรารูความหมายกันแตในเพียงวา  เปนคนที่เนื่องกันในทาง 

สืบสายโลหิตทางนั้นทางนี้  ;  เพราะวาในภาษาไทยเราพูดกันแตอยางนี้.  ที่จริงคําวา 
ญาตินั้นมันมีความหมายกวางกวานั้น.  คํา  ๆ  นี้มาจากรากของคําวา  รู  หมายถึงรับรู,  
หมายถึงตองรับรู  ;  คําวา  ญาติ  นี้  แปลวา  ผูที่บุคคลจะตองรับรู,  หมายความวา  
ยอมรับวาเปนญาติ  และตองประพฤติตามหนาที่ที่เปนญาติ.  คําวา  ญาติ  จึงแปลวา 
ผูที่เราจะตองรับรู  ;  ญาติทางสายโลหิต  ก็เห็นชัดอยูแลววาเราตองรับรู  เราคอย 
นับกันอยูทีเดียววา  ใครเปนญาติ  ใครไมเปนญาติ,  อยางนี้เรียกวาญาติทางสายโลหิต. 

 
 
ทีนี้ก็ยังมีญาติประเภทอื่นอีก  อยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  :  วิสาสา- 

ปรมาญาติ  การวิสาสะกันนั้น  เปนญาติอยางยิ่ง  ใชคําวา  ปรมาญาติ  คือเปน 
ญาติอยางยิ่ง,  วิสาสะ  ก็แปลวาความเอาใจใสชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ใหไดรับความ 
เบาใจ  สบายใจ  หรือนอนใจ.  คําวาวิสาสะ  แปลวา  ทําใหสบายใจ,  การทํากัน 
และกันใหสบาย  นั้นเรียกวาเปนบรมญาติ  คือญาติอยางยิ่ง.  ญาติอยางนี้ 
ไมไดเล็งกันถึงความสัมพันธกันทางสายโลหิต  แตไปเล็งถึงขอท่ีวา  มีความรัก  มีความ 
เมตตา  มีความเอาใจใส  เสียสละชวยเหลือ.  บางทีก็ไมไดเปนญาติทางสายโลหิต 
แตก็มีความรักใครเอาใจชวยเหลือ  ยิ่งกวาญาติทางสายโลหิต,  และก็มีประโยชนยิ่งกวา 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ ๓๓๖

เปนญาติทางสายโลหิตดวยซ้ําไป.  คนโบราณที่ไหนก็ไมทราบพูดกันไววา  “ถึงเปน 
เลือดเปนเนื้อ  แตถาไมเอื้อเฟอ  ก็ไมใชญาติของอาตมา”  ;  ถามีความเอื้อเฟอ 
ก็กลายเปนญาติ  ;  นี่เรียกวาเปนญาติทางวิสาสะ. 

 
ยังมีญาติอีกประเภทหนึ่ง  ทานเรียกวา  ญาติที่รวมกิจการงานโดยเฉพาะ 

เชน  ถือลัทธิเดียวกัน  ถือวัฒนธรรมเดียวกัน  ถือศาสนาเดียวกัน  นี้ก็เปนญาติ  ;  
เปนญาติในทางศาสนา  แลวก็มีเพื่อนรวมชาติ  รวมศาสนา  รวมธรรมะของพระพุทธเจา,  
นี้เปนญาติที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก  ;  หมายความวา  ตองรับรู  ตองนึก  ตองนับอยูในใจดวย 
เหมือนกัน. 

 
 
ญาติอันสุดทาย  ก็คงจะเปนญาติตามธรรมชาติ  คือการที่เราเปนเพื่อน 

รวมเกิด  แก  เจ็บ  ตายกันในวัฏฏสงสาร  ;  นี้เรียกวาเปนญาติโดยธรรมชาติ.  ถาเรา 
นึกถึงและเรารับรู  เรายอมรับ  และรับรู  ก็ตรงกับความหมายของคําวาญาติ  อยูนั่นเอง,  
แปลวา  ผูที่เราตองรับรูวาเปนเพื่อนเกิด  แก  เจ็บ  ตายของเรา  ;  แมแตสุนัข 
และแมว  เมื่อมีความรับรู  ยอมรับอยางนี้มันก็เปนญาติ  เพราะมันตรงกับตัวหนังสือที่วา 
ญาติ  แปลวา  ผูที่บุคคลตองรับรู. 

 
 
เทาที่กลาวมานี้ทําใหเห็นไดวา  ญาติมีอยูหลายอยาง  ;  อยางนอยก็มีอยู  

๔  อยาง  :  คือญาติสาโลหิต,  ญาติเพราะวิสาสะกัน,  ญาติเพราะรวมธรรมะ 
รวมศาสนากัน,  และญาติเพราะวาเกิดมาอยางเดียวกัน  ในวัฏฏสงสารนี้.  เมื่อญาติ 
มีอยูหลายอยาง  อยางนี้เราก็ดูทีวา  พระพุทธเจาทานประพฤติประโยชนแกพระญาตินั ้น 
หมายถึงพระญาติไหน?  โดยทั่ว  ๆ   ไป  ก็หมายถึงพระญาติที่เกี่ยวพันทางสายโลหิตนั่นเอง.  
และในที่นี้  ในวันนี้ก็ตั้งใจจะกลาวถึงความหมายของญาติชนิดนี้  ทั้งที่ความหมายของ 
คําวาญาตินิดอื่นมีความหมายนาดูกวา. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๓๗

ญาติทางสายโลหิต  เราก็เห็นกันอยูแลววา แมวาจะรวมสายโลหิตกันแท  ๆ  
ก็ไมใชวาจะพูดกันรูเรื่องเสมอไป,  พี่นองก็ยังทะเลาะกัน  ถึงกับเอาเปนเอาตายแกกัน.  
บางทีพอแมกับลูก  ก็พูดกันไมรูเรื่อง  โกรธเคืองถึงกับจะเอาเปนเอาตายกันก็มี  ;  ถายัง 
เปนมิจฉาทิฏฐิ  มันชวยไมได  ถึงอยางนี้  ;  จึงวาแมจะเปนญาติสาโลหิตกันก็ 
ไมใชวา  จะพูดกันรูเรื่องเสมอไป,  และมิใชวาจะรักกันเสมอไป,  รังเกียจกัน 
ก็มี,ทําเฉย  ๆ  กันก็มี.  ลองคิดดูใหดีวา  แมเปนญาติสาโลหิต  ใกลชิดที่สุด  มันก็ยัง 
มีปญหาอยางนี้  ;  แมพระพุทธเจาก็มีปญหาอยางนี้เกี่ยวกับพระญาติ.  ทานทํา 
อยางไร  ที่เรียกวาดีที่สุด  ที่เปนพุทธจริยา  ที่เราจะตองเอามาศึกษาใหรู  ใหเขาใจ 
และปฏิบัติตาม. 

 
 
เกี่ยวกับพระญาติทางสายโลหิต  พระพุทธเจาทานไดปฏิบัติแลวอยางไร?  

เราควรจะดูกันใหกวาง  แมวาจะไมโดยละเอียดละออ  ก็ดูกันใหครบถวน. 
 
 
เมื่อพูดถึงวงศญาติของพระพุทธเจา  เราก็จะตองนึกถึงวงศวาน  หรือโคตร 

ของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนวงศโอกกากะ,  พระวงศของพระพุทธเจา  เขา 
เรียกวา  วงศโอกกากะ  ;  มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร  ซึ่งเขามักจะเรียกกันวา  วงศ 
อิกษวากุ  เปนภาษาสันสกฤต.  กษัตริยวงศอิกษวากุนี้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรของอินเดีย,  
คําวา  อิกษวากุ  นั้นคือโอกกากะ  ในภาษาบาลี  ;  พระพุทธเจาทานเปนวงศนี้  พระโคตร 
ของทานชื่อวา  โคตมโคตร  เพราะตนตระกูลสายนี้สืบมาจากฤาษีที่ชื่อวา  โคตมะ  ;  
สกุลของทานชื่อวา  โคตมะวงศใหญ  เรียกวา  โอกกากะ  หรืออิกษาวากุ,  ถาสูงขึ้นไป 
เขาก็เรียกวา  วงศพระอาทิตย.  พระพุทธเจาเปนวงศพระอาทิตย  ;  ในบาลี 
สุตตนิบาตทรงจัดพระองควา  เปนอาทิตยวงศ,  เปนวงศอาทิตย  ;  ทานก็ไมได 
ทําใหเสียชื ่อของวงศ  แตทานไดทําใหเปนประโยชน  เปนเกียรติยศเปนชื่อ 
เสียงของโคตร  ของวงศดีที่สุด.  ที่ถึงกับเปนพระพุทธเจา  ชนิดสัมมาสัมพุทธเจา 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ ๓๓๘

ก็เรียกวาทานไดเปนประโยชนแกพระญาติพระวงศของทาน  ถอยหลังขึ้นไปถึงตนวงศโนน 
ดีที่สุดเลย. 

 
ถาเราจะถือเอาพระพุทธจริยานี้เปนหลัก  ก็ตองทําอยางเดียวกัน  คือทํา 

ใหวงศตระกูล  ที่เขาสมมุติกัน  วาเราอยูในวงศไหน  ตระกูลไหนนั่นแหละ  ไดมีเกียรติ 
เหมือนกับวา  ในอาทิตยวงศอิกษวากุ  โคตมโคตรนี้  มีพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นมา.  
เมื่อถึงวันวิสาขะ  เราก็ยังพูดวา  โคตมโคเตนะ  โดยพระโคตรเปนโคตมะ  ;  ยังวากันอยู 
ทุกปทั่วไปหมดทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนา.  นั่นแหละคือพุทธจริยาที่ไดทรงแสดง 
ไวอยางไร,  มันมีผลเปนปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยางไร,  ก็เห็นกันอยู.  นี้ไดนํามากลาว 
กันโดยสวนใหญที่สุด  คือวงศของพระญาติทั้งหมด  กระทั่งวาเปนวงศเล็ก  ๆ  เขาก็ 
เรียกวาเปนวงศสากิยะ  ซึ่งเล็กลงมา  แตก็ไมไดทําใหเสียชื่อเสียงของวงศในสวน 
พระองคในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของพระองค. 

 
 
ทีนี้ดูกันตอไปถึงพระพุทธบิดาโดยเฉพาะ  :  เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธบิดา 

นี้มีหลายแง  ;  จะยกตัวอยางมาพิจารณากันแตบางแง  เชนวา  ทานไมยอมตามความ 
ประสงคของพระพุทธบดา  ที่ใหอยูครองเรือน.  ในบาลีมัชฌิมนิกายมีวา  :  “เมื่อ 
บิดามารดารองไหน้ําตานองหนาอยู  เราออกจากเรือน  บวชถึงความเปนผูไมมีเรือน”  
อะไรอยางนี้เปนตน.  นี้ก็เปนพระพุทธจริยา  ;  ดูใหดีเถิด  มิใชจะเอาเรื่องพอแมประสงค 
อยางหนึ่ง  หรือตรงกันขาม  มาเปนหลักเสมอไป  ;  อยางนี้ถือวาไมใชเปนหลัก.  
มันตองใครครวญดูวา  มันมีอะไรบาง?  และมีคุณคา  มีประโยชน  มีน้ําหนักอยางไร?  
ถาในกรณีที่ไมมีคุณคา  ไมมีน้ําหนักมากอยางการออกบวช  มันก็เปนธรรมดาที่วาจะตอง 
เอาตามความประสงคของพอแม.  แตนี่เรื่องมันไมเปนขนาดนั้น  เพราะวาคนที่เกิดมา 
สําหรับเปนพระพุทธเจานั้น  เราทานตองพิจารณาดูใหดีวา  อะไรมันเปนอะไร,  มัน 
เทาไรมันเพียงไร,  ทําใหถูกตามเรื่องนั้น  ๆ  นั่นแหละจะเปนพุทธจริยา.  ถาออนแอ 
หรือหลงใหลในความสุข  ก็อยูกับพอ  ซึ่งเหนี่ยวรั้งทุกอยางทุกทางใหอยูครองราชสมบัติ. 
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ทีนี้ก็ตัดออกไป  ถึงขนาดที่เรียกวา  มหาภิเนษกรมณ  คือการออกอันสูงสุด 
ใหญหลวง  ดวยการตัดญาติ  ตัดความประสงคของบิดาออกไป  ในลักษณะอยางนี้ 
สูงสุดถึงขนาด  ที่ตองเรียกวามหาภิเนษกรมณ  คือการออกอันใหญหลวง  โดยไม 
คํานึงถึงพระบิดา  วามีความประสงคอยางไร.  เมื่ออกผนวชแลว,  บวชสําเร็จ 
เปนพระพุทธเจาแลว  ก็ไมไปเยี่ยมบาน,  และไมเคยพบวา  เสด็จไปจําพรรษาใน 
กบิลพัสดุดวยซ้ําไป.  แตขอน้ีเปนปญหาอยู  เพราะวาเมืองกบิลพัสดุนั้น  เปนสวน 
หนึ่งของประเทศโกศล ซึ่งมีเมืองสาวัตถีเปนเมืองหลวง  ;  ประเทศสากยะ  เปน 
ประเทศเล็ก  ๆ  รวมอยูในประเทศใหญ  คือ  ประเทศโกศล  มีเมืองสาวัตถีเปนเมืองหลวง.  
พระพุทธเจาจําพรรษาที่เมืองสาวัตถีมากที่สุด. 

 
ถาเราถือเอาประโยชนอันนี้ที่วา  จําพรรษาอยูในเขต  ที่เปนเขตของบิดา 

มารดาก็ยังพอพูดได  ;  แตถาจะพูดถึงเมืองกบิลพัสดุโดยตรงแลว  ดูเหมือนพระองคจะ 
ไปเยี่ยมอยูเพียงสองสามครั้งเทานั้น.  ก็แปลวาไมไดติดในเรื่องบิดามารดา  เพราะวา 
ตองถือเอาหนาที่การงานเปนใหญ  คือความเปนพระพุทธเจามีหนาที่อยางไร  ก็ตองทํา 
หนาที่อยางนั้น. 

 
ยังมีเรื่องในอรรถกถา  ที่วาพระพุทธบิดาสงคนไปนิมนตพระพุทธองคใหไป 

เยี่ยมบานตั้งหลายหน  สงคนไปตั้งหลายพวก  จึงไดไป.  นี่จะเห็นวาทานไมรูคุณของบิดา 
หรืออยางไร  ;  ถาเขาใจพระพุทธจริยาถูกแลว  ก็จะไมคิดอยางนั้น  ;  เพราะวามัน 
ไมใชอยางนั้น.  สําหรับพระพุทธบิดาก็ไดไปโปรดใหถึงธรรม  ใหบรรลุธรรม 
ในขั้นที่เรียกวาปลอดภัย  ไมมีอันตกต่ําไป  เปนธรรมดาแลว,  เปนพระโสดาบัน 
เปนพระนาคามีไปแลว  ในที่สุด  ;  นี่ก็ไมบกพรอง. 

 
ทีนี้ก็ดูถึงพระพุทธมารดา  พอประสูติแลวไมกี่วัน  พระพุทธมารดา 

ก็สิ้นพระชนม  เรียกวาไมไดทําหนาที่อะไรมากนักในการสนองคุณพระพุทธมารดา. 
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แตในเรื่องที่เขียนกันขึ้นชั้นหลังวา  ตามไปโปรดพระพุทธมารดาถึงชั้นดาวดึงส  สวรรค 
อยางนี้.  นั่นมันก็เปนอีกเรื่องหนึ่งยังไมวินิจฉัย  เพราะวาไมมีในพระบาลี.  
ขอท่ีวาพระพุทธมารดาสิ้นพระชนมไปเสียภายในเวลาไมกี่วันนั้น  ;  เขาอธิบายกันวา 
เพราะไมสมควรที่จะมีบุคคลเขามารวมพระครรภดวยกับพระพุทธเจา.  เรื่องนี้มันเปน 
ดวยอํานาจของกรรม  หรือของธรรม  หรือของอะไรก็สุดแท  ตองทําใหพระพุทธมารดา 
สิ้นพระชนม  ;  นี่มีคนยึดมั่นถือมั่นอยูมาก  เราไมสนใจก็ได.  เราจะถือวาเปน 
เรื่องธรรมดาสามัญ  หรือเรื่องบังเอิญที่เปนอยางนั้นก็แลวกัน  ;  เราจะไปโทษ 
พระพุทธเจาโดยตรงไมได  ;  เปนอันวา  ไมมีเรื่องพุทธจริยาอะไรที่สําคัญ  ที่เกี่ยว 
กับพระพุทธมารดาโดยตรง. 
 
 

๑.  การโปรดพระนางปชาบดีโคตมี  และ  พระญาติใกลชิด 
 
ทีนี้มีเรื่องสําคัญที่สุด  ที่เกี่ยวกับผูที่ตั้งอยูในฐานะเปนพระพุทธมารดา 

รับชวงคือพระมหาปชาบดี  เปนทั้งนา  และเปนทั้งแมเลี้ยง  ซึ่งไดรับชวงการเลี้ยงดู 
พระกุมารจนเติบโต  จนกระทั่งออกบวชไป.  นี้มีพระพุทธจริยาที่ตองพิจารณา 
กันบาง.  เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว,  มีคณะสงฆประดิษฐานขึ้นแลว  ก็มีเรื่องราว 
ที่วา  พระเจาแมน้ําปชาบดีนี้ก็อยากจะบวช  เปนนักบวชในพุทธศาสนา.ครั้งหนึ ่ง 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยมบาน  คือที่กบิลพัสดุ  ประทับอยูที่ในอารามใกล  ๆ  
นครกบิลพัสดุนั้น  พระนางปชาบดีโคตมีก็ไปเฝาและทูลขอวา  :  สาธุ  ภนฺเต 
ลเภยฺย  มาตุคาโม  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อาคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ 
ซึ่งมีใจความวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคขอโอกาส  ขอใหมาตุคามไดบวช 
จากเรือน  เปนผูไมมีเรือนในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศดีแลวนี้เถิด  ;  คือขอให 
พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหผูหญิงบวชได. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๔๑

พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  อลํ  โคตมิ  -อยาเลยโคตมี  อยาเลย.  มา  เต 
รุจฺจิ  มาตุ-คามสฺส  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  อาคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชาติ 
เพราะการที่มาตุคามจะออกบวชในธรรมวินัย  ที่ตถาคตประกาศดีแลวนี้  อยาเปนที่ชอบใจ 
อยาขวนขวายแกเธอเลย.  พระนางปชาบดีก็ออนวอนเปนครั้งที่  ๒  ก็ทรงปฏิเสธเปนครั้ง 
ที่  ๒,  ออนวอนครั้งที่  ๓  ก็ทรงปฏิเสธเปนครั้งที่  ๓.  นี่ขอใหดูวา  พระพุทธจริยา 
เปนอยางไร.  พระนางปชาบดีก็ตองรองไห  แลวกลับไป. 

 
ตอมาวันหนึ่งพระพุทธเจาประทับอยูที่เมืองเวสาลี  ไมไกลจากกบิลพัสดุ  ;  

ทีนี้พระนางปชาบดีก็มาไมใหม  ;  นี่พูดภาษาโสกโด  ขออภัย  เพื่อรวบรัดเวลา.  
ทีนี้พระนางโกนหัวไปเลยพาพวกผูหญิงที่เปนบริวารจํานวนหนึ่งไปดวย  โกนหัวไปเลย,  
แลวก็เดินไปเปนระยะทางไกล  ขนาดที่วาเทาพองและตัวเต็มไปดวยเหงื่อดวยฝุน  ;  เขา 
ไปยืนอยูที่ประตู  ที่กูภาคาร  ปามหาวัน  ที่พระพุทธเจาประทับอยู.พระอานนทออกมา 
เห็นเขา  รองวา  อาว,  ทําไมเปนอยางนี้,  ถามกันจนรูเรื่อ  วาถาอยางไรก็จะ 
ตองบวชใหได.  พระอานนทก็เลยรับอาสาวาจะไปทูลขอกับพระพุทธเจา. 

 
 
พระอานนทไดเขาไปเลาเรื่องที่พระนางปชาบดีไดทําอยางไร,  ไดมาใน 

ลักษณะอยางไร  ;  ไดทูลขอใหชวยทรงอนุญาตใหไดบวช.  พระพุทธเจาก็ทรงปฏิเสธอีก.  
พระอานนทก็ขอเปนครั้งที่  ๒  พระพุทธเจาก็ปฏิเสธอีก,  ขอเปนครั้งที่  ๓  ก็ทรง 
ปฏิเสธอีก.  ทีนี้พระอานนทใชวิธีอื่น  คือทูลถามไปในทางอื่นวา  :  ถามาตุคามบวช 
แลวจะบรรลุมรรคผลไดไหม?  พระพุทธเจาก็ตองตรัสตอบตามตรงวา  ได.พระอานนท 
เลยถือโอกาสวา  ถาไดก็ควรจะยอมใหพระนางประชาบดีโคตมีบวช  ;  อางคุณของ 
พระนางปชาบดีวา  :  พหุอุปการา  -มีอุปาระคุณมาก,  โปสิกา  -ไดเลี้ยงดู,  ขีรสฺส 
ทายิกา  -เปนผูใหนม.  พระอานนททูลอยางนี้  เพราะวาพระชนนีของพระองคได 
กระทํากาละ,  พรีะนางปชาบดีไดใหดื่มนม,  ถาหากวาผูหญิงบวชแลวบรรลุมรรคผลได 
ก็ควรจะใหบวช. 
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นี่คิดดูซิวา  พระพุทธเจาทาจะทําอยางไร?  พระอานนทก็ฉลาด  พระพุทธเจา 
ก็ทรงเปนพระพุทธเจา.  ในที่สุดพระพุทธเจาทานตรัสวา  :  ถายอมรับครุธรรม  ๘  
ประการก็พอจะบวชได.  นี่พระพุทธเจาทานตรัส,  ถาพูดอยางภาษาเราก็วา  ใชลูกไม 
เหนือเมฆ,  คือครุธรรม  ๘  ประการนั้น  มันลวนแตหนักๆ  ซึ่งจะทําใหผูหญิงทนไมไหว 
แลวภิกษุณีก็จะหมดไปเอง.  เมื่อจะตองใหบวชแนแลว  เพราะมีเหตุผลอยางนี้ 
แตเพื่อเห็นแกศาสนาก็ปองกันไวแตเนิ่น  ๆ  บัญญัติครุธรรมที่มันหนัก  ซึ่งจะถือไวได 
ไมกี่มากนอยแลวมันก็จะสลายตัวไปเอง.  นี่เปนพระพุทธจริยาหรือไม  ก็ลองคิดดู,  
แลวเปนอยางไร. 

 
พระอานนทก็กลับมาบอกพระนางปชาบดี  ;  พระนางปชาบดีก็ดีใจ  ทูลรับ 

อาสาวา  :  ขาพเจาจะยอมรับเอา  ครุธรรม  ๘  ประการนั้นดวยความเต็มอกเต็มใจสูงสุด 
เอาไวเหนือเกลาเหนือเศียร  เหมือนชายหนุม  หญิงสาว  เมื่อไดดอกไมงามและถูกใจ  ;  
ก็เปนอันวา  บวชเพราะรับครุธรรม  ๘  ประการนั้น  แลวก็เปนภิกษุณีได. 

 
ทีนี้พระอานนทก็เขาไปกราบทูลพระพุทธเจาวา  เดี๋ยวนี้พระนางปชาบดียอม 

รับครุธรรมนั้นแลว  เปนอันวาบวชแลว.  พระพุทธเจาก็เลยตรัสเรื่องที่มันเกี่ยวกันนี้วา  :  
ถามีสตรีเขามาบวชในธรรมวินัยนี้  ธรรมวินัยจะอยูไดเพียง  ๕๐๐  ป  ไมถึง  ๑,๐๐๐  ป.  
นี้กลาวตามตัวหนังสือที่มีอยูในพระไตรปฎกเอง  ในบาลีเองวาอยางนี้วา  :  ถาผูหญิง 
เขามาบวชในธรรมวินัยนี้  ธรรมวินัยจะอยูไดเพียง  ๕๐๐  ป  ไมถึง  ๑,๐๐๐  ป 
ก็เปรียบเหมือนบานเรือน  ตระกูลหนึ่งที่มีแตผูหญิง,  และมีบุรุษนอย  โจรก็ทําอันตราย 
ไดงาย,  หรือเหมือนกับวา  หนอนขยอก  ลงในนาขาว  ขาวก็เสียหายเร็ว,  หรือวา 
เหมือนเพลี้ยลงในไรออย  ออยก็เสียหายเร็ว  เสียหายมาก. 

 
นี่ถือวา  สตรีเขามาบวชในธรรมวินัยนี้  จะทําใหธรรมวินัยนี้มีอายุนอยลง  ;  

และยังตรัสตรง  ๆ  วาเขาทําทํานบเพื่อกั้นน้ํา,  เดี๋ยวนี้เราก็ทําทํานบ  เพ่ือสะกัดกั้น 
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ความมีอยูแหงภิกษุณี,  คือการบัญญัติครุธรรมนั้น  เปนเหมือนการสะกัดกั้นภิกษุณี   
ไมใหมีอยูในธรรมวินัยนี้ไดยืดยาวใหหมดไปโดยเร็ว. 

 
นี้เรียกวาพระพุทธจริยาเกี่ยวกับพระนางปชาบดีโคตมี  ซึ่งเปนเหมือนพระ 

พุทธมารดาทุกอยาง.  เราจะเห็นใจความของเรื่องวา  พระพุทธเจาทานมีพระทัย  
อยางไร  เขมแข็งอยาไร  เห็นแกธรรมะอยางไร  ;  และพรอมกันนั้นก็เห็นแก 
ความกตัญู  กตเวที  อยางไรดวย. 

 
สรุปความวา  มันไมมีอะไรที่เสียไป  มันไดมาทุกอยาง  แตมันตองไดไป 

ในลักษณะที่เปนผลดีแกสวนรวม,  เพราะพระอานนทอางวาไดใชน้ํานมของพระนาง  
ปชาบดีโคตมี,  และผูหญิงบวชแลวก็บรรลุมรรคผลได  พระองคจึงทรงยอม  เพราะความ 
กตัญูกตเวที.  แตแลวก็มีแผนการที่จะไมใหเปนอันตรายแกพระศาสนา  จึงทําทํานบ 
ครุธรรม  ๘  ประการนี้  กั้นเอาไว. 

 
นี้คือพระพุทธจริยา  คือวาทรงเขมแข็ง  ไมเห็นแกพระญาติ  จนถึงกับเปน 

ผลเสียแกพระศาสนา.  เมื่อพระองคตองพายแพ  จํานนแกถอยคําของพระอานนท 
ก็ทรงหาทางออกอยางอื่น  ซึ่งก็คงไดผลอยางเดียวกันนั่นแหละ.  นี่จะเห็นไดวาไมมี 
สวนไหนที่เสียไป,  คือไมใชวาจะไมเห็นแกพระญาติเสียเลย  แลวก็ไมใชวาจะ 
ไมเห็นแกพระศาสนาสวนใหญ.  เปนอันวาสําเร็จประโยชนทั้งสองฝาย.  นี้คือ 
พระพุทธจริยาที่ทุกคนจะตองนึกใหเขาใจ  และเอาเปนตัวอยาง. 

 
ทีนี้เราลองนึกตอไปถึงพระนางพิมพา  พระราหุล  อะไรเหลานี้  พระพุทธเจา 

ทานทรงประพฤติตออยางไร.  ในพระพุทธประวัติโดยพิสดารเราก็ทราบกันอยูวา  ทรง 
ออกไปเสีย  ในวันที่พระราหุลคลอดใหม  ๆ  เชนนั้น  ยอมไมเปนความประสงคอยางยิ ่ง 
ของพระนางพิมพา  ;  แตก็ออกไปทั้งอยางนั้น  ;  นี่จะเรียกวาประพฤติประโยชนอยางไรกัน.  
ตอนนี้ก็มีเขียนไวในรูปของวรรณคดีกวีนิพนธไพเราะมาก,  ไมมีในพระบาลี  ;  แตวา   
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มันก็มีเหตุผล  ที่ตรัส  สรุปความวา  :  ออกไปนี่เพ่ือหาทางชวยพวกเธอ  ;  ถาเรายัง 
จมน้ําอยู  เราจะชวยยกคนที่จมน้ําไดอยางไร.  เราตองไมจมน้ําเสียกอน  แลว 
จึงจะมายกคนที่จมน้ําอยูนี้ได  ;  แลวก็ออกไป  เพื่อหาวิธีชนิดที่เรียกวา  ไมจมนํ้า 
เสียกอน,  แลวก็มาชวยคนทั้งหลายที่ยังจมน้ําอยู  ;  มีเรื่องยืดยาวพิสดาร. 
 

สรุปความแลวก็วา  การออกไปนั้น  ไมใชเปนเรื่องใจจืดใจดํา  เหมือน 
ที่คนสมัยนี้เขาคิดกัน,  คนสมัยนี้เขาหาวาพระสิทธัตถะใจดํา  หรือวาอํามะหิต,  หรือวา 
พระเวสสันดร  ใจดําอํามะหิต  ;  นี่มองกันคนละแง.  เปนอันวาพระพุทธจริยานั้น 
จะเล็งถึงประโยชนอันใหญหลวง  เรื่องสวนตัวเปนเรื่องเล็กนอย  เร่ืองการชวยคน 
นั ่นแหละสําค ัญ   คนที ่ร ักก ็ตาม   คนที ่เกล ียดก็ตาม   มันตองช วยด วยก ันทั ้งนั ้น .  
เรื่องที่เกี่ยวกับพระญาติใกลชิดก็มีอยูอยางนี้. 

 
เร่ืองเกี่ยวกับพระนันทะพุทธอนุชา  ลูกผูเรียงนองนี้  ก็ทรงกระทําจน 

ออกบวชไปไดในที่สุด.  เรื่องพระนันทะ  ใคร  ๆ  ก็รูวากําลังแตงงาน,  กําลังอยูใน 
พิธีแตงงาน  ;  พระพุทธเจาทานยังพาออกไปได,  กลายเปนภิกษุไปเลยในวัน 
แตงงาน.  ชาวบานสมัยนี้ก็ยอมวา  ทําทารุณแกเจาสาวเหลือประมาณ,  ทําทารุณ 
หรือคอนขางจะทารุณตอเจาบาวดวย.  พระพุทธจริยาไมใชเปนอยางนั้น,  ไมถือวา 
เรื่องอยางนั้นเปนเรื่องทารุณ  ;  แตเปนเรื่องที่ทรงเห็นวา  ควรกระทําแนแลวก็กระทํา.  
ถาคนที่เรียกวาถูกทารุณนั้นกลายเปนไดประโยชนอะไรยิ่งไปกวาเดิม.  นี่เปนพระพุทธ- 
จริยาที่ตรงน้ี  ;  ไมใชวาตามใจกันไปเรื่อย,  ตองเอาประโยชนสูงสุดเปนหลักไวเสมอ.  
ญาติทั้งหลายไดรับประโยชนที่ดีกวาประโยชนที่กําลังไดรับเสมอไป  ในลักษณะที่เรียกวา 
ถูกกระทําทารุณโดยพระพุทธเจา  ใจความสําคัญมันก็มีอยูอยางนี้. 

 
๒.  การเอื้อเฟอ  รักษาน้ําใจพระญาติ 

ทีนี้ดูตอไปใหกวางใหลึกไปในทางธรรม  วา  เมื่อพระองคไดตร ัส รู เป น 
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว  ทรงประพฤติตอพระญาติในทางธรรม  หรือท่ีเกี่ยวกับ  
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กับพระธรรมขั้นโลกุตตรธรรมนั้นอยางไรบาง?  มีเรื่องมากมายหลายสิบเรื่องที่จะเอามา 
เปนตัวอยางจะยกมาแตบางเรื่อง  พอใหเขาใจความหมายอยางนี้.   

 
เรื่องในเสขปฏิปทาสูตร  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก  แสดงใหเห็นวา 

พระองคทรงมีความสัมพันธกับพระญาติ  แลวก็ทรงอํานวยความประสงคของพระญาติ 
ในเรื่องสามัญธรรมดา  นี้มากที่สุด  เทาที่จะทําได. 

 
ในสูตรนั้นมีวา  :  เมื่อพระองคเสด็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุ  พักอยูที่ปา,  

สวนปานิโครธาราม.  พระญาติทั้งหลายมานิมนตใหไปประเดิมการใชสัณฐาคาร  ซึ่ง 
สรางเสร็จใหมยังไมมีใครใช.  สัณฐาคาร  เปนโรงประชุมใหญสําหรับประชุมกิจราชการ 
ของพระราชา  หรือของทางราชการ  สรางมายังไมมีใครใช  ;  เขาขอทูลพระพุทธเจาไป 
ประเดิมการใช  อยางที่เราเรียกกันสมัยนี้วา  เพื่อเปนสวัสดีมงคล  ก็ทรงยอมรับและเขา 
ไปประทับในสัณฐาคารนั้น  ในเวลากลางคืน  ;  เขาจัดที่พักใหที่อาคารหลังใหมนั้น 
ประทับพรอมดวยภิกษุสงฆ.  พระองคทรงเหน็ดเหนื่อย  ตองการจะพักผอน  ก็ตรัส 
กับพระอานนทวา  :  “จงทําใหเสขปฏิปทาแจมแจงแกพวกเจาสากิยะทั้งหลายเถิด”.  
ขณะนั้นพวกเจาสากิยะเปนอันมากมีเจามหานาม  เปนหัวหนาอยูที่นั่น  ในเวลานั ้น.  
พระอานนทก็แสดงเสขปฏิปทาแทนพระพุทธองค  ซึ่งวาตองการจะพักผอน  คือวา 
เมื่อยหลัง. 

 
พระอานนทแสดงเสขปฏิปทา  เราก็ไดยินไดฟงกันอยูแลววา  :  พระอริย- 

สาวกในธรรมวินัยนี้  บริบูรณดวยศีล  แลวก็คุมครอง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไมให 
กิเลสเกิดขึ้นได.  และรูประมาณในการบริโภค,  ประกอบความเพียรเปน 
เครื่องตื่น  คือไมเปนคนที่งวงเหงา  เปนคนแจมใสอยูตลอดเวลา  พอถึงเวลานอนก็นอน 
ถาไมถึงเวลานอนก็ไมมีมึนชางวงเหงา  หรือวาจิตหดหูจะไมมี,  แลวก็มีสัปปุริสธรรม  
๗  ประการ.  และไดฌาน  ๔,  รวมเปน  ๑๕  อยาง  นี้เรียกวาเสขปฏิปทา .  
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ ๓๔๖

บุคคลนั้นชื่อวา  อปูจฺจณฺฑตาย  สมาปนฺโน  -ถึงพรอมดวยความเปนแหงไขที่ไมเนา,  
คือถึงพรอมดวยความไมเปนไขเนา.  ตามตัวหนังสือแปลอยางนี้  จะถูกหรือผิด  ก็ไมมี 
ใครแปลไดดีกวานี้.  อปูจฺจณฺฑตาย  -ความไมเปนเหมือนไขเนา,  คือความเปน 
ไขเนานั้นจะฟกไมออก.  ผูที่มีเสขปฏิปทา  ปฏิบัติแลวจะไมเปนไขเนาที่ฟกไมออก.  
ภพฺโพ  อภินิพฺภิทาย  -สมควรที่จะแทงตลอดซึ่งกิเลส,  ภพฺโพ  สมฺโพธาย  –สมควร 
ที่จะรูพรอม  ภพฺโพ  อนุตฺตรสฺส  โยคกฺเขมสฺส  อธิคมาย  -สมควรเพื่อจะถึงซึ่ง 
โยคเขมธรรม  อันไมมีอะไรยิ่งกวา. 

 
ในเมื่อเปนอยางนี้แลว  ประกอบดวยเสขปฏิปทา  อยางนี้แลว  ก็จะได 

บรรลุธรรมสูงสุด  ที่กุลบุตรออกบวชแลวหวังจะไดรับ.  เปรียบเหมือนกับวา  ฟองไข 
ที่แมไกกกดีแลว  มันก็ออกมาเปนตัวไดเอง  ;  แมไกไมตองตั้งใจวาลูกไกจะออกมา.  
แมไกทําหนาที่กกไขใหดี  แลวไขนั้นก็จะเปนตัวลูกไกออกมา  เพราะวาเสขปฏิปทา 
ทั้งหมดนี้  มันทําใหบุคคลนั้นมีภาวะเหมือนไขที่ไมเนา.  นี่พระอานนทก็ได  แสดงธรรม 
ที่ทําใหบุคคลไมเปนเหมือนไขเนา  เมื่อแมไกฟกอยูตามปกติแลว  ก็ออกมาเปน 
ตัวไดเอง. 

 
นี่ขอใหมองดูวา  สิ่งที่พระพุทธเจาสั่งใหพระอานนททําใหแกพระญาติ  หรือ 

มอบหมายแกพระญาตินั้น  มันมีความหมายอยางไร,  มีคาเทาไร.  มันมีคาสูงสุดที่วา 
มนุษยจะพึงใหแกกันได  หรือที่พระสัมมาสัมพุทธเจาจะพึงใหแกสัตวทั้งหลายได  ดังนั้น 
จึงทรงระบุใหแสดง  เสขปฏิปทา  ที่จะทําใหคนเหลานี้  ไมเปนเหมือนไขที่เนา 
เสียหมดแลวฟกไมออก. 

 
 
พระพุทธเจาทานมีความตั้งพระทัยอยางไร  ในหมูญาติทั้งหลาย.  เมื่อ 

พระอานนทแสดงธรรมนี้เสร็จ  พระพุทธเจาทานไมไดหลับน่ี  เพียงแตนอนเอนพัก  ;  
ก็เสด็จลุกขึ้นมาตรัสวา  :  สาธุ  สาธุ  -  อานนฺท  -  ดูกอนอานนท,  ดีมาก  ดีมาก,   
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๔๗

สาธุ  โข  ตวํ  อานนฺท  กปลวตฺถวานํ  สกฺยานํ  เสขปฏิปทํ  อภาสิ.  ดูกอนอานนท,  
ดีนักแล  ที่เธอแสดงเสขปฏิปทาแกสากิยะ  ชาวเมืองกบิลพัสดุในลักษณะอยางนี ้.  
นี่พระอานนทเปนนองพระพุทธเจา  แปลวาชวยกันทั้งพี่ทั้งนอง  ที่จะทําประโยชนแก 
พระญาติ  และใหความเอื้อเฟอใกลชิดสนิทสนม  จึงยอมรับนิมนตมาพักที่อาคาร 
สรางใหม.  นี้ก็แปลวาความถนอมน้ําใจ  หรืออะไรนั้นทํานองนี้แกพระญาตินั่น 
ก็คงมีเต็มท่ี  ในเมื่อมันถนอมได,  คือเมื่อไมขัดตอหนาที่ของพระพุทธเจา  ;  แลวก็ 
มาใหของขวัญชั้นเลิศ  คือสิ่งที่ทําใหไขไมเนา  ใหฟกออกเปนตัว,  เปนของขวัญชั้นเลิศ 
ที่ควรจะใหแกพระญาติของพระพุทธเจาเอง  นี้ก็เร่ืองหนึ่ง. 

 
สรุปความไดวาทานไดทําดีที่สุดแลว  ในการที่จะรักษาน้ําใจของพระญาติ 

คือใหสิ่งที่มีคาสูงสุดแกพระญาติ. 
 
๓.  พระญาติบางองค  ที่ชวยอยางไร  ก็ไมไหว 

 
ทีนี้ก็มองดูกันตอไปถึงเรื่องอื่น  ซึ่งเปนเรื่องที่วาชวยไมไดอีก  คือมีพระญาติ 

บางคนไมอาจจะรับเอาสิ่งสูงสุดเหลานี้ได,  นี้มาใน  มธุปณฑิกสูตร  มัชฌิมนิกาย 
มูลปณณาสก  :   

 
เมื่อพระพุทธเจาประทับอยูในที่แหงเดียวกันนั่นแหละ,  หรือเรื่องมันติด  ๆ  

กันไป  ;  เขาไปบิณฑบาตในเมืองกบิลพัสดุ  แลวก็ออกจากเมือง  พักผอนในเวลา 
กลางวันที่ในปา  เรียกวาปามหาวัน  ;  พระญาติชื่อ  ทัณฑปาณิสักกะ  ก็ไปที่นั่นเพื่อ 
เดินเลน,  ไปจนถึงที่นั่น  เขาเฝาพระพุทธเจา  แลวก็ทูลถาม  ปญหาบางอยางอยางกระดาง 
วา  :  กึ  วาที  สมโณ  กิมกฺขายีติ?  พระญาติองคนี้ออกจะเปนนักเลง  ได  ยืน  ยันคาง 
ดวยไมเทา  มีมือทั้งสองกุมปลายไมเทาอยูใตคาง,  ถามวา  :  ดูกอนสมณะทานพูดอยางไร?  
ทานสอนเราอยางไร?  หยาบคายอยางนี้  ;  ซึ่งพระพุทธเจาทานก็ตรัสตอบวา  :  เรามีปรกติ   
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กลาวอยางนี้สอนอยางนี้,  คือวา  คนในโลกนี้  พรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ  จะไมทะเลาะวิวาทกันดวยเหตุอะไร,  และอีก 
ประการหนึ่ง  สัญญาจะไมติดตามบุคคลผูเปนพราหมณ  ซ่ึงปราศจากตัณหา  ไมมีขอ 
สงสัย  ไมมีความรําคาญในสิ่งใด  ๆ.  คําตอบนี้มีวา  เรามีปรกติกลาว  มีปรกติบอก 
ซึ่งสิ่งที่ทําใหคนไมทะเลาะวิวาทกัน,  และสิ่งที่จะทําใหอนุสัย  กิเลส  ไมติดตามบุคคล 
ไดคือเปนพระอรหันต.  สรุปสั้นที่สุดก็คือวา  จะบอกเรื่องที่จะทําใหคนไมทะเลาะ 
วิวาทกันนี้เรื่องหนึ่ง,  แลวก็เรื่องที่ทําใหคนเปนพระอรหันตอีกเรื่องหนึ่ง. 

 
ทัณฑปาณิก็โคลงศีรษะขึ้นลง  ๆ,  แลบลิ้น,  เอานิ้วสาวนิ้วแตะหนาผาก 

แลวลากไมเทา  เดินไปเลย.  ไมมีเร่ืองที่เลาวาไดรับประโยชนอะไร,  และดูเหมือน 
เรื่องมีอยูวา  มันไปกระทบจิตใจของเขา  ;  เพราะเจาสากิยะองคนี้มีลักษณะเปน 
นักเลง  พูดจาระราน  กอเรื่องทะเลาะวิวาท.  พอพระพุทธเจาวาเรามีปรกติพูดสิ่ง 
ซึ่งไมกอเรื่องทะเลาะวิวาท  เขาก็คงจะไมชอบใจ,  กลาวถึงพระอรหันต  ไมมี 
กิเลส  ก็จะไมเขาใจ  แลวก็ไปเสีย  ;  แสดงวาแมจะเปนพระญาติของพระพุทธเจาทั้งที 
ก็ไมไดรับประโยชนอะไร,  และอากัปปกิริยาตาง  ๆ  ที่แสดงเหมือนอยางที่เราเรียกอยาง 
ภาษาหยาบคาย  ก็วาหยิ่ง  หรือจองหอง  หรือโงเขลา  ก็ได. 

 
ตอนนี้พระพุทธเจากลับมาสูวิหารในตอนเย็น  แลวก็เลาเรื่องทัณฑปาณิสักกะ 

มาเฝา,  แลวพระองคไดตอบคําถามของเขาอยางไร,  และเขาทํากิริยาอาการหลีกไป 
อยางกระฟดกระเฟยด  ;  ตรัสเลาแกภิกษุทั้งหลายหมด.  ภิกษุองคหนึ่ง  ก็เกิดอยากจะ 
ทราบขึ้นมาทันทีวา  ปฏิบัติอยางไรจึงจะไมกอการทะเลาะวิวาท,  แลวจะทําใหสิ้นอาสวะได 
เพราะคํานั้น  พระพุทธองคไดกลาวแตโดยยอ. 

 
พระพุทธเจาตรัสตอบแกภิกษุนี้โดยยออีกวา  :  อนุสัยท่ีเปนเหตุใหทํา 

ความเนิ่นชา  มันกลุมรุมภิกษุไดดวยอาการอยางไรแลว  ;  ถาภิกษุไมเพลิดเพลินพร่ํา 
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สรรพเสริญมัวเมา  ในธรรมที่เปนเหตุ  ใหเปนที่ตั้งแหงอนุสัยนั้นแลว  ;  นั่นแหละ 
จะเปนที่สุดของราคานุสัย  ของปฏิฆานุสัย  ของทิฏฐานุสัย  วิจิกิจฉานุสัย  มานานุสัย 
ภวราคานุสัย  อวิชชานุสัย  ;  นั่นแหละเปนที่สิ้นสุดของการทะเลาะวิวาท,  เปนที่ 
สิ้นสุดของการเบียดเบียนกันดวยศาสตรา,  บาปอกุศลกรรมทั้งปวงก็ดับไปไมมีเหลือ.  นี้มี 
ใจความวา  :  สิ่งใด  อารมณใดก็ตาม  เปนที่ตั้งของอนุสย  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว 
ก็กลุมรุมจิตใจของภิกษุ ;  ขอใหบุคคลผูปฏิบัตินั้น  อยาเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ 
เมาหมกในอารมณนั้น. 

 
 
นี่เปนหลักกลางที่สุด  เปนใจความของพุทธศาสนา  ในลักษณะที่เปน 

กลางที่สุด  วาสิ่งใด  หรืออารมณใด,  หรือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  อันใด,  ความคิดนึก 
อันใด  ก็ตามใจ  มันเปนที่ตั้งแหงอนุสัย  คือวาเมื่อเราไปโลภเขา,  เมื่อเราไป 
ยินดีพอใจโลภขึ้น  มันก็เกิดเปนราคานุสัย.  ถาเราไปเกลียดไปโกรธไปไม 
ชอบเขามันก็เปนปฏิมานุสัย.  ถาไปสงสัยพะวงอยู  มันก็เปนอวิชชานุสัย.  
ในที่นี้แจกเปน  ๗  อนุสัย  มันก็เหมือนกันนั่นแหละ  ตางแตแจกใหละเอียดออกไป 
เทานั้น  :  แตโดยหลักมันก็มีเทานั้น  :  ถาไปรักก็สรางราคานุสัย  ถาไปเกลียดหรือ 
โกรธ  ก็สรางปฏิฆานุสัย,  ถาไมรัก  หรือไมเกลียด  แตยังไปพะวงสงสัยสนใจทึ่งอยู 
มันก็สรางอวิชชานุสัย. 

 
 
สิ่งหนึ่งมันทําใหรัก  สิ่งหนึ่งมันทําใหเกลียด  สิ่งหนึ่งมันทําใหพะวงสงส ัย 

แลวมันเกิดอนุสัยอยางนี้,  และอนุสัยนี้ก็เรียกวา  ปปญจสัญญา  -สัญญาที่ทําความ 
เนิ่นชา,  ไดแกอนุสัยเหลานี้เอง  มันสะสมหมักหมมอยูในสันดาน,  มันทําความเนิ่นชา 
แกการบรรลุพระนิพพาน  ทั้งสามอนุสัยเลย.  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  :  ธรรมใด 
มันเปนเหตุใหเกิดอนุสัย  กลุมรุมจิตใจ  จงพยายามที่จะรูจัก  แลวไมเพลิดเพลิน 
ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกในธรรมนั้น  ก็มีเทานั้นเอง. 
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ก็แปลวาทุก  ๆ  วันนี้  มันมีอะไร  ๆ  ที่จะมาทําใหเรารัก  เพื่อเกิดราคานุสัย 
ก็ตาม  มีอะไรมาทําใหเราเกลียด  โกรธ  กลัว  เปนปฏิฆานุสัยก็ตาม,  หรือมาทําใหทึ่ง 
พะวงสงสัยสนใจ  หลงใหลเปนอวิชชานุสัยก็ตาม.  จงมองใหรูจัก  แลวอยาไปยินดี 
พอใจเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  ชักชวนในธรรมนั้น  ในสิ่งนั้น.เมื่อทําอยูอยางนี้ 
อนุสัยก็เกิดไมได  ;  ก็เปนอันวาไมมีปปญจสัญญา  หรืออนุสัยที่ทําความเนิ่นชาแกการ 
บรรลุพระนิพพาน  ;  ทรงอธิบายแกภิกษุนั้นวาอยางนั้น.  เพราะเมื่อทําไดอยางนั้น 
เหตุที่ตองทะเลาะวิวาท  ใชศาสตราเบียดเบียนกันดวยอาวุธ  ดวยปาก  ดวยอะไรก็สุดแท 
มันเกิดไมได  มันหมดสิ้นไป  ;  มันเปนที่สิ้นสุดแหงการทะเลาะวิวาทดวย  เปนที่ 
สิ้นสุดแหงอกุศลกรรมดวย.  พระพุทธเจาตรัสยอ  ๆ  อยางนี้. 

 
พระภิกษุทั้งหลายก็ไปหาคําอธิบาย  โดยละเอียดเอาจาก  พระมหากัจจายนะ  ;  

เพราะวาพระพุทธเจาทานตรัสยอ  ๆ  แลว  ทานเสด็จเขาไปในที่ประทับเสีย  ก็เปนอันวา 
พระภิกษุทั้งหลายไปหาความรูโดยละเอียดจากพระมหากัจจายนะ. 

 
ทีนี้พระอานนทไดยินเรื่องนี้ก็ทูลพระพุทธเจาวา  ธรรมปริยายนี้  ผูที ่มี 

สติปญญาเปนสัมมาทิฏฐิจะชอบที่สุด  เหมือนกับวาคนที่กําลังหิว  เหนื่อย  เพลีย 
แลวก็ไดกอนน้ําผึ้ง  ;  เมื่อเปนเชนนี้  พระผูมีพระภาคจะใหชื่อธรรมปริยายนี้วาอยางไร?  
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  “ฉันจะใหชื่อมันวา  ธรรมปริยายกอนน้ําผึ้ง”  -มธุปณฑิกสูตร 
หรือ  มธุปณฑิกปริยาย,  ธรรมปริยายกอนน้ําผึ้ง. 

 
นี้ขอใหสนใจวา  พระพุทธเจาทานพยายามที่สุดแลวที่จะโปรดพระญาติ 

หรือจะใหสิ่งที่ดีที่สุด  หรืออรอยที่สุด  เหมือนกอนน้ําผึ้ง  แตพระญาติบางคนก็รับเอา 
ไมได  แถมเปนนักเลงโต.  นี้ก็เปนพระพุทธจริยา.  ขอใหสัเงกตดูใหดีวา  ไมใชวา 
เปนพระพุทธเจาแลวจะโปรดคนไดหมดทุกคน  ;  มันก็ยังมีคนหลับหูหลับตารับเอา 
ไมได,  ยังแถมมีคนที่เปนมารตามลางผลาญ  เชนพระเทวทัตเปนตน.  เรื่องตอไป 
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จะยกตัวอยางเรื่องพระเทวทัต  เพราะเรื่องมันไมซ้ํากัน.  ญาติคนที่กลาวไปแลวนั้น 
รับอะไรไปก็ไมได  เขาก็ไปเหมือนกันหันหลังให. 

 
๔.  พระเทวทัต  เปนพระญาติชนิดไหน 

 
ทีนี้  ญาติอยางพระเทวทัตนี้เปนอยางไร?  คนรูเรื่องเทวทัตกันอยูมาก  แต 

อาจจะจับใจความไมได  และไมไดสนใจในสวนที่เปนพุทธจริยา.  พระเทวทัตนี้ใคร  ๆ  
ก็รูวาเปนลูกพี่ลูกนองกับพระพุทธเจา.  เร่ืองละเอียดนี้มีอยูในคัมภีร  วินัยปฎก  จุลวรรค. 

 
เมื่อพระพุทธเจาไดโปรดสัตวทั้งหลายแลว  โปรดพวกสากิยะ  จนออกบวชกัน 

จํานวนใหญแลว  ;  ก็มีกษัติรยหนุม  ๆ  รุนพระเทวทัตนี้หลายคน  มาปรึกษากันวา 
พวกสากิยะเหลาอื่น  หรือสาขาอื่น  เขาก็บวชกันมากแลว  แตพวกเราเปนญาติสนิท 
สายใกลชิดที่สุด  ยังมิไดมีใครออกบวชเลย  ;  ถาอยางไรเราควรจะออกบวชกันบาง.  นี่เขา 
ปรึกษากันดีมากในระหวางเจาสากิยะหนุม  ๆ   :  ในที่นี้ก็มีอยู  ๖  คนดวยกันคือ  ภัททิยะ 
องคหนึ่ง  อนุรุทธะ  องคหนึ่ง  อานนทะ  องคหนึ่ง  ภัคคุ  องคหนึ่ง  กิมพิละ  องคหนึ่ง 
เทวทัต  องคหนึ่ง  รวม  ๖  องค  ๗  ทั้ง  อุบาลี  ซึ่งเปนชางตัดผมประจําราชสํานัก. 

 
เรื่องเบ็ดเตล็ดก็นาสนใจ  ในเรื่องคนหนุม  ที่ชื่ออนุรุทธนี้,  เจาสากิยะ 

องคนี้  ทีแรกเขาจะยัดเยียดใหพ่ีชายที่ชื่อ  มหานามไปบวช.  พี่ชายที่ชื่อมหานาม 
ก็วา  เอา  ถาอยางนั้นก็มาปรึกษากันถึงเรื่องที่จะครองเมืองซิ.  พระมหานามก็สอน 
เรื่องที่จะอยูเปนฆราวาสครองบานเมืองอยางไร  ใหแกพระอนุรุทธนองชาย.  พระอนุรุทธ 
วา  อะถาอยางนี้ไมไหว  ;  มีคําวา  :  น  กมฺมา  ขียนฺติ  น  กมฺมานํ  อนฺโต  ปฺายติ  
-การงานทั้งหลายไมรูจักสิ้นจักสุด  ที่สุดของการงานไมปรากฏ.  กทา  กมฺมา  ขียิสฺสนฺติ?  
-เมื่อไรการงานมันจะสิ้นสุด?  กทา  กมฺมานํ  อนฺโต  ปฺายิสฺสติ  -เมื่อไรท่ีสุดของ 
การงานจะปรากฏ?  เมื่อไรเราจะพอกันที? 
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พี่ชายก็ตอบวา  :  น  หิ  ตาต  อนุรุทธฺธ  กมฺมา  ขียนฺติ  -พออนุรุธเอย 
การงานนั้นไมรูจักสิ้นสุด,  น  กมฺมานํ  อนฺโต  ปฺายติ  –ที่สุดของการงานไมปรากฏ,  
อขีเณ  ว  กมฺเม  มาตาปตโร  จ  ปตามหา  จ  กาลกตาติ.  -พอแมของเราตายไป 
การงานก็ไมสิ้นสุด,  ปูยาของเราตายไป  การงานก็ไมสิ้นสุด  ;  แปลวาชวยกันทํา 
ทั้งพอแม  ทั้งปูทั้งตาทั้งยาย  การงานมันก็ไมรูจักหมดจักสิ้น.  พระอนุรุทธรูสึกอยางนั้น 
ก็เลยตอบวา  :  “ประโยชนอะไรที่จะครองเรือนสําหรับฉัน  พี่จงอยูครองเรือน 
ฉันจะบวช”.  พระอนุรุทธทีแรกไมอยากจะบวช  พอไดฟงอยางนี้ขอเปนฝายบวช 
ใหพี่ชายอยูครองเรือน. 

 
พระอนุรุทธไปขออนุญาตมารดา  มารดาบอกปฏิเสธ  เพราะแมก ็ร ักและ 

ไมอยากใหบวช  ;  แตมีลูกไมอยางหนึ่งคิดวา  คงไมไดบวชละ.  แตไมอยากจะขัดใจ 
จึงใชอุบายอันหนึ่งวา  “ถาเจาภัททิยะบวชละก็  เจาก็บวชเถิด”.  เพราะพระมารดารูวา 
อยางไร  ๆ  เจาภัททิยะบวชไมไดแน  เพราะเปนพระราชาครองเมืองอยู.  ทีนี้พอเอา 
เขาจริง  ภัททิยะก็บวช  อนุรุทธก็เลยไดบวช. 

 
ก็เปนอันวาคนหนุม  ๆ  เหลานี้พรอมท่ีจะไปบวชพรอมดวยคนใชที่ชื่ออุบาลี.  

ทีแรกเขาจะไมใหอุบาลีบวช  ;  เมื่อไปถึงครึ่งทาง  ไดใชใหกลับบาน,  ใหเอาเครื่อง 
อาภรณกลับบาน.  อุบาลีก็ไมยอม  ;  เพราะวาถานํากลับมา  คงจะถูกหาวา  อาภรณ 
เหลานี้ปลนมาจากเจาสากิยะ.  เจาสากิยะทางบานโนนก็จะฆาเขาตาย  ;  อุบาลีก็ไม 
ยอมกลับ  เอาอาภรณแขวนไวที่ตนไม  แลวก็ไปบวชดวยจนได. 

 
เจาสากิยะทั้งหลายเหลานั้น  มีความเห็นกันวา  ควรจะใหคนใชบวชกอน  ;  

เพื่อวาเจาสากิยะทั้งหลาย  ที่มีมานะทิฏฐิจัดเหลานั้น  จะไดลดมานะทิฏฐิ,  จะไดทํา 
ความเคารพตอคนใชที่แกพรรษากวาแมแตครูเดียว.  พระพุทธเจาก็ทรงยอมตามความ 
ประสงคนั้น.  นี้พิจารณาดูใหดี  ๆ  วา  เจาสากิยะแมจะมานะแข็งกระดาง  มานะ   
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ทิฏฐิอยางไมมีตัวจับ  ;  แตในบางกรณีก็รูจักตัวเอง  ตั้งใจที่จะขมขี่มานะทิฏฐิ 
ของตัวเอง.  เปนผูพูดเสนอขึ้นเองวา  ใหคนใชบวชกอน  เราจะไดเคารพคนใช 
แลวมานะทิฏฐิของเราก็จะไดลดลง. 

 
นี้แปลวาเจานายชนิดนี้  มีจิตใจสูงอยางนี้,  เจานายธรรมดาสามัญจะไมคิด 

อยางนี้.  “กูจะบวชกอน  กูเปนเจา  กูเปนนาย”  จะวาไปตามนั้น.  แตเจาสากิยะ 
ชุดนี้มีความคิดอยางนี้  สมกับมีความเปนญาติ,  เปนพระประยูรญาติของพระพุทธเจา.  
พระพุทธเจาทานก็ยอมรับสนองความประสงคที่ดีเชนนี้  ;  ก็เปนอันวา  บวชกันตามนั้น  ;  
อุบาลี  คนใชเลยไดบวชกอน  เปนหัวแถว,  ไดนั่งอยูเปนคนหัวแถว. 

 
ผลของการบวช  ภายในพรรษานั้นเอง  เจาภัททิยะ  ซ่ึงบวชแลวทําความ 

เพียรไดบรรลุพระอรหันต  บรรลุวิชชาสาม.  ภิกษุองคนี้เที่ยวเดิน  บน  เดินรําพึง 
เดินพร่ําวา  สุขหนอ,  สุขหนอ,  สุขหนอ.  เมื่อไมไดบวชนั้น  เปนพระราชารับชวง 
จากพระพุทธบิดาของพระพุทธเจา  ;  เปนพระราชาบวชแลวมาเดินบนวา  สุขหนอ  ๆ  
แสดงวาเมื่อยังไมไดบวชน้ันแยมาก.  พระพุทธเจาทานตรัสถามถึงขอนี้  ก็ทูลตอบวา  :  
เมื่อยังเปนพระราชานั้น  มีการอารักขานอกวังในวัง  เขาอารักขาอยางดี  ;  ขาพระองค 
ก็ยังสะดุง,  ยังนอนสะดุง  ;  นอกนครในนครก็รักษาอยางดี  ก็ยังนอนสะดุง  ;  นอก 
ประเทศในประเทศชนบทนั้นก็รักษาอยางดี  ก็ยังนอนสะดุงกลัวขาศึกประเทศอื่นวาจะ 
มารบกวน,  นอนสะดุง.  นอกวังในวังก็รักษาอยางดี  นอกเมืองในเมืองก็รักษาอยางดี 
ในประเทศก็รักษาอยางดี  ก็ยังนอนสะดุง.  แตเดี๋ยวนี้ขาพระองคนั่งนอนอยูในปา 
คนเดียว  แท  ๆ  ไมมีอารักขาใด  ๆ  เลย  ก็ยังสุขเหลือประมาณ  จึงเผลอไปพูดวา 
สุขหนอ.  สุขหนอ. 

 
 
พระอนุรุทธนั้นไดทิพจักษุ,  พระอานนทไดโสดาบัน,  พระเทวทัตนั้น 

ไดฤทธิ์อยางปุถุชน,  คือฤทธิ์อยางคนมีกิเลส.  นี่แหละเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา   
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ตอนนี้เพราะไปเกิดไดฤทธิ์เขา,  ฤทธินั้นเปนไปกับอาสวะ  คือกิเลส  ;  ไมใชฤทธิ์ 
ของพระอริยบุคคล  ผูไมมีอาสวะ  ;  เพราะฉะนั้นเรื่องมันจึงเกิดยืดยาวเกี่ยวกับ 
พระเทวทัต  จะแสดงใหเห็นตอไปวา  เปนอยางไรดังตอไปนี้  :- 

 
พระพุทธเจาเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ  แลวไปสูเมืองโกสัมพี  คือไปทางทิศ 

ตะวันตกสุด  ไปพักอยูที่โฆสิตาราม  ใกลเมืองโกสัมพี.  ทีนี้พระเทวทัตนั่งคิด 
นอนคิดอยูคนเดียว  ดวยอํานาจ  คือท่ีมีฤทธิ์นี้  ;  แลวความคิดมันก็แลนไปทางกิเลส 
อาสวะนั่น.  ระวังใหดี.  เรืองฤทธิ์มันเปนอยางนั้น  มันเปนฤทธิ์ของปุถุชน.  
ก็จะใชฤทธิ์นั้นในทางหาประโยชนสวนตัว. 

 
พระเทวทัตก็คิดไปในทํานองวา  จะไปชนะน้ําใจใครนะ  จึงจะรวยดวยลาภ 

สักการะ  ในที่สุดก็คิดออกวา  จะไปลวงอชาตสัตตุกุมาร,  ซึ่งยังเปนคนหนุม 
ยังไมคอยมีความรอบคอบ  ;  ตกลงใจวาจะไปหลอกลวง  อชาตสัตตุกุมาร  เอามาเปน 
อุปฎฐาก  แลวจะไดรํ่ารวยดวยลาภสักการะ.  พระเทวทัตก็ไปเมืองราชคฤห  ;  นิรมิต 
ตัวเองใหเปนเด็กเล็ก  ๆ  แลวก็มีงูพันอยูรอบ  ๆ  ;  ไปปรากฏอยูบนตักของเจาชาย 
อชาตสัตตุ.  เจาชายก็กลัว  เพราะมีของอยางนี้มาปรากฏอยูบนตัก  ก็สะดุงกลัว.  เทวทัต 
ก็ถามวากลัวหรือ?  ตอบวากลัว.  เทวทัตก็วา  อยากลัว  ;  เราเปนเทวทัต,  
เราเปนเทวทัต  ;  แลวแสดงตัว  อยางเทวทัต. 

 
เมื่อแสดงตัวอยางเทวทัต  ใหเห็นเปนพระเทวทัตขึ้นมา  พระกุมารก็เลย 

เลื่อมใส  เพราะวาเปนเด็กหนุมยอมชอบเรื่องอยางนั้นดวยกัน  ก็เลยหลงใหลใน 
พระเทวทัต  เลยบํารุงบําเรอดวยลาภสักการะเปนอันมาก.  มีขอความเขียนไววา  จะมีรถ  
๕๐๐  คน  พาสํารับ  ๕๐๐  คูไปที่สํานักของพระเทวทัตทุกวัน  ;  ก็เลยพาใหพระเทวทัต 
หลงลาภ  ลืมตัวยิ่งขึ้นไปกวาเดิมอีก  ถึงขนาดที่วาจะเปนพระพุทธเจาเสียเอง,  
จะปกครองคณะสงฆเสียเอง.  พอความคิดเลว  ๆ  นี้เกิดขึ้น  ฤทธิ์ทั้งหลายก็เสื่อมหมด,  
ฤทธิ์ที่เคยทําไดดีก็เสื่อมไปในทันใดนั้น  เพราะความคิดอันนั้น. 
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ทีนี้ก็มีเทพบุตรองคหนึ่ง  ซึ่งคุนเคยกับพระโมคคัลลานะ  เขาไปบอกพระ- 
โมคคัลลานะวา  เดี๋ยวนี้พระเทวทัตคิดประทุษรายตอคณะสงฆ  ตอพระพุทธเจาแลว.  
พระโมคคัลลานะก็ไปเฝาพระพุทธเจา  กราบทูลตามที่ไดฟงจากเทพบุตรองคนั ้นวา 
เดี๋ยวนี้พระเทวทัตคิดรายแลว.  พระพุทธเจาตรัสถามย้ําวา  :  ไดยินอยางนั้นหรือ?  
ไดยินอยางนั้นหรือ?  ถึง  ๓  ครั้ง.  แลวพระพุทธเจาทานก็ตรัสแตเพียงวา  เอา  มันจะไป 
กันในรูปไหน  ก็คอยดูตอไปก็แลวกัน  ;  นี่หมายความวาทานรูเรื่องนี้ดี  แตทานยังไมพูด  ;  
ทานกลับไปตรัสเรื่องศาสดา  ๕  จําพวก.  ศาสดา  ๕  จําพวกนี้เปนศาสดาทุจริต  : 

 
 
พวกที่  ๑  เปนคนทุศีล  แลวก็แสดงตัวเหมือนกับวามีศีล.  ฝายทายก 

ลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย  รูวาอาจารยทุศีล  ก็เลยขูวา  ถาอาจารยไมชวย  ไมใหสิ่งของ 
ไมยกยองแลว  ก็จะเปดโปงเรื่องอาจารยทุศีล,  อาจารยก็เลยตองเอาใจลูกศิษยลูกหา,  
ใหลูกศิษยลูกหาชวยรักษาความลับ  ;  อาจารยก็ตองระวัง  ในการชวยรักษาความลับ 
ของลูกศิษย.  นี่ก็เรียกวาศาสดาทุศีลพวกที่  ๑  ซึ่งตองพึ่งพาการอารักขาของลูกศิษย. 

พวกที่  ๒  อาชีวะวิบัติ  แลวก็ใหลูกศิษยชวยปกปด. 
พวกที่  ๓  แสดงธรรมวิบัติ  คือพูดผิด  ๆ   ทั้งนั้น  แตลูกศิษยมาชวยกันรักษาวา 

ถูก  อาจารยก็ใหสินบน. 
พวกที่  ๔  มีการพูดจาผิด  ๆ 
พวกที่  ๕  มีญาณทัสสนะผิด  ๆ 
 
ทั้ง  ๕  พวกนี้ลวนแตตองอาศัยพวกลูกศิษยชวยรักษา  ตองงอลูกศิษย  ตอง 

ใหสินบนลูกศิษย  ;  สวนวาเรา  ตถาคต  เปนผูบริสุทธิ์ในสวนทั้ง  ๕  ไมตองการอารักขา 
ของศิษย,  และศิษยก็ไมตองอารักขาเรา. 

 
นี่คิดดูใหดีเถิดวา  พระพุทธจริยามีอยูอยางไร  ในเมื่อมีคนมาบอกวา 

เทวทัตคิดราย.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางนี้  คลายกับประกาศไปแลว  แตในความ 
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หมายที่ไมระบุตัววา  เทวทัตเปนศาสดาชนิดนั้นชนิดที่ตองอาศัยลูกศิษย  ตองติดสินบน 
ลูกศิษย  ตองทําอะไรในรูปน้ัน  ;  แตสวนเราตถาคตไมเปนอยางนั้น. 

 
ทีนี้พระพุทธเจาเสด็จจากโกสัมพี  ประทับที่เวฬุวัน  กรุงราชคฤห  ก็ไดทรง 

ทราบขาวการที่เจาอชาตศัตรูหลงใหลในเทวทัต,  เทวทัตกําลังหลอกลวงเจาอชาตศัตรู  ;  
เดี๋ยวนี้พระเทวทัตมีลาภสักการะมาก.  ทีนี้ภิกษุบางพวกก็สนใจข้ึนทีเดียววา  พระเทวทัตนี้ 
ทําไมมีลาภสักการะมากถึงขนาดนั้น  คือมีลาภตั้ง  ๕๐๐  สํารับ  บรรทุกไปดวยรถตั้ง  
๕๐๐  คันอยางนี้  ก็มาเฝาพระพุทธเจา  ทูลถามวา  ทําไมพระเทวทัตจึงมีลาภสักการะ 
ถึงขนาดนั้น. 

 
พระพุทธเจาก็ตรัสวา  :  อยา,  อยา,  พวกเธออยาชอบใจ  ในการ  

ไดลาภสักการะเห็นปานนั้นของเทวทัตเลย.  ทานตรัสประโยคหนึ่งวา  มันเหมือน 
กับการเอาดีหมีมาทาที่จมูกของลูกสุนัข  แลวมันก็จะเปนสุนัขที่ดุรายถึงที่สุด  ;  หมาย 
ความวา  ลาภสักการะที่เกิดขึ้นแกพระเทวทัตนั้น  จะทําใหพระเทวทัตฉิบหายถึงที่สุด  ;  
เหมือนลูกสุนัขธรรมดามันไมดุไมรายอะไร  แตพอเอาดีหมีไปทาที่จมูก  มันก็กลายเปน 
สุนัขที่ดุเปนบาเปนหลังไปเลย.  นี่ระวังใหดี  ลาภสักการะทั้งหลายนี้จะทําใหเทวทัต 
เปลี่ยนแปลงไป  เปนคนที่มีจิตใจเสียหายหมด  ;  ดังนั้นเธออยาไปชอบใจลาภสักการะ 
ที่เกิดขึ้นแกเทวทัตเลย.มันจะเหมือนกับไปทาดีหมีเขาที่จมูกลูกสุนัข  ;  แลวลาภ 
สักการะนั้น  มันจะเกิดขึ้น  เพื่อมาฆา  เพื่อมาทําความวอดวายแกเทวทัต. 

 
อีกประการหนึ่ง  เหมือนลูกของกลวย  พอมันออกมา  มันก็ฆาตนกลวย,  

หรือ  เหมือนกับวาลูกไมไผพอมันออกมามันก็ฆาตนไผ,  หรือลูกไมออ  พอออกมา 
มันก็ฆาไมออ,  หรือลูกมาอัสดรออกมา  มันก็ฆาแมมาอัสดร.  ทุกคนก็คงพอจะ 
มองเห็นไดวา  พอกลวยออกลูกเขาก็ตัดตนกลวยเพื่อเอาลูกกลวย  หรือวากลวยออกลูกมา 
เพื่อฆาแมมันเอง  ไมไผไมออ  พอมันออกลูกเขาก็เห็นวามันแกจัด  ใชการไดดีแลว 
ขืนปลอยไวมันก็ตายเปลา  เขาก็ตัด. 
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แมมาอัสดร  พอมีครรภแก  ลูกมาอาชาไนยอัสดรมันอยูในครรภ  เขาไมรอ 
ใหมันคลอดตามธรรมดา  เรากลัวลูกมาจะตาย.  เขาจึงผาทองแมมาเอาลูกมาออกมา 
เสียกอนเพื่อความปลอดภัย.  ลูกมานี้เกิดมาก็เทากับเพื่อฆาแมมันเอง.  นี่เหมือนกับวา 
ลาภสักการะที่มันเกิดขึ้นกับเทวทัตนี้  มันจะฆาเทวทัตในลักษณะอยางนั้น. 

 
 
ทีนี้เรื่องมันก็เปนไปตามนั้น  โอกาสวันหนึ่ง  พระเทวทัตก็ไปเฝาพระพุทธเจา 

ไปกราบทูลพระพุทธเจาวา  :  “พระผูมีพระภาคเจามีอายุมากแลว  ทรงเหน็ดเหนื่อย 
มากแลว  ขอไดหยุดการปกครองคณะสงฆ.  ขอใหมอบการปกครองคณะสงฆนี้  ใหแก 
ขาพระองค”  :  คือพระเทวทัตไปขอใหพระพุทธเจาหยุดปกครองคณะสงฆ  และมอบ 
หนาที่ปกครองสงฆใหแกพระเทวทัต.  พระพุทธเจาก็หามวา  อยา  อยา.  พระเทวทัต 
ก็ขออีก  ;  ก็ทรงหามอีก.  ขออีกก็ทรงหามอีก  ถึงสามครั้งสามหน.  พระพุทธเจาเลยตรัส 
ประโยคสุดทายวา  :  “แมแกบุคคลเชนสารีบุตร  และโมคคัลลานะ  เรายังไมมอบการ 
ปกครองคณะสงฆ  ให  แลวเหตุไฉนจะมามอบใหแกเธอ  ซึ่งเปนเหมือนซากศพบริโภค 
กอนเขฬะ”. 

 
 
นี่พระพุทธเจาใชคําอยางนี้  มันก็นากลัว  มันเปนคําที่ถึงที่ส ุด   จะวา 

พระพุทธเจาดาคนไมเปนก็ไมถูก  แตวาทานจะทําอยางที่เปนการดา  หรือวาจะมีจิตใจ 
อยางไร  ก็สุดแท  ;  แตถอยคําในบาลีมีอยางนี้  “ทําไมฉันจะใหแกเธอซึ่งเปนเหมือน 
ซากศพกินกอนเขฬะ”.  เขฬะ  คือนํ้าลายน้ําเลือดเสลดหนอง  เปนซากศพกินน้ําหนอง 
ไฉนฉันจะมอบการปกครองสงฆ  ใหแกเธอ,  เปนคําเหยียด  คําหยามคําประณาม 
ถึงที่สุด.  พระเทวทัตก็โกรธปด  ๆ  ไปเลย  ลุกไปจากที่นั้น. 

 
ทีนี้  เรื่องก็มีตอไปวา  พระพุทธเจารับสั่งใหสงฆกระทํา  ปกาสนียกรรม 

แกพระเทวทัตในเมืองราชคฤห  คือใหพระสารีบุตร  ซึ่งไดรับสมมติโดยสงฆ  ถือเอา 
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อํานาจสงฆ  ไปประกาศในกรุงราชคฤหวา  :  พระเทวทัตเมื่อกอนเปนอยางหนึ่ง  เดี๋ยวนี้ 
ไมเปนอยางนั้นแลว  ประกาศเพียงเทานี้.  พระเทวทัตนั้นแตกอนเปนอยางหนึ่ง 
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง  ;  เพราะฉะนั้น  ถาพระเทวทัตประพฤติกระทําอยางใด 
ขออยาใหใครถือวาการกระทําของพระเทวทัตนั้น  เนื่องกับพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ.  คําประกาศของสงฆนี้สุภาพ  หรือลึกซึ้งแนบเนียนมาก  วาเดี๋ยวนี้พระเทวทัต 
เปนอยางอื่น  ไมเหมือนทีแรกแลว.  ถาพระเทวทัตทําอยางไร  ขอใคร  ๆ  อยาไดถือวา 
การกระทํานี้  เนื่องดวยพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  หรือเปนไปตามแบบฉบับของ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ. 

 
 
ทีนี้  ประชาชนพวกหนึ่ง  ซึ่งเปนพวกโงเขลา  ก็พาลหาเรื่องวา  ;  พระ 

สมณะโคดมนี้  อิจฉาริษยาพระเทวทัตแลว  ;  เพราะวาเทวทัตร่ํารวยดวยลาภสักการะ 
อยางที่วามาแลว.  เมื่อมีการประกาศของคณะสงฆออกมาอยางนี้  ประชาชนพวกหนึ่ง 
ก็หาวา  พระพุทธเจาริษยาเทวทัตแลว  ;  ประชาชนอีกพวกหนึ่งฉลาดไมคิดอยางนั้น 
คิดวาเรื่องนี้ตองสําคัญมาก  ขอใหคอยดูตอไป. 

 
พอเรื่องเกิดขึ้นอยางนี้  พระเทวทัตก็เขาไปหาเจาชายอชาตศัตรู  แนะวา  :  

เดี๋ยวนี้เปนโอกาสแลว  ใหเจาชายอชาตศัตรู  ฆาพระเจาพิมพิสาร  ซึ่งเปนบิดา  จะได 
เปนพระราชา  ;  และตัวเทวทัตเองก็จะฆาพระพุทธเจา  เพื่อจะเปนพระศาสดา. 

 
 
เจาชายอชาตศัตรูนั้น  เปนเด็กหนุมที่หลงมาแตทีแรก  ก็เชื่อ  เหน็บกฤช 

เหน็บอาวุธแหลม,  มีดชายธง  เขาไปเพื่อจะฆาบิดา,  ฆาพอของตัวเอง.  ทีนี้ 
พวกขาราชบริพารของพระเจาพิมพิสารก็สงสัย  ;  เขาเห็นเลยจับตัวเจาชายอชาติศัตรูนี้ 
คน  ;  แลวก็พบมีดชายธงนั้น  ;  ก็เลยขูเจาชายอชาตศัตรูวา  ทําไมจึงพกมีดเขาไป 
ในหองของพอ.  เจาชายอชาตศัตรูหมดทา  ก็เลยสารภาพวา  คิดจะฆาพอ  

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๕๙

ตามคําแนะนําของพระเทวทัต  เพื่อจะเปนพระราชาเสียเอง  ;  แลวพระเทวทัตก็จะเปน 
พระศาสดา. 

 
ทีนี้  อํามาตยที่ทําหนาที่นั้นก็เลยแตกความเห็นกันเปนสามพวก  :  พวกที่ 

หนึ่งมีความเห็นวา  ตองฆาเจาชายอชาตศัตรูนี้เสีย  แลวก็ตองฆาเทวทัตเสีย  และจะ 
ตองฆาภิกษุทั้งหลายที่เปนบริวารของเทวทัตเสียดวย  ;  อํามาตยพวกที่หนึ่งมีความเห็น 
อยางนี้.  อํามาตยพวกที่สองวา  ไมตองฆาพระที่เปนบริวารของเทวทัต  ;  เพราะเขา 
ไมรู,  ฆาเสียแตเจาชายอชาตศัตรูและเทวทัตสองคนก็พอ.  อํามาตยพวกที่สามมีความ 
เห็นวา  อยาฆาเลย  ไปทูลถามพระราชาดูกอน  พระราชาวาอยางไร  ก็คอยทําอยางนั้น. 

 
พระราชามีความเห็นอยางอื่น  วากาการระทําใด  ๆ  ของพวกนี้มิไดเปน 

อะไรแกพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ.  พระราชานี้วิเศษมาก  พระเจาพิมพิสารนี้ 
มีเรื่องราวมาก  ขอใหศึกษาเรื่องราวของทาน.  พระเจาพิมพิสารบอกวา  การกระทํานี้ 
มันไมกระทบกระทั่งอะไรกับพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ;  เปนเรื่องสวนตัว 
ของฉัน.  พระราชาเลยใหถอดยศพวกที่หนึ่ง  ที่คิดวาจะฆาเจาชายอชาตศัตรู  จะฆา 
เทวทัต  ฆาบริวารของเทวทัตเสียหมด  ถอดยศหมดเลย.  ใหลดตําแหนงอํามาตย 
พวกที่สองท่ีวาใหฆาเจาชายอชาตศัตรูกับเทวทัต  ภิกษุอื่นไมตองฆา.  สวนอํามาตยพวก 
ที่สามที่วา  ไมฆาทั้งหมด  แตไปถามพระราชาดูกอน  นี้เลยไดเลื่อนยศ. 

 
คิดดูเถิด  มันแปลก  มันตรงกันขามกับความคิดของคนเรา  พระเจา- 

พิมพิสารเปนอริยบุคคล  มีคนคิดฆาทาน  มีคนทําอะไรอยางนี้  ทานยังวามันไม 
กระทบกระเทือนอะไรกับพระพุทธ  พระธรรมพระสงฆ  มันเปนเรื่องสวนตัว  ;  
ก็เลยเรียกลูกชายของทานไปถามวา  :  ทําไมจึงคิดฆาพอ?  เจาชายอชาตศัตรูก็วาตองการ 
ราชสมบัติ  อยากจะเปนพระเจาแผนดิน.  พระเจาพิมพิสารก็วา  เอา,  อยางนั้นก็เอาไป  ;  
ก็มอบราชสมบัติใหลูกชาย  ก็เลยเปนวาพระเจาอชาตศัตรูนี่ไดเปนพระราชา  โดยไม 
ตองฆาพอ. 
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ตอมา  เมื่อพระเจาอชาตศัตรูเปนพระราชาเต็มตัวแลว  ;  พระเทวทัตก็เขา 
ไปบอกพระราชาอชาตศัตรูวา  ถึงโอกาสที่จะฆาพระพุทธเจาแลว.  พระเจาอชาตศัตรู 
ก็สั่งบริวารเสนานั้นวา  ใหทําตามคําสั่งของพระเทวทัต  โดยเด็ดขาด  ;  เทวทัตสั่ง 
อยางไร  ตองการอยางไร  ใหทําตามนั้น.  นี่พระเทวทัตก็ไดกําลัง  ไดอํานาจครบ  
ถวนที่จะทําการปลงพระชนมพระพุทธเจา .  

 
 
คร้ังที่  ๑  แผนกการสงคนไปฆาถึงที่พระพุทธเจาประทับอยู  ;  มันมีแหลงศร 

มีลูกศร  มีดาบ  เพื่อไปฆา.  อุบายของเทวทัตนั้นแยบคาย  และมันสนุกเหมือน 
เร่ืองนิยาย  นิทาน.  พระเทวทัตเรียกคนที่หนึ่งมาวา  เจาไปฆาพระสมณะโคดม 
แลวกลับมาทางนี้คือมหาเรา.  ทีนี้ก็สั่งทหารเสนาอีก  ๒  คน  วา  ถาแกเห็นทหาร 
คนหนึ่งเดินมาทางนี้  แกจงฆาคนนั้นเสีย  แลวแกสองคนจงเดินมาหาเรา  ;  แลวก็ 
ไปสั่งทหารอีก  ๔  คนวา  ถาแกเห็นทหาร  ๒  คนเดินผานมาทางนี้  จงฆาเสีย  ;  แลวแก  
๔  คนกลับมาหาเรา.  แลวสั่งใหทหารอีก  ๘  คน  วาแกจงฆา  ๔  คนที่เดินมาทางนี้เสีย 
แลวแกมาหาเรา.  และทหารอีก  ๑๖  คน  จงฆา  ๘  คนที่มันเดินมาทางนี้  ฆามัน 
ตายหมดแลวแกมาหาเรา. 

 
 
นี่แผนการที่ดูเหมือนเรื่องนิยาย  เฉลียวฉลาด  ;  เพราะถาเทวทัตทําอยางนี้ 

สําเร็จ  คนที่หนึ่งไปปลงพระชนมพระพุทธเจา  เสร็จแลวพอเดินกลับมาหนอยเดียว 
ก็จะถูก  ๒  คนฆา.  พอ  ๒  คนนั้นเดินกลับมาหนอยเดียวก็ถูก  ๔  คนฆา.  พวก  
๔  คนนั้นเดินกลับมาหนอยเดียวก็ถูก  ๘  คนฆา.  พอ  ๘  คนนั้นเดินกลับมาหนอยเดียว 
ก็ถูก  ๑๖  คนนั้นฆา.  พวกคนทั้งหลาย  ๒๐  กวาคนนี้  ไมรูเรื่องอะไรเลย  เพียงแตทํา 
ตามแผนการของเทวทัตสั่งวาถาใครเดินมาแลวฆา,  เรื่องมันก็เงียบไปหมด  ไมรูวา 
ใครฆาพระพุทธเจา,  แผนการของพระเทวทัตเปนอยางนี้. 
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ทีนี้คนที่หนึ่ง  ที่วาไปฆาพระพุทธเจาโดยตรงนั้น  มันก็ไป  ;  แตพอ 
เขาไปในที่ใกลพระพุทธเจาเกิดกลัว  กลัวจนสุดประมาณ  กลัวจนบอกไมถูก 
จนทําอะไรไมได.  พระพุทธเจาเห็นคนนั้นกลัวจนผิดปรกตินัก  ก็ถามวา  ทําไม 
จึงกลัว?  คนนั้นเลยสารภาพ  แลวก็ขอโทษพระพุทธเจาดวย.  พระพุทธเจาก็วา 
ออ,  ดีแลว  เมื่อขอโทษก็เปนอันวางดโทษ  เพราะทําไปดวยความโงความเขลา 
ความไมฉลาด  ;  แตวาการที่เห็นโทษ  มาขอโทษนี้  เรายอมรับได  ยอมยกโทษให 
เพื่อสํารวมระวังตอไป. 

 
 
คนนี้ก็เลยหายกลัว  พอหายกลัว  พระพุทธเจาก็เลยแสดงธรรม  ในรูป 

ของอนุปุพพิกถา  วาอยาใหไปหลงในเรื่องสวรรค  ซึ่งเปนผลของทาน  ของศีล,  
มันประกอบไปดวยโทษ  ;  อยาไปหลงใหลในกาม  ใหหลีกออกจากกาม.  นี้มัน 
ก็เปนเรื่องที่ดีที่สุด  คือมันตรงกับจิตใจของคนเรา.  คนเราที่รับจางเปนขาราชการ 
เพื่อหาเงินอะไร  เพราะตองการจะไดกาม,  ตองการจะมีอํานาจ  ในการบริโภคกาม.  
ทีนี้เมื่อมาแสดงโทษของกามวาเปนอันตรายอยางนี้  คนนั้นก็เปลี่ยนใจ  คลาย  ๆ   กับวา 
เสียสละหนาที่เดิม  ;  พระพุทธเจาจึงทรงแสดงอริยสัจจสี่แกคนนี้,  คนที่จะมาฆา 
พระองคหยก  ๆ.  เขาก็ไดดวงตาเห็นธรรม  ที่เรียกวาสิ่งใดมีการเกิดขึ้น 
เปนธรรมดา  สิ่งนั้นมีการดับเปนธรรมดา  เขากลายเปนพระโสดาบันไป.  ทํากับ 
พระพุทธเจาแลวเปนอยางนี้  รับจางเขามาจะฆาหยก   ๆ นี่  ก็กลายเปนพระโสดาบันไป.  
พระพุทธเจาโปรดคนนี้เปนพระโสดาบัน  ไดธรรมจักษุแลว  ปฏิญาณตนเปนอุบาสกแลว 
พระพุทธเจาตรัสวา  เธออยากลับทางเดิม  เธอจงกลับไปบานอีกทางหนึ่ง. 

 
 
ทีนี้  ๒  คนนั้นก็คอยอยู  คอยแลวคอยอีก  ก็ไมเห็นคนหนึ่งเดินกลับไป 

เพราะพระพุทธเจาสั่งใหเดินไปทางอื่น  ก็ตามมาดู  ;  ก็มาพบพระพุทธเจา  และก็พูด 
กันรูเรื่อง  แลวก็ไดฟงเทศน  แลวไดบรรลุธรรมจักษุอีก.  อีก  ๔  คนคอยนานนัก 
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ไมเห็น  ๒  คนเดินไปก็ตามมาดู  ก็เปนอยางเดียวกันอีก  ทั้ง  ๘  คน  ทั้ง  ๑๖  คนก็ตาม 
มาดู  ก็มาเปนอยางเดียวกันหมด.  พระพุทธเจาสั่งใหกลับทางอื่นหมด  ไมใหกลับ 
ทางเดิม  ;  ดังนั้น  ไมมีใครถูกฆาสักคนหนึ่ง  เปนพระโสดาบันกันหมด. 

 
 
คนที่  ๑  กลับไปทางอื่น  ก็ยังมีแกใจไปบอกพระเทวทัตวา  เดี๋ยวนี้เปน 

อยางนี้  ๆ  วาเขานั้น  เปลี่ยนเปนสาวกของพระพุทธเจาแลว.  พระเทวทัตหมดปญญา 
ที่จะฆาโดยบุคคลอื่น,  ที่จะใหบุคคลอื่นฆา.  เทวทัตจึงตัดสินใจวา  ถาอยางนั้น 
ฉันจะฆาเอง  บอกคนนั้นวาอยางนั้น  ;  แปลวาโอหัง  พูดจาเปดเผยวา  ถาอยางนั้น 
ฉันจะฆาเอง  ;  แลวก็หาโอกาสที่จะปลงพระชนมพระพุทธเจาดวยน้ํามือของตนเอง.  
วันหนึ่ง  เมื่อเห็นพระพุทธองคจงกรมอยูในรมเงาของภูเขาคิชฌกูฎ  ;  เทวทัตก็ขึ้นไป 
ขางบน  ก็กลิ้งหินกอนใหญที่จะงัดลงมาได,  ใหลงมาทับพระพุทธเจา  ;  หินแตก 
กระจัดกระจายพรูลงมา.  แตมันไมทับพระพุทธเจา  เพราะมันไปกระทบหินอื่นมันจึง 
แตก.  สะเก็ดหินกระเด็นมาถูกพระพุทธเจา  ทําใหพระบาทของพระพุทธเจามีรอย 
ช้ําเลือด  ;  ที่เรียกวา  พระโลหิตหอข้ึนมา.  พระพุทธเจาก็ทรงแหงนขึ้นไปดูขางบน  ;  
อาว,  ก็เห็นเทวทัต  ก็เลยตรัสวา  นี่มันไมใชบุญ  ไมใชบุญเหลือประมาณ,  ทําอยางนี้ 
มันเปนบาปเหลือประมาณ,  ทําใหโลหิตหอ  ช้ําเลือดแกเรา  นี่เปนบาป  ไมใชบุญ 
เหลือประมาณ,  ไดตรัสเรียกภิกษุซึ่งอยูในบริเวณนั้น  ใหมารูเรื่องนี้. 

 
ทีนี้  ภิกษุทั้งหลายนั้นยังเปนปุถุชน  อะไรก็มี  ยังกลัว  ก็ชวนกันสงเสียงดัง,  

สวดสาธยายดัง  ;  เพื่อขจัดเทวทัตออกไป  หรือเพื่อปองกันพระพุทธเจา  ;  มีปญญา 
ทําไดแตสงเสียงดัง  อยาใหศัตรูของพระพุทธเจาเขามาทํารายพระพุทธเจาอีก. 

 
ทีนี้พระพุทธเจาทานตรัสหาม  :  น  ปรุปกฺกเมน  ภิกฺขเว  ตถาคตา   

ปรินิพฺพายนฺติ  ทานตรัสบอกภิกษุทั้งหลายวา  :  อยาทํา,  อยาทํา,  ไมตองทํา,  
เพราะวาพระตถาคตทั้งหลาย  จะไมปรินิพพานดวยการกระทําของบุคคลอื่น. 
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นี้เปนเรื่องที่วามันควรจะถือเปนหลักไดอยางนี้วา  พระพุทธเจาจะไมมีการปรินิพพาน 
เพราะการกระทําดวยเจตนาของบุคคลอื่น  ;  ถาจะปรินิพพาน  ก็ปรินิพพานดวยเรื่อง 
ของทานเอง,  ตรัสวา  “พวกเธอไมตองมาทําการอารักขาตถาคต”  แลวก็ตรัสเรื่องศาสดา  
๕  จําพวกอีกครั้งหนึ่งวา  :  ศาสดาทุจริตนั้นตองใหสาวกชวยรักษา  ชวยปดบังความชั่ว 
ทุจริต  ;  แตเราเปนผูบริสุทธิ์โดยสวนทั้ง  ๕  พวกเธอไมตองมาคุมครองรักษาเรา,  
กลับไปเสียเถิด. 

 
 
เรื่องการกลิ้งกอนหินไมสําเร็จ  ทีนี้เทวทัตก็ทําตอ  ไป  คือ  ปลอยชาง 

นาฬาคีรี.  เทวทัตเขาไปบอกทหารวา  :  เดี๋ยวนี้เราเปนที่นับถือของพระราชา .  
พระเจาอชาตศัตรูก็เปนพระราชาแลว,  ฉันเปนผูที่พระราชานับถือ  ทําอะไรก็ได.  
ถาเจาอยากไดความดีความชอบ  เจาจงปลอยชางนาฬาคีรี  ในเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จ 
ออกบิณฑบาต.  พอชางมาภิกษุทั้งหลายก็ทูลพระพุทธเจาวา  “ชางมา  !  อยาเสด็จ 
ทางนั้นเลย.  ใหหลบไปเสียทาโนน  !  ”  พระพุทธเจาทานก็ตรัสอยางเดิมอีกวา 
 “ตถาคตทั้งหลายไมปรินิพพาน  ดวยการกระทําของบุคคลอื่น  ;  ฉะนั้นอยางกลัว”.  
ภิกษุก็จะรั้งพระพุทธเจาไปทางอื่น  ;  พระพุทธเจาก็ยืนยัน  ไมไป.  รั้งไปรั้งมา 
สามครั้งสามหน  ชางก็วิ่งใกลเขามาทุกที. 

 
 
ทีนี้ชาวบานธรรมดาก็รองบอกวา  :  พระสมณะโคดมแยแลว,  พระสมณะ 

โคดมตายแลว  ;  คนธรรมดาพูดกันอยางนี้.  ทีนี้คนที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
ก็พากันวา  ไม,  ไม,  คอยดู  คอยสักประเดี๋ยวเทานั้น  เราจะไดเห็นการสงครามระหวาง 
ชางกับชาง,  นาโค  นาเคน  สงฺคาเมสฺสติ  -ชางจะทําสงครามกับชาง.  พระพุทธ 
เจาก็เปนชาง  เพราะเขาเรียกวา  นาคะ  แปลวา  ชาง  ;  เปนพุทธนาคะ  เปนชาง 
พระพุทธเจา.  สวนชาง  นาฬาคีรีนั้น  เปนหัตถีนาคะ  เปนชาง  -ชาง  จะทําสงครามกัน  ;  
พวกนี้ก็เลยคอยดู. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ ๓๖๔

พระพุทธเจาก็ทรงแผเมตตา  อํานาจเมตตาถูกชาง  ;  ชางมันก็เลยลดหู 
ลดหาง  ลดงวง  ลดอะไรของมันลง  หมอบลงตรงหนาพระพุทธเจา.  พระพุทธเจาก็ยื่น 
พระหัตถออกไปลูบศีรษะชาง,  แลวตรัสคาถาที่ไพเราะมากวา  :  มา  กฺุชร นาคมาสโท  
--ชางเอย,  อยามายุงกับชาง  ;  ทุกฺขํ  หิ  กฺุชร  นาคมาสโท  -ชางเอยมายุงกับชางนี่ 
มันจะเปนทุกข  ;  น  หิ  นาคหตสฺส  กฺุชร  สุคติ  โหติ  อิโต  ปรํ  ยโต  –  ถามายุงกับ 
ชางแลวจะไมมีสุคติทั้งในโลกนี้และโลกหนา  ;  มา  จ  มโท  มา  จ  ปมาโท  -อยามัวเมา 
เลยอยาประมาทเลย,  น  หิ  ปมตฺตา  สุคตึ  วชนฺติ  เต  -เพราะวาคนประมาทแลว 
ยอมไมไปสูสุคติ  ตวฺเว  ตถา  กริสฺสสิ  เยน  ตวํ  สุคตึ  คมิสฺสสีติ  -เดี๋ยวนี้เธอได 
ทําลักษณะที่จะไปสุคติแลว. 

 
 
พระพุทธเจาทรงลูบศีรษะชาง  และวา  ชางเอย  อยามายุงกับชาง  ;  หมาย 

ความวาแกเปนชาง  อยามายุงกับฉัน  ซึ่งเปนชาง.  ทุกฺขํ  หิ  กฺุชร  นาคมาสโท 
-อยามาหาเรื่องกับฉัน,  อยามาทําเรื่องกับฉัน  ;  มาหาเรื่องกับชาง  มันจะเปนทุกข 
นะชางเอย.  ตางคนตางเปนชาง  มันก็เลยนาหวัว  ;  ใชคําพูดคําเดียวกันวาชางเอย 
อยามายุงกับชาง  แกเปนชางอยางมายุงกับฉัน  ซึ่งก็เปนชาง,  ถามายุงกับชางจะมีความทุกข 
อยางนี้แลวก็ตรัสวา  เดี๋ยวนี้เธอทําดีแลว  ทําชนิดที่จะไปสวรรคแลว. 

 
ชางมันก็เอางวงมาลูบที่พระบาทของพระพุทธเจา  แลวก็มาลูบที ่ศีรษะ 

ของตัว,  เหมือนที่คนเดี๋ยวนี้ก็ชอบทํา  คือ  เอามือไปลูบเทาพระ  แลวเอามาลูบหัว 
ของตัว.  แลวชางก็คอย  ๆ  ถอยหลัง  ๆ  ไปจนสุดคลองพระเนตรของพระพุทธเจา  แลว 
มันวิ่งหนีกลับไปโรงชาง. 

 
ฝายประชาชนรูเรื่องนี้  ก็แตงเพลงรองกันเกรอไปหมดวา  :-  ทณฺเท 

เอเก  ทมฺยนฺติ  องฺกุเสหิ  กุสาหิ  จ  -คนพวกหนึ่งฝกชางดวยการใชอาชญา  ดวย 
ขอบาง  ดวยเชือกบาง.  อทฌฺเทน  อสตฺเถน  นาโค  ทนฺโต  มเหสินาติ  –แตวา 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรกับพระประยูรญาติ ๓๖๕

พระพุทธเจาผูมเหสี  ไดฝกชางนี้แลวโดยไมใชศาสตราและอาชญาเลย.  เพลงมีใจความ 
อยางนั้น  ;  แปลวา  การที่จะใชชางทําลายชีวิตพระพุทธองค  ก็ไมสําเร็จ. 

 
ตอมา  คนรูเรื่องนี้มากเขา  พระเทวทัตก็เลยเสื่อม  ;  แปลวาพระเจา 

อชาตศัตรูรูเรื่องนี้ดีแลว  ไมเลนดวยแลว,  และประชาชนทั้งหลายก็ไมนับถือ 
พระเทวทัตแลว  พระเทวทัตก็เสื่อมลาภ  จําตองเที่ยวออกปากขอ  ;  ไมมีใครเอา 
รถบรรทุกสํารับ  ๕๐๐  สํารับ  ๕๐๐  รถไปถวายอีกแลว  ก็ตองออกปากขอ.  ชาวบาน 
ก็เลยนินทาดาวาพรเทวทัตขึ้นแลววา  :  สมณะพวกนี้อยากกินของดี  ๆ  เที่ยวขอ 
เขากินโวย  ขอใหรูไววา  คําพูดเหลานี้เปนคําดาที่เจ็บปวดที่สุด  ที่วา  พระสมณะ 
เหลานี้  คือพวกคณะพระเทวทัตอยากกินของดี  ๆ  เหมือนพวกเรา  แลวเที่ยวขอเขา 
กินละโวย,  หมายความวา  ถาเปนพระแลวจะขอไมได,  จะขอนั่นขอนี่ไมได  ;  
มีในวินัยบัญญัติ  ถือวาเปนธรรมมาแตเดิม  ไดแตถือบาตรไปแสดงตัววา 
ตองการอาหาร,  เขาใหอาหารอะไรก็ตาม,  ดีก็ตาม  ไมดีก็ตาม  พอไปเลี้ยงชีวิต.  
เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวขออาหารที่ดี  ๆ  เหมือนที่เคยไดจากราชสํานัก  ชาวบานเขาก็นินทาวากัน 
อยางนี้. 

 
ความทราบถึงพระพุทธเจา  พระพุทธเจายังมีพระหฤทัยเมตตาสงสาร  ตรัส 

เรียกพระเทวทัตมาสอบถาม  แลววา  อยาทําอยางนี้.  นี่เปนพระพุทธจริยาเทาไร 
ก็ลองคิดดู.  จะกลิ้งกอนหินทับก็ทําไปแลวไมสําเร็จ,  ปลอยชางใหฆาตาย 
ก็ทําไปแลวและไมสําเร็จ.  พอเทวทัตทําไมดี  พระองคยังมีแกพระหฤทัยเรียกมา 
พูดวา  อยาทําอยางนี้  ;  แลวก็บัญญัติสิกขาบท  หามไมใหทําอยางนี้  ไมใหภิกษุ 
ใด  ๆ  ก็ตามทําอยางนี้.  นี้คือท่ีมาของฆนโภชนะสิกขาบท  ในปาฏิโมกข. 

 
 
ทีนี้สันดานของพระเทวทัตนั้น  ละไมได  คิดที่จะทําอะไร  ที่เปนความ 

เลวทรามตอไป.  ที่นี้ไมคิดฆาพระพุทธเจาแลว  เพราะวาทําไมสําเร็จ  แตคิดจะแยก 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๑ ๓๖๖

ตัวออก  เปนสังฆเภท  คือเปนพระพุทธเจาเสียเอง.  ทีนี้เทวทัตก็ใชอุบาย  เขาไปหา 
พรรคพวกชักชวนพรรคพวก  วาเราจะทําสังฆเภท  และจักกเภท.  มีคําอยูสองคํา 
ติดกันวา  :  สงฺฆเภทํ  จกฺกเภทํ  กิรสฺสามิ.  คํานี้นาสนใจ  ;  สังฆเภท  -  ทําสงฆ 
ใหแตกกัน,  จักกเภททําจักรใหแตกกัน.  จักกะในที่นี้  แปลวาลอ  หรือจักร  เชน 
อาณาจักร  พุทธจักร.  คําวา  จักรแปลวาวงกลม  ทีนี้จะผาวงกลมนี้  โดยทําสังฆเภท 
และจักกเภท  ;  จึงไปชวนเพื่อน  พรรคพวก,  พระองคหนึ่งชื่อ  โกกาลิกะ  องคนี้คอนขาง 
จะมีสติปญญา. 

 
 
พระเทวทัตปชวนโกกาลิกะวา  จะทําสังฆเภท  จะปกครองสงฆเอง .  

โกกาลิกะวาทําไมสําเร็จหรอก  อยาไปทําเลย  ;  พระพุทธเจาทานมีอานุภาพมาก 
มีฤทธิ์มาก  มีอะไรมาก.  พระเทวทัตก็วาตนมีอุบายที่จะทํา  ที่จะแยกคณะสงฆสวนหนึ่ง 
ออกมาเสียจากพระพุทธเจา.  เขาก็เลยกระซิบกระซาบบอกอุบายกันในระหวางสองคนนี้ 
คือวาจะไปทูลของสิ่งที่พระพุทธเจาอนุญาตไมได  ;  แตสิ่งนั้นมหาชนเขานับถือ  แลวเมื่อ 
พระพุทธเจาไมอนุญาต  มหาชนก็จะหาวาพระพุทธเจาไมจริง  พระเทวทัตจริง.  โกกาลิกะ 
ก็เลยวาแยบคายดี  ควรจะลองดู. 

 
 
ทีนี้เทวทัตก็ไปเฝาพระพุทธเจา  ทูลขอแบบขุดหลุมพราง  จะลอพระพุทธเจา 

ใหตก  ;  พระพุทธเจาก็ไมตก.  เทวทัตไปทูลพระพุทธเจาวา  :  ขอพระองคไดโปรด 
ประทานวัตถุ  ๕  ประการนี้ใหภิกษุทั้งหลายถือเปนวัตรปฏิบัติ. 

 
ขอท่ี  ๑  คือ  ภิกษุทั้งหลายจงอยูปาเปนวัตร  อยาอยูในกุฏิวิหาร,  ถาอยู 

ในกุฏิวิหาร  ใหถือวาเปนความผิด. 
ขอที่  ๒  ใหภิกษุทั้งหลายบิณฑบาตเปนวัตร  อยารับอาหารในที ่นิมนต 

ถารับในที่นิมนต  เปนผิด. 
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ขอท่ี  ๓  ใหภิกษุทั้งหลายนุมหมผาบังสุกุล  ผาที่เขาทิ้งเกลือกฝุน.  อยานุงหม 
จีวรของคฤหบดี,  ถานุงหมจีวรของคฤหบดี  เปนผิด. 

ขอท่ี  ๔  ใหภิกษุทั้งหลายจงอยูแตที่โคนไม  ;  ใหอยูปายังแถมใหอยูที่ 
โคนไมอีก,  อยาอยูรมเงาอะไร  ถาขืนอยูเปนผิด. 

ขอท่ี  ๕  ใหภิกษุทั้งหลายเวนฉันเนื้อปลา  ถาฉันเนื้อฉันปลาเปนผิด. 
 
 
พระพุทธเจาทานบอกวา  ไม,  เราไมบัญญัติ  ไมอนุญาตวัตถุ  ๕  ;  ใครอยาก 

อยูปาก็อยู,  ใครอยากฉันในที่นิมนตก็ฉัน,  ใครอยากจะนุงหมคฤหบดีจีวร  ที่ชาวบาน 
ถวาย  ก็ได,  การอยูโคนไมนั้นอนุญาตให  ๘  เดือน  ฤดูฝนไมตองอยู,  สวนเนื้อ  หรือ 
ปลาน้ัน  ถามันบริสุทธิ์โดยสวนสาม  :  ไมไดรู,  ไมไดเห็น,  ไมไดรังเกียจอะไรละก็ 
ตามใจใครจะฉันก็ได. 

 
ทีนี้  เทวทัตก็ไดที  ไดโอกาส  เขาไปเที่ยวประกาศในบานในเมืองทั ่วไป 

หมดวา  :  เขาไดทูลขอวัตถุ  ๕  ประการใหภิกษุปฏิบัติ  ;  พระพุทธเจาไมอนุญาต.  
ทีนี้พวกโง  ๆ  ในเมืองนั้น  ตางก็ยกยองพระเทวทัตวา  พระเทวทัตสันโดษ  มักนอย 
เครงครัด  ปฏิบัติสูงสุด  ;  สวนพระสมณะโคดมนั้นมักมาก  จะใหอยูอยางสํารวยสําราญ.  
คนอยางพวกนี้ก็มีอยู. 

 
 
วันหนึ ่ง  พระเทวทัตพบพระอานนท  ก็บอกวา  เราตองการแยกจาก 

พระพุทธเจา  แยกอุโบสถสังฆกรรมจากพระพุทธเจาในวันนี้.  พระพุทธเจาเคยเรียก 
พระเทวทัตมาบอกกลาวกอนหนานี้วา  :  ทําสังฆเภท  สังฆกรรมอยางนี้  มันเปน 
บาป  อยางชนิดที่เรียกวาตลอดกัปปตลอดกัลป,  แตถาทําสงฆใหสามัคคีกันนั้นมัน 
เปนพรหมบุญ  เปนบุญอยางสูงสุด.  พระเทวทัตก็ยังไมยอม.  ดังนั้นวันหนึ่งจึงบอก 
กับพระอานนทวา  วันนี้เราแยกกับพระพุทธเจา  เราแยกทําสังฆกรรม. 
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พระพุทธเจาทรงทราบเรื่องนั้นจากพระอานนท  ที่มาทูลพระพุทธเจาใหทรง 
ทราบ  จึงตรัสคําที่วา  สกุกรํ  สาธุนา  สาธุ  -ความดีคนดีทํางาย.  สาธุ  ปาเปน 
ทุกฺกรํ  –ความดีคนชั่วทําไดยาก.  ปาป  ปาเปน  สุกรํ  -ความชั่วคนชั่วทําไดงาย.  
ปาป  อริเยนฺเต  น  ทุกฺกรํ  -ความชั่วนั้น  พระอริยเจาทําไดยาก  คือทําไมได. 

 
 
ทีนี้พระเทวทัตก็ดําเนินการแยก  คือทําสังฆเภท.  พอถึงวันประชุมสงฆ 

พระเทวทัตก็ประชุมพระ  แลวก็ประกาศเรื่องที่ตัวไปทูลขอวัตถุ   ๕  ประการแกพระ 
พุทธเจา,  พระพุทธเจาไมอนุญาต  เพราะพระพุทธเจาเปนคนมักมาก  ;  เพราะฉะนั้น 
ถาใครอยากจะปฏิยัติเครงครัดตามเรา  ก็จงปฏิบัติวัตถุ  ๕  ประการ.  ถาภิกษุใดชอบใจ 
วัตถุ  ๕  ประการนี้จงลงคะแนน  การลงคะแนนนั้นใสไมติ้ว  ใครเห็นดวยใสไมติ้วไป 
ใครไมเห็นดวยก็ไมใส.  มีภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูปเปนภิกษุบวชใหม  หัวคิดแหลม 
แตวาโงสะเพรา  ;  มองเห็นไปวาพระพุทธเจาไมมักนอย  ไมสันโดษ  ไมเครงครัด 
เสียแลว,  พระเทวทัตมักนอย  สันโดษ  เครงครัด  ;  เพราะฉะนั้นก็ลงคะแนนให 
พระเทวทัต  พระเทวทัตก็เลยไดภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูป  พระเทวทัตก็พาพระภิกษุ  
๕๐๐  รูป  นั้นแยกไปอยูทางคยาสีสะ  คือทางกึ่งแมน้ําเนรัญชรา  ที่พระพุทธเจาตรัสรูใหม  ๆ   ;  
ก็แปลวาพระเทวทัตไดไปถึง  ๕๐๐  องค  ไมใชเล็กนอย  ;  แปลวาคณะสงฆเกือบหมด 
ที่เหลืออยูกับพระพุทธเจามีไมกี่องค  เพราะพระเทวทัตเอาไปตั้ง  ๕๐๐  คณะสงฆ 
เวลานั้นก็ไมใชมากมายอะไร  ก็เลยไปตั้งคณะใหมอยูที่ภูเขาคยาสีสะ  ถาเดินระหวาง 
ตนโพธิ์มายังพุทธคยาจะผานภูเขานี้  อาตมาไปดูแลว. 

 
 
เมื่อความขอนี้ทราบถึงพระพุทธเจา  พระพุทธเจาก็ตรัสสั่งใหพระสารี 

บุตร  กับพระโมคคัลลานะ  ไปจัดการพาภิกษุพวกนั้นกลับมา  ดูซิปญหามันหนัก 
เทาไร?  ใหพาพระภิกษุ  ๕๐๐  เหลานั้นกลับมา.  ภิกษุองคหนึ่งรองไห  กลัววา 
พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะนั้น  จะไปเขาฝายพระเทวทัตเสีย  ;  มีภิกษุโงอยางนี้ 
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บาง.  พระพุทธเจาตรัสวา  “อยากลัว,  อยากลัว,  นั่นไมเปนฐานะที่จะเปนไปได 
ที่พระสารีบุตร  และพระโมคคัลลานะจะไปเลื่อมใส  และเขาเปนพวกพระเทวทัต”. 

 
พระอัครสวากทั้งสองก็ไปยังคยาสีสะ  เทวทัตเห็นพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ 

เดินมาแตไกล  ก็ดีใจ  บอกพรรคพวกของตนเองวา  :  เห็นไหม,  เห็นไหม  เรา 
เปนฝายถูก,  พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ  มาหาเราแลว,  เราเปนฝายถูก  เราได 
อัครสาวกแลว  แตพระโกกาลิกะ  หัวแหลมนั้นทวงวา  อยา,  อยา  อยาเพอคิด 
อยางนั้น  อยาเพอคิดอยางนั้น  เขาจะมาในแงรายก็ได  เขาจะมาในแงดีก็ได. 

 
 
พระเทวทัตก็เชื้อเชิญใหพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  นั่งในอาสนะสูง 

เปนที่สองรองจากตัวเอง  ทํานองตั้งตัวเองเปนศาสดา  แลวใหพระสารีบุตรนั่งตรงอาสนะ 
รองลงมา  จากที่ตัวเองนั่ง  ;  คลาย  ๆ  กับวา  ตั้งเปนพระอัครสาวกโดยปริยาย.  พระ 
สารีบุตร  กับ  พระโมคคัลลานะปฏิเสธไมนั่ง  ;  หาที่นั่งในที่อื่น  ;  ทําเหมือนกับเปน 
สาวกเล็ก  ๆ  นั่งอยูปลายแถว.  พระเทวทัตก็แสดงธรรม  เหมือนกับเปน  พระพุทธเจา 
แสดงธรรมในที่ประชุมสงฆ.  พอเสร็จแลวก็บอกวา  :  ฉันเหนื่อยแลว  อยากจะพัก,  
ใหพระสารีบุตร  กับ  พระโมคคัลลานะแสดงตอ  แสดงตอไปที  พระเทวทัตเหนื ่อยมาก 
พอนอนก็หลับไป  พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ทําหนาที่. 

 
พระสารีบุตรแสดงธรรม  เทศนาเจือดวยอาเทศนาปาฏิหาริย  คือ  ทาง 

สติปญญาทางเหตุผล,  สวนพระโมคคัลลานะแสดงธรรมเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย  ;  
ดีกันคนละทาง  พระสารีบุตรดีทางสติปญญาเปนพิเศษ  พระโมคคัลลานะดีทางอิทธิ  
ปาฏิหาริยเปนพิเศษ,  สององคชวยกัน.  ภิกษุ  ๕๐๐  นั้น  เกิดดวงตาเห็นธรรม เปน 
สัมมาทิฏฐิขึ้นมา  ;  ทั้งหมดเลยชวนกันไปเฝาพระพุทธเจา.  โกกาลิกะก็ไปปลุก 
พระเทวทัต;  ตอวาวา  เห็นไหมละ  บอกแลว,  เตือนแลว,  เทวทัตก็เสียใจ 
อาเจียนเปนโลหิต. 
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เรื่องในบาลี  ในวินัยจบเพียงเทานี้  ไมมีไปถึงแผนดินสูบ  ซึ่งนั ้น เป น 
เรื่องที่ไหนอรรถกถา  หรืออะไรมาตอ.  เร่ืองในจุลวรรคมีเพียงเทานี้วา  พระเทวทัต 
อาเจียนเปนโลหิตรอน.  เรื่องตอไปก็มีอีกนิดเดียววา  พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ 
พาภิกษุ  ๕๐๐  ไปคืนพระพุทธเจา  ;  พระสารีบุตรมีเกี่ยงวา  ภิกษุเหลานี้ควรจะ 
ไดรับการบวชใหม  พระพุทธเจาวา  อยาเลย,  ไมตองถึงอยางนั้นดอก,  เพียง 
ใหแสดงอาบัติ  ถุลลัจจัยก็พอ.  พระพุทธเจาตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา  พระเทวทัต 
ทําอะไรบาง?  แสดงอาการอยางไร?  เมื่อพวกทานทั้งหลายไปพักอยูดวยนั้น.  ภิกษุ 
เหลานั้นก็ทูลวา  พระเทวทัตทําทุกอยางเหมือนที่พระองคกระทํา,  กระทําเทียม 
เลียนแบบทุกอยาง.  พระพุทธเจาก็ตรัสอุปมาดวยเรื่อง  ที่เรียกกันวา  เร่ืองชาดก 
เร่ืองที่เคยมีมาแลวในกาลกอนวา  :- 

 
ลูกชางตัวหนึ่งมันไปเอาอยางชางตัวใหญ  ๆ   ที่ลงไปในสระบัว  ถอนเหงาบัว 

มาฟดมาลาง  จนละเอียดแลว  จึงกินเขาไป  ก็สบายดี.  ลูกชางมันถอนบัวมาแลว 
มันทําไมเปน  มันลางไมเปน  มันกินเขาไปทั้งดิน  แลวมันตาย  ;  นี่คือเหมือนกับ 
เทวทัตนี้  ซึ่งมาทําเลียนแบเลียนอยาง  หรือทําเทียมพระพุทธเจา  ในที่สุดก็ตาย. 

 
ขอใหคิดดูใหดีวา  เรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตนี้  แสดงพระพุทธจริยาตั ้งแต 

ตนจนปลายหลายซับหลายซอน  หลายแงหลายมุม.  มีคํากลาวกันวา  พระพุทธเจา 
มีพระหฤทัยเหมือนกันกับที่มีในระหวางพระราหุลกับพระเทวทัต  ;  รูสึกในพระ 
ราหุลอยางไร  ก็รูสึกในพระเทวทัตอยางนั้น.  แตแลวมันชวยไมไดมันชวยไมไหว  ;  
เพราะวาพระเทวทัตเปนฝายที่กระทําเอง  ;  พอไปเกิดไดฤทธิ์ปุถุชนขึ้นมา  ก็มาคิด 
ลามก  ไปในทางที่หาลาภหาประโยชน.  ฤทธิ์มันเปนโทษอยางนี้  จึงไมควรจะ 
เกี่ยวของ. 

ก็เป นอ ันว า   ดูก ันให ด ี  ว าญาติอยางพระเทวท ัตนี ้  มันก ็เหล ือว ิส ัยที่ 
พระพุทธเจาจะโปรดได  เพราะวาทุก  ๆ  ตอน  พระพุทธเจาทรงพยายามที่จะทําใหกลาย 
เปนดี.  แตพระเทวทัตไมยอมสักอยางเดียว  จนกระทั่งถึงความวินาศในที่สุด. 
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นี้เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวา  แมวาเปนญาติ  ก็กลับกลายเปนศัตรู,  
เปนญาติก็กลายเปนไมมีประโยชนอะไร  กลับกลายเปนศัตรู  ;  แมวาพระพุทธเจาจะ 
ไดทรงพยายามทุกอยางทุกประการ  เพื่อจะโปรดญาติคนนี้  มันก็ไมสําเร็จ.  พระพุทธ- 
จริยาทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระญาติมีมากมาย  ยกมาเลาไมหวาดไมไหว  จึงยกมาเลาเพียง 
สัก  ๓-๔  เรื่อง  ดังที่เลามานี้  เพื่อใหเห็นวาทรงประพฤติตอพระญาติอยางไร.  ใหเรา 
มองเห็นวา  แมวาเปนญาติทางสาโลหิต  สืบเนื่องกัน  มันก็พูดกันไมรูเร่ือง  และไมใช 
วาจะรักเปนมิตรเปนอะไรกันตลอดไป  มันเกิดเปนศัตรูกันขึ้นอยางนี้ก็มี.  แมญาติที่ดี 
ก็มิใชวาจะตองเอาอกเอาใจ  ยอมตามไปทุกสิ่งทุกอยาง.  ฉะนั้น  การชวยกันฉันญาตินี้ 
มีความหมายลึกซึ้งอยู  จะตองระวังใหดี  ใหมันเปนการชวยจริง  ๆ  ถาไมอยางนั ้น 
เผลอไปแลว  มันเปนการทําลายทุกฝาย  ทั้งอาจทําลายประโยชนสวนรวม. 

 
 
ขอใหดูตัวอยางที่พระพุทธเจา  ทานทรงกระทําแกพระญาติประเภท 

สายโลหิตนี้  ถึงขนาดนี้  ;  หมายความวา  พระองคทรงมีความสัมพันธกับพระญาติ 
ตลอดเวลา,  รักษาน้ําใจพระญาติตลอดเวลาที่จะทําได  แตถามีน้ําชาลนถวย 
ใสอะไรไมลง  เหมือนทัณฑปาณิ  ก็ยอมชวยไมได  พระพุทธเจาจะพยายามเทาไร 
ก็ใสไมลง  ;  ญาติของพระพุทธเจานี้เปนคนชนิดน้ําชาลนถวย  จนกระพุทธเจาใสอะไร 
ไมไดอีกตอไป. 

 
นี่สรุปความเสียทีวา  ญาติที่มีอยูหลาย  ๆ  ชนิดนั้น  ญาติชนิดไหนจะสําคัญ 

ญาติทางสาโลหิตก็ยังพูดกันไมรูเร่ือง  ;  ญาติทางวิสาสะมันก็มีประโยชนกวา  ;  ญาติรวม 
ธรรมะ  หรือรวมศาสนาก็ยังไมมีทางที่จะโกรธหรือเกลียดกันได.  ญาติรวมเกิด  แก 
เจ็บ  ตาย  กันนี้  ยอมมีความสงสาร  มันโกรธเกลียดกันไมได.  เวนไวแตมันจะถูก 
กิเลสครอบงํา.  เดี๋ยวนี้มาดูในญาติหลาย  ๆ  พวกทั้งหมดนี้แลว  กลับจะมองเห็นไปวา 
ญาติที่ไดรับประโยชนจากพระพุทธเจามากที่สุดนี้  เปนญาติในทางธรรมเสียแลว  คือ 
พวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้  เปนพุทธบุตร  พุทธชิโนรส  เปนสมณะสากิยะบุตร.   
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พุทธบริษัท  ๔  นี้เปนญาติของพระพุทธเจาโดยทางธรรม  กลายเปนไดประโยชน 
มากกวาญาติทางสายโลหิต  แลวก็มีไมกี่คน.  พุทธบริษัท  ๔  เปนญาติของพระพุทธเจา 
ถาเปนภิกษุก็เรียกวา  เปนสมณสากิยปุตติยะ,  เปนพุทธชิโนรส  เปนตน.  ใหเรียก 
พระพุทธเจาวาเปนพระบิดา,  ใหเรียกภิกษุสงฆวาเปนโอรส.  นี้เรียกวาเปนญาติโดย 
ทางธรรมไมใชสายโลหิต,  ญาติพวกนี้กลับไดประโยชนมากกวา. 

พระพุทธเจาทานก็สืบสกุลของทานไว  โดยญาติในทางธรรม  คือพวก 
เราไดรับสืบ  ๆ  ตอกันมา.  ญาติทางสายโลหิตโดยตรง  ก็ปรากฏวาสาปสูญไปโดย 
ไมมีเหลือ  ถาเราจะไปที่ประเทศอินเดีย  จะไปถามหาญาติสืบสายโลหิตของพระพุทธเจา 
ในเวลานี้  หาไมพบ  ;  อาจมีคนบางคนอางตัวเปนพระญาติ  สืบสายจากพระพุทธเจา 
สักคนหนึ่ง  สองคนก็ทั้งยาก  แลวก็ไมนาเชื่อ.  คําวาญาติทางสายโลหิตนั้นหายไปแลว  ; 
แตวาญาติในทางธรรม  ในทางพระคุณของพระองคนั้น  กําลังมากขึ้นทุกทีใน
โลกนี้. 

แมเดี๋ยวนี้  เราก็ยังเปนญาติของพระองคอยู  เปนพุทธบุตร  พุทธชิโนรส 
เปนญาติในทางพระศาสนา  ;  ก็ควรจะเปนญาติกันจริง  ๆ  ตลอดไป.  อยามัว 
ทะเลาะวิวาทกัน  อยามัวอิจฉาริษยากัน  อยาคิดทําลายลางกัน.  ใหเปนญาติกัน 
ตลอดสากลจักรวาลจะดีกวา  คือ  เปนเพื่อน  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ดวยกัน.  พระ 
พุทธเจาทานก็ทรงหวังอยางนี้.  ทรงเห็นแกเร่ืองนี้วา  เปนเรื่องที่สําคัญกวาเรื่องของ 
พระญาติทางสายโลหิต  ;  ซึ่งมันมีอยูในวงแคบ  ๆ.  ถาเราไมถือตามอรรถกถา  เรา 
จะพบวา  พระพุทธเจาทานเห็นแกญาติชนิดนี้มากกวาญาติทางสายโลหิต  ;  ซึ่งเปน 
เพียงธรรมเนียมประเพณีของคน. 

เอาละ  เปนอันวา  พระพุทธจริยาขอท่ีวาดวยพระพุทธเจาทรงเปนอะไรแก 
พระประยูรญาติของพระองคนี้  ก็พอสมควรแกเวลา.เอาไปพิจารณาดูดวยกันทุกคน 
ก็พอจะเห็นได. 

 
ขอโอกาสใหพระสงฆทั้งหลาย  สวดสาธยายรับการบรรยายนี้ตอไป. 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง 
 

••••••••••••••••••••••• 
 

  -๑๒- 
 

เสารที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๑๕ 
 

ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 

ในการบรรยายเรื่ องพระพุทธจริยา 
ครั ้งที ่  ๑๒   นี ้  จะได กล าว โดยห ัวข อว า 
ทาน เป นอะไรต อผู ที ่พบตามถนนหน 
ทาง  ในครั้งที่แลว  ๆ  มา  เราไดพิจารณา 
ก ัน ถ ึง พ ร ะ พ ุท ธ จ ร ิย า   ที ่ท ร ง แ ส ด ง ใ น 
โอกาสตาง   ๆ   ทรงแสดงต อส ัตว ทั ้งหลาย 
ทั ้งปว ง   ต อ เ จ าล ัทธ ิอื ่น   ต อสาม ัญส ัต ว 
ตอพระประยูรญาติ  เปนตน. 

ใ น ว ัน นี ้อ ย า ก จ ะ พ ูด ถ ึง ห ัว ข อ  
ที่ทานทรงแสดงตอผูที่พบตามถนน 

 
 
 

๓๗๓ 
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หนทาง  ทั้งนี้เพื่อใหเราไดทราบถึงพระพุทธจริยาในทุกแงทุกมุมอยางละเล็กอยางละนอย 
แตวาทุกแงทุกมุมทุกลักษณะ.  ขอใหกําหนดจดจําไวใหเปนพิเศษ,  อยางนอยก็จะตอง 
สังเกตใหเห็นวา  ผูที่พบกันตามถนนหนทางนี้  เปนอยางไร,จะมีโอกาสแสดงอะไร 
ไดกี่มากนอย. 

 
เรื่องที่  ๑  อุปกาชีวก 

 
บุคคลแรกที่สุดที่พระองคทรงพบตามถนนหนทาง  ก็ควรจะถือไดวา  ไดแก 

อุปกาชีวก  คืออาชีวกผูหนึ่งเดินสวนทางกับพระองค  ในขณะที่ตรัสรูแลวใหม  ๆ  ทรง 
ตั้งพระทัยวาจะไปโปรดพวกปญจวัคคีย  ผูกําลังอยูที่อิสิปตนมฤคทายวัน  ใกลเมือง 
พาราณสี,  เพราะฉะนั้นพระองคก็จะตองเสด็จดําเนินจากพุทธคยา  ไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือ  เพื่อตรงไปยังพาราณสี.  ระหวางทาง  ที่เรียกวาระหวางตนโพธิ์กับเมืองคยา 
ที่ตรงนั้น  ไดพบกับอาชีวกผูนี้  เปนการบังเอิญ. 

 
อาชีวกไดสังเกตเห็นพระพุทธองควา  เปนบุคคลผูที่จะตองมีอะไรพิเศษ  ;  

ดังนั้น  จึงเขาไปทูลถามพระพุทธองควา  :  วิปฺปสนฺนา  นุ  โข  เต  อาวุโส  อินทริยานิ  
-ดูกอนอาวุโส  อินทรียทั้งหลายของทานผองใสนัก,  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต   
-ฉวีวรรณของทานบริสุทธิ์ขาวผอง,  กํ  สิ  ตวํ  อาวุโส  อุทิสฺส  ปพฺพชิโตฯ  -ดูกอน 
อาวุโส,  ทานบวชอุทิศใคร?  โก  วา  เต  สตฺถา  -หรือวาใครเปนพระศาสดาของทาน?  
กสฺส  วา  ตมํ  ธมฺมํ  โรเจสิ?  ทานชอบใจธรรมของใคร? 

 
ทั้งหมดนี้คือคําถาม  ที่เขาจะใชถามแกบุคคลท่ีเปนนักบวช  ผิวพรรณดูผองใส 

เปนคําถามอยางเดียวกับท่ี  อุปติสสะ  ไดถามพระอัสสชิ.  คําถามนี้แสดงใหเห็นวาอาชีวก 
ผูนี้ไมรูจักพระพุทธเจาแมจะมีขาวเลาลือกระฉอนเรื่องพระพุทธเจา  เขาก็ไมรูเรื ่อง.  
เมื่อมองเห็นพระพุทธเจาแลว  ก็ไมทราบไดวาเปนใคร  จึงตองถาม  ;  ถามอง 
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เห็นแลวทราบไดวา  เปนพระพุทธเจาแลว  เขาจะไมถามอยางนี้.  เกี่ยวกับขอน้ี 
ในอรรถกถาและฎีกามีขอความกลาวไวมากมาย  จนไมนาเชื่อ  วาพระพุทธเจาเสด็จมา 
มีรัศมี  มีปาฏิหาริยอะไรวูบวาบไปหมดทั้งปาทั้งแถบยานหมูบานนั้น  ;  อยางนั้นแลว 
อาชีวกก็ยังไมรูวา  นี่เปนใคร. 

 
แมพวกเราในสมัยนี้  ก็มักจะเขาใจกันเกินความเปนจริง  วาถาใครเปนผู 

สําเร็จ  เปนพระอรหันตเปนตน  ก็จะตองมีอะไรแสดงอกมาใหคนอื่นเห็นแลวรู ได 
ทันที  วาคนนี้เปนพระอรหันต.  ถาใครเขาใจอยางนี้  ก็ควรจะนึกดูเสียใหม  วา 
แมพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ยังไมเปนที่รูจักทันที  ที่สักวาไดพบไดเห็น,  และแมแก 
บุคคลที่เรียกวา  อาชีวกะ  ผูเปนนักบวชประเภทที่ขวนขวายหาทางดับทุกขอยูดวย 
เหมือนกัน.  นี่แหละเปนขอท่ีควรจะกําหนดกันไวบางวา  การที่จะดูออกดวยสายตานี้ 
มันเปนไปไมได. 

 
เมื่ออุปกะกาชีวก  ไดทูลถามพระพุทธเจาอยางนั้นแลว  พระองคก็ได 

ตรัสตอบ  เปนขอความซึ่งคอนขางจะยืดยาว  ลวนแตจะตองแสดงดวยเหตุผล  หรือ 
ดวยขอความประกอบอันจะทําใหเขารูจักพระองคไดวาพระองคเปนอะไร  ;  พระพุทธเจา 
ไดตรัสตอบวา  :-  สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺมิ  -เราเปนผูครอบงําสิ่งทั้งปวง  เราเปน 
ผูรูแจงสิ่งทั้งปวง,  สพฺเพสฺ  ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต  -เราเปนผูไมของติดแลวในธรรม 
ทั้งปวง,  สพฺพฺชโห  ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต  -เราละสิ่งทั้งปวงพนแลว  เพราะไมมี 
ตัณหา,  สยํ อภิฺาย  กมุทฺทิเสยฺยํ  -เพราะรูพรอมดวยปญญาอันยิ่งเองดั่งนี้แลว  
จะพึงอุทิศผูใดเลา  วาเปนศาสดาของเรา.  น  เม  อาจาริโย  อตฺถิ  -ผูเปน 
อาจารยของเราไมมี,  สทิโส  เม  น  วิชฺชติ  -ผูเสมอกันกับเราก็มิไดมี,  สเทวกสฺมึ 
โลกสฺมึ  นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโล  -ไมมีบุคคลใดเปรียบกันไดกับเราในโลกนี้พรอมทั้ง 
เทวโลก,  อหํ  หิ  อรหา  โลเก  -เราเปนพระอรหันตในโลก,  อหํ  สตฺถา   
อนุตฺตโร  -เราเปนศาสดาที่ไมมีศาสดาใดยิ่งกวา,  เอโกมฺหิ  สมฺมา  สมฺพุทฺโธ   
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เราเปนสัมมาสัมพุทธผูเดียว.  สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุโต  -เปนผูเย็นสนิท  ดับสนิท.  
ธมฺมจกฺกํ  ปวตฺเตตุ  คจฺฉามิ  กาสินํ  ปุรํ  -เราจะไปยังนครแหงพวกกาสิทั้งหลาย  เพื่อ 
จะยังธรรมจักรใหเปนไป.  อนฺธภูตสมึ  โลกสฺมึ  อหฺหิ  อมต  ทุนฺทุภินติ  -เมื่อโลกนี้ 
มืดบอดอยูดังนี้  เราจะตีกลองอมตะ. 

 
นี่ขอใหสังเกตดูใหดี  ๆ   วา  คําแตละบทนี้  พระองคทรงประกาศ  พระองควา 

เปนอะไร,  ทรงปฏิญญาวาเปนอยางไร.  ขอท่ีวา  สพฺพาภิภู  คืออยูเหนือสิ่งทุกสิ่ง 
ไมมีสิ่งใดครอบงําพระองคได  มีแตพระองคครอบงําสิ่งทุกสิ่ง  เพราะไมมีกิเลส 
ที่เปนเหตุใหสิ่งใดมาครอบงําพระองคได.  คนเรามีกิเลส  ตองการสิ่งใด  สิ่งนั้นก็ 
ครอบงําเรา.  ถาไมมีกิเลสจะตองการสิ่งใด  ก็ไมมีสิ่งใดครอบงําเรา  ;  มีแตเราจะ 
ครอบงําสิ่งนั้น  ๆ.  นี่คือความหมายของคําวา  สพฺพาภิภู  -เปนผูครอบงําสิ่งทั้งปวง. 

 
สพฺพวิทู  แปลวา  ผูรูแจงซ่ึงสิ่งทั้งปวง  ;  หมายความวา  ไมมีสิ่งใด 

ที่พระองคจะไมทรงทราบ  ในบรรดาสิ่งที่มนุษยควรจะทราบ  ไดแกสิ่งที่เปนทุกข 
และเปนไปเพื่อความดับทุกข  ซึ่งแปลวาสิ่งทั้งปวงที่มนุษยควรทราบนั้น  พระองค 
ทราบหมด.  ในความหมายของคําวา  สพฺพวิทู  มีความหมายอยางเดียวกับคําวา  สพฺพฺู. 

 
สวนคําวา  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต  –ไมติดของอยูในธรรมทั้งปวง  ;  

มีความหมายก็คลายกันกับที่กลาวมาแลวขางตน  ;  เพราะเมื่อรูจักสิ่งทั้งปวงดี  วาเปน 
อยางไร  คือรูวาไปติดหรือไปยึดเขาไมได,  มันเปนไปเพื่อความทุกข  ;  เพราะรู 
อยางนี้จึงไมของไมติดอยูในสิ่งทั้งปวง. 

 
สพฺพฺชโห  แปลวา  ผูละสิ่งทั้งปวง,  ก็หมายความวา  ทุกสิ่งนั้น  

ไมถูกยึดมั่นถือมั่น  ถูกสลัดทิ้ง  ดวยการวางเฉย.  การที่ไมยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเรียกวา 
สละหรือละ  มีคาเทากับวาเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง ๓๗๗

ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต  -พนวิเศษแลวเพราะความสิ้นตัณหา.  ขอน้ี 
หมายความวาตัณหา  เปนเคร่ืองผูกพัน  คือทําความผูกพันนั่นนี่ใหติดกัน.  เมื่อไมมี 
ตัณหาก็ไมมีสิ่งใดจะผูกพัน  ;  เพราะฉะนั้น  จึงเปนอิสระ.  นี่เรียกวาพนวิเศษแลว 
เพราะไมมีตัณหา. 

 
สยํ  อภิฺาย  กมุทฺทิเสยฺยํ  -เมื่อเปนผูรูยิ่งอยางนี้เองแลว  จะไปเที่ยว 

บวชอุทิศบุคคลใดเลา การบวชอุทิศบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น  ก็เพราะวาตัวเองไม 
สามารถที่จะทําที่พึ่งใหแกตัวเอง  จึงบวชอุทิศคนนั้นคนนี้  เพื่อเปนผูชวยเหลือ  หรือ 
เปนที่พึ่ง.  เดี๋ยวนี้พระองคพนพิเศษแลวจากสิ่งทั้งปวง  จะไปเที่ยวอุทิศใครทําไมกัน 
วาผูนั้นผูนี้  เปนอาจารยเปนครูของเรา. 

 
ดวยเหตุเชนนี้จึงไดตรัสขอความตอไปวา  :  น  เม  อาจริ โย   อตฺถิ   

-อาจารยของเราไมมี,สทิโส  เม  น  วิชฺชติ  -คนที่เหมือนกับเราก็ไมมี  นี้ยอมแสดง 
ชัดอยูในตัวแลววา  ผูที่เหนือกวา  คือเปนอาจารยก็ไมมี  แลวคนที่เทา  ๆ  กัน  มีอะไร 
อยางเดียวกัน  เหมือนกันแทก็ไมมี  ดังนั้นจึงประกาศพระองควา  ไมตองบวชอุทิศผูใด 
ในโลกนี้  รวมท้ังในเทวโลกดวย  ไมมีบุคคลใดเปรียบ  คือเปนคูกันกับพระองคได 
นี้เรียกวา  :-  นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโล. 

 
อหํ  หิ  อรหา  โลเก  -เราแลเปนพระอรหันตในโลก,  ขอนี้ปฏิญญา 

ความที่เปนผูถึงที่สุดแหงคุณธรรมที่มนุษยจะพึงมีกันได.  คําวาพระอรหันตนั้นใชกัน 
ดกดื่น  รูความหมายกันดี  ;  แตไมรูเปนที่แนนอนวา  อยางไรจะเรียกวาพระอรหันต  ;  
ดังนั้น  ก็เลยหมายความอยางนั้นอยางนี้ผิด  ๆ  กันมาเรื่อย  ๆ  เดี๋ยวนี้  พระพุทธเจาทาน 
ก็เปนพระอรหันตตามความหมายในศาสนาของทาน  ทานจึงกลาตรัส  หรือตรัสไดเต็ม 
ปากวา  อหํ  หิ  อรหา  โลเก  -เรานี่แหละเปนพระอรหันตในโลก,  อหํ  สตฺถา  อนุตฺตโร  
-เราเปนศาสดาที่ไมมีศาสดาอื่นยิ่งกวา  :  หมายความวา  นอกจากเปนพระอรหันตแลว   
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ยังเปนศาสดาผูสอนดวย,  คือเปนอรหันตสัมมาสัมพุทโธแลว  ทําหนาที่สอนไดดวย 
จึงไดตรัสวา  :  เอโกมฺหิ  สมฺมา  สมฺพุทฺโธ  -เราผูเดียวแลเปนสัมมาสัมพุทธะ 
คือผูตรัสรูเองโดยชอบครบถวน  สามารถโปรดสัตวหรือขนสัตวหรือนําสัตวใหขามพน 
จากหวงแหงความทุกขได  แลวก็มีคนเดียว.  คําวา  “คนเดียว”  นี่  ฟงดูก็คลาย  ๆ   กับวาเปน 
คําโออวด  ถาจะมองใหซึ้งถึงความหมายแทจริงนั้น  มันมีความหมายไปในทางที่วา 
 “เดียว  ๆ”  นี้มันไมเหมือนใคร.  คนอื่นเขา  ก็เปนไปอยางนั้นอยางนี้ตามแบบของ 
เขา,ลวนแตอางวาเปนพระอรหันตกันทั้งนั้น. 

 
ที่วา  ผูเดียวเปนพระอรหันต  หรือเปนสัมมาสัมพุทธะนี้  ;  หมายความวา 

แบบนี้ไมเหมือนแบบอื่น,  เปนพระสัมมาสัมพุทธะตามแบบนี้  ซึ่งคนอื่นอาจจะไมเชื่อ 
ไมยอมรับก็ได.  แตถาในธรรมวินัยนี้แลวถือวาอยางนี้เปนพระอรหันต,  หรือวาเปน 
สัมมาสัมพุทธะ.  นี่คือความหมายของคําวาเราผูเดียว  เปนอยางนี้  มิไดมุงหมายจะ 
เปนไปในทางที่โออวด  หรือวายกตนเองขมผูใด  เพียงแตจะแสดงไมเหมือนใคร 
มีแตอยางนี้. 

 
สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุตฺโต  -เปนผูเย็นสนิท  เปนผูดับสนิท.  คํานี้  ขอให 

นึกถึงความหมายของคําวา  นิพพานธาตุ  ซ่ึงมีอยูสอง แรกดับยังไมเย็นสนิท  ตอมา 
อีกระยะหนึ่งจึงจะเย็นสนิท.  ผูแรกเปนพระอรหันตยังไมเย็นสนิท  เพราะความ 
เคยชิน  แตหนหลังยังมีอยู  :  เมื่อมีทุกขเวทนามาครอบงําก็รูสึกในทุกขเวทนานั้น,  
อยางที่เรียกวา  เวทนานั้นยังเปนของรอนอยู,  ครั้นลวงกาลมานานพอสมควรแลว 
ก็เรียกวาเวทนานั้นเย็นสนิท,  แมจะมีเวทนาเจ็บปวดเผ็ดรอนอะไรมาถูกตอง 
ก็ไมรูสึกความทุกข  เหมือนที่เคยรูสึกมาแตเดิม. 

 
เดี๋ยวนี้พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุโต  -ในฐานะที่ 

พระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  หรือเปนจอมพระอรหันต  ทรงปฏิญญาวา  เย็น 
สนิทแลวตั้งแตการตรัสรู. 
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เปนอันวา  เรื่องที่เกี่ยวกับพระองคนั้นหมดสิ้นแลว  ก็เหลือแตเรื ่องที่ 
เกี่ยวของกับผูอื่น  จึงตรัสวา  :  ธมฺมจกฺกํ  ปวตฺเตตุ  คจฺฉามิ  กาสินํ  ปุรํ  -เราจะไป 
ยังนครของชนชาวกาสีทั้งหลาย  เพื่อยังธรรมจักรใหเปนไป.  นี่คือความมุงหมายของ 
พระองคที่วาจะตรงไปยังอิสิปตนมฤคทายวัน  เพื่อโปรดปญจวัคคีย  ;  ปา  อิสิปนตน- 
มฤคทายวันนั้น  อยูที่เมืองพวกกาสี  ที่เรียกกันวาเมืองพาราณสี,  และทรงมุงหมายที่จะ 
ไปประกาศธรรมจักร  คือยังลอแหงธรรมนี้ใหหมุนตั้งตนที่นั่น. 

 
อนฺธภูตสฺมึ  โลกสฺมึ  อหฺ  อมต  ทุนฺทุภินฺติ  เมื่อโลกนี้มืดบอดอยู 

เราจะตีกลางอมตะ.  อมตะ  แปลวาไมตาย  ทูนฺทุภิ  แปลวา  กลอง,  อมตทุนฺทุภิ 
ตามตัวก็แปลวากลอง  แหงความไมตาย,  หมายความวา  ถาใครไดยินเสียงกลองนี้ 
ก็กลายเปนคนไมตาย.  แตตองหมายถึงวา  ไดยินในความหมายของอริยวินัย,  คือเขาใจ 
ปฏิบัติเห็นแจง  ไดรับผลของการปฏิบัติ.  นี่จึงจะเรียกวา  ไดยินเสียงกลองเปนคน 
ไมตาย  ;  แตวาคนจะไดยิน  หรือวาคนจะไมไดยินก็ตามใจ.  กลองนี้ก็ยังจะตองเรียกวา 
กลองอมตะอยูนั่นแหละ  ;  ถาคนมันโงเอง  มันก็ไมไดยิน  แลวจะมาโทษกลองไมได.  
พระพุทธเจาก็มีหนาที่แตเพียงวา  จะทรงตีกลอง  อมตทุนฺทุภิ  ตามหนาที่ของพระองค 
คือการประกาศธรรมะที่พระองคไดตรัสรู. 

 
นี่ความหมายแตละบทของธรรมที่พระองคตรัสตอบแกอาชีวกนั้นมีอยางนี้. 
 
อาชีวกนั้นก็ถามย้ําอีกทีหนึ่งวา  :  ยถา  โข  อาวุโส  ปฏิชานาสิ  อรหสิ  

อนนฺตชิโน  -ซึ่งหมายความวา  ทานกลาววาทานเปนอรหันตอนันตชินะ  เหมือนที่ 
ทานยืนยันหรือ?  อาชีวกถามวา  ที่ทานยืนยันเหมือนที่ทานพูดหรือ?  วาทานเปน  
อนันตชินะ.  อนันตชินะ  หมายความวา  ชนะไมมีที่สิ้นสุด.  ไมมีที่สิ้นสุด 
หมายความวา  ชนะ,  ชนะเรื่อยไป  ชนะไมหยุด,  ชนะไมมีที่สิ้นสุด  หมายความวา 
จะไมรูจักแพ  ไมแพแกกิเลส.  นี้เปนที่แนนอน  แลวก็ไมแพใคร  ไมแพแกบุคคลใด 
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ไมแพตออํานาจของอะไร  นี่คือลักษณะของอนันตชินะ.  การที่ทานยืนยันมาแตตน 
จนปลายนั้น  มันเปนลักษณะของอนันตชินะ  ทานยังยืนยันอยางนี้อยูหรือ?  เขาจะถาม
ทํานองอยางนั้น. 

 
พระองคก็ตรัสตอบอยางยืนยันอีกวา  :  มา  ทิสา  เว  ชินา  โหนฺติ  เย 

ปตฺตา  อาสวกฺขยํ  -ผูใดถึงความสิ้นอาสวะเหมือนเรา  ผูนั้นเปนผูชนะ,  ชิตา  เม 
ปาปกา  ธมฺมา  -บาปอกุศลทั้งหลายเราชนะไดหมดแลว  ตสฺมา  หมุปก  ชิโน  -ดูกอน 
อุปกะ,  เพราะเหตุนั้นแหละเราจึงไดชื่อวาผูชนะ.  ขอน้ีพระองคทรงยืนยันซ้ํา  อยางที่ 
เขาถามอยางกับวาไมเชื่อ  แลวก็ถามซ้ํา  ถามย้ํา.  ตรัสตอบวา  :  คนที่ถึงความ 
สิ้นอาสวะเหมือนเรา  ยอมเปนผูชนะ. 

 
ความสิ้นอาสวะ  ความสิ้นกิเลส  ตามความหมายในพุทธศาสนา  เทานั้น 

จึงจะเรียกไดวาเหมือนเรา  คือเหมือนพระพุทธองค.  ความสิ้นกิเลสอาสวะ  ตาม 
ความหมายของพวกอื่นนั้นใชไมได  ดังนั้นตองกํากับไวดวยคําวา  เหมือนเรา  ;  อธิบายวา 
ชนะบาปอกุศลธรรมทั้งปวง  ชนะท้ังหมด  ชนะไมมีที่สิ้นสุด  ครั้นตรัสอยางนี้แลว 
อุปกะอาชีวกก็พูดขึ้นวา  :  หุเวยฺยาวุโส  หุเวยฺยาวุโส  -เขากมศีรษะ  โคงขึ้น  โคงลง  
๒-๓  ครั้ง  แลวก็เดินไปทางทิศเหนือ. 

 
คํานี้  มีปญหาแปลกันไมคอยแนนอน  ไมรูวาจะแปลวาอะไรดี.  บางคน 

แปลวาไมเชื่อ  ;  แตที่แทคํานี้  มันมีตัวพยัญชนะที่พอจะมองเห็นไดวา  มันควรจะแปลวา 
 “มันอาจจะเปนได”,  ดูกอนอาวุโส,  ที่ทานวานั้น  มันอาจจะเปนได.  หมายความวา 
เขาเองไมแนใจวามันจะเปนอยางนั้น  คือเขาไมเชื่อ  ;  แตขอท่ีเขาจะไมเชื่อ  เขาก็ไมมี 
เหตุผล.  ทีนี้เขาไมรูวาจะเชื่อหรือจะไมเชื่อ  เขาจึงวา  หุเวยฺยาวุโส  มันอาจจะเปน 
เชนนั้นได  อุปกาชีวกวาอยางนี้แลว  ก็กมศีรษะหงึกหงัก  ๒-๓  แลวก็ไป. 
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นี่  ขอใหพิจารณาดูวา  พระพุทธจริยา  ที่พระองคทรงแสดงแกผูที ่พบกัน 
ตามถนนหนทางนั้นเปนอยางไร  ;  กลางถนนหนทางชั่วขณะเดียวแวบเดียวจะรูจัก 
กันไดอยางไร  ;  มันก็ไมควรจะไปโทษอาชีวก  เพราะตองพูดกันนาน  อยูดวยกันนาน 
เห็นอะไรกันอยูนาน  จึงจะพอรูวาอะไรเปนอะไรได.  ทีนี้  ตามถนนหนทางนี้มัน 
ลําบากอยางนี้  ทั้งที่พระองคก็ไดทรงแสดงทุกอยางที่ควรจะแสดง. 

 
 
อีกอยางหนึ่ง  ก็มีสิ่งที่นาจะสังเกต  หรือควรสังเกตวา  แมอุปกาชีวกก็สังเกต 

เห็นวาพระพุทธองคทรงมีอินทรียผองใส  มีฉวีวรรณบริสุทธิ์ขาวผอง  ซึ่งมันเปนลักษณะ 
แปลกประหลาด  จึงไดเขาไป  ถาม,  แตถึงอยางนั้นก็ยังไมพอที่จะทําใหเขาแนใจวา 
นี่เปนพระอรหันต.  เพราะฉะนั้นเขาจึงถาม,  ถามแลว  ก็ไดรับคําตอบชนิดที่ยัง 
ไมทําใหเขาเชื่อ,  แตเขาจะไมเชื่อ  เขาก็ไมมีเหตุผล  จึงบอกวามันอาจจะเปนได 
กระมัง. 

 
 
นี่  เราสังเกตเห็นไดอยางหนึ่งวา  ภาวะความเปนพระอรหันตนี่  คงเปน 

ปญหาลําบากมากเหมือนกันในขณะนั้น  หมายความวาในเวลานั้น  ที่นั่น  ในยุคนั ้น 
ก็ลําบากดวยกัน  ที่จะรูจักพระอรหันต  วาเปนพระอรหันตจริงหรือไม? 

 
ขอน้ี  คงจะเนื่องมาจากการที่สนใจพระอรหันตกันมากเกินไป,  แลวก็มี 

คนที่อางตัวเองวา  เปนพระอรหันตก็มากเกินไป  จนยุงกันไปหมด.  แตแลวปญหา 
อีกปญหาหนึ่ง  ก็คือวาผูที่จะมาอางตัวเองวาไมมีใครเปนครูนี้  ยิ่งลําบาก  ;  เพราะ 
คนทั้งหลายเขาจะถือวา  ทุกคนตองมีครู.  โผลขึ้นมา  จะแสดงตัววา  ไมมีครูนี่,  
ตรัสรูเองอยางนี้  ;  มันยิ่งลําบากในการที่จะเชื่อ.  ดังนั้นเมื่ออุปกาชีวกจึงถามวา 
ใครเปนครู?  พระพุทธเจาตรัสตอบวา  ไมมีใครเปนครู,  หรือวาเปนครูตัวเอง 
นี้ก็เลยไมเชื่อ  ;  และก็ไมซักถามอีกตอไปใหมากกวานั้น.  เขาคงจะไมชอบคําวา 
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ไมมีครูนี้เปนขอใหญ.  รวมความแลวก็วาไมไดอะไร  ;  เพราะเครดิตของครูนี้มันยัง 
สูงมาก.  อยาไปอางตัวเองวา  ไมมีครูเขา  จะไมมีใครพูดดวย. 

 
นี่คือเรื่องที่  ๑  ที่วาพระพุทธองคทรงเปนอะไรไดเพียงไร  แกบุคคลที่ 

พบกันตามถนนหนทาง  ;  เรียกวามันไมมีทางที่จะพูดกันรูเรื่อง.  เมื่อเขามี 
พระอรหันตแบบของเขาเองแลว  มันก็ยากที่จะไปรับเอาพระอรหันตแบบของคนอื่นได. 

 
 

เรื่องที่  ๒  สิงคาลมานพ  คหบดีบุตร 
 
ในเรื่องที่  ๒  นี้  ก็เปนเรื่องพบกันกลางถนนหนทาง  ในบาลีสุตตันตปฏก 

ทีฆนิกาย  ปาฏิกวัคค  เขียนไวอยางนี้วา  :  พระพุทธองคประทับอยูที่เวฬุวัน  นอก 
เมืองราชคฤห.  พอถึงตอนเชา  ก็เสด็จเขาไปบิณฑบาต  ;  เพื่อจะเขาไปในกรุง 
ราชคฤหนี้  จะไปบิณฑบาต.  พอดีขณะนั้น  ก็มีคนหนุมคนหนึ่ง  ชื่อสิงคาละ  เปน 
ลูกของคฤหบดี  คือคนร่ํารวย  ;  พอถึงเวลาเขาก็ออกมาจากเมืองราชคฤห  ลงไปในน้ํา 
ผาเปยกปอน  ผาเปยก  ผมเปยก  ประคองอัญชลี  แลวก็ไหวทิศที่สําคัญทั้ง  ๖  ทิศ.  
ตรงนี้เราจะพูดกันสักหนอยถึงคําวา  ทิศที่สําคัญ  ภาษาบาลีเรียกทิศที่สําคัญวา  ปุถุทิส  ;  
ปุถุ  ที่แปลวาหนา  ;  ปุถุชน  คือคนหนานั่นแหละ. 

 
 
ทิศสําคัญนั้นมีอยู  ๖  ทิศ  ;  เรียกวาปุถุทิศ  คือทิศที่หนา  ๖  ทิศ  :  ก็คือวา 

ปุรัตถิมทิส  -ทิศตะวันออก,  แลวก็เวียนไปทางขวามือ  คือ  ทกฺขิณทิส  -คือทิศใต 
แลวเวียนตอไปอีก  ปจฺฉิมทิส  -คือทิศตะวันตก  เวียนไปอีก  ก็ถึง  อุตฺตรทิส  -คือ 
ทิศเหนือหรือทิศอุดร.  ทีนี้อีกทิศหนึ่งเรียกวา  เหตฺถิมทิส  คือทิศขางลาง,  และทิศ 
สุดทายก็เรียกวา  อุปริมทสิส  -คือทิศขางบน. 
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นี้หมายความวา  มาณพคนนี้  จะตองไหวทิศโดยรอบ  ๔  ทิศ  ;  แลวก็ 
ตองไหวทิศขางบนอีก  ๑  ทิศ  และขางลางอีก  ๑  ทิศ  เขากระทําอยูอยางนี้  ตามระเบียบ 
ตามวิธี  ของบุคคลผูไหวทิศ  ซึ่งจะเรียกวาเปนวัฒนธรรม  เปนอารยธรรม  เปนศาสนา 
นอย  ๆ  อะไรของบุคคลในสมัยนั้น. 

 
 
ทีนี้  พระพุทธองคเสด็จมาถึงที่ตรงนั้นพอดี  เห็นคนหนุมคนนี้  กําลังทําอยู 

อยางนี้  จึงตรัสถามวา  นั่นทําอยางนั้นเพื่อประโยชนอะไร?  สิงคาลมาณพจึงทูลวา  :  
เมื่อบิดาทํากาละไดสั่งไววา  ทิสา  ตาต  นมสฺเสยฺยาสิ  -ดูกรพอ,  เธอจงไหวทิศ 
ทั้งหลาย.  ดูกอนพอน้ี  หมายความวา  พอพูดกับลูกแลวเรียกลูกวา  พอหนูทํานองนั้น.  
เธอจงไหวทิศทั้งหลาย.  โส  โข  อหํ  ภนฺเต  ปตุ  วจนํ  สกฺกโรนฺโต ครุกโรนฺโต   
มาเนนฺโต  -เมื่อขาพระองคทําความสักการะทําความเคารพ  ทําความนับถือตอคําสั่ง 
ของบิดา  ขาพระองคจึงทําอยางนี้. 

 
นี้ขอใหคิดดูวา  เขาใชคํา  สกฺกโรนฺโต  -กระทําสักการะอยู,  ครุกโรนฺโต  

-กระทําความเคารพอยู,  มาเนนฺโต  -ทําความนับถืออยู,  ปตุ  วจนํ  -ตอถอยคํา 
ของพอ  จึงไดทําอยางนี้. 

 
ทีนี้  เราควรจะนึกกันเปนพิเศษสักหนอยที่ตรงนี้วา  เด็กของเราสมัยนี ้จะทํา 

อยางนี้ตอคําสั่งของพอไหม?  เมื่อพอยังอยูตาดํา  ๆ  ก็ยังไมเชื่อ  ยังจะโกรธพอ  ยังจะ 
ดาพอของมัน  พอตายแลว  จะ  สกฺกโรนฺโต  ครุกโรนฺโต  มาเนนฺโต  -ตอถอยคําของ 
พอหรือไม?  นี่มันเปนเครื่องเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางยุคโบราณกับยุคนี้  ;  
แลวก็ในระหวางตระกูล  หรือครอบครัวที่ดี  กับครอบครัวที่เลว.  ในสกุลที่เลว 
ไมมีใครเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย  ไมเชื่อฟง  ;  ยังเปน  ๆ  ก็ไมเชื่อฟง  อยาวา 
แตตายแลว.  มาณพนี้บิดาตายแลว  เขาก็ยังทําตามคําสั่งของบิดาทุกวัน  เสียเวลาวัน 
ละเล็กละนอย  มาทําการบูชาไหวทิศ  อยูที่แจง  ที่โลง  นอกเมือง. 
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เมื่อพระพุทธองคไดฟงถอยคําของคนหนุมคนนี้แลว  ก็ตรัสกะเขาวา  น  โข 
คหปติปุตฺต อริยสฺส  วินเย  เอวํ  ฉ  ทิสา  นมสฺสิตพฺพาติ  -ดูกอนคฤหบดีบุตร, 
ใหอริยวินัย  เขาไมไหวทิศทั้ง  ๖กันอยางนี้ดอก.  พระพุทธเจาทานตรัสบอกคนหนุม 
นั้นวา  ถาในระเบียบของพระอริยเจา,  ในอริยวินัยแลว  ;  เขาไมไหวทิศกันอยางนี้ดอก.  
มันก็ทําความฉงนอยางยิ่งใหแกคนหนุมคนนั้นทันที. 

 
เขาจึงทูลถามพระพุทธเจา  และขอรองไปในตัววา  :  กถากถํ  ปน  ภนฺเต 

อริยสฺส  วินเย  ฉ  ทิสา  นมสฺสิตพฺพา?  -ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาอยางนั้น  ในอริย- 
วินัยนั้นเขาไหวทิศทั้ง  ๖  กันอยางไรเลา?  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ตถา  ธมฺมํ  เทสตุ - 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงแสดงธรรมขอนั้นแกขาพระองคเถิด.  ยถา   
อริยสฺส  วินเย  ฉ  ทิสา  นมสฺสิตพฺพาติ  คือตามที่เขาไหวทิศทั้ง  ๖  กันในอริยวินัยนี้ 
คนหนุมน้ีเกิดสนใจขึ้นมาวา  เมื่อพระพุทธเจาทานตรัสวาในอริยวินัย.  จําไวใหดีวา 
คําวา  “อริยวินัย”  เขาไมไหวทิศกันอยางนั้น.  คนหนุมนี้จึงขอรองวา  ไหวกันอยางไร 
ขอใหทรงแสดง. 

 
 
พระพุทธเจาก็ตรัสคําวา  ยโต  โข  คหปติปุตฺต  ฯลฯ  เปนตน  ยืดยาวไป 

เลยวา  :  ดูกอนคฤหบดีบุตร,  กรรมกิเลส  ๔  อยาง  เปนสิ่งที่อริยสาวกละขาดแลว 
กรรมกิเลส  ๔  อยาง  อริยสาวกละขาดแลวนี้อยางหนึ่ง,  จตูหิ  าเนหิ  ปาปกมฺมํ  น 
กโรติ  ฯลฯ  อริยสาวกนั้น  ไมกระทํากรรมอันเปนบาปดวยฐานะทั้ง  ๔  นี่อยางหนึ่ง, 
อริยสาวกนั้น  ไมเสพคบซึ่งปากทางแหงอบาย  แหงโภคะทั้งหลาย  ๖  ประการ 
นี้อยางหนึ่ง,  อริยสาวกนั้นเปนผูปกปดทิศทั้งหลาย  ๖  ดีแลว  นี้อยางหนึ่ง  รวมเปน  
๔  พวกดวยกัน. 

 
พวกที่  ๑  วา  กรรมกิเลส  ๔  ประการ  อริยสาวกละแลว  ละขาดแลว  :  

นี่คือไมทําปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท. 
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พวกที่  ๒  คือท่ีวา  ไมไดทําบาปในฐานะ  ๔  ประการ  คือไมทําบาป 
ดวยอคติทั้ง  ๔  ไมมีฉันทาคติ  โทสาคติ  ภยาคติ  อยาใหอคติทั้ง  ๔  นี้ครอบงํา 
แลวทําความผิดความชั่วได. 

 
พวกที่  ๓  ไมเสพอบายมุข  ๖  อยาง  ;  ไมดื่มนํ้าเมา  ไมเที่ยวกลางคืน 

ไมดูการเลน  ไมเลนการพนัน  ไมคบคนชั่วเปนมิตร  ไมเกียจครานทําการงาน  ๖  อยางนี้ 
เรียกวาปากทางแหงความฉิบหาย  ก็ไมเสพคบโดยเด็ดขาด. 

 
พวกที่  ๔  สุดทายวา  :  ฉ  ทิสา  ปฏิจฺฉาติ  ปดกั้นเฉพาะแลวซึ่งอันตราย 

หรือโทษทั้งหลายอันจะมาจากทิศทั้ง  ๖.  นี่เรียกวาปกปดทั้ง  ๖  กั้นไวดี  ไมใหอันตราย 
เขามาจากทิศทั้ง  ๖  นี่เรียกวาทิศ  ๖ 

 
ทิศขางหนาก็คือบิดามารดา  ทิศขางหลังก็คือบุตร  ภรรยา,  ทิศขางขวา 

ครูบาอาจารย,  ทิศขางซายคือทิศเหนือ  ก็มิตรอํามาตย,  ทิศขางลางก็คือทาส 
กรรมกร,  ทิศขางบนก็คือ  สมณะและพราหมณ.  มันมีอูยู  ๖  ทิศ  ที่เรียกปุถุทิศ 
ทั้ง  ๖  แตละทิศ  ๆ  ถาอุดไมดี  ปดไมดี  กั้นไวไมดี  มันจะมีอันตรายหลั่งไหลเขามา 
ทีเดียว  :  เปนบาปกรรมบาง  เปนความชั่วบาง  เปนความเสียหายเจ็บปวดรวดราว 
หรือถึงแกความตายบาง.  คนเราตองปดกั้นทิศทั้ง  ๖  อยาใหมีรูรั่ว  อยาใหมี 
อันตรายเขามาตามทิศนั้น  ๆ. 

 
ทิศเบื้องหนา  ตองปฏิบัติตอบิดามารดาใหถูกตอง  อยาใหมีความผิด 

พลาดได  ;  เพราะถาผิดพลาดมันก็มีอันตรายเขามา. 
 
ทิศเบื้องหลัง  บุตรภรรยานี้  หรือท่ีคลายกัน  ก็ตองปดกั้นใหดี  หมายถึง 

ปฏิบัติใหถูกตอง  มิฉะนั้นจะมีอันตรายเกิดขึ้น  นี่อยางนี้ทั้งนั้น. 
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ทิศทางขวา  ครูบาอาจารย  ประพฤติผิดตอครูบาอาจารย  เหมือนกับท่ี 
คนเดี๋ยวนี้ประพฤติกันอยูนี้  มันก็มีความฉิบหายทั้งบานทั้งเมือง  เพราะไมเคารพนับถือ 
ครูบาอาจารย  คนเฒา  คนแก  เปนอันธพาลกันทั้งบานทั้งเมือง. 

 
ทิศขางซาย  เปนมิตร  มิตรสหายมิตรอมาตยญาติสาโลหิต  มิตรสหาย 

เอาคํามิตรสหายมาเปนหลักวาเพื่อน  ทางซายมือเปนที่อยูของเพื่อน  ตองประพฤติ 
ปฏิบัติใหถูกทุก  ๆ  ชนิดของเพื่อน. 

 
ทิศขางลางนั้นบาวไพร  ก็เหมือนกันแหละ  ประพฤติผิดตอบาวไพร 

มันจะกลายเปนอันตราย  เปนศัตรูขึ้นมา. 
 
ทิศขางบนสูงสุด  ก็คือเรื่องทางจิตใจวิญญาณ  ทางศาสนา  มีสมณะและ 

พราหมณเปนเจาหนาที่  ตองปฏิบัติใหถูกตอสมณพราหมณเหลานั้น  มิฉะนั้น  จะมี 
อันตรายเขามา.  คําวา  สมณะ  หมายถึงผูสอนศาสนา  หรือผูปฏิบัติศาสนา 
ที่เปนนักบวช  ;  คําวา  พราหมณ  คือผูรูศาสนา  และปฏิบัติศาสนาที่เปนฆราวาส.  
รวมกันทั้งสองอยางเรียกวา  สมณพราหมณ.  เขาเปนผูรู  เปนผูปฏิบัติ  เปนผูสอน 
ศาสนา  ;  อยูที่บานเรียกวา พราหมณ,  อยูที่วัดหรืออยูในปาเรียกวา  สมณะ  ;  
รวมกันเรียกวาสมณพราหมณ.  นี้เปนผูนําในทางจิต  ทางวิญญาณ  จึงเอาไวขางบนสุด 
ตองทําใหดี. 

 
เมื่อทําถูกตองครบทั้ง  ๖  ทิศ  ทิศสําคัญ  ๆ  ทั้ง  ๖  ทิศแลว  ก็เปนอันวา 

เปนผูปดกั้นทิศทั้ง  ๖  แลวดวยดี  นี่คือการไหวทิศในอริยวินัย  ซึ่งเปนแบบระเบียบของ 
พระอริยเจา.  ในพระบาลีนี้บงไวชัดวา  :  ตองเวนจากกรรมกิเลสทั้ง  ๔  ดวย  เวนจาก 
อคติทั้ง  ๔  ดวย  เวนจากอบายมุขทั้ง  ๖  ดวย  แลวปฏิบัติถูกตอบุคคลทั้ง  ๖  ประเภท 
นั้นดวย  ;  จึงจะรวมกันเรียกวา  ไหวทิศในอริยวินัย.  ดูตามตัวหนังสือแลวเปน 
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อยางนี้  ไมไดเล็งเฉพาะไหวทิศทั้ง  ๖  อยางเดียว  มีอะไรเพิ่มเขามาเปน  ๔  หมวด 
ดวยกัน. 

 
ทีนี้  ก็ตรัสอานิสงสของการไหวทิศทั้ง  ๖  นี้วา  :  อุโภ  โลก  วิชยาย  

ปฏิปนฺโน  โหติ  -  บุคคลชนิดนี้ชื่อวาเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อชนะโลกทั้ง  ๒  โลก  ตสฺส   
อยฺเจว  โลโก  อารทฺโธ  โหติ  ปโร  จ  โลโก  -โลกนี้เขาก็ปรารภดีแลว  โลกอื่นเขา 
ก็ปรารภดีแลว  ;  โส  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺชติ  -เขานั้น 
เบ้ืองหลังแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคดวย  นี้ทรง 
แสดงอานิสงสของการไหวทิศ  ตามอริยวินัย. 

 
คําสําคัญมีอยูคําหนึ่ง  ที่นาจดจําไวเปนอยางยิ่ง  ก็คือคําวา  อุโภ  โลก  วิชโย  

-เปนผูวิชโยในโลกทั้งสอง.  วิชโย  แปลวาชนะอยางวิเศษ.  วิชัย,  พิชัย  นี่ 
แปลวาชนะอยางวิเศษ.  อุโภโลกวิชัย-ชนะอยางวิเศษในโลกทั้งสอง,  คือโลกนี้ 
ก็ตาม  โลกอื่นก็ตาม.  คําวาไหวทิศถูกตองอยางดีแลวก็ชนะเลิศในโลกทั้งสอง  นี้คือ 
ระเบียบปฏิบัติที่เรียกวาการไหวทิศทั้ง  ๖  ในอริยวินัย  ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสแก 
มาณพคนนั้น. 

 
แตเนื่องจากทานไดตรัสวา  ทิศเบื้องซาย  คือมิตรสหาย  จะตองปดกั้นใหดีนี้  ;  

ทานก็เลยแสดงถึงลักษณะของมิตรแถมพกผนวกใหวา  มิตรแทเปนอยางไร  ;  มิตรที่ไมแท 
คือมิตรเทียมเปนอยางไร.  มิตรเทียม  มิตรปลอม  ก็คือมิตรมีแตจะขนเอาไปเทานั้น,  
มิตรดีแตพูดดวยปาก,  มิตรดีแตพูดเพราะ  ๆ  ใหหลง,  มิตรที่ชักชวนในทางฉิบหาย  
;  ๔  มิตรนี้ใชไมได.  มิตรที่  ๑  คอยหาโอกาสแตจะขนเอาไปเทานั้นคือเอาเปรียบเรื่อย.  
มิตรที่  ๒  ปากพูด  แตไมทําอะไรจริงเหมือนปาก.  มิตรที่  ๓  นี้  พูดเพราะ  จนเราหลงไป.  
มิตรที่  ๔  ชักนําไปในทางความฉิบหาย  โดยเจตนารูตัวบาง  ไมรูตัวบาง.  นี่ทั้ง  ๔  อยางนี้ 
เปนมิตรปฏิรูป  คือไมใชมิตร. 
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มิตรแท  ก็คือวา  มิตรมีอุปการะ  แลวก็มิตรรวมสุขรวมทุกข  แลวก็ 
มิตรที่บอกสอนแตสิ่งที่เปนประโยชน  แลวมิตรที่คอยชวยเหลือ  คือมีจิตใจที่คอย 
ติดตามชวยเหลือเรื่อย.  ๔  พวกนี้เรียกวามิตรแท  ;  เพื่อเขาจะไดปฏิบัติตอทิศ 
คือทิศเบื้องซายอยางถูกตอง  พระพุทธเจาก็ตรัสวา  ;  อยางไรมิตรแท,  อยางไร 
มิตรเทียม. 

 
 
มาณพหนุมคนนั้นก็เขาใจ  ;  ไมใชเขาใจอยางเดียว  เห็นแจงดวยมองเห็น 

วาอยางนั้นเปนอยางนั้น  มันดีแท  มันมีประโยชนแท,  โดยหลักของกาลามสูตรนี้ 
ไมตองเชื่อตามพระพุทธเจาบอก  ;  แตมองเห็นดวยตนเองวาอยางนั้น  มันเปนการ 
ไหวทิศที่แท  ที่แทจริงที่แทที่มีประโยชน.  เขาเชื่อดวยตัวเองวามันตรง,  คือตรง 
ตามท่ีพระพุทธเจาตรัส.  เขาก็เลยกลาวขึ้นเปนการแสดงความรูสึกความพอใจ  วาขอ 
แสดงตัวเปนอุบาสก.  อภิกฺกนฺตํ  ภนฺเต  อภิกฺกนฺตํ  ภนฺเต  ;  นี้ชวยจํากันไว  จะมี 
คําอยางนี้ทุกหนทุกแหง  ในเมื่อมีผูชอบใจ  ในเมื่อการแสดงธรรมอะไรจบลงไป. 

 
 
อภิกฺกนฺตํ  แปลวา  ดีเหลือเกิน  หรือไปไดไกลเหลือเกิน.  อภิกฺกนฺตํ 

ภนฺเต  -ขาแตพระองคผูเจริญ  วิเศษแท  วิเศษแท  อะไรทํานองนี้.  คํามันแปล 
ตามตัวหนังสือ  ก็ไมคอยได.  บางที  ก็แปลวา  ไพเราะนัก  ไพเราะนัก  พระเจาขา  ;  
แตตัวหนังสือมันแปลวา  มันไปลิบเหลือเกินไปไกลลิบ  มันวิเศษสุงสุดเหลือเกิน.  พูดไม 
เอาตามตัวหนังสือเปนหลักก็ตองวา  วิเศษจริง  ๆ.  เสยฺยถาป  ภนฺเต  นิกฺกุชชิตํ  วา   
อุกฺกุชเชยฺย  -มันเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ําอยู,  ปฏิฉนฺนํ  วา  วิวเรยฺย  -มัน 
เปรียบเหมือนกับเปดของที่ปดอยู,  มูฬหสฺสา  วา  มคฺคํ  อาจิกฺเขยฺย  -เหมือนกับ 
บอกหนทางใหแกคนที่กําลังหลงทาง,  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชติ ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต   

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง ๓๘๙

รูปานิ  ทกฺขนฺติ  -เหมือนกับจุดตะเกียงวางไวที่มืด  คนก็เห็นสิ่งตาง  ๆ.  เอวเมว 
ภควตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต.  -ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาประกาศแลว 
ปริยายนี้  มันเปนอยางนั้น. 

 
เอสาหํ  ภนฺเต  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  พุทฺธฺจ  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ  

-ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคนี้ขอภถึงพระผูมีพระภาคเจาวาเปนสรณะ  พรอมท้ัง 
พระธรรม  พรอมทั้งพระสงฆ  อุปาสกํ  มํ  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ   
สรณํ  คตํ  -ขอพระผูมีพระภาคเจาจงถือวาขาพระพุทธเจาเปนอุบาสก  ถึงพระรัตนตรัย 
ผูถึงพระรัตนตรัย  ผูนั่งใกลพระรัตนตรัย  จําเดิมแตวันนี้ไปจนตลอดชีวิต. 

 
 
นี่ขอใหพิจารณาดูวา  พุทธจริยาเปนอยางไร  กลางถนนหนทางพระองคก็ 

ทรงทําหนาที่ของพระองคได. 
 
 
นี้  ขณะกําลังไปบิณฑบาตอยูดวย  ;  ไมทรงคิดถึงวา  โอย  !  ไปบิณฑบาต 

ดีกวา  ;  เดี๋ยวก็จะหิวเปลา  ๆ.  ที่ทรงนั่งอธิบายนี้  สูตรนี้ยาวตั้งสิบกวาหนา,  
ที่เปนภาษาบาลี  กินเวลาตั้งชั่วโมง.  ทานไมรีบรอนจะไปบิณฑบาต  หาขาวมาฉัน 
ดีกวา.  ถาเหมือนอยางพระสมัยนี้ก็จะไปบิณฑบาต  ฉันเสียกอนดีกวา  ;  นี่พูด 
กันตรง  ๆ  อยางนี้.แตพระพุทธองคทรงเห็นวามันเปนหนาที่หรือเปนสิ่งที่ตองกระทํา  ;  
เรื่องบิณฑบาตนั้นสายเทาไรก็ได  เมื่อไรก็ได  ;  จึงทรงกระทําพุทธจริยาตามถนน 
หนทาง  แกผูที่บังเอิญพบกันตามถนนหนทางอยางนี้  ;  ทําใหเกิดอุบาสก  เกิดผูถึง 
พระพุทธศาสนากลางถนนหนทาง.  เปนพุทธจริยาในขอที่วา  ไมนึกถึงพระองค 
จะหิวจะกระหาย  จะลําบากอะไรตาง  ๆ  ;  ถาวาตั้งใจจะโปรดคนนี้แลว  ก็จะตอง 
โปรดจนสําเร็จ. 
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สรุปความวา  ในเรื ่องนี ้  มันเกี ่ยวกับการไหวทิศ  การไหวทิศอยางนี้ 
หมายความวา  ปฏิบัติถูกตอสิ่งแวดลอมทุกอยางทุกประการ.  คนเรานั้นอยูในสิ่ง 
แวดลอมมากมายหลายอยาง  หลายประการ  หลายสถาน  หลายทิศหลายทาง.  เราตอง 
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นใหถูกตองทุกทิศทุกทาง.  เมื่อปฏิบัติอยางนี้เรียกวา  ไหวทิศใน 
อริยวินัยนี้. 

 
สวนไหวทิศตามแบบเดิม  ๆ  คือไหวไปยังทิศจริง  ๆ  นั้น  มันเปนของ 

ศาสนาอื่น  เปนของลัทธิอื่น  ;  ไมใชในอริยวินัยนี้.  แตวากิริยามันก็จะเหมือนกัน 
ก็ได  เราไปรูในใจของเขาไมได  เชนวาเขาไปยืนไหวทิศทั ้งหลายอยู ในที ่แจง 
ผาเปยกผมเปยกอยางคนหนุมคนนี้  ในใจเขาคิดวาอะไรก็ยังไมรู.  แตวาถาเขาอยากจะ 
ทํากิริยาอยางนั้น  แตในใจเขาคิดอยางถูกตอง  มันก็ทําไดเหมือนกัน.  ตอไปเขาคงจะ 
ทําอยางนี้  คือวา  ถาเขาจะไปยืนไหวทิศอยูกลางที่แจง  ;  แตในใจของเขาจะคิดเสียใหม 
ทบทวนเสียใหมวา  จะปฏิบัติตามนี้ก็ได. 

 
 
มันมีเรื่องอยูในอรรถกถาอยูเรื่องหนึ่ง  ซึ่งนาเอามาคิด  วาพระสารีบุตร 

เปนพระอรหันต  พอถึงเวลาจะนอน  ก็ไหวทิศ  ;  คือรูวา  พระอัสสชิกําลังพักอยู 
ที่เมืองไหน  ทิศไหนแลว  พระสารีบุตรก็จะไหวไปยังทิศนั้นทุกครั้ง,  หรือวาทุกคืน 
ที่จะลมลงนอน.  ภิกษุทั้งหลายเห็นพระสารีบุตรทําอยางนี้  ก็เลยเขาใจผิดไป 
ตามประสาภิกษุที่ยังไมรูอะไร  ;  และคิดวาพระสารีบุตรเปนพระอรหันตแลว  ทําไม 
จึงปฏิบัติการไหวทิศ  เหมือนกับลัทธิภายนอก,  ก็ไปฟองพระพุทธเจา. 

 
พระพุทธเจาจึงตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  ไมใชอยางนั้น  ;  เรื่องมันจึง  

ปรากฎออกมาวา  การไหวทิศของพระสารีบุตรนั้นคือ  การกตัููรูคุณ  ตอพระอัสสชิ,  
ผูที่ไดทําใหเกิดแสงสวางขึ้นเปนครั้งแรก  จนไดเขามาในธรรมวินัยนี้  ;  ดังนั้น  พระ 
สารีบุตรก็ไหวทิศเหมือนกัน  แตในใจของทาน  เปนอยางหนึ่ง. 
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ตรงนี้เราสังเกตดูใหดี  ๆ  วาคนกตัญูก็ไหวทิศ  ;  สิงคาลมาณพก็ไหวทิศ 
เพราะเขากตัญูตอพอท่ีสั่งไว  เมื่อจะตายวา  ลูกจงไหวทิศ.  ทีนี้พระสารีบุตรก็กตัญู 
ตอพระอัสสชิ  ก็ไหวทิศ  ชวยจํากันไวดวยวา  คนกตัญูตองไหวทิศ,  ขอแตให 
ไหวถูกตองก็แลวกัน  ;  เวลาจะทําอะไร  จะนอนหรือเวลาไหนที่มันเหมาะนั้น  ควร 
จะไหวทิศกันบาง  แตวาไหวกันใหถูกตามแบบของอริยวินัย. 

 
 
เอาละตรงนี้จะขอโอกาสพิเศษสักหนอยหนึ่ง  อธิบายคําวาอริยวินัย  เดี๋ยว 

จะลืมไปเสียอีก.  ใหชวยจําคําวา  อริยวินัย   ๆ นี้ไวดี  ๆ   วามันเปนระเบียบอีกระเบียบ 
หนึ่ง  ซึ่งมันตรงกันขามกับระเบียบของปุถุชนหรือชาวบาน  เชนวาการไหวทิศ 
ตามแบบอริยวินัยเปนอยางนี้.  สวนการไหวทิศแบบชาวบานเปนอยางที่เขาทําทีแรก 
นี่แสดงความแตกตางระหวางอริยวินัยกับวินัยของชาวบาน. 

 
 
พระพุทธเจาไดตรัสไวในสูตรหนึ่งวา  ในอริยวินัยนี้ถือวา  ทะเลอยูใน 

ตัวคน  คือท่ีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ;  
นี้คือทะเลในอริยวินัย.  ทะเลของชาวบานก็มีอยูที่ทะเล  ที่โนน  ที่แลนเรือกัน.  แตวา 
สมุทรหรือทะเลในอริยวินัยนั้น  มันอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ของคนดวย  และ 
มันอยูที่  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ดวย.  อายตนะภายในนี่ 
หมายถึงทะเล  ที่มีสัตวราย  คือคําวาทะเลนี่เรียกวาสมุทร.  บาลีเรียกวาสมุทร  ตัว 
ทะเลขนาดใหญเรียกวาสมุทร  แตไมถึงมหาสมุทร.  ในทะเลนี้  มันมีความหมายวา 
ในทะเลตองมีคลื่น  ในทะเลตองมีสัตวราย  เชนปลาฉลามเปนตน  ;  จะตองมียักษ 
มีรากษสอะไรอยูในทะเลในสมุทรนั้น  ตามความเชื่อของคนสมัยโนน.  และมหาสมุทรนี้ 
เปนสิ่งที่เต็มไมได,  ความหมายของทะเลคือ  เต็มไมได  แลวก็มีคลื่น  ก็มีสัตวราย 
มียักษ  มีอะไรมากมาย. 
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พระพุทธเจาตรัสวา  :  ในอริยวินัยนั้น  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปน 
ทะเล  ;  เพราะมันเหมือนกับมีคลื่น  มีสัตวราย  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณนั้น  เปนเหมือนกับทะเล  เพราะเปนที่จม  ที่จมของสัตว.  สัตวจมลง 
ไปแลว  มันขึ้นไมได.  ใหเขาใจวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ,  นี่คือสมุทรหรือทะเลใน  อริยวินัย  ;  ในอริยวินัย  ไมเรียก 
ทะเลอยางนั้นวาทะเล  ;  แตเรียกอยางนี้วาทะเล.  นี้ในสังยุตตนิกาย  สฬายตนสังยุตต 
มีพระพุทธภาษิตวาดังนี้  ไมใชอรรถกถา. 

 
 
ในอังคุตตรนิกายวา  :  ในอริยวินัยนี้  ถือวาการหัวเราะ  นั่นมันเปน 

อาการของเด็กนอนเบาะ,  การรองเพลงนี่เปนการรองไห,  การเตนรํานั้นคืออาการ 
ของคนบา  ;  หมายความวาในโลกนี้จะหัวเราะ  จะรองไห  จะเตนรํา  อะไรก็ได 
เพราะมันในโลกนี้  เพราะบัญญัติกันอยางนี้.  แตถาในอริยวินัยแลว  มีการบัญญัติ 
อยางอื่น  บัญญํติวา  การเตนรํานั้นคืออาการของคนบา,  รองเพลงนั่นคือรองไห,  
และหัวเราะฮาฮาอยูอยางนี้  นั่นคือเด็กออนอนอนเบาะ  มันยิ้มแหยอยูเรื่อย.  ฉะนั้น 
ถาใครอยากอยูในอริยวินัย  จะตองถือวา  สามอยางนี้ไมใชเรื่องในอริยวินัย 
ตองเวน  คือจะไมหัวเราะ  การหัวเราะนี้คือการไมบังคับตัวเอง  แลวก็หัวเราะนี่,  
แลวจะไมรองเพลง  แลวจะไมเตนรํา  ;  เพราะในอริยวินัยถือวามันเปนเรื่องของ 
คนบา  เรื่องของคนรองไห  เรื่องของเด็กอมมือ  นอนเบาะ  ;  นี่คือคําวาอริยวินัย. 

 
 
ในสังยุตตนิกายแหงหนึ่งมีวา  คําวาน้ํานมในอริยวินัยนั้น  หมายถึงเลือด 

ในอกของแม  ;  เมื่อชาวบานกินนมนี้เขาก็เรียกวานม  หรือเปนอาหรชนิดหนึ่ง  ;  
แตในอริยวินัยเรียกน้ํานมน้ันวา  เลือดในอกของแม  ;  นี้เกี่ยวกับภาษาลวน  ๆ.  
หรือวาในอริยวินัยนั้นถือวา  การทําผิดแลวขอโทษนี้  คือความเจริญในอริยวินัย 
ทําผิดแลวไมขอโทษคือความฉิบหาย  ในทางอริยวินัย  ;  เพราะฉะนั้น  ในอริยวินัย   
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มีความเจริญคือขอโทษ.  หรือเมื่อพูดถึงทรัพยสมบัติแลว  ในอริยวินัยนั้น  เขาไมถือ 
เขาของเงินทองวัวควายไรนาเปนทรัพย  ;  ในอริยวินัยถือวา  ศรัทธา  ศีล   
หิริโอตตัปปะ  พาหุสัจจะ  จาคะ  ปญญา  อะไรเหลานี้  ๆ  แหละ  คือเปนทรัพยใน 
อริยวินัย  ;  ถาทรัพยของชาวบานตองเปนเงินทองขาวของ  อยางที่เขาเรียกกันวาทรัพย 
แตในอริยวินัยไมเรียก. 

 
 
เราจะเห็นไดกันอยางลึกซึ้งวา  ในอริยวินัยนี้หมายเอาธรรม  เอาพระธรรม 

หรือเอาธรรมนี้เปนหลัก,  แตถาภาษาชาวบานภาษาปุถุชน  ก็เอาสิ่งของ  เอาอะไร 
อยางนั้นแหละเปนหลัก. 

 
ยกตัวอยางงาย   ๆ  เชนวาอาหาร  คําวา  อาหาร  ในภาษาชาวบานนั้นก็คือ 

ขาว  ปลา  ตมแกง  ขนม  อะไรท่ีกินทุกวันนั่นแหละคืออาหาร.  แตทําไมในอริยวินัย 
ถือวาธรรมะเปนอาหาร.  ถาพูดวาเครื่องนุงหม  ชาวบานถือวาเสื้อผาอะไรตาง  ๆ  นี้ 
เปนเครื่องนุงหม  แตในอริยวินัยถือวาธรรมเปนเครื่องนุงหม.  เราตองปฏิบัติ 
ธรรมะ  ธรรมะจะเปนเหมือนกับเครื่องนุงหม  ปกปดสิ่งที่ควรละอาย  ;  เสื้อผามันปกปด 
อวัยวะควรละอาย  ;  เขาเรียกวาเปนเครื่องนุงหมในภาษาชาวบาน.  แตวาธรรมะนี้ 
มันเปนเครื่อง  เปนสิ่งปกปดความละอายในภาษาพระอริยเจา.  ทานไมถือเอาเรื่อง 
นุงผา  หรือไมนุงผาเปนหลัก  ;  ถือวาตองมีธรรมะ  หรือไมมีธรรมะน่ันแหละเปนหลัก 
ถามีธรรมะก็เหมือนกับคนที่นุงผา  ถาไมมีธรรมะก็เหมือนกับคนที่เปลือยกาย. 

 
 
ที่อยูอาศัยก็เหมือนกัน  ชาวบานก็หมายถึงบานเรือนตึกรามอะไรอยางนี้  ;  

ในอริยวินัยถือวา  ธรรมะที่เราประพฤติอยู  ปฏิบัติอยู  เราอยูในธรรมะ  ;  ฉะนั้นธรรมะ 
เปนบานเรือนของเรา  เปนที่อยูของเรา. 
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ทีนี้พูดถึงยาแกโรค  ภาษาชาวบานก็ไปขอจากหมอที่สุขศาลา  ที่อะไร 
ทํานองนั้น,  แตในภาษาพระอริยวินัยนี้  ธรรมะเปนยาแกโรค.  อะไร  ๆ  มันก็มาที่ 
ธรรมะหมด  ไมเอาอะไรอยางที่ชาวบานเขาวากัน  หรือยึดถือกัน. 

 
 
นี่เปนตัวอยางพอใหทานทั้งหลายเขาใจคําวา  อริยวินัย  เมื่อพูดวาอริยวินัย   

มันก็หมายถึงหลักปฏิบัติของพระอริยเจา  ซึ่งไมเหมือนกับที่ชาวบานเขาถือกัน.  
ตัวอยางเชนไหวทิศทั้ง  ๖  ชาวบานทําอยางนั้น  ในอริยวินัยทําอยางนี้  ;  เพราะฉะนั้น 
ขอใหเขาใจคําวาอริยวินัยนี้ไวเปนหลักดวย  ตอไปจะไมตองพูดกันลําบาก  พอพูดวา 
อริยวินัยคําเดียวก็เขาใจได. 

 
 
เดี๋ยวนี้คนเรา  พวกเรา  ในเวลานี้  ในปจจุบันนี้  ดูจะไมคอยชอบอะไร   ๆ  

ในอริยวินัยนั้น  ไปชอบอะไรอยางปุถุชนวินัยเสียหมด.  พระพุทธเจาไดตรัสไวใน 
สูตรอื่นวานรกก็ดี  สวรรคก็ดี  อยูที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นเราไมสนใจเอง  ;  
เราไปสนใจนรกใตดิน  สวรรคบนฟาโนน  ;  อยางนั้นมันไมใชของอริยวินัย.  เราจะ 
ตองมีอะไรของพระอริยเจาในอริยวินัยนี้ชวยคุมครองไว,  อยาใหมันเปนนรกขึ้นมาที่ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ;  หรือวาถาเปนสวรรคก็เปนกันที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ;  
แตวาอยาเปนเลยนั่นแหละดี.  เพราะวานรกก็ไมไหว  สวรรคก็ไมไหว  มันยุงทั้งนั้น  ;  
ดังนั้นจึงไมถือวาเปนสิ่งที่ควรปรารถนา  จึงถือวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เปนเหมือน 
มหาสมุทร  เปนเหมือนนรก  เปนชนิดที่มันนากลัว. 

 
 
นี่คือคําวาอริยวินัย  ที่ไดตรัสแนะใหแกคนหนุมคนหนึ่ง  กลางถนนหนทาง 

นี้เปนพุทธจริยาที่วา  พระองคทรงกระทําอะไร  ทรงเปนอะไร  แกบุคคลที่พบตามถนน 
หนทาง  นี้เปนเรื่องที่  ๒. 
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เรื่อง  ที่  ๓  เด็กถวายบิณฑบาตทราย 
 
อยากจะเอาเรื่องที่เห็นในภาพหินสลักมาพูด  ยังไมเคยพบในคัมภีรโดยตรง 

ของฝายเรา  แตอาจจะมีของฝายอื่น  ;  คือเรื่องเด็ก  ๆ  เอาทรายใสบาตรพระพุทธเจา.  
พระพุทธเจาทานไปบิณฑบาตตามถนนหนทาง  เด็ก  ๆ  ก็เอาทรายใสบาตร.  ในอรรถ 
กถาฎีกามีที่ไหนบาง?  ถาใครนึกออกหรือทราบก็ชวยบอก  อาตมายังนึกไมออก  แตวา 
เห็นในภาพสลักสองพันกวาปมาแลว. 

 
โอกาสนี้ก็อยากจะพูดถึงหินสลักสักหนอย  หินสลักสองพันกวาปนั้น  มันมี 

กอนพระคัมภีรตาง  ๆ  พระคัมภีรเพิ่งเขียนสักพันกวาปมานี่เอง  พระคัมภีรเขียนตาม 
หินสลักแทบทั้งนั้น.  ที่ในหินสลักนั้นมีภาพเด็กเอาทรายใสบาตรพระพุทธเจา  และเขา 
ถือวาเปนเรื่องที่มีเรื่อง,  เปนเรื่องที่มันมีเรื่อง,  มิฉะนั้นเขาก็จะไมสลักลงไปไวในหิน. 

 
เด็ก  ๒-๓  คน  เอาทรายใสบาตรพระพุทธเจา  เหมือนกับการตักบาตร.  

เอาใจความวาพระพุทธเจาไปบิณฑบาตตามถนน  เด็กเอาทรายใสบาตร.  พระพุทธเจา 
ทานทําอยางไร  ;  นั้นเปนพุทธจริยา  คือทานก็รับใหเด็กใสบาตร.  เราจะตองนึกถึง 
พระพุทธจริยา  วาจะทรงกระทําอยางนั้นจริง  ;  หรือวาผูกระทําหินสลัก  เขาตองการ 
จะสลักเอาตามความพอใจของเขา.  ถาสงสัยอยางนี้ก็ไปดูภาพสลักอื่น  ๆ  ตั้งหลายรอย 
ภาพเถิด  ;  มันมีเรื่องจริงตามพระคัมภีรทั้งนั้น.  ถาจะถือวาภาพไมนาเชื่อ  นี้มันก็เปน 
สวนจริงตามพระคัมภีรดวยเหมือนกัน. 

 
เพื่อท่ีจะเห็นวา  พระพุทธจริยานั้นเปนอยางไร.  ถาเราสังเกตดูในน้ํา 

พระทัย  ในปฏิปทาของพระพุทธเจา  ทุกอยาง  ทุกทางแลว  ;  มันควรจะเปนไปไดที่วา 
ถาเด็กเอาทรายมาใส  พระพุทธเจาทานก็จะยอมใหใสลงไป  ;  เพื่อประโยชนวาเด็ก  ๆ  
จะไดบุญ  เด็ก  ๆ  จะไดพอใจ  จะไดสบายใจกันอยางยิ่ง.  ไมใชวา  มาเลนหุงขาว   
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หุงแกงกับเด็ก  ๆ  ;  แตวาเปนพุทธจริยาที่วา  จะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง  เมื่อเด็ก 
ตองการอยางนี้.  อาตมาเชื่อวาพระพุทธเจาจะตองทรงกระทําตามความประสงคของเด็ก  ๆ  ;  
ไมเห็นมีอะไรที่จะขัดกันกับที่จะตองทํา  ;  และควรจะถือวาเปนการโปรดสัตวแบบพิเศษ 
แบบท่ีลําบากกระอักกระอวน  ลําบากในการกระทํา.  การที่ทําใหเด็กพอใจในสิ่งที่ 
เรียกวาทําบุญนี้ก็มีเหตุผล.  ทีนี้เราจะกระอักกระอวนอยางไรก็ตาม  ;  พระพุทธเจา 
ทานก็ใหทําไปได,  เปนการกรุณาชั้นพิเศษเปนพิเศษแกเด็กดวย,  เปนประวัติการณ 
ที่ประหลาดมากอยางหนึ่ง  เขาจึงสลักไวในหินสลัก. 

 
 
ลองเทียบกับสมัยนี้สิ  ถาพระรูปหนึ่งไปบิณฑบาต  แลวเด็กเอาทรายใส 

ภิกษุนั้นจะทําอยางไร,  พระสมัยนี้จะทําอยางไร.  ลองไปเทียบดู  แลวจะรูจักพระพุทธ 
จริยา.  อาตมาสังเกตดูแลววาเห็นอยูสักองคหนึ่งที่จะยอมใหเด็กเอาทรายใสบาตร 
คือทานสมุหไม  ที่วัดสมุหนิมิตรที่พุมเรียง  องคนี้คงจะยอมได.  อาตมาคุนเคยกับทาน 
องคนี้มาก  รูจักนิสัยใจคอของทาน.  องคอื่น  ๆ  คงจะทุบหัวเด็กก็เปนได  ;  เฉพาะ 
ทานสมุหไมน้ีพอจะเปนไปได  ที่จะทําเหมือนพระพุทธเจาที่ใหเด็กเอาทรายใสบาตร. 

 
 
เอาละ  เราสรุปความกันในขอน้ีวา  พระพุทธจริยานั้นจะตองมาเหนือเมฆ 

อยางที่เราคาดไมถึงหรือท่ีเราทําไมได  ;  เวนไวแตวาเราจะไดเอาอยางพระพุทธเจา 
พยายามจะทําตามอยางพระพุทธเจาถึงที่สุดเทานั้น  ที่จะทําได  ;  คือวาจะละอายเสียบาง 
จะรําคาญเสียบาง  จะเกลียดเสียบาง  อยางใดอยางหนึ่ง  จนทําไมได. 

 
ขอใหถือไววา  พระพุทธจริยานั้น  ทรงแสดงไวสําหรับใหเราทําไดใน 

สิ่งที่มันเปนผลดีแกผูอื่น  แมวาเราจะตองทําลําบากยุงยากมากมายก็ตาม.  ใหเด็ก  ๆ  
เขาไดสบายใจ  ใหเขารูสึกวา  ไดทําบุญอยางสูงสุด  ;  หรือวารวมความแลว  ใหเขา 
ไดเปนญาติในพระพุทธศาสนา  ใกลชิดกับพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  แลวก็เอา 
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ทั้งนั้น  ;  เพราะพระพุทธองคนี้  มีขึ้นมาในโลกสําหรับจะชวยคนทุกคน  ทุกชนิด 
ทุกระดับ.  เรื่องเด็ก  ๆ  ทารก  ขนาดทารกเลนทรายเขาขอใสบาตรทราย  ซึ่งเขาสมมุติ 
วามันเปนขาวเปนแกงเปนปลา  อะไรที่เขากําลังเลนขาวแกงกันอยู  พระพุทธองคก็ยอม 
ใหใส  ;  เปนพุทธจริยาที่ควรจะสนใจ  ควรจะกระทําใหเหมาะแกกาลเทศะ. 

 
ถาเด็กแกลงลอเลน  มันก็ไปอีกอยางหนึ่ง  ;  แตถาเด็กทําดวยความบริสุทธิ์ 

ใจแลว  คิดดูใหดี   ๆ วาควรจะทําอยางไรกับเด็ก   ๆ เหลานี้  ;  เพราะวาการไปบิณฑบาต 
นั้นมันคือการโปรดสัตว  ไมใชไปขอขาวกิน.  คนก็มักเขาใจผิดไปในทางดูถูก  วาไป 
บิณฑบาตนี้ไปขอขาวกิน.  ไมไปขอขาวกิน  ก็ไมมีอะไรจะกิน  ก็ตองจําใจไป 
บิณฑบาต  ;  แตวาภาษาโบราณเขาเรียกวาไปโปรดสัตว  หมายความวาไปทําใหสัตว 
ไดบุญ  ไดกุศล  ไดความดี  ไดอะไรทุกอยางที ่จะทําได.ในการไปบิณฑบาตนั ้น 
ตองไปทําใหคนอื่นสบายใจ  พอใจ  สวางไสว  กาวหนาเจริญรุงเรือง  ;  ไมใช 
ไปขอขาวกิน.  ถาถือหลักอยางนี้แลว  ไปบิณฑบาตแลว  เด็กที่อยากจะเอาทราย 
ใสบาตรดวยความบริสุทธิ์ใจนี้  พระพุทธเจาคงรับแน  ;  คิดวาคงเปนอยางนี้  เลยเอา 
มาเลาใหฟงวา  ทานทําอะไร  ทานเปนอะไร  แกบุคคลท่ีพบกันกลางถนนหนทาง 
แมแตเด็กทารก. 

 
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง  มีมาในอรรถกถา  โปรดชวยจําไววาสองเรื ่องแรกนั ้น 

มาในพระบาลี  มาในพระไตรปฏก.  เรื่องที่สามนี้  เรื่องที่วาใสบาตรทรายนี้  มีอยู 
ในหินสลักเกินกวา  ๒๐๐๐  ป  ซึ่งเปนที่มาแหงคัมภีรพุทธประวัติ. 

 
เรื่องที่  ๔  เด็กตีงูตามประสาเด็ก 

 
ตอไปนี้  เปนเรื่องในอรรถกถา  ซึ่งอธิบายพระบาลี  ในทัณฑวัคคธรรมบท 

มีเรื่องพระพุทธเจาไปบิณฑบาตตามเคย  ผานไปที่ถนนในเมืองสาวัตถี  เห็นเด็กเล็ก  ๆ   
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๒ ๓๙๘

กลุมหนึ่ง  รุมกันตีงู  พระพุทธเจาบังเอิญเสด็จผานไปทางนั้น  กลางถนนเห็นเด็กตีงู 
จึงตรัสถามวา  ตีงูทําไม?  เด็กเขาตอบวา  กลัววามันจะกัด.  นี่ลองคิดดูเถิด  เด็ก 
บอกวา  กลัววางูจะกัด  งูก็ยังไมไดกัด  กลัวงูจะกัด.  พระพุทธเจาทานตรัสวาอยางไร. 

 
พระพุทธเจาตรัสวา  :  สุข  กามานิ  ภูตานิ  –สัตวทั้งหลายยอมหวังจะได 

ความสุขดวยกันทั้งนั้น  ;  โย  ทณฺเทน  วิหิงสติ  อตฺตโน  สุขเมสาโน  -ผูใด  ตัวเอง 
หวังความสุขแกตน  แลวไปเบียดเบียนผูอื่นดวยเครื่องเบียดเบียน.  เปจฺจโน  น  ลภเต 
สุขํ  -ผูนั้นละจากนี้ไปแลว  จะไมมีความสุขเลย.  สุข  กามานิ  ภูตานิ  -สัตวมีชีวิต 
ทั้งหลาย  หวังตอความสุขดวยกันทั้งนั้น,  โย  ทณเฑน  น  หึสติ  อตฺตโน  สุขเมสาโน 
-ผูใดตัวเองก็แสวงหาความสุขเพื่อตนดวย  แลวก็ไมเบียดเบียนผูอื่นดวยเครื่องเบียด 
เบียนดวย,  เปจฺจ  โส  ลภเต  สุขํ  -ผูนั้นครั้นละจากนี้ไปแลวยอมไดความสุข. 

 
 
พระพุทธเจาทานตรัสเปนขอความ  ๒  ชนิด  :  ขอท่ี  ๑  วา  ตัวเองก็หวังจะได 

ความสุข  แลวก็ไปเบียดเบียนผูอื่นดวยเครื่องเบียดเบียน  อยางนี้เสร็จแลวไมมีทางที่จะได 
ความสุข.  ขอท่ี  ๒  วา  ผูใด  ตนเองก็หวังที่จะไดความสุข  แลวไมเบียดเบียนใครดวย 
เครื่องเบียดเบียน  ผูนี้ครั้นละ,  หลังจากนี้แลว  จะไดความสุข,  ทําใหเด็ก  ๆ   นี้หยุดตีงู. 

 
 
นี่คือพุทธจริยาตามถนนหนทาง  ที่ทรงกระทําแกบุคคลพบตามถนนหนทาง 

เราพิจารณากันดูก็จะเห็นไดวา  ประสาเด็ก  ๆ  นี้ก็มีสัญชาตญาณแหงความกลัว.  เด็ก 
เล็ก  ๆ  เห็นอะไรเขา  ก็อยากบี้.  เด็กเล็ก  ๆ  เห็นแมลงตัวเล็ก  ๆ  ก็บ้ี,  เขาบี้เพราะ 
สัญชาตญาณดั้งเดิมท่ีเคยกลัวมาแตเดิม  โดยคิดวามันจะเปนอันตรายแกเรา.  เขาก็อยาก 
จะบี้อยากจะฆา.  ไมตองสอนหรอก,  มันก็จะตีแมลง  ตีสัตวเล็ก  ๆ   นอย  ๆ   ทําอันตราย 
ตอสัตวเล็ก  ๆ  นอย  ๆ.  นี่เปนเรื่องตามประสาสัตว  สัญชาตญาณปองกันตัวเองตาม 
อํานาจของสัญชาตญาณ  ซึ่งเปนหลักพื้นฐานทั่วไป. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง ๓๙๙

พอมาถึงอันดับท่ี  ๒  พอทําอยางนั้นแลวมันสนุก  ทีนี้ก็เลยเกิดทําเพราะ 
ความสนุก  ไดตีอะไรกันเลนแลวก็สนุกกันใหญ  หัวเราะกันใหญ.  กูเปนผูชนะแลว 
ตีมันตายแลว  กูชนะแลว  ชนะโดยการลงทุนนอยที่สุด  เพียงเอาไมไปตีคนอื่นใหตาย 
อยางนี้.  นี้เรื่องเด็ก  ๆ  ไปเบียดเบียนสัตวมันมี  ๒  ชนิด,  ชวยดูใหดี  มีอยู  ๒  
ระดับ  :  ระดับหนึ่งมันทําไปตามสัญชาตญาณ,  ระดับท่ี  ๒  มันทําดวยความสนุก 
หลังจากที่มันทําไปตามสัญชาตญาณจนเคยชิน.  ในระยะแรก  ๆ   ที่มันทําไปตามสัญชาต- 
ญาณนี้  ไมควรจะปรับบาปกรรมอะไรกันนัก  เพราะมันไมรูอะไรมากไปกวาวามันกลัว  ;  
แตพอมาในระยะหลังนี้มันไมไดกลัวแลว,  มันฆาเลนสนุกแลว.  อยางนี้ตองปรับให 
เปนบาปแลว. 

 
 
ทีนี้  เด็กเล็ก  ๆ  ที่มันตีงูกัน  ใหพระพุทธเจาทานเห็นนี้  มันเปนเด็กที่ไม 

ประสีประสา  เพียงแตวามันกลัว  ;  ไมใชตองการความสนุก,  หรือวาตีงูใหตาย 
เพราะวากูจะเปนผูชนะ,  แตเพราะมันกลัววางูอาจจะกัดเราเขา  แลวก็ชวนกันตี.  
พระพุทธเจาทานก็ทรงเขาใจวา  เด็กพวกนี้ไมไดเลวอะไร  มากมายนัก,  มันกลัว,  
ฉะนั้นทานจึงสอนใหทราบดวยขอความนี้  วาสัตวมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนี้  มันก็หวังตอ 
ความสุขกันทั้งนั้น. 

 
 
นี่ขอนี้เปนขอสําคัญขอแรกวา  ใหเห็นใหรูสึกใหยอมรับวา  บรรดาสิ่งที่มี 

ชีวิต  มีความรูสึกคิดนึกแลว  อยากจะไดความสุขกันทั้งนั้น  ใหเด็ก  ๆเขาใจขอน้ีกอน 
แลวจึงทรงวางบทบัญญัติวา  :  เรานี้ก็แสวงหาความสุข  อตฺตโน  สุข  เม  สาโน 
-เปนผูแสวงหาความสุขเพื่อตนทุกคน  แลวทําไมไปเบียดเบียนสัตวอื่นดวยเครื ่อง 
เบียดเบียน  เมื่อเบียดเบียนสัตวอื่นดวยเครื่องเบียดเบียนแลว  หลังจากนั้นจะไมประสบ 
กับความสุข. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๒ ๔๐๐

คําวาหลังจากนั้นแลว  หมายความวาที่นี่ก็ได  ตายไปแลวในโลกหนาก็ได  ;  
ใชคําวา  เปจฺจ  นี้มันมีความหมายวา  :  หลังจากนั้นแลวเทานั้น,  สิ้นเรื่องนั้นไปแลว,  
ละจากนั้นแลว  มันก็จะมีผลเกิดขึ้น  :  เบียดเบียนผูอื่นดวยเครื่องเบียดเบียน  มันก็ 
ตองไมมีความสุข  เพราะมันจะตองมีผลกลับมา.  เชนวางูนี้  ถาเราอยาไปตีมัน  มันก็ 
ไมเคยคิดวาจะกัดเรา  ;  แตพอเราไปตีมันเขา  ทีหลังมันคิดวาจะกัด,  มันคิดวาจะตอสู  ;  
เห็นเรามาแลว  มันก็จะตอสูและจะกัด. 

 
 
เมื่อทีแรกไมเคยไดเบียดเบียนกัน  มันก็เหมือนกับวาไมรูไมชี้กัน,  เดิน 

สวนทางกันเหมือนกับเพื่อนอยูในโลกดวยกัน.  ใครไปเบียดเบียนฝายหนึ่ง  ทีหลัง 
เห็นหนาไมไดแลว  จะปองกันตัวหรือทําอันตรายแลว. 

 
 
บางคนคิดเขาขางตัวเกินไปวา  งูนี่มันตองกัดเรา  ;  เราเอาเปรียบไวกอน 

เราฆามัน.  นี่มันก็เทากับสอนใหงูเกิดเปนศัตรูขึ้นมา  :  มึงตีกูตายก็แลวไป  มึงตีกู 
ไมตายกูจะตองกัดมึงใหได  ;  มันก็เกิดความคิดอันนี้ขึ้นมา  ในโลกนี้จะเปนอยางนี้ 
ทั้งนั้น.  ถาทีแรกอยูกันตามธรรมชาติแลว  ไมมีใครเบียดเบียนใคร  ;  ความคิด 
จะเบียดเบียนตอบมันก็ไมมี.  ทีนี้  มันเกิดไปเบียดเบียนเขากอน  ;  แลวมันก็ 
สวนไปสวนมา  กลับไปกลับมา  มันก็ทบทวีมากขึ้น  ๆ  ;  โลกนี้จึงเต็มไปดวยการเบียด 
เบียน  เบียดเบียนใหญหลวง  :  เชนสงคราม,  เชนมหาสงครามนี้มันก็เหมือนเด็ก  ๆ  
ตีงูนี้ทั้งนั้น,  เด็กอมมือตีงูเพราะกลัวนี่.ที่มันรบใหญกันอยูในโลกเวลานี้  ก็เพราะวา 
มันกลัว  วาฝายหนึ่งจะครอบงําเรา  ;  มันกลัวเทานั้น  ไมใชมีเรื่องอะไร. 

 
นั่นพระพุทธจริยา  ซึ่งสอนแกบุคคลที่กลัว  วาฝายโนนมันจะทํารายเรานี้ 

ก็ใหเรามานึกเสียใหมวา  :  ทุกคนตองการความสุข  เราแสวงหาความสุข  แลวเรา 
จะไปทําความทุกขใหแกเขาไดอยางไร  ;  มันเปนเรื่องผิดแลว. 
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นี้เรียกวาพระพุทธจริยาอันหนึ่ง  ซึ่งแสดงไวในคัมภีรอรรถกถาวาอยางนี้ 
วาเด็กเขาตีงู,  พระองคก็ทรงสอนใหรูจักคิดนึกวา  ทุกคนตางก็ตองการความสุข 
แลวไปคิดเสียใหม. 

 
เรื่องที่  ๕  เด็ก ๆ  ใสบาตรพระมหากัสสป 

 
เรื่องที่  ๕  นี้ก็เปนเรื่องในอรรถกถาเหมือนกัน  เปนปยวัคคธรรมบทขุททก 

นิกาย  เรื่องเด็กๆ  ใสบาตรพระมหากัสสป  วันนั้นเปนวันที่เขาเลนมหรสพกันทั้งบาน 
ทั้งเมือง  ทําบุญใหทานกันไปตามเรื่อง.  ทีนี้เด็กหมูหนึ่งหลายรอยคน  วาราว  ๕๐๐  คน 
ก็ไปเที่ยวในงานนั้น  ในวันที่เขามีงานมหรสพกันทั้งบานทั้งเมืองนั้น  ที่เห็นพระพุทธเจา 
เสด็จมาพรอมดวยพระสงฆหมูใหญ  รวมพระมหากัสสปอยูดวย.  ที่นี้เด็กๆ  เหลานั้น 
ไปรุมใสแตพระมหากัสสป  ไมใสพระสงฆองคอื่น.  คิดดูสิ,  มันก็นาประหลาดอยูแลว.  
เด็ก  ๆทารกพวกนี้กลับมุงไปใสที่พระมหากัสสป  ไมใสพระสงฆองคอื่น.  ทีนี้พระสงฆ 
เหลานั้นก็พูดกันขึ้นวา  เด็ก  ๆเหลานี้มันทําไมมุโขโลกนะ  หาวาเด็กนี้เลือกที่รักมักที่ชัง. 

 
พระพุทธเจาจึงตรัสวา  :  สีลทสฺสน  สมฺปนฺนํ,  ธมฺมฏ ํ  สจฺจวาทินํ   

อตฺตโน  กมฺมกุพฺพานํ  ตํ  ชโน  กุรุเต  ปยนฺติ  -ประชาชน  หรือหมูชนนั้นเขาทําความรัก 
ในบุคคลที่ถึงพรอมดวยศีลและทัสสนะ  ตั้งอยูในธรรมพูดแตคําจริง  ทําแตหนาที่ของตน.  
นี่ก็นาจะจําไววา  มันมีหัวขอสําคัญอยูวา  สีลทสฺสนํ  สมฺปนฺนํ  ถึงพรอมดวยศีลและ 
ทัสสนะ  คือมีศีลดี  และมีสติปญญา  สัมมาทิฏฐิ,  ธมฺมฏ ํ -ตั้งอยูในธรรม  ประกอบ 
อยูในธรรม  ตั้งตนอยูในธรรม  สจฺจวาทินํ  -พูดแตคําสัจจจริง,  อตฺตโน  กมฺมกุพฺพานํ  
-เปนผูกระทําซึ่งกรรมแหงตนกระทําหนาที่แหงตน  หนาที่ของตน  ที่ควรทํา  แลวทํา 
ไมสนใจไปทําหนาที่อื่น  ;  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยางนี้  หมายถึงความดับทุกข  ;  
หรือเปนใจความกลาง  ๆ  รวมกันเลยก็วา  สนใจกระทําหนาที่ของตน  ไมเอื้อมไป 
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กระทําหนาที่ของคนอื่น,  หรือไมเหลวไหลในหนาที่ของตนก็ได  ;  แปลวา  เปนผู 
แข็งขันในหนาที่ของตนก็แลวกัน. 

 
นี่  คนทั้งหลายเขาชอบใจคนอยางนี้  เด็ก  ๆ  เหลานี้มิไดมี  มุโขโลกนะ 

เขาทําไปตามความรูสึกซึ่งเปนผลของอะไรก็ตามใจ,  เด็ก  ๆ  เหลานี้  เขามีแตขนม 
สําหรับจะกินเอง  ไมใชบิณฑบาตขาวปลาอะไร  เขามีแตขนมที ่จะกินเลนเอง 
เขาเอาไปใสบาตรพระมหากัสสป  เพราะมีความรูสึกอยางไร. 

 
สําหรับพระมหากัสสปนี้  บางคนอาจจะยังไมทราบวา  ทานจะมีบุคคลิก- 

ลักษณะอยางไร.พระมหากัสสป  ตามเรื่องที่เราทราบกันก็คือวา  แตงกายปอน .  
ปอน  หมายความวาไมมีอะไรที่สวยงามจะเปนจีวร  เปนอะไรของทานมันปอน  และ 
อีกอยางหนึ่งก็คือทานเปนคนเจียม.  ถาอานประวัติของพระมหากัสสปแลว  จะเกิด 
ความรูสึกวาทานเปนคนเจียม  :  เจียมเนื้อเจียมตัว  เจียมอะไรทุกอยาง,  และ 
อีกอยางหนึ่ง  ทานก็เปนคนเย็น.  ทานเยือกเย็น  ทานเปนคนปอน,  ทานเปน 
คนเจียม  และทานเปนคนเย็น,  นี่มันเปนบุคคลิกลักษณะที่เฉพาะของพระมหากัสสป 
เด็ก  ๆ  จึงรุมเอาขนมสําหรับจะกินเองไปใสใหทาน  ดวยเหตุอะไร?  มันก็นาจะนึกถึง 
ขอนี้  พระรูปอื่นจะปรกติมากเกินไป.เด็ก  ๆ  นั้นคงชอบปอนชอบถอม  ชอบ 
หลวงตา  ที่ไมมีทาทางผึ่งผาย  หรือโอโถง  หรืออะไรทํานองนั้น  มันตองเปนผล 
ของกรรมดวย  และก็มีปรกติแสดงใหคนอื่นเห็นอยูวาจิตใจมันจะเปนอยางไรดวย. 

 
คิดดูสิวา  ใครจะไปรูในใจทานไดวา  ทานมีศีล  ทานมีญาณทัสสนะ 

มีสัมมาทิฏฐิ  อะไรถูกตอง,  มันเปนเรื่องในใจทั้งนั้น  ใครจะไปรูได.  ถาจะรูได 
มันก็ตองมีอะไรแสดงออกมาทางเนื้อทางตัว  เปนกิริยาทาทางที่เจียมตัว  ที่ปอน 
ที่เยือกเย็น  ที่สงบที่สุด.  จะตองยกตัวอยางทานสมุหไมอีกครั้งหนึ่ง  บานเราที่ไชยา 
ที่พุมเรียงนี่.  ถาสมมติวาเด็ก ๆ   มันจะเอาขนมไปถวายพระที่รวม ๆ   กันอยูมาก ๆ  คงจะ 
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เอาไปถวายทานสมุหไม  เพราะมีแสดงอะไรออกมาที่เนื้อท่ีตัว  ทําใหระลึกนึกถึง 
พระมหากัสสป. 

 
เอาเถอะ  เรื่องนี้จะเปนจริงอยางไรก็ตามใจเถอะ  ;  แตวาแมเราจะตอง 

ถือวา  แมแตเด็ก  ๆ   มันก็ยังมีแตความรูสึกท่ีจะรูสึกไปตามอํานาจของสัญชาตญาณวาทาน 
องคนี้นารัก  นาไวใจ  นานับถืออะไรทุกอยางเลย  เด็กจึงไมใสกับพระองคอื่น. 

 
พระพุทธเจาทานก็ตรัสวาอยางนี้  วาคนทั้งโลก  คนทั้งบานทั้งเมืองเขาชอบ 

คนอยางนี้  นี่เปนพุทธจริยาที่แสดงตามถนนหนทาง  แกเด็ก  ๆ  ที่พบตามถนนหนทาง 
เหมือนกัน. 

 
ทีนี้  อยากจะใหพวกเรานี้สนใจพระพุทธจริยาที่เปนพิเศษ  พระพุทธเจา 

ทานจะมีความคิดวา  เด็กนี้มุโขโลกนะไมได  ไมใชพระเณรชางกินเหลานั้น  จึงจะเห็นวา 
เด็ก  ๆ   เหลานี้  มุโขโลกนะ,  สําหรับพระพุทธเจาทานจะไมคิดวาเด็ก  ๆ   เหลานี้มุโขโลกนะ 
ไปได  ;  ทานจะไมเขาขางตัวทานเอง  เพราะวาทานก็พลอยไมไดรับไปดวย.  ทาน 
จะไมคิดวาเด็กนี้มันโง  หรือมันเปนอะไรทํานองที่เขาขางตัว.  และท่ีประเสริฐที่สุด 
ของพระพุทธเจา  ก็คือทรงยอมรับวา  :  เรามีปมดอย,  ทรงสอนใหทุกคนยอมรับวา 
เรามีปมดอย.  นี่บางคนอาจจะไมมองเห็น  มองไมลึกถึงขอเท็จจริงที่วาพระพุทธเจา 
ทานยอมรับเมื่อมีปมดอย  ทานทรงสอน  ทรงขอรองทุกคนใหยอมรับเมื่อเรามีปมดอย. 

 
พระเณรสมัยนี้มีแตปมเขื่อง  ทําอะไรหลาย  ๆ  คนรวมกันนี้  พอทําอะไรไมดี 

หนอย  ผิดพลาดไปหนอยแลวโยนบาปใสมึงใสกูกัน  ไมมีใครยอมรับวา  เปนความ 
บกพรองของใคร  ;  ที่ไมยอมรับวาตัวมีปมดอย  ไมยอมถายปมดอยของผูอื่นมาใหตัว 
เพื่อจะยอมรับบาป  ;  ทั้งพระทั้งเณรเปนอยางนี้ทั้งนั้น  เพราะวายังเปนปุถุชน.  ถาเปน 
พระอรหันต  เปนพระอริยเจา  ทานยินดีที่จะรับปมดอย,  เปนพระพุทธเจาทั้งที  ไมได 
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รับอะไรเลย  ไปไดที่พระมหากัสสปหมด  องคอื่น  ๆ  ก็ไมได  ;  มันก็เปนปมดอย  แลวก็ 
ยอมรับวามันเปนปมดอย  จะบิดพริ้วไปทําไม.  ถาเราทุกคนทั้งอุบาสกอุบาสิกา  ภิกษุ 
สามเณร  ยอมรับปมดอย.  ยอมรับวาเมื่อมันเปนปมดอยก็ใหถือวามันเปนปมดอย, 
มันก็จะหมดกิเลสเร็วกวานี้. 

 
เดี๋ยวนี้  สงวนไวแตปมเขื่อง  ทั้งที่ตนเองทําผิด  หรือมีสวนที่ทําผิดก็ไม 

ยอมรับ  โดยเฉพาะ  เมื่อทํางานรวมกันหลายคน.  อาตมาเห็น  สังเกตเห็น  หลายหน 
หลายครั้ง  ที่ไหนก็เหมือนกัน  ที่นี่ก็เหมือนกัน  ;  เมื่อทําอะไรผิดรวมกัน  ผิดแลว  
ก็ไมมีใครเคยยอมรับวานี่เปนความผิดของเรา  เพราะไมยอมรับปมดอย. 

 
ถาจะดูพุทธจริยาในเรื่องนี้  ตามที่อรรถกถานี้กลาวไวแลว  ก็เทากับวาทรง 

สอน  หรือทรงทําตัวอยางที่ดี  ใหภิกษุทั้งหลายยอมรับปมดอย  เมื่อมันเกิดเปนปมดอย 
ขึ้นมา  อยาเหวี่ยงใหคนอื่น  ซึ่งมันเปนการทําผิดอันใหมอันหนึ่ง  มันเปนการ 
หลอกลวง  เปนการโกหกอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งไมยอมรับปมดอยของเรา.  พูดใหลึก 
กวานั้น  ก็คือ  ไมยอมรับกรรม  ผลกรรมอะไรของเรา  เราจะตองยอมรับท้ังผลกรรม 
ยอมรับท้ังปมดอย  ยอมเปนผูซึ่งซื่อตรงจึงจะไดตรงกับคําวา  ธมฺมฏ ํ  สจฺจวาทินํ  
ในพระคาถานี้  ถาเรายอมรับปมดอย  เราจะเปน  ธมฺมมฏ ํ  ตั้งอยูในธรรม  เปน  
สจฺจวาทิโน  คือผูพูดจริง. 

 
นี่ก็ยังเปน  อตฺตโน  กมฺมกุพฺพานํ  สนใจหนาที่ของตัวโดยตรง  โดยเฉพาะอยู 

สวนเรื่องศีล  เรื่องปญญานั้น  ก็ถือวาเปนหลักทั่วไปแลว  ซึ่งภิกษุจะตองมี. 
 
แตสิ่งที่จะตองระลึกถึงอันแรกก็คือคําวา  “จริง”  คําเดียวเทานั้น  งามที่ผี 

ดีที่ละ  พระที่จริง.  คนโบราณเขาพูดวา  ถาเปนพระตองจริง  ถาจริงจะไดเปน 
พระ.  การยอมรับปมดอยของเรานั้นแหละจริง  เปนคนจริง. 
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เรื่องเด็ก  ๆ  ที่เอาขนมไปถวายใหแกพระมหากัสสป  ไมใหแกพระองคอื ่น 
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกลางถนน  พระพุทธเจาทานทรงแสดงพุทธจริยาแกผูที่พบกลาง 
ถนนหนทางนี้อยางไร  ในเรื่องนี้ประจําวัน. 

 
เรื่องที่  ๖  มีผูชวยปองกัน  มิใหพบเห็นสิ่งเลวตามถนนหนทาง 

 
เวลาก็ใกลจะหมดแลว  จะขอพูดเรื่องสุดทายเปนเรื่องที่  ๖  วา  พระพุทธเจา 

ไดมีโอกาสพบอะไรอยางนี้ไดนอย  ก็มีเร่ือในอรรถกถาอัปปมาทวัคคธรรมบทขุททก- 
นิกายวา  :  ถาวันไหนบานเมืองไมนาดู  พระอริยสาวกในเมืองนั้น  จะสงขาวไปยัง 
พระพุทธเจาวา  อยาออกไปบิณฑบาต  จะสงอาหารบิณฑบาตไปถวายที่วัด.  นี่คิดดู 
พระอริยสาวกเหลานั้น  ไมตองการใหพระพุทธเจาเสด็จไปเห็นสิ่งตางๆ  ที่มันไมนาดู.  
ในเรื่องนี้ก็มีวา  ในเมืองสาวัตถีอีกนั่นแหละ  ถึงวันหนึ่ง  เขาเลนนักขัตฤกษ  เขาเรียก 
กันวา  พาลนกฺขตฺต  พาลนักษัตร  จะเปนชื่อท่ีเรียกทับถมทีหลังก็ได  แตมันก็เปนเรื่อง 
ที่เขารูป.  พาละ  แปลวาคนโง,  คนพาลคือคนโง,  พาลนักษัตร  คือนักษัตรของคน 
โง.คนโงเขาก็เลนนักษัตรกันอยางสนุกเต็มบานเต็มเมือง  ตลอดเวลา  ๗  วัน. 

 
ทีนี้พวกที่เปนอริยสาวก  อุบาสก  อุบาสิกา  นี้  ก็สงขาวไปยังพระพุทธเจา 

วาอยาเสด็จบิณฑบาต  ๗  วัน  จะขนอาหารไปถวายที่วัด  เพราะเขากําลังเลนพาล 
นักษัตรกัน  เต็มไปทั้งเมืองทุกหนทุกแหง  เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาและพระสงฆ 
ทั้งหลาย  ไมควรจะไดเห็นเลย. 

 
ขอใหคิดดูวา  นี่ก็เปนโอกาสอันยากที่พระพุทธเจาทานจะไดมาเกี่ยวของกับ 

พวกคนพาลเหลานี ้  เมื ่อทานไดรับทราบขาวนี ้ที ่ว ัด  ทานก็ไดตรัสคาถานี ้ว า   :  
ปมาทมนุยฺุชนฺติ  พาลาทุมฺเมธิโน  ชนา  -พวกคนพาล  คนโง  คนไรปญญานี่ 
ยอมประกอบอยูแตความประมาท,  อปฺปมาทฺจ  เมธาวี  ธนํ  เสฏ ํ  ว  รกฺขติ  -สวน 
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คนที่มีปญญานั้น  เขารักษาไวแตความไมประมาท  ในฐานะที่เปนทรัพยอันประเสริฐ.  
คนพาลมัวแตประกอบความประมาท  ;  คือพวกเลนนักษัตร,  พาลนักษัตรนี้.ทีนี้พวกมี 
ปญญาก็รักษาความไมประมาทไวในฐานะเปนพระที่ประเสริฐ  ;  มา  ปมาทมานุยฺุเชถ  
-เพราะฉะนั้น  เธอทั้งหลาย  จงอยาประกอบในความประมาท  ;  มา  กามารติ  สนฺถวํ   
-อยาประกอบความนิยมชมชอบ  ดวยความยินดีในทางกาม  อปฺปมตฺโตหิ  ฌายนฺโต   
ปปฺโปติ  วิปุลํ  สุขํ  -เพราะวา  ผูไมประมาทแลวเพงพินิจอยูยอมจะไดซึ่งความสุข 
อันไพบูลย.  คนพาลไมมีปญญา  นี้แสดงวามันโงไปตามประสาคนโง  กระทําไป 
ตามประสาคนโง  หมดเปลืองไปตามประสาคนโง  ;  เรื่องที่ไมตองทําก็ไปทํา  ทั้งเงิน 
ก็เสีย  ;  ทั้งตองยุงยากลําบากไปหมด  จนพระพุทธเจาเสด็จเขามาในเมืองไมได. 

 
 
อยางคนสมัยนี้  ทําอะไรที่ไมควรทํา  ที่พระไมควรจะไปดูไปเห็น  มันมีอยู 

หรือไปทําอะไรอยางโงเขลานั้น  มันยังมีเหลืออยู  เรื่องเมามายที่เรียกวา  กามรติ  สนฺถวํ 
ทุกอยาง.  ทําไปเพื่อประโยชนแกความเพลิดเพลินในทางกาม  ทางกามารมณ  เงินก็เสีย 
เวลาก็เสีย  กิริยาอาการก็ไมนาดู  จนพระอริยสาวกสั่งไปทูลหามวา  พระพุทธเจาอยาเสด็จ 
เขามาในเมืองในระหวางเวลา  ๗  วันนี้  เขาจะกินเหลาเมามายกัน  จะทําอะไรอยางที่ 
เรียกวาเปนอนาจารนั้น  ;  หรือแมแตที่สุดเขาจะเลนสาดน้ําสงกรานตกันอยางเลวที่สุด  ;  
พระพุทธเจาก็ไมควรจะเขามาในเมือง. 

 
 
เรื่องเลนโง  ๆ  ประสาคนพาลนี้  มันยังเหลืออยูมาก.  นี่แสดงใหเห็นวาใน 

เมืองสาวัตถีสมัยโนน  ก็มีประชาธิปไตยเหมือนกัน.  ทําไมบานเมืองจึงยอมใหเลน 
พาลนักษัตรไมนาดูกันแบบนี้  ก็คงจะมีประชาธิปไตยเหมือนกัน  ;  แตมันเปน 
ประชาธิปไตยของคนโง  ที่จะไดทําอะไรไปตามประสาคนโง,  แลวก็ทํากันเต็มบาน 
เต็มเมือง  จนกระพุทธเจาเสด็จเขามาในเมืองไมได. 
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นี่ขอใหเราระลึกถึงขอนี้ไว  ถาจะเลนอะไรกันใหสนุกสนาน  ก็อยาใหมันเปน 
อยางนี้.  ใหระลึกถึงอริยวินัย  จะเลนจะหัวก็ใหเลนหัว  อยูในระบอบระเบียบของ 
อริยวินัย  พอที่จะใหพระพุทธเจาทานเสด็จผานมาได  แมจะไปบิณฑบาต  นี่จะเลน 
แบบพาลนักษัตรกัน  จนแมแตวาพระจะเขามาบิณฑบาตในเมืองก็ไมได  ;  นี่ไมสมควร,  
นี่เปนประชาธิปไตยที่เปนพาล  ประชาธิปไตยของคนพาล  มีสิทธิเสรีภาพที่จะทํากัน 
อยางนั้น  ที่จะเลนกันอยางนั้น. 

 
 
นี่ถาถือตามอรรถกถานี้  ก็หมายความวา  ในเมืองสาวัตถี  ในสมัยพุทธกาล 

มันก็มีประชาธิปไตยอันธพาล  อยางนี้แลวดวย.  ควรจะเขาใจกันไววาประชาธิปไตย  ๆ  
นั่นมันหมายความวาอยางไร?  แลวเมื่อไรมันเปนโทษ?  เมื่อไรมันเปนคุณ?  ถามัน 
ไมประกอบไปดวยธรรมแลว  มันก็เปนโทษ.  มันลําบากถึงขนาดวาพระพุทธเจา 
ก็เสด็จไปโปรดสัตวถึงในเมืองไมได.  นี่ตามถนนหนทาง  มันมีอะไรอยางนี้  จนถึงวา 
พระพุทธเจาไมควรไป  ;  เพราะฉะนั้น  ในวันนั้นจึงไมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น  ถาสมมติ 
วาพระพุทธเจาไมทรงทราบ  และเสด็จเขาไปในเมืองในวันนั้น  คงจะสนุกกันใหญ 
มันจะยิ่งกวาเด็กเอาทรายใสบาตร  หรือจะยิ่งกวาตีงูอะไร  หลายอยางหลายประการ 
ทีเดียว. 

 
เอาละ  เปนอันวา  ทั้งหมดที่พูดมานี้  เราจะสรุปเอาใจความสําคัญใหได 

ในขอท่ีวาพระองคทรงประพฤติพุทธจริยาอยางไร  แกผูที่พบกันตามถนนหนทาง. 
 
เรื่องแรก  อุปกาชีวก  พบกันกลางหนทาง  พูดกันไมรูเรื่อง  เขามี 

พระอรหันตตามแบบของเขา.  เขาไมเขาใจพระพุทธเจา  ;  แลวพระอรหันตก็เปน 
สิ่งที่ดูจากภายนอกไมได. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๒ ๔๐๘

เรื่องที่  ๒  สิงคาลมาณพ  เปนลูกคหบดี  กตัญูกตเวที  เหมือนพระสารีบุตร 
อุตสาหไหวทิศ  ไมขาด  ;  ไมเหมือนเด็กสมัยนี้.  แตแลวสิงคาลมาณพนี้  เปนคนดี,  
ดีเทาที่เขากตัญู  เขาจึงมีโอกาสพบพระพุทธเจา  แลเขาเปลี่ยนกลับหนามือเปน 
หลังมือ.  ไหวทิศตามแบบอริยวินัยไดดวย  แลวก็ไมเสียความเคารพเชื่อฟงบิดาดวย,  
บิดาสั่งแตใหไหวทิศ  เขาก็ไมเลิกไหวทิศ.  แตเขาไหวมันดีขึ้นไปกวานั้น  อะไร 
เปนพาลวินัย?  อะไรเปนอริยวินัย?  เปรียบเทียบกันดู  พาลวินัยอยางหนึ่ง  อริยวินัย 
อีกอยางหนึ่ง  พระพุทธเจาทานทรงกระทําอยางไรตามถนนหนทาง  เมื่อพบกับคนชนิดนี้. 

 
 
เรื่องที่  ๓  พวกเด็ก  ๆ  คนซื่อ  เอาทรายใสบาตรพระพุทธเจา.  นี่หมาย 

ความวาคนแก  ๆ  นั้น  ตัวชอบกินอะไร  เอาอยางนั้นใสบาตร  จริงไมจริงลองคิดดู 
เราใสบาตรดวยของที่เราชอบกิน  ชอบที่สุด  เราก็เอาไปทําบุญกอน.  ทีนี้เด็ก  ๆ  
ทารกมันชอบเลนทราย  มันชอบอะไรที่มันชอบที่สุด  มันก็เอาไปใสบาตร  ;  จะไป 
โทษมันไดอยางไร.  จะไปวามันสัปดนซุกซนอยางไรได,  ไปหามหวงสิทธิที่มันจะ 
ทําอยางไรได.  มันก็ควรจะทําไดเหมือนคนแก  ๆ  ชอบอะไรก็เอาไปใสบาตร  ในสิ่ง 
ที่ตัวชอบที่สุด.  แตวาเด็กนี้อยูในสภาพที่จะเจริญเปลี่ยนแปลงในอนาคตเรื่อย  ๆ  ไป 
เด็กพวกนี้  ไมใชจะบาบอ  จะเสียหาย  หรือจะตกนรก  ;  เปนหนาที่ของพระพุทธเจา 
ที่ทานจะทรงกระทําใหเขาเขาใจแจมแจงยิ่ง   ๆ ขึ้นไป  จึงไดตรัสคาถาอยางที่วานั้น. 

 
 
เรื่องที่  ๔  เด็ก   ๆ รุมกันตีงู  เพราะกลัวตามประสาเด็ก  ๆ   แตผูใหญนี้  ทําตาม 

กิเลส  เห็นแกอามิส  เห็นแกกามคุณ  ผู ใหญฆาสัตว  ฆาคน  รบราฆาฟนกันนี้ 
เพราะเปนทาสของกามคุณ  เห็นแกกิเลส.  เด็ก  ๆ   เขาทําไปตามประสาเด็ก  ๆ   สุจริตอยาง 
innocent  บริสุทธิ์ใจ,  ทําไปตามความบริสุทธิ์ใจ  ;  ดังนั้นมันจึงนาดูกวาผูใหญ.  
แตวารวมความแลว  ก็จะตองสอนเด็ก  ๆ  ทุกคนใหเขารูวา  ;  ชีวิตเปนที่รักของบุคคล 
ผูเปนเจาของ  ใหนึกถึงเขาถึงเรา  แลวก็ไมทําดีกวา. 
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พระพุทธเจาทานเปนอะไรตอผูที่พบตามถนนหนทาง ๔๐๙

เรื่องที่  ๕  วา  เด็ก  ๆ   ที่ยังชอบกินขนมนี้  เขาชอบพระมหากัสสป  เพราะวา 
ทานเปนคนปอน  ทานเปนคนเจียม  ทานเปนคนเยือกเย็น.  สัญชาตญาณของเด็ก  ๆ 
ทําใหเด็ก  ๆ  รูสึกรักษาภิกษุองคนี้  ;  แลวก็ชวนกันใหแตภิกษุองคนี้  ไมใชเปนญาติ 
หรือวาเปนคนรูจักคุนเคยเปนพิเศษ.  มันเปนผลของกรรม  มันเปนผลของการ 
ประพฤติธรรม  ที่แสดงอยูที่นั่นเวลานั้น  ที่ปุคคลิกภาพของทานั้น. 

 
นี่พระพุทธจริยา  ที่ทรงแสดงใหเราเห็นวา  ทานทรงประพฤติกระทําอยางไร 

ตอผูที่พบเห็นตามถนนหนทาง. 
 
ทีนี้เร่ืองที่  ๖  วาในบางที่บางแหง  มีอะไรเหลวแหลกมา  คนเขาก็ไมอยากให

พระพุทธเจาทานไปเห็น  ก็หามเสีย  ;  เราจึงไดฟงเรื่องนี้นอยเรื่อง. 
 
เอาละ  เปนอันวาพอกันที  สําหรับพุทธจริยาที่ทรงแสดงตอบุคคลที่พบกัน 

ตามถนนหนทาง  เปนการกลาวถึงพระพุทธจริยาในตอนที่  ๑๒.  ยังมีตอนทาย 
ตอนเดียว  คือตอนที่  ๑๓  ก็จะจบเรื่องพุทธจริยา  จะวากันดวยเรื่องใหมตอไปอีก. 

 
ทีนี้  ก็เปนเวลาสมควรแลว  สําหรับการบรรยาย  จะไดเปนโอกาสใหพระภิกษุ

ทั้งหลาย  สวดคณสาธยายโถมนาการคาถาเปนลําดับไป. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๓ 
 

ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา 
 

  -๑๓- 
 
เสารที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๑๕ 
 
ทานสาธุชน  ผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
 

การบรรยายเรื ่องพุทธจริยา  
ไดเปนมาจนถึงครั้งสุดทายในวันนี้  นับ 
ไดวาเปนครั้งที่  ๑๓.  ในการบรรยายที่ 
แลวมา ๑๒  ครั้งลวนแตเปนการบรรยาย 
ที่ แสดงให เห็ นว า   พระพุทธองค ทรง 
ประพฤติพุทธจริยาแกส ัตวเหลาไหน 
อยางไรบาง.  ในครั้งแรกไดพูดกันถึง 
พระพุทธจริยา  ในหัวขอวา  ทานเปน 
อะไรกับพวกเราทั่ว ๆ ไป  ถึง  ๒  ครั้ง 
ตอมาไดบรรยายถึง  ลักษณะที่วา  ทาน 
เปนอะไรของทานเอง  ตอพระองค 

 
 
 

๔๑๐  
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ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา ๔๑๑

ทานเองถึง ๒  ครั้ง  ตอมาไดบรรยายในหัวขอวา  ทานเปนอะไรตอเจาลัทธิอื่น ๆ  
ซึ่งเปนคูแขงขันตอพระองค  ณ  ที่นั้น ๆ  นี้ก็  ๒  ครั้ง.  และไดบรรยายในหัวขอวา  ทาน 
เปนอะไรตอสาวกของเดียรถีย  คือเจาลัทธิอื่น.  ครั้งตอมาวา  ทานเปนอะไรตอสิ่ง 
ที่มีชีวิตทั ้งปวง  นับตั ้งแตพืชพันธุ ธ ัญญาหาร  สัตวเดรัจฉาน  กระทั ่งถึงคนเรา.  
ในครั้งที่  ๙  ไดบรรยายในหัวขอวา  ทานเปนอะไรในทุกแงทุกมุม  ในพุทธจริยาของ 
ทานเอง.  ในครั้งที่  ๑๐  วา  ทานเปนอะไรตอสามัญสัตว  คือคนธรรมดา  ที่ยังมี 
ความรูสึกวาเปนตัวเปนตนอยู.  ครั้งที่  ๑๑  ทานเปนอะไรตอพระประยูรญาติของทาน.  
ครั้งที่  ๑๒  วา  ทานเปนอะไรตอบุคคลที่ไดพบตามถนนหนทาง.  สวนในครั้งที่  ๑๓  นี้ 
จะไดบรรยายในหัวขอวา  ที่แทนั้นทานมิไดเปนอะไรเลย. 

 
ในการบรรยายครั้งที่ตน ๆ  มานั้น  ลวนแตเปนการบรรยายใหเห็นวาทานเปน 

อยางนั้น  ทานเปนอยางนี้  โดยอาศัยหลักที่วา  ทานทําอะไรแกใครอยางไร ;  เมื่อทาน 
ทําอะไรแกใคร  อยางไรแลว  เราก็ถือวาทานเปนอะไรตอบุคคลน้ัน ๆ  ดังนั้นจึงเปน 
ไดมาก :  เปนกับสัตวทั้งปวง,  เปนกับพระองคทานเอง,  เปนกับคูปรปกษของทาน,  
เปนกับสาวกหรือเปนกับคนที่เปนคูปรปกษของทาน,  เปนตอสิ่งที่มีชีวิต  แมตนหญา 
ตนบอน  ตนไม  มด  แมลง  เหลานี ้  กระทั ่งวา  ประพฤติอะไรตอพระญาติของ 
พระองคเปนพิเศษ  และประพฤติตอผูที่พระองคไดพบตามถนนหนทาง.  ทั้งหมดนี ้
แสดงไปในทํานองวาทานไดกระทําสิ่งซึ่งทุกคนมองเห็นวาเปนประโยชน ;  และทุกคน 
จะมองเห็นวา  ทานทําไปดวยพระกรุณาคุณ  ปญญาคุณ  คือวิสุทธิคุณเปนหลัก. 

 
 
เมื่อเรามองกันดวยความรูสึกตามสามัญปกติแลว  เราก็จะรูสึกวา  ทานเปน 

อยางนั้นทานเปนอยางนี้  ตอบุคคลนั้นตอบุคคลนี้,  และแมทานเอง  ทานก็ยังตรัสวา 
ทานเปนนั่นเปนนี่. 
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พุทธจริยา  ตอนที่  ๑๓ ๔๑๒

ทีนี้เราจะมาดูกันใหม  ในลักษณะที่จริงกวานั้น  ถูกตองกวานั้น  ก็คือ 
ในลักษณะที่วาทานมิไดเปนอะไร.  ที่วาทานเปนอะไรตอทานเองนั้น  ตัวอยางเชน 
คําพูดที่งาย ๆ  วา :  เราตถาคตเกิดขึ้นในโลก  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  แสดงธรรม 
เพื่อประโยชนแกโลก,  นี้เรียกวาทานตรัสเอง  ทานเลาเอง  ทานตรัสออกมาเองวา  ทาน 
เปนอะไร  อยางนี้ก็มีมาก  ที่ทานตรัสของทานเองวา  ทานเปนอะไร. 

 
  พวกเรา  เมื่อไดฟงไดเห็น  ไดทราบ  ก็เลยมีความรูสึกวา  ทานเปน 

อะไรแกพวกเราขึ้นมา  ตามนั้น  เราจึงเห็นอยางมากมายวา  ทานเปนพระพุทธเจาบาง,  
ทานเปนผูชวยเหลือบาง,  ทานเปนผูทรมานเดียรถียบาง  จนนับไมไหวเหมือนกัน 
เรียกวา  เรารูสึกวา  ทานเปนอะไร ๆ  เปนแกใคร  เปนตอใคร. 

 
พระพุทธเจา  มิไดทรงเปนอะไรเลย 

 
สวนในวันนี้  จะพูดเปนครั้งสุดทายของการบรรยายชุดนี้วา  ถากลาวกัน 

โดยที่แทแลว  ทานมิไดเปนอะไรเลย ;  คลาย ๆ กับวาเราพูดกันอยางเปนบา 
เปนหลังวา  ทานเปนนั่นเปนนี่  ตอคนนั้นตอคนนี้  แตแลวในที่แทนั้น  ทานมิไดเปน 
อะไรเลย.  เมื่อมิไดเปนอะไรเลย  ก็หมายความวา  มิไดเปนแกใคร  หรือแกบุคคลใด 
หรือเพื่อบุคคลใดเลย ;  เราเองตางหาก  มีความรูสึกยังเปนนั่นเปนนี่อยู  แลวก็ 
เลยอยากจะใหพระพุทธเจาทานเปนนั่นเปนนี่  ตามที่เราอยากจะใหเปน.  เราเองมัน 
เปนเสียเรื่อย  มันมีปญหาเรื่อย.  แลวตองการใหพระพุทธเจาทานไดเปนอะไรสักอยาง 
หนึ่งซึ่งจะชวยแกปญหาของเรา,  ฉะนั้นที่แทเปนเรื่องของลําพังคนเดียวเทานั้น 
แลวก็ยังอยากจะใหพระพุทธเจา  ทานเปนนั่น  เปนนี่  เปนโนน  มากมายเสียแลว. 

 
เมื่อดูกันไปทั้งหมดทุกคน  ทั้งมนุษย  ทั้งเทวดา  ทั้งสัตวเดรัจฉาน  ก็ยิ่งมี 

ปญหามากกวานั้นมาก  เลยอยากจะใหพระพุทธเจาเปนนั่นเปนนี่  ตามที่เราจะมอง 
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ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา ๔๑๓

เห็นได.  นี้เราก็มองดวยสายตาของบุคคลที่มีความยึดมั่นถือมั่น :  มีเราเปนเรา,  
มีพระพุทธเจาเปนพระพุทธเจา,  มีคนเหลาอื่นเปนพวกอื่น ;  ก็เลยดูวา  มีเรื่องมาก 
มีการเปนนั่นเปนนี่  ดวยตัณหา  อุปาทาน  ดวยความยึดมั่นถือมั่น. 

 
ครั้งแรก  พอไดฟงอยางนี้  ก็ดูวาจริงแลวก็เห็นจริงดวย  วาทานเปนอยางนั้น 

อยางนี้จริง ๆ.  แตพอมาดูใหดีอีกทีหนึ่ง  คือใหถูกตามที่เปนจริง  อยากลาวตู 
พระพุทธเจากันแลว  เรื่องมันก็กลายเปนวา  โดยที่แทนั้น  ทานมิไดเปนอะไรเลย.  
คําบรรยาย  ๑๒  ครั้งที่แลวมาแสดงชัดอยูแลว ;  คงจะเปนการลําบากบางสําหรับบุคคล 
บางคน  ที่เพิ่งจะฟงครั้งนี้เปนครั้งแรก  คงจะไมเขาใจ.  แตก็อาจจะรวบรัดขอความ 
ทั้งหลายมา  ใหเขาใจโดยหลักใหญ ๆ วา :  ความรูสึกวาเปนอะไร  เปนนั่นเปนนี่ 
นั้นเปนความรูสึกขอบุคคลที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่น,  แลวก็มองดูดวยสายตาของ 
ความยึดมั่นถือมั่น  เพงเล็งแตประโยชนที่ตัวจะได,  ประโยชนนั่นเองทําใหเกิด 
ความรูสึกเปนตัวเปนตน  เปนสัตว  เปนบุคคลขึ้นมา.  ครั้นเปนสัตว  เปนบุคคล 
ขึ้นมาแลว  มันก็ตองเปนเราเปนเขา  เปนคนละฝาย,  แลวก็ยังตองมีฝายอื่นอีก,  และ 
มีพระพุทธเจาเปนฝายที่พิเศษที่สุด  คือวาอยูเหนือใคร ๆ  ทุกฝาย.  แตแลวเราก็ยัง 
อยากจะใหพระพุทธเจามาอยูกับเรา,  หรือมาเปนฝายเรา ;  กระทั่งเราเรียกเรา  วาเปน 
พุทธบริษัทของพระผูมีพระภาคเจา,  หรือวา  เราเปนภิกษุสามเณร  เปนอุบาสก  เปน 
อุบาสิกาของพระผูมีพระภาคเจา. 

 
อยางนี้แปลวาเปนความรูสึกตามธรรมดาสามัญ  ที่มีตัณหา  อุปาทาน,  สําหรับ 

บุคคลที่ยังมีตัณหา  อุปาทาน ;  คือบุคคลธรรมดาสามัญนั่นเอง.  เขาพูดไปตาม 
ความรูสึกของบุคคลผูยังมีตัณหา  อุปาทาน  มีความยึดมั่นถือมั่น  มีเรามีเขา ;  แลว 
คําพูดนี้ก็มาจากบุคคลท่ีมีตัณหา  อุปาทาน,  เลยเกิดเปนคําพูดขึ้นประเภทหนึ่งในโลกนี ้
เพราะวาในโลกนี้มันเต็มไปดวยบุคคลที่มีตัณหา  อุปาทาน. 
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นี่แหละ  จะตองระวังใหดี ;  ถาเราไมเขาใจเรื่องนี้แลว  เราก็จะเขาใจไปวา 
คําพูดที่พูดกันอยูตามธรรมดาสามัญในโลกนั้น  เปนคําพูดที่ถูกแลว,  เปนคําพูดที่จริง 
แลว,  เปนคําพูดที่ถือเอาเปนหลักได.  ถาใครมีความเขาใจอยางนี้  ก็ควรจะทําความ 
เขาใจเสียใหม  วานั่นเปนเพียงคําพูดตามประสาของชาวบาน  ของปุถุชน  คือของคน 
ที่ยังมี  ตัณหา  อุปาทาน  เทานั้นเอง.  ถาเปนจริง  และถูก ;  มันก็จริง  ก็ถูกแต 
สําหรับบุคคลนั้น  หรือฝายนั้น  เทานั้น ;  หาไดจริง  หรือถูกสําหรับบุคคลผูหลุดพน 
จากกิเลส  ตัณหา  อุปาทานไม.  ดังนั้น  คําพูดของชาวบาน  จึงมีอยูอยางหนึ่งและ 
มีความหมายตรงตามคําที่พูด.  สวนคําพูดสําหรับพระอริยเจา  โดยเฉพาะพระอรหันต 
ผูหลุดพนแลวนั้น  ก็มีอยูอยางหนึ่ง  แตวาเอามาพูดแลวใคร ๆ ไมรูเร่ือง ;  ฉะนั้น 
พระพุทธเจาทานก็ตองตรัสตามคําธรรมดาที่คนชาวบานเขาพูดกัน  แตทานมิไดถือเอา 
ความหมายนั้น  ตรงตามที่ชาวบานเขาพูดกัน.  ความยุงยากลําบากมันอยูที่ตรงนี้  ที่วา 
เราพูดดวยถอยคํา  หรือภาษาเดียวกัน ;  แตคนหนึ่งพวกหนึ่งนั้น  มีความหมายตามนั้น 
ยึดมั่นถือมั่น  เต็มที่ตามนั้น ;  แตอีกพวกหนึ่งมีความหมายเปนอยางอื่น  คือไม 
ยึดมั่นถือมั่นเลย. 

 
ยกตัวอยาง  เชน  เมื่อพระพุทธเจา  ทานตรัสวา :  “เราตถาคต  บังเกิด 

ขึ้นในโลก  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา”,  อยางนี้  คนที่ยังเปนปุถุชน  ก็ฟง 
ออกไปในลักษณะที ่ว าพระพุทธเจาเปนตัวเปนตน  เกิดขึ ้นมาในโลกเพื ่อชวย 
สัตวโลก.  แตในหัวใจของพระพุทธเจา  หรือในความรูสึกของพระพุทธเจานั้น 
หาเปนอยางนั้นไม ;  เพราะวาพระพุทธเจา  เปนผูที่หมดอวิชชา  ซึ่งทําใหไมมี 
ตัณหา  ไมมีอุปาทาน ;  ไมมีความรูสึกวาเรา  ไมมีความรูสึกวาเรา  หรือวา 
เปนของเรา.  แตพระโอษฐ  หรือปากของทานก็พูดออกไปวา  เราตถาคต  เกิดขึ้น 
ในโลก  เพ่ือประโยชนแกโลก  อยางนี้  แตในใจของทานไมเปนอยางนั้น. 
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ตัวอยางนี้  เปนตัวอยางที่สําคัญมาก  ที่ทานทั้งหลายจะตองสังเกตใหเขาใจ,  
และมองเห็นในขอเท็จจริงหลาย ๆ  อยางที่เนื่องกันอยูกับขอเท็จจริงอันนี้ :  คือทาน 
ไมมีความยึดถือวาทานเปนอะไร  แตเมื่อตองพูดกับคนที่ยังมีความยืดถือ  ทานก็ 
ตองพูดเหมือนกับวาทานมีความยืดถือ.  ชาวบานทั่วไป  เขาพูดกันอยู  ดวยถอยคํา 
ของชาวบานสามัญธรรมดา ;  ทานก็ตองพูดดวยคําพูดนั้น ๆ  แตใจไมยึดถือ.  ชาวบาน 
พูดอยางไรใจยึดถืออยางนั้น  พระพุทธเจาตรัสดวยถอยคําเหลานั้นอยางไร  แตใจ 
ไมยึดถืออยางนั้น  นี้ก็มีหลักอยูในพระบาลี  ที่ทุกคนจะตองทราบ : 

 
มีพระบาลีวา :  อิมา  โข  จิตฺต  โลก  สมฺา  โลกนิรุตฺติโย  โลกโวหารา 

โลกปฺตฺติโย  -ดูกอนจิตตะ,  เหลานี้เปนโลกสมัญญา  เปนโลกนิรุตติ  เปน 
โลกโวหาร  เปนโลกบัญญัติ. 

 
เปนโลกสมัญญา  คือเปนคําที่ชาวบาน  ชาวโลก  เขารูกันอยางนั้น,  เปน 

โลกนิรุตติ  คือเปนคําที่ชาวบานเขาพูดกันอยู,  เปนโลกโวหารา  เปนคําพูดที่เปน 
โวหารของชาวโลก,  โลกบัญญัตติโย  คือเปนคําพูดที่เปนบัญญัติของชาวโลก,  ก็เลย 
ไดขึ้นมาเปน  ๔  อยางวา :-  โลกสมัญญา  ตามที่ชาวโลกเขารูกัน,  โลกนิรุตติ  ตามท่ี 
ชาวโลกเขาพูดกัน,  โลกโวหาร  ตามที่ชาวโลกเขาใชกันเปนโวหาร  เปนสํานวนสําหรับ 
พูด,  โลกบัญญัติ  ตามที่ชาวโลกเขาบัญญัติวาเปนอยางไร. 

 
เย  หิ  ตถาคโต  โวหรติ  อปรามสนฺโต  -ตถาคตก็พูดดวยการพูดเหลานั้น 

แตวามิไดยึดมั่นถือมั่นในความหมายนั้น.  ตถาคโต  โวหรติ  -แปลวา  ตถาคตก็ยอม 
กลาว  ยอมพูด  ยอมใชโวหารอันนั้น,  อปรามสนฺโต  แตไมเปนผูลูบคลําคือไมจับฉวย 
เอาซึ่งเนื้อความนั้น. 

 
นี้เปนคําที่พระพุทธเจาตรัสเอง.  แลวมีอยูมากมายในพระคัมภีรใน 

พระไตรปฎก  เขาใจวาหลายสิบแหง ;  แตไมใครมีคนสนใจ.  เมื่อพระพุทธเจาจะ 
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ตรัสกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งเปนคูสนทนา  ในเรื่องที่เกี่ยวกับอัตตา  อนัตตาแลว  
จะมีคําตรัสขอน้ีเสมอวา  โลกสมฺา  -ตามที่ชาวโลกรู,  โลกนิรุตฺติโย  -ตามท่ี 
ชาวโลกพูด,  โลกโวหารา  -ตามที่ชาวโลกเขาใชเปนโวหารพูด,  โลกปฺตฺติโย  
– ตามที่ชาวโลกเขาบัญญัติแตงตั้งคําพูดกันขึ้นมา ;  ตถาคตก็ตองพูดโดยวิธี  ๔  อยางนี้ 
ไมมีอยางอื่นจะพูดได  นี่แหละจึงไดตรัสเหมือนอยางที่ชาวบานพูด  โดยสมัญญาก็ดี 
โดยนิรุตติ  คือภาษาก็ดี  โดยโวหารก็ดี  โดยโลกบัญญัติก็ดี  ใชอยางชาวบาน  ชาวโลก 
ปุถุชนทั่วไป. 

 
แตที่ตรัสวา  อปรามสนฺโต  นั้น  คือจิตมิไดจับฉวยเอาความหมายอยาง 

เดียวกันกับที่ชาวบานเขาถือเอา ;  ทรงยืนยันวา  เปนสิ่งที่แนนอน  หรือเปนความ 
จําเปน  เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  ที่พระองคจะตองตรัสสนทนากับชาวโลกทั้งหลายโดย 
สิ่งทั้ง  ๔  นี้ ;  แตแลวในใจของพระองคนั้น  มิไดยึดถือความหมายเหมือนกับท่ีชาวโลก 
ทั้งหลายเขายึดถือกัน. 

 
ถาผูใดเขาใจขอความนี้  ก็นับวาเขาใจเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับ 

พระพุทธเจา  คือ  วา  เปนเรื่องที่พระพุทธองคจําเปนที่จะตองพูดภาษาชาวบาน 
แตวาความหมายในใจนั้นไมมีความหมายอยางชาวบาน ;  ถึงแมพระอรหันตองค 
อื่น ๆ ก็เหมือนกัน  ตองพูดกันดวยภาษาชาวบาน  แตในใจไมไดมีความหมายอยางเดียว 
กับท่ีชาวบานเขามี.  เชนเมื่อพูดวาเรา  ชาวบานเขาก็มีความหมายเปนตัวเราเปนตัวกู ;  
แตพระอรหันตพูดวาเรานั้น  พูดตามภาษาชาวบาน  พูดคลอยไปตามโวหาร  ตามบัญญัติ 
ตามสมมตของชาวบาน ;  ในใจไมมีความยึดมั่นวาตัวกู.  เพราะวากิเลสที่เปนเหตุ 
ทําใหเกิดความรูสึกวาตัวกูนั้น  มันถูกถอนราก  ทําลายรากเหงาสิ้นเชิงแลว,  
ไมมีอวิชชา  แลวก็ไมมีตัณหา  ไมมีอุปาทาน ;  ฉะนั้นความรูสึกที่เกิดขึ้นมาวา 
“ตัวกู”  เหมือนอยางที่คนทั้งหลายเขาเกิดกันนั้น  มันเกิดไมได  ในจิตใจของพระอรหันต 
ทั้งหลาย ;  แตปากของทาน  ก็ตองพูดวา  ตัวฉัน  หรือตัวกู  เพราะตองพูดกับชาวบาน. 
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หรือ  บางทีก็ตองพูดวา  “ของฉัน”  เพราะมันมีเหตุ  มีเร่ือง  มีอะไรที่จะ 
ตองพูดออกไปวา  “ของฉัน”  ก็ตองพูดอยางนั้น ;  แตในใจมิไดมีความรูสึก  ที่เปน 
อุปาทานยึดมั่นวาของฉัน.  พระอรหันตทั้งหลายก็เปนอยางนี้,  แตวาพระอรหันต  
ไมมีเรื่องราวที่จะตองมากลาวอธิบายเรื่องนี้  เพราะมีหนาที่พูดนอย.  สวนพระพุทธเจา 
นั้นตองตรัส  ตองพูด  ตองอะไรกับคนที่มาไตถามอยูเสมอตลอดเวลา  แลวเขาก็ถามดวย 
โวหารของชาวบานธรรมดา ;  ทานก็ตองตอบดวยโวหารสมมตของชาวบานธรรมดา 
แตพอจะไมใหเขาใจผิด ;  ในตอนทายทานก็จะตรัสปรับความเขาใจ  ปองกันความ 
เขาใจผิด  อยางนี้เสมอ. 

 
เชนตัวอยางในที่นี้   ไดตรัสเรื่องอัตตา   เรื่องตัวตน   วาอัตตาหยาบ ,  

อัตตาที่สําเร็จมาแตใจ,  อัตตาที่ไมมีรูป.  นี่พระพุทธเจาตรัสท้ังนั้น :  ตรัสวามีอัตตา 
อยางนี้ ๆ   ตามที่เขาพูดกัน  แลววา  ทําไมจึงเกิดอัตตาชนิดนั้น ๆ  ขึ้นมาในจิตในใจของคน. 

 
เมื ่อตร ัสก ับคนที ่ชื ่อ   จิตตะ   หัตถิสาร ีบ ุตร   คนนี ้จบเรื ่องแล ว   ก็ตร ัส 

ขอความอยางที่เอามากลาวใหฟงวา :  อิมา  โข  จิตฺต  โลกสมฺา  โลกนิรุตฺติโย 
โลกโวหารา   โลกปฺตฺต ิโย   -ดูก อนจิตตะคําทั ้งหลายเหล านี ้แล   มีอยู   คือ 
โ ลกสมฺา   โ ลกนิร ุต ฺต ิโ ย   โ ลกปฺตฺต ิโ ย   เ ย   หิ  ตถาค โต   โ วห รติ 
อปรามสนฺโต  -มันเปนคําที่ตถาคตยอมกลาว  แตไมมีความยืดถือ  ไมมีความยึดมั่น 
ในการกลาวนั้น ๆ. 

 
นี้เปนขอเท็จจริง  ที่ไดเปนไปจริงในเมื่อพระพุทธเจาทานตรัส ;  และ 

พระพุทธเจาทานก็ทรงเกรงไปวา  มันจะปนกันยุง ;  ทานจึงตรัสแยกกันเสียให 
เห็นชัด  วานี่เปนการกลาวตามสมมตของโลก  ฉันก็กลาวอยางภาษาโลก  แต 
ไมยึดมั่นถือมั่น. 
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ทีนี้มันลําบากอยูที่พวกเราทุกคนนี้  ฟงไมศัพทจับไปกระเดียด  หรืออะไร 
ทํานองนั้น.  เมื่อพระพุทธเจาทาน  ตรัสอยางภาษาโลกอยางไร  เราก็ยึดมั่นถือ 
มั่นเอาวา  พระพุทธเจาทานมีจิตใจอยางนั้น ;  แตก็ไมใครไดฟงคํานี้,  ประโยคที่วา 
 “ตถาคตไมยึดมั่นถือมั่นตามถอยคําที่กลาวตามสมมตของโลก”  นี่เราไมใครไดยิน 
คํานี้,  หรือวาไดยินเราก็อาจจะไมเขาใจ ;  ฉะนั้น  เราก็เลยถือเอาวา  เราเปนอยางไร 
พระพุทธเจาก็เปนอยางนั้น. 

 
ในเมื่อเราพูดวาตัวเรา  วาของเรา  วาอะไรของเรา ;  พอพระพุทธเจา 

ทานตรัสวา  “ตถาคต”  หรือ  “ของตถาคต” ;  ก็ถือวามีความหมายเหมือนกัน.  นี้คือ 
ความคิดที่ตูพระพุทธเจา,  เปนการพูดที่ตูพระพุทธเจา  ดวยเรื่องอันไมเปนจริง.  
เรื่องที่เปนจริงนั้น  พระพุทธเจาทานตรัสตามภาษาชาวบาน  แตในใจไมมีความ  
รูสึก  หรือวา  ยึดถืออยางชาวบาน ;  สวนชาวบานนั้น  พูดออกไปอยางไร  ก็มี 
ความยึดถืออยางนั้น. 

 
นี่เปนขอที่ตองทําความเขาใจกันในเบื้องตนกอน.  ทานทั้งหลายจึงจะ 

ฟงคําอธิบายตอไปไดถูกตองวาทานเปนอยางนั้น  ทานเปนอยางนี้  ทานเปนอยางโนน 
แกคนนั้น  แกคนนี้  แกคนโนน ;  แตแลวในที่สุด  หรือโดยแทจริงนั้น  ทานมิได 
เปนอะไรเลย ;  ทั้งที่ทานมิไดมีจิตใจรูสึกสําคัญมั่นหมาย  รูสึกวาเปนอะไรเลย 
แกใครนั่นแหละ ;  ทานกลับทําประโยชนใหแกคนทุกคน  และทุกชนิด  และ 
ถึงที่สุดดวย. 

 
นี่เปนเรื่องที่เขาใจไดยากยิ่งขึ้นไปอีก  วาในใจของทานมิไดมีความสําคัญ 

มั่นหมายวาทานเปนอะไร  โดยความยึดมั่นถือมั่นไมไดเปนอะไร :  เชนวาทานไมได 
ยึดมั่นถือมั่นวาเรา  พวกเรา  นี่เปนสาวกของทาน  ทานไมไดยึดมั่นอยางนั้น ;  แต 
ปากทานก็ตองตรัสวา :  พุทธบริษัททั้งหลายของเรา  หรือของตถาคต.  สวนใจ 
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ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา ๔๑๙

ของทาน  มิไดมีความยึดมั่นถือมั่นวา  พุทธบริษัททั้งหลาย  เปนบริษัทของตถาคต,  
ไมไดยึดมั่นเหมือนกับท่ีเรายึดมั่นอะไร  ๆ ที่เปนของเรา ;  แตทานใชคําพูดอยางเดียวกัน. 

 
เพราะเหตุที่ทานไมไดยึดมั่นนั่นแหละ  เปนเหตุที่ทําใหมีความบริสุทธิ์ 

ขึ้นมาในจิตใจของทาน.  หรือวามีความเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์อยูในจิตใจของทาน ;  
และเมื่อไมมีตัณหาอุปาทาน  มาเกี่ยวของ  จิตใจของทานก็บริสุทธิ์ดวย,  มีปญญา 
ดวย.  นี้ทานก็ทําไปตามอํานาจของความบริสุทธิ์  หรือตามอํานาจของสติปญญาที่บริสุทธิ์ ;  
ดังนั้น  ทานจึงทําประโยชนไดใหแกบุคคลทุกคน  และบุคคลทุกชนิด  เหมือนกับใน 
ตัวอยางของการบรรยายครั้งกอน ๆ ที่แลวมา  วาทานมีความรูสึกในพระทัยเหมือนกัน 
กับท่ีทานรูสึกในพระราหุล  หรือวารูสึกในพระเทวทัต  หรือวามีความรูสึกในชางนาฬาคีรี 
อยางนี้เปนตน. 

 
พระราหุลน้ัน  เปนพระโอรสของทาน,  พระเทวทัตนั้น  เปนขาศึกศัตร ู

ตัวรายกาจของทาน,  สวนชางนาฬาคีรีนั้น  คือชางที่เขามอมใหเมา  แลวปลอยมา 
ทํารายทาน.  ในสิ่งทั้งสามนี้  ทั้งสัตวทั้งบุคคลทั้งสามนี้,  ทานมีน้ําใจเสมอกัน  ไมได 
รักใคร  เกลียดใคร  หรือกลัวใคร  หรือเขาขางใคร. 

 
ถาเราเขาใจความขอน้ีได  เราก็จะเขาใจได  วา  ไมตองมีความยึดมั่นถือมั่น 

นั่นแหละกลับจะทําอะไรไดดีกวา  ไดเปนประโยชนกวา  หรือสูงสุดกวา.  เพราะวา 
ใจของทานไมมีความยึดมั่นถือมั่น ;  สวนใจของเรานี้  ไปคิดวาพระราหุลเปนลูกที่รัก 
ของทาน  เราก็เอาใจของเราเขาไปใส  คือวาเรารักลูกของเราอยางไร  พระพุทธเจาก็คง 
จะรักลูกของทานอยางนั้น,  นี่เรามันหลับตา  และวาเอาเอง.  หรือวาพระเทวทัต 
เปนศัตรู  คอยทําลายลางชีวิตของพระองคอยูตลอดเวลา,  เปนคนที่ใคร ๆ  ก็เกลียดกัน 
ทั้งบานทั้งเมือง,  ก็เลยคิดวา  พระพุทธเจาก็คงจะเกลียดพระเทวทัต  อยางเดียวกับ 
ที่คนทั้งเมืองเขาเกลียด. 
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นี่ถาไมสนใจทําความเขาใจกับเรื่องอยางนี้แลว  ก็จะไมเขาใจขอท่ีวา  โดย 
แทแลวพระพุทธเจาทานมิไดเปนอะไรเลย.  พระพุทธเจามิไดเปนบิดาที่รักของพระราหุล,  
หรือพระราหุลมิไดเปนลูกที่รักของทาน ;  หรือวาพระพุทธเจาก็มิไดเปนขาศึกตอพระ- 
เทวทัต,  หรือพระเทวทัตก็มิไดเปนขาศึกของทาน,  มิไดมีความรูสึกทํานองนี้ทั้งนั้น 

 
นี่คือเคาเง่ือนของความหมายที่จะพูดวา  โดยที่แทนั้น  ทานมิไดเปน 

อะไรเลย. 
 

พระพุทธเจา  ตรัสอยางชาวบาน  แตมีพระทัยตามแบบของทาน 
 
สําหรับเรื่องนี้  ก็อยากจะพูดใหทานทั้งหลาย  จําไวงาย ๆ  ลืมยากหรือลืมไมได 

คือจะพูดวา  พระพุทธเจาทานเปนคน  “ปากอยาง  ใจอยาง”.  พอเอยขึ้นมา 
อยางนี้  บางคนก็จะนึกวา  พูดอยางนี้เปนการพูดอยางลบหลูดูถูก  จวงจาบพระพุทธเจา 
แลว.  แตที่จริงนั้นเปนเรื่องจริง  พระพุทธเจาทานเปนคน  “ปากอยาง  ใจอยาง”  
ตามแบบของทาน  ไมใชตามแบของพวกเรา. 

 
 
ถาปากอยางใจอยางตามแบบของคนทั่วไปแลว  มันใชไมได  มัน 

เปนเรื่องผิด  เรื่องเลว  เรื่องชั่ว  เรื่องบาป.  แตถาเปนคนปากอยางใจอยาง 
ตามแบบของพระพุทธเจาแลว  ยิ่งดี  ยิ่งประเสริฐ  ยิ่งวิเศษ  ไมมีความทุกข,  
คือพระพุทธเจาทานตรัสวา  “เรา”  แตในใจของทาน  ไมมีเรา ;  พระพุทธเจา 
ตรัสวา  “ของเรา”  แตในใจของทานไมมีของเรา ;  เพราะทานไมมีความรูสึกวา 
เปนอะไร.  ที่วาเปนเราหรือเปนของเรานั้นมันไมมี ;  เพราะเปน  อปรามสนฺโต  
ไมลูบคลํา  จับฉวยเอาความหมายแหงถอยคําที่พูดอยูตามโลกสมัญญา  ตามโลกนิรุตต ิ
ตามโลกโวหาร  ตามโลกบัญญัติ. 
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ปากของทานตรัสไปตามโลกโวหาร  โลกสมมต  โลกบัญญัติ  แตใจของ 
ทานไมเปนอยางนั้น ;  เมื่อเปนอยางนี้แลว  จะไมเรียกวาทานเปนคนปากอยางใจอยาง 
แลวจะเรียกวาอะไร .  ทานเปนคนปากอยางไปตามแบของทาน :  ทาน 
ไมเปนอะไร  มิไดเปนอะไร  มิไดยึดถืออะไร ;  แตปากทานก็ยังพูดอยางเดียวกับคน 
ยึดถือ,  พูดอยางเดียวกับชาวบานทั่วไปที่พูดออกไปดวยความยึดถือ. 

 
นี้มันเปนความจําเปนที่จะตองเปนอยางนี้ ;  เปนสิ่งที่ไมมีใครจะชวยได ;  

คือพระพุทธเจาจะตองตรัสชนิดปากอยางใจอยาง  อยางนี้เสมอ.  พระอรหันตก็ตอง 
พูดปากอยางใจอยางอยางนี้เสมอ  เพราะใจปราศจากตัณหา  อุปาทาน  ไมมีความ 
รูสึกวาตัวตนวาของตน ;  แตปากยังตองพูดวาตัวตน  วาของตน  แกคนทั้งปวง 
อยูเรื่อย.  ฉะนั้นถาใครเปนคนปากอยางใจอยาง  อยางนี้ได  คนนั้นก็ไมมีความทุกขเลย 
และมิไดเปนอะไรดวย ;  แตถาเปนคนปากอยางใจอยาง  ตามแบบของคนที่มีกิเลส 
ตัณหา  แลวยอมเปนคนคดโกง  เปนคนเลว  ใชไมได. 

 
ขอใหเขาใจวา  แมแตคําพูดที่พูดวาปากอยางใจอยาง  นี้ก็ยังมีสองอยาง :  

อยางหนึ่งเลวที่สุด  อีกอยางหนึ่งดีที่สุด.  ใครมีปากอยางใจอยางแลว  ก็จะไมมี 
ความทุกขเลย.  อาตมาจึงเอามาพูดใหฟง,  แลวเอามาสอนดวย  วาจงเปนคนปากอยาง 
ใจอยาง  เขียนเปนคํากลอนแจกทีแรก  มีคนสั่นหัว  ไมเอา.  เขียนคํากลอนทีแรก 
ก็เขียนวา :- 

 
มีปากอยางใจอยางหนทางสุข ไมมีทุกขเพราะยึดมั่นฉันแถลง 
วาเปนคําพระพุทธองคทรงแสดง อยาระแวงวาฉันหลอกยอกยอนเลย 
ไมยึดมั่นสิ่งใดใดดวยใจตู วา  “ตัวกูของกู”  อยูเฉยเฉย 
ปากพูดวา  “ตัวกู”  อยูตามเคย ใจอยาเปนเชนปากเอยเหวยพวกเรา. 
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นี้คือพวกเราพูดวาตัวฉัน  วาของฉัน  วาตัวกู  วาของกู  ไปตามเคยก็ได ;  
แตใจอยาเปนอยางนั้น ;  ถาวาทําไดอยางนี้แลวก็ไมมีความทุกข ;  ที่วาปากอยาง 
ใจอยางนี้  คือหนทางที่จะมีความสุข.ถาปากพูดวา  ฉัน  หรือ  กู  แลวใจเปนอยางนั้นดวย 
จะมีความทุกข,  มีความทุกขที่นั่น  เดี๋ยวนั้น. 

 
ปากพูดวาตัวกู-วาของกู,  ใจก็วาเปนตัวกู-ของกู ;  มันก็มีความทุกข 

เหมือนกับไฟเผาอยูในจิตใจ  ตกนรกทั้งเปนอยูที่นั่น ;  แลวยังจะถูกลิงดาดวย 
ถูกลิงลางหูใสหนาดวย  วาเงินของกู  ทองของกู  ลูกของกู  เมียของกู  อะไรของกูอยู 
ทั้งวัน ๆ  ไมมีอะไรนอกไปกวานั้น ;  ก็หมายความวามันเปนทุกขตลอดเวลา.  มันนา 
เกลียดนาชังตลอดเวลา  เพราะปากกับใจตรงกันที่วา  ปากพูดวาของกู  ใจก็ของกู. 

 
ทีนี้  หัดเปนเสียคนละอยาง  ปากวาของกู  ของฉัน,  บานเรือนของฉัน 

เกียรติยศของฉัน  อะไรของฉัน,  แตใจอยาเปน ;  ลองดูซิ  ก็ไมมีความทุกข.  
ปากก็พูดไปตามที่ชาวโลกเขาพูดกัน  เปนทางการ  เปนทางราชการอะไร  ก็พูดกันไป 
ตามเรื่อง ;  แตใจอยาเปน.  นี่เรียกวาปากอยางใจอยางตามแบบของพระ- 
พุทธเจา. 

 
ทีนี้  เมื่อเราเขาใจวา  พระพุทธเจาทานตองตรัสดวยคําพูดของชาวบาน 

ชาวโลก ;  แตวาใจของทานมิไดลูบคลําซึ่งความหมายอยางเดียวกันกับชาวโลก ;  เราก็ 
รูวาโดยที่แทนั้นจิตใจของทาน  ทานไมไดเปนอะไรเลย.  นี่ฟงยากอยูหนอยวา 
ทานมิไดเปนอะไรเลย. 

 
เมื่อปากทานตรัสวา  “เราเปนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  เกิดขึ้น 

ในโลกเพื่อประโยชนแกโลก” ;  นี่ปากทานวา  แตใจของทานมิไดเปนอยางนั้น. 
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บางคนจะเถียงวา  แลวทานจะรูไดอยางไรวา  พระพุทธเจามีใจอยางนั้น ;  นั่นแหละ 
คนที่ถามอยางนั้นแหละ  คือคนที่ไมรูอะไรเลย. 

 
โดยเหตุที่เราไดศึกษามาตลอดเวลา  และมีคําตรัสของพระพุทธเจาเอง 

ยืนยันอยูดวยเหมือนกัน  วาใจของทานมิไดเปนอยางนั้น ;  ถาเราศึกษาขอความสําคัญที่ 
เปนหัวใจของพุทธศาสนาในพระไตรปฎก  เราก็จะพบเรื่องพระพุทธเจาเปนผูไมมีอวิชชา 
ตัณหาอุปาทาน  ไมมีความสําคัญวาตัวตน  วาของตน ;  และในที่นี้พระพุทธเจาทาน 
ก็ตรัสอยูอยางนี้  ยืนยันอยูอยางนี้วาเขาพูดกันโดยโลกสมัญญา  โดยโลกนิรุตติ  โดย 
โวหารโดยโลกบัญญัติ  ตถาคตก็พูดกะเขาเหมือนกัน  แตใจไมถือเอาความหมาย 
อยางนั้น. 

 
เปนอันวา  ในใจของทาน  มิไดมีความรูสึกวาเปนอะไร  เหมือนกับท่ีปาก 

ของทานตรัส  เราตองเขาใจความขอน้ี  จึงจะคอย ๆ  มองเห็นตอไปวา :  ที่จริงนั้น 
ทานมิไดเปนอะไรเลย,  มิไดเปนศาสดาของเรา,  หรือมิไดเปนอะไรของเรา,  มิได 
เปนอะไรแกใคร,  มิไดเปนที่ยึดถือผูกพันกับบุคคลผูใดในจิตใจเปนอยางนั้น ;  
แตทางภายนอกกลายเปนวาเหมือนกับคนธรรมดา :  ปากก็พูดอยางมีความผูกพัน,  
การประพฤติกระทําก็ทําอยางมีความผูกพัน. 

 
พระพุทธเจาตองทําประโยชนแกคนนั้น  ทําประโยชนแกคนนี้  แมแตทํา 

ประโยชนแกคนที่พบกลางถนน  อยางที่พูดกันวันกอน ;  แตจิตใจของทานไมมีความ 
ผูกพัน  ไมมีความยึดมั่น  วาเรากระทําแกเขา  หรือวากระทําอยางสําคัญมั่นหมายวา 
เราทําแกเขา.  ความรูสึกวาเราวาเขานั้นไมมีเหลือ ;  แตความรูสึกที่เปนปญญา 
เมตตา  กรุณานี้มันเต็มไปหมด  คือวาในใจน้ันเต็มไปหมดดวยความเมตตากรุณา 
และดวยสติปญญาเฉลียวฉลาดดวย  เพราะดวยอาศัยกําลังของเมตตากรุณา  กําลังของสติ 
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ปญญา  นี่แหละเปนเหตุใหพระพุทธเจา  หรือพระอรหันตทั้งหลาย  ทานทําอะไรแก 
คนอื่นราวกะวา  เปนคนมีความยึดมั่นถือมั่นวาเราวาเขา. 

 
นี่คือเรื่องที่ลึกและเขาใจยาก  วา  คนเรานี้ทําอะไรดวยตัณหา  อุปาทาน 

ดวยความยึดมั่นถือมั่นกันทั้งนั้นแหละ ;  เวนแตพระอรหันตเทานั้นที่จะไมทําดวย 
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน.  แลวทานทําดวยอะไร?  ทานก็ทําดวยสติปญญาที่บริสุทธิ์ 
หรือวากระทําแกผูอื่นก็ทําดวยเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์ ;  เพราะไมมีทุกข  ไมมีใคร 
เปนผูทุกข  พระพุทธเจาก็ไมมีความทุกข  แลวชวยผูอื่นใหพนทุกข  โดยที่ไมตองม ี
ตัวตน  โดยไมตองมีความสําคัญมั่นหมายยึดถือวาเปนตัวตน. 

 
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ยากที่สุด  ที่ยังกําลังเปนที่ไมเขาใจกันอยูเวลานี้  แมใน 

ประเทศไทย  ที่คุยโตวาเปนประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเจริญที่สุด.  คุยโตลม ๆ  
แลง ๆ  ทั้งนั้น ;  คือไมรูวาพระพุทธศาสนานั้นเปนอยางไร  ในชั้นนี้  ในชั้นที่ 
เกี่ยวกับเรื่องไมมีตัวตนนี้ ;  เพราะวาถามีความรูสกวาเปนตัวเปนตนโดยแทจริง 
ยึดมั่นถือมั่นแลว  ก็จะตองเปนทุกข. 

 
ทีนี้เราไมอยากจะเปนทุกข  ก็ไมมีทางอื่น  นอกจากจะทําลายความ 

ยึดมั่นถือมั่นวาตัวตนเสีย ;  สวนคนเขารักตัวตนไมยอมทําลาย  มันก็ดับทุกขไมได ;  
แลวนักคิดหัวแหลม  นักปรัชญาเพอเจอ   ก็จะเถียงวา  ถาไมม ีความรู ส ึกวาตัว 
ตนแลวก็จะไมทําอะไรเลย ;  อยางนี้หลับตาโง  เพราะวาเรายังทําอะไรไมไดดวยสติปญญา  ดวย 
เมตตากรุณา  โดยไมตองมีตัวกู-ของกู  อยางพระพุทธเจา,  อยางพระอรหันต 
ทั้งหลาย. 

 
ถาเราไปพูดกับนักจิตวิทยา  พวกฝรั่งสมองใส  เขาไมเชื่อ ;  วาถาหมด  

eqoism  เสียแลวคนจะทําอะไรไมได.  นี่เพราะรูแตเทานั้น  คือวา  ตองมีความมั่นหมาย 
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ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา ๔๒๕

ยึดมั่นวาตัวกู-วาของกู  คนจึงจะทําอะไรได.  อยางนี้เพราะไมเคยเรียนรูพุทธศาสนา 
วาพระอรหันตหมดอุปาทานชนิดนั้นแลว  ยิ่งทําอะไร ๆ  ไดมากที่สุด ;  ยิ่งมีเมตตา 
กรุณา  ยิ่งมีเวลาที่จะไปทําประโยชนใหแกใครมากที่สุด.  โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจา 
ทานไมมีความเห็นแกตัว,  ไมมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัว,  ไมมี  concept,  egoistic  
concept  แมแตชนิดเดียว  แมแตอยางเดียว,  แตกลับทําอะไรไดมาก. 

 
นี่เปนเรื่องที่ยังขัดขวางกันอยูระหวางหลักของพระพุทธศาสนา  กับ  วิชาความรู 

ของสมัยปจจุบัน.  ถาใครมีความเขาใจขอนี้  ซึ่งสรุปความไดวา :  แมวาเราไมมี 
ตัณหา  อุปาทาน  วาตัวกู-ของกู  เราก็ยังอยู  มีชีวิตอยูได ;  แลวเราก็ยังทําการงาน 
ในหนาที่ได,  เราก็ยิ่งชวยเหลือผูอื่นไดมากยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะไมเห็นแก  ตัวกู. 

 
ขอใหเปรียบเทียบกันดู  ในการกระทํา 

ของผูเห็นแกตัว  กับผูหมดความเห็นแกตัว 
 
การที่มีความเห็นแตแกตัวกูนั้น  มันไมคิดจะชวยผูอื่น ;  นอกจากจะ 

คิดทํานาบนหลังคนอื่น.  การที่ใหไป  ก็เพื่อตองการจะไดรับตอบแทนมากกวา 
อยางนี้เขาไมเรียกวาชวย ;  แตเปนการทํานาบนหลังผูอื่น  เพราะมีอุปาทาน  มีตัณหา 
มีความยึดมั่นมาก.  สวนพระพุทธเจาทานไมมีกิเลสประเภทนี้,  พระอรหันตทั้งหลาย 
ทานก็ไมมีกิเลสประเภทนี้,  เพราะฉะนั้นทานชวยอะไรใครไปสักนิดหนึ่ง  ทานก็ชวย 
จริง  และบริสุทธิ์ ;  แลวทานก็ชวยจริง ๆ ดวย ;  เพราะเรื่องของตัวเองมิไดมีแลว 
มีเหลือแตเรื่องชวยผูอื่น,  แลวก็ทําไปไดดวยอํานาจของเมตตากรุณา  ทําไปไดดวย 
อํานาจของปญญา  โดยไมตองอาศัยอํานาจของกิเลสตัณหาเลย. 

 
คนที่มีกิเลส  ตัณหา  ก็ทําอะไรดวยกิเลส  ตัณหา.  คนที่หมดกิเลส 

ตัณหาก็ทําอะไรดวยปญญา  ดวยเมตตา,  คือดวยธรรมะที่บริสุทธิ์  พูดใหเปนหลัก 
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เปนเกณฑ  เปนคูขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็วา :  เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน  คือ 
มีตัวกู-ของกูนี้  ทําอะไรไปก็ทําดวยอํานาจของอุปาทาน.  สวนเบญจขันธที่บริสุทธิ ์
ไมประกอบดวยอุปทาน  ทําอะไรไปก็ทําดวยความบริสุทธิ์,  ดวยอํานาจของความ 
บริสุทธิ์,  คือความที่ไมมีอุปทานนั่นแหละ ;  ไมตองมีอุปทานมาเปนกําลังผลักดัน 
ก็ทําได.  นี้เรียกวา  กําลัง  หรือตนเหตุที่ทําใหคนเราลุกขึ้นทําอะไร ๆ นั้น  มันมี  
๒  อยาง,  motive  อันนี้มีอยู  ๒  ชนิด :  อยางหนึ่งทําไปดวยความโงดวยกิเลส 
ตัณหา  อุปาทาน  ก็ลุกขึ้นทําตัวเปนเกลียว,  อีกอยางหนึ่งทําไปดวยสติปญญา  ดวย 
เมตตา  กรุณา  อยางที่พระพุทธเจาทานทํา ;  นี้ก็ทําตัวเปนเกลียวเหมือนกัน. 

 
นี้เคยพูดหลายครั้งแลว  จะไมพูดอีกแลววา  พระพุทธเจาทานทํางาน  ๒๔ 

ชั่วโมง  ทานเอาเรี่ยวแรง  เอากําลังอะไรมาผลักดันใหลุกขึ้นทํา.  เขาตอบกันสั้น ๆ วา  
ดวยกําลังพระมหากรุณาที่เหลืออยูในจิตใจของทาน ;  ไมมีกิเลสตัณหา  ไมมีอุปาทาน 
ก็ทํางานมากยิ่งกวาคนธรรมดา  ซึ่งมีกิเลสตัณหาอุปาทานเสียอีก.  คนที่มีกิเลสตัณหา 
อุปาทานนั้น  บางคราวมันอยากนอน  เอาเปรียบผูอื่นดวยอยากจะนอนเสีย  ไมตอง 
ทํางาน.  สวนพระพุทธเจานั้น  ไมมีที่จะเอาเปรียบดวยการนอนเสีย  มีแตวาทําตลอด  
๒๔  ชั่วโมง. :- 

 
ตอนหัวรุง  ลุกข้ึนตั้งแตยังไมทันสวาง  เพื่อจะสอดสองดูวา  จะชวยใคร 

ที่ไหน,  พอสวาง  ก็ไป  ที่เรียกวา  ไปบิณฑบาต  นั่นแหละ  คือไปโปรด  พยายามให 
สําเร็จตามนั้น ;  จะใชเวลาทั้งวันหรือสักครึ่งคอนวันอะไรก็ได.  ตอนบายก็ทรง 
สั่งสอนคนที่ตามไปถึงวัด,  ตอนหัวค่ําทรงสอนภิกษุสามเณรที่อยูดวย,  ตอนดึกก็ทรง 
แกปญหาเทวดา.  ทีนี้หมดแรง  ก็ตองพักผอนนิดหนอย  พักเอาแรงสําหรับทํางาน 
ตอไปอีก  นี้ก็เรียกวาทําตลอด  ๒๔  ชั่วโมง. 
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คนที่ไมมีตัณหาอุปาทาน  ทํางานไดอยางนั้นเห็นไหม?  สวนคนที่มีตัณหา 
อุปาทาน  ก็มีแตจะเอาเปรียบ  ทํางานแตที่จําเปน  เพื่อจะไดเงินมาก ๆ แลวก็อยากจะ 
นอนไป  เลนไป  กินไป  อะไรเสีย  ไมไดทําประโยชนแกใคร. 

 
นี้เปนจุติกันไดลงทีหนึ่งวา  motive  ที่กระตุนใหเราลุกขึ้นทํางานทําอะไร 

ไดนี้  มี  ๒  ชนิดอยางนี้ :  อยางหนึ่งกิเลส,  อยางหนึ่งความไมมีกิเลส.  ทีนี้คนมา 
เขาใจผิดวาเอาเองวา ;  ถาหมดกิเลสแลว  ไมทําอะไร.  อยางนี้คนโงพูด,  
คนมีกิเลสพูด.  หลับตาพูดวา  หมดกิเลสแลวไมทําอะไร.  แลวก็ตั้งปญหาถามวา 
หมดกิเลสแลวมีอะไรเหลืออยู?  ก็ยังมีความบริสุทธิ์  มีปญญา  มีเมตตา  กรุณาเหลือ 
อยู ;  อันนี้แหละ  ทําใหคนลุกขึ้นทํางาน.  พระพุทธเจาทานทํางานดวยความรูสึก 
อันนี้  ซึ่งมิใชเปนความรูสึกวา  เปนตัวตนหรือของตน,  ฉะนั้นเราจึงถือวาทาน 
มิไดเปนอะไร. 

 
ตลอดเวลาที่ทานทําประโยชนแกคนนั้น  คนนี้  เหมือนกับที่เราบรรยาย 

กันมา  ๑๒  ครั้ง  ที่ทําประโยชนแกคนนั้น  คนนี้ ;  แตที่แทนั้น  ทานมิไดเปนอะไร.  
เมื่อทานมิไดเปนอะไร ;  ก็หมายความวา  ทานมิไดทําประโยชนอะไรแกใคร 
ในลักษณะที่เรียกวาเปนตัวเขา  ตัวเรา :  มันเปนการเคลื่อนไหวไปตามกําลังของ 
รางกายและจิตใจที่บริสุทธิ์,  เรียกวาขันธ  ๕  ที่บริสุทธิ์,  รางกายและจิตใจที่บริสุทธิ์.  
ในจิตใจที่บริสุทธิ์นั้น  มีปญญา  มีเมตตา  สะสมเต็มอยู  ก็ทําใหลุกขึ้นทําประโยชนใหแก 
ผูอื่น ;  โดยไมตองมีเรา  มีผูอื่น,  ไมตองมีผูอื่น  ไมตองมีเรา  แตก็ทําประโยชนแก 
ผูอื่นอยูนั่นแหละ,  พระพุทธเจาจึงทําอะไรมากมาย  เหมือนที่เราบรรยายกันมาแลว 
ครบ  ๓  เดือนวันนี้.  ในเรื่องพุทธจริยาวาไดทรงประพฤติเปนตัวอยาง  อยางไรบางในการ 
ทําประโยชนแกคนนั้น  คนนี้. 

 
มาถึงในวันนี้ก็ขอสรุปทายวา  โดยที่แทแลวทานมิไดเปนอะไรเลย ;  ทาน 

มิไดทําอะไรในความหมายที่เปนตัวตน  ของตนเลย,  เปนการเคลื่อนไหวของ 
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รางกาย  จิตใจ  ที่บริสุทธิ์ลวน ๆ.  นี่เปนหัวขอใหญวา  ทานมิไดทําอะไร,  หรือทาน 
มิไดเปนอะไร,  ทานมิไดเปนอะไรแกใครเลยในความจริง  แตทานเปนนั่นเปนนี่  โดย 
สมมตแกคนนั้น  แกคนนี้อยางนี้. 

 
พระพุทธเจา  มิไดทรงเปนอะไรเลย 
จะเขาใจไดดวยเรื่อง  ปฏิจจสมุปบาท 

 
ทีนี้  จะไดพูดใหละเอียดลงไปเฉพาะในจุดนี้  คือท่ีวา  มิไดเปนอะไรเลย 

มันก็เปนการอธิบายสิ่งที่เคยอธิบายมาแลว  และเขาใจยาก  ตองอธิบายอีก.  บางคนจะ 
รําคาญ  เหมือนที่พวกเด็ก ๆ จะรําคาญ  รองตะโกนวา  ฉายหนังซ้ําอีกแลวโวย,  แตมัน 
จําเปนอยางยิ่งสําหรับธรรมะชั้นสูงสุด  ชั้นลึกซึ้งนี้  จะตองพูดซ้ํา ๆ  กันอยูนั่นแหละ. 

 
สําหรับเรื่องที่วา  พระพุทธเจาทานไมเปนอะไรเลยนี้  ตองเขาใจไดดวย  

เรื่องที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  คือการเกิดขึ้นแหงกิเลสนั้น  เกิดขึ้นไดอยางไร :- 
 
ปฏิจจสมุปบาท  แปลวา  สิ่งซึ่งอาศัย  สิ่งอื่นเกิดขึ้น ;  สิ่งใดอาศัย 

สิ่งอื่นเกิดขึ้น  อาการนั้นเรียกวาปฏิจจสมุปบาท,  สิ่งนั้น ๆ เรียกวาปฏิจจสมุปปนนธรรม.  
คนเราเปนปฏิจจสมุปบาทฝายมีกิเลส :  พอตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณทางตา-แลวก็ 
เกิดผัสสะ ;  ในการที่ตาสัมผัสรูป  แลวเกิดเวทนาจากผัสสะ  นั้นเปนเวทนาที่พอใจบาง 
ไมพอใจบาง.  ทีนี้ก็เกิดความอยากไปตามความพอใจ  หรือไมพอใจนั้น.  พอ 
ความอยากนั้นเกิดแลว  จะเกิดมีความรูสึกวา  ตัวกู  ตัวกูเปนอยางนี้  ตัวกูอยากของนี ้
ตัวกูตองการของนี้.  นี่เรียกวาตัวกูเกิดขึ้นแลว  ความรูสึกวาตัวกูนั้น  เรียกวาอุปาทาน.  
พอเกิดขึ้นแลว  ก็เรียกวาเปนภพขึ้น  เปนภพอยางนั้นอยางนี้,  เปนมนุษยขึ้นมา 
เปนเทวดา  เปนยักษ  เปนมาร  แลวแตจิตใจมันจะเปนอยางไร. 
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บางคนไมเขาใจ  บางคนก็เขาใจแลว  ขอเท็จจริงมันมีอยูวา  เรามีความ  
รูสึก  คิดนึกอยางไรเราก็เกิดเปนสัตวชนิดนั้น.  สมมตวาพอเกิดเวทนา-เกิดตัณหา 
แลว-เกิดอุปาทาน-เกิดความตองการอยางเดรัจฉาน-คิดนึกอยางเดรัจฉาน-มุงมาด 
อยางสัตวเดรัจฉาน  ภพในเวลานั้นก็เปนสัตวเดรัจฉาน ;  แปลวาเราเกิดเปนสัตว 
เดรัจฉานแลวที่ตรงนั้น.  ถาเราคิดอยางมนุษย  ก็เปนมนุษย,  คิดอยางเทวดา  ก็เปน 
อยางเทวดา  โดยรายละเอียด,  คิดอยางโจร  ก็เปนโจร,  คิดอยางบัณฑิต  ก็เปนบัณฑิต,  
คิดอยางคนพาลก็เปนคนพาล,  คิดอยางสัตวนรก  ก็เปนสัตวนรก. 

 
นี่เราจึงเปนนั่นเปนนี่อยูเรื่อย  แลวเราก็ทําไปตามอํานาจของกิเลส 

นั้น ๆ :  พอเราคิดอยางโจร  เราก็ประพฤติอยางโจร  ทําการลักขโมยอะไร,  เราคิด 
อยางคนพาล  เราก็พูดเท็จบาง  ทํากาเมสุมิจฉาจารบาง  ทําอะไรตาง ๆ  ที่เปนเรื่องของ 
คนพาล  บังเกิดเปนคนพาล  ก็ทําอยางคนพาล ;  เพราะมีการเกิดขึ้นแลว  เปนตัว 
เปนตนขึ้นแลว  เมื่อตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  กระทบเหยื่อนั้น ๆ เขา.  ฉะนั้น 
สําหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไป  มันตองเกิดตัณหา  อุปาทานอยางนี้  แลวก็ทํานั่น  ทํานี ่
ทําโนน  ดวยตัณหาอุปาทานอยางนี้. 

 
พอมาถึงเรื่องของพระพุทธเจา  ตรงกันขามไปเลย :  เมื่อตากระทบรูป 

เปนตน  เกิดผัสสะ  แลวเกิดเวทนาขึ้นมา ;  ทานมีอวิชชาที่ไมมีรากเหงาเสียแลว 
อวิชชามันก็เกิดไมได.  ทีนี้ปญญา  หรือวิชชา  ก็เกิดขึ้นแทนวา  อาวนี่  เวทนาเวย,  
เวทนานี้เปนอยางนี้  เวทนานี้เปนสุขหรือทุกข  อรอยหรือไมอรอย  ก็รูสึกได ;  แตแลว 
ก็ไมเกิดตัณหาที่จะอยากอยางนั้น  อยากอยางนี้ :  เชนวาอรอยก็อรอย  ไมอรอย 
ก็ไมอรอย,  สบายตา  ก็สบายตา,  ไมสบายตา  ก็ไมสบายตา. 

 
ทีนี้  ปญญามันก็เขามาแทน  อีกระดับหนึ่งวา  ในเรื่องนี้จะตองทําอยางไร 

มันมีปญหาอะไรแกเราไหม?  ถาไมมีเร่ืองอะไร  ก็ไมทําอะไรเลย  ปลอยมันไป 
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เฉย ๆ เลิกกัน.  ถามีปญหาที่จะตองจัดการก็จัดการไป :  เชนวามันเปนฝ 
เปนแผล  มันเจ็บปวด ;  อยางนี้ก็ไมตองเดือดรอน  ไมตองเปนทุกข  ไมตองอะไร ;  
ไมตองมีตัวตนที่จะตองเปนทุกข.  แตรูวาทุกขเวทนานี้ตองบําบัด ;  ก็หาวิธีบําบัด 
หาหมอบําบัด  หาอะไรบําบัด ;  นี้ก็เปนไปตามเรื่องของเวทนา :  คือหายหรือไมหาย 
ก็เปนไปตามเรื่อง ;  ไมมีตัวกูที่จะเจ็บแลวโกรธ  แลวเปนทุกขอะไรทํานองนั้น.  
แตคนชาวบานแลว  ก็จะเจ็บ  จะโกรธ  จะกลัว  จะวิตกกังวล  จะเปนทุกขไปสารพัด 
อยาง. 

 
นี่แหละการเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาทนี้เปนอยางนี้.  สําหรับพระพุทธเจา 

หรือพระอรหันตนั้นมันเกิดไมได  มันไปตายดานอยูแคเวทนา,  แลวก็ปญญาเขามาแทน 
ไมเปนทุกข,  แลวทําหนาที่ไปตามท่ีควรจะทํา  ก็ไมเปนทุกข.  สวนคนธรรมดาสามัญ 
พอเกิดผัสสะ  เวทนาแลว  ไปยึดถือเอาสําหรับจะอยากอยางนั้น  จะอยากอยางนี้.  
ถาเปนสุข  เวทนาก็อยากดวยกามตัณหา  ภวตัณหา,  ถาเปนทุกขเวทนาก็อยากดวย 
วิภวตัณหา  เปนตน  แลวก็เกิดอุปาทานยึดมั่นในเรื่องอยาก  เรื่องทุกขนี้มากขึ้น ๆ  
จนเปนทุกขเต็มท่ี. 

 
นี่คือคนธรรมดา  ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  เปนตน  แลวก็เกิดตัวกูของก ู

ขึ้นมาในลักษณะอยางนี้ :  เรียกวาเกิดแลวก็เปนนั่น  เปนนี่ ;  ฉะนั้นจึงทําไปดวย 
อํานาจตัณหา  อุปาทาน ;  มันจึงมีเรื่อง  เปนเรื่องไดเรื่องเสีย  เรื่องแพเรื่องชนะ 
อะไรไปตามแบบของปุถุชนคนชาวบาน ;  แลวก็มีโวหารพูดขึ้นมาทีเดียววา  นี่แหละก ู
นี่แหละมึง,  นี่กูดามึงดวยคําหยาบอยางนี้,  กูชนะมึง,  มึงแพกู  อะไร ;  เปนภาษา 
ชาวบานพูดทั้งนั้น  เปนโวหารชาวบาน,  ภาษาชาวบาน,  บัญญัติชาวบาน ;  
นี้เปนเรื่องของชาวบาน. 
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เรื่องของพระอริยเจา  หรือของพระอรหันตไมเปนอยางนั้น  เห็นเปน 
เรื่องของธรรมชาติธรรมดา  หรือสังขาร  หรือธาตุ  อายตนะไปตามธรรมดาหมด,  
ไปตามกฎเกณฑของธรรมดาหมด  ตามธรรมชาติทุกอยาง,  ทุกอยางไปตามกฎของ 
ธรรมดาไปหมด ;  ไมมีมึง  ไมมีกู  ที่จะมาดา  มาโกรธ  มาเอาเปรียบ  มาเสียเปรียบ 
มาแพ  มาเอาชนะ,  นี่ปฏิจจสมุปบาทสําหรับพระอรหันตนั้นเกิดไมได  คือจะ 
ปรุงแตงจนเปนตัวกู-ของกู  แลวเปนทุกขนั้น  ทําไปไมได ;  แตถาของชาวบาน 
ละก็ทําได. 

 
พอเรารูอยางนี้แลว  เราก็จะเขาใจไดวา  ทําไมพระพุทธเจาทานจึงไม 

เปนอะไร,  จิตใจของพระอรหันตนั้น  ก็ไมเปนอะไรได ;  เพราะวาพอเกิดวิญญาณ 
เกิดอายตนะ  เกิดผัสสะ  เกิดเวทนา  ขึ้นมาแลว  สิ่งเหลานี้กลายเปนเรื่องที่สลายไป 
เสียทุกที ;  ไมเกิดตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ.  ฉะนั้นจึงไมมีอะไรมาทําใหพระพุทธเจา 
เกิดความรูสึก,  หรือทําใหพระอรหันตทั้งหลายเกิดความรูสึก  เปนกู  เปนนั่นเปนนี่ได ;  
แมวาสิ่งทั้งหลายจะไดเปนไปในลักษณะที่วา  ทานก็มาที่นี่  ทานก็ทําอยางนั้น  อยางนี ้
ประพฤติประโยชนตอคนนั้น  คนนี้,  ประพฤติประโยชนแกสัตวทั้งปวง  ทั้งที่เปนญาต ิ
และมิใชญาติ  ทั้งที่เปนศัตรูก็ทําได,  ทําไดทําหมด ;  แตวามิไดมีตัวตนของผูทํา. 

 
คําพูดนี้ฟงยากที่สุดที่มีอยูในพระคัมภีร  มีอยูในพระไตรปฎกนั้นแหละ 

เชน  การกระทํามีแลว  แตผูกระทํามิไดมี,  มันเปนการกระทําไปตามกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติ,  ถามีกิเลส  ก็ทําอยางมีกิเลส  แลวมีทุกข ;  ถาไมมีกิเลสก็ทําอยาง 
ไมมีกิเลส  แลวก็ไมมีทุกข ;  และทําไปไดตามกฎเกณฑของธรรมชาติ. 

 
ที่วามีตัวกูผูกระทํา  นั่นเปนเรื่องลม ๆ  แลง ๆ ;  ความโงมันทําใหคิดไป 

อยางนั้น.  ถาวาโดยที่แทแลวมันเปนธรรมชาติ ;  มิไดเปนตัวกู  ชาวบาน 
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เขาจะรูสึกวาเปนตัวกู,  สมมตบัญญัติวาเปนตัวกู,  เปนตัวกูผูเปนเจาของ ;  
มีไดมีเสีย  มันก็ไดเปนทุกขเต็มที่.  ถาวาเปนพระอริยเจาผูรู  ก็ไมเห็นอยางนั้น 
ไมรูอยางนั้น ;  รูวาเปนเรื่องไมมีตัวกู  ก็เลยเปนธรรมชาติลวน ๆ ;  ไมมีความทุกข 
อยางที่เปนตัวกู  ที่ยึดมั่นถือมั่น. 

 
พอมาถึงตรงนี้  ก็อยากจะใหเอาอยางตนไม  เพราะวาเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู 

ที่โคนไม.  มาสวนโมกขนี่ดีอยูอยางหนึ่ง  ที่สะดวกอยางยิ่งในการที่จะเรียนอะไรจาก 
ตนไม,  เอาตนไมเปนอาจารย ;  เพราะวาหลายคนก็กําลังนั่งพิงตนไมอยูแลว  อยาให 
มันโงกวาตนไม,  อยาใหเสียเปรียบตนไม,  ใหไดประโยชนสมกับท่ีวา  เราก็นั่งพิงตนไม 
อยู  เอาตนไมเปนที่พึ่งอยูแลว. 

 
ตนไมเปนสิ่งที่มีชีวิต  มีความรูสึกได  แตวาความรูสึกของมัน  ไมอาจ 

จะเปนกิเลส  ตัณหา  หรือเปนอุปาทาน  ที่จะทําใหเปนทุกขได ;  หลักมีอยูเทานี้.  
ฟงใหดี ๆ :  ตนไมมีความรูสึกได  หรืออาจจะคิดนึกก็ได  ในระดับหนึ่ง ;  แตไมสูง 
ถึงที่จะเปนกิเลสตัณหา  อุปาทาน ;  เพราะฉะนั้น  มันจึงไมมีความทุกข  ตนที่อยูริม 
นั่นแหละ  เราจะเห็นวา  กิ่งของมันออกไปสูทางโลงทางที่มีแสงแดดเรื่อย ;  ทางฝายนี ้
ไมออกกิ่ง  แลวรากของมันก็จะไปดกกัน  อยูทางที่มีความชื้นมาก ;  ขางกอกน้ํา 
มีน้ํามาก  ทางนั้นมีรากมาก.  นี่แสดงวา  มันมีความรูสึกวาฝายนี้แสงแดด,  เรา 
ตองออกกิ่งใบไปทางนี้  ที่มีแสงแดดไดปรุงอาหาร  ไดเลี้ยงลําตน  นี่ความรูสึกคิดนึก 
ของมัน.  ทางฝายดินก็เหมือนกัน  ทางนั้นมีน้ํา  มันก็ชวนกันออกรากไปยังทาง 
ที่มีน้ํา  เพื่อไดน้ํา  หรือไดอะไรที่ตองการ.  แตความรูสึกมันไปหยุดเสียเพียงแคนี้ ;  
ไดน้ําไดอะไรแลว  มันก็พอแลวไมตองการอะไรอีกแลว  มันอยูไดแลว  การปรุงดวย 
อุปาทานวาตัวกูของกูนี้  ตนไมทําไมเปน,  แมวาจะไมไดแสงแดด  แมวาจะไมไดน้ํา 
จนตายไป  มันก็ไมมีความทุกข  เพราะมันไมมีความสําคัญมั่นหมายวาตัวกู. 
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คน,  นี้เกงมาก  คิดเปนตัวกูไดตลอดเวลา ;  ฝนเอาก็ยังได.  เมื่อตัวก ู
ไมได  ก็โกรธ  ก็โมโห  ก็จะฆาคนอื่นแลว  จึงมีความทุกข ;  เพราะมีอุปาทาน 
วาตัวกู-วาของกู. 

 
นี่  เราเอาแตความหมายที่พอจะเปนเยี่ยงได  เปนคติธรรมได :  ตนไมนี ้

มันไมมีตัวกู  มันจึงไมมีความทุกข.  มันมีชีวิต  มันมีความรูสึก  มันมีความคิดนึก 
อยางออนที่สุด  เพียงแตวาใหมีชีวิตอยูไดก็พอแลว.  ลองไปทําใหมันตกใจ  เหมือน 
กับวามันจะฆามันใหตายอยางนี้  มันจะรีบออกดอกออกลูก ;  ตนไมทุกชนิด  ถาดูเหมือน 
จะไมเปนลูก  เราลองไปทําใหมันรูสึกเหมือนจะตาย  มันจะรีบออกดอกออกลูกในปนั้น 
เพื่อเตรียมตัวตาย.  มันเปนธรรมชาติเปนไดตามกฎของธรรมชาติ ;  มันมีความรูสึก 
คิดนึกได  แตไมมากจนถึงกับเปนตัวกู-ของกู  จนรอนเปนไฟ  ตกนรกทั้งเปนเหมือน 
กับมนุษย.  นี่เพราะวามนุษยนั้นดีเกินไป  ดีเกินตนไมมากไป ;  ไปรูสึกคิดนึก 
เรื่องตัวกู-ของกูได  จึงไดมีความทุกข  ใหสมนํ้าหนาในสวนที่ฉลาดเกินไปอยางนั้น. 

 
ทีนี้ก็มีทางออกที่วา  ถาฉลาดในทางนี้เกินไป  ก็ควรจะไดความฉลาดใน 

ทางอื่นมาชดเชยกัน  ควรจะสามารถจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา  เรื่องไมมีตัวกู- 
ของกู  นั่นแหละใหเขาใจ ;  แลวเอามาแกปญหา  เรื่องตัวกู-ของกูเสีย 
มนุษยก็จะไมมีความทุกข.  ก็จะเปนพระอรหันตที่ไมมีความทุกข.  นี้ก็จะดีกวา 
ตนไมมากซิ  เพราะตนไมมันไมมีความทุกขอยางโง ๆ ทื่อ ๆ ไปอยางนั้น ;  แตมันก็ยัง 
ดีกวาคนชนิดที่มีความทุกขมาก. 

 
คนจะหาทางออกจากความทุกขได  จะแกหนาตัวเองไดสักที  ก็ตองไปหา 

ธรรมะของพระพุทธเจามาศึกษา  ใหรูจักปฏิบัติเพื่อกําจัดอุปาทานวา  ตัวกู-ของกูเสีย 
อยาเกิดเปนตัวกู-ของกู  ตามแบบพระพุทธเจา.  เอาอยางพระพุทธเจา  เอาอยาง 
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พระอรหันตทั้งหลาย ;  อยางเกิดตัวกู-ของกูกันเลยก็ไมมีทุกขเหมือนกัน ;  แตวา 
ไมมีทุกขชนิดนี้  มันดีกวาตนไมมาก  เดี๋ยวนี้เมื่อเรายังเลวกวาตนไมอยู  ก็เอาอยาง 
ตนไมไปกอน ;  เพื่อวา  อยามีความทุกขเหมือนที่ตนไมไมมีทุกข  จะไดละอายมันบาง 
แลวก็รีบหาโอกาสไปใหไกล  ไปใหชนะมัน  ไปเขาถึงธรรมะโนน.  พอมีธรรมะ 
แลวทีนี้ก็จะไมเกิดอุปาทาน  ตัวกู-ของกูอีกแลว ;  ทีนี้ก็สบายตลอดกาลได  ไมวาอะไร 
จะเกิดขึ้นก็เลยดีกวาตนไม.  ที่สวนโมกข  มีบทเรียนอยางนี้ให  สถานที่ก็อํานวย.  
ขอใหสนใจ  ถือเอาประโยชนอันนี้ใหได. 

 
พระอรหันตมีความรูสึกเพียงสัมผัส 
ไมเกิดกิเลสปรุงเปนตัณหา  ฯลฯ 

 
โดยรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก  เราพูดกันแลวเรื่องสัมผัส ๒  ชนิด  คือ 

ปฏิฆะสัมผัส  กับอธิวัจนะสัมผัส. 
 
คนเราเมื่อตากระทบรูป  หูฟงเสียงเปนตนนี้  ก็เรียกวาปฏิฆสัมผัส  แลว 

ก็เกิดเวทนา  รูปสวยรูปไมสวย  สบายตา  ไมสบายตา  ขึ้นมา  ทีนี้จิตก็ไปยึด 
เอาสวย  ไมสวย  สบาย  ไมสบาย  นี้มาเปนสัมผัสอีกทีหนึ่ง ;  แลวจะเกิดอธิวัจนะ 
สัมผัส  สําหรับจะเปนตัณหา  เปนอุปาทาน.  อธิวัจนะสัมผัสน้ันไปยึดเอาอรอยของ 
ปฏิฆะสัมผัสทีแรก  มาเปนเหตุสําหรับที่เกิดกิเลส  เกิดตัณหา  เกิดราคะ  โลภะอะไร ;  
หรือวาถาไมชอบก็เกิดโทสะ  โกธะ ;  หรือวาถาไมรูวาจะเอาอยางไรดี  ก็เกิดความ 
สงสัย  มัวเมา  วนเวียน  ลังเลอยู. 

 
พระพุทธเจา  หรือพระอรหันตทั้งหลาย  จะมีแตปฏิฆะสัมผัสเทานั้น 

คือเพียงแตวา  ตาของทานเห็นรูป  หูของทานไดฟงเสียง  จมูกของทานไดกลิ่นเปนตน 
ก็เปนปฏิฆะสัมผัส  เกิดเวทนาขึ้นมา  แตอวิชชาไมมี ;  ฉะนั้นจึงไมมีทางที่จะ 
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เกิดอธิวัจนะสัมผัส  ที่จะยึดเอาความสวย  ความไมสวย  ความสบายตา  ไมสบายตามาปรุง 
เปนตัณหา  อุปาทาน.  สวนเรานี้มันมีเสียเรื่อย  มีทั้งปฏิฆะสัมผัส  และอธิวัจนะ 
สัมผัส  เราจึงไดมีกิเลสกันเรื่อย.  ถามีแตเพียงวาตาไดเห็นรูปก็สักวาไดเห็น  หูสักวา 
ไดฟงเสียง  จมูกไดกลิ่นสักวาไดดม  ฯลฯ  อะไรทํานองนี้มันก็ไมมีเรื่อง  มันก็ไมมีกิเลส 
คือสติสัมปชัญญะมันมาทันควัน  มาทันทวงทีวา  กลิ่นนี้เปนอยางไร  สักวากลิ่นตาม 
ธรรมชาติ ;  จะดมก็ได  แตอยาไปบากะมัน,  หรือวา  ถาเหม็น  ก็อยาไปเปนทุกข 
เปนรอนกับมัน  หลีกไปเสียก็ได. 

 
การระวังมีสติอยูเสมอนี่จึงมีผลเหมือนกะวา  เห็นก็สักวาเห็น  ไดยินก็สักวา 

ไดยิน ;  อยาไปโกรธ  หรือวาอยาไปรัก  อยาไปยินดียินรายเขา.  ถาจะตองจัดการอยางไร 
ก็จัดไปซิ ;  แตอยายินดี  อยายินราย.  อะไรเกิดขึ้น  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย  ทางใจ  ก็ตาม  อยาไปยินดียินรายกะมันเขา.  แมแตเกิดความรูสึกวา  มัน 
นาเกลียด  นาชัง  หรือมันนายินดี  นายินราย  ก็ตามใจ  แตอยาไปยินดียินรายเขา.  
ใหสติปญญามา  แลวก็รูวา  ควรทําอยางไรก็ทํา ;  ถาไมตองทําอะไรก็ไมทําอะไรเลย 
เฉยเสียก็ได.  อยางนี้ก็เรียกวาไมเกิด :  คนไมเกิด  ตัวกูไมเกิด  ยักษมารก็ไมเกิด 
มนุษยก็ไมเกิด  อะไรก็ไมเกิด. 

 
ถาเขาถามวา  เกิดที่ไหน?  ก็ตอบ  เกิดที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  

นั่นแหละ  กําเนิดแท ๆ อยูที่ตรงนั้น  ไมใชเกิดในมดลูกของแม ;  แตมันเกิดที่  
มดลูกตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่มันจะไปปรุงเปน  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา.  ถาใคร 
ไมเคยไดยินก็จงไดยินเสียวา  พระพุทธเจาทานตรัสวา  นรกก็อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ,  สวรรคก็อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  ถาใครไมเคยไดยิน  จงไดยินเสีย 
อาตมาพูดหลายครั้ง  หรือหลายสิบครั้งแลว  หลายคนไดยิน ;  แตวาบางคนอาจจะ 
ไมเคยไดยิน  ก็ขอใหรูเสียวา  พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้. 
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นรกมันก็อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  สวรรคก็อยูที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ,  จะบรรลุนิพพาน  ก็บรรลุได  โดยทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  พอตา 
เห็นรูป  หูฟงเสียงขึ้นมาแลว,  ถาเผลอไป  มีความโกรธ  มีความเดือดรอน  อะไร 
ขึ้นมาละก็  นรกมันเกิดขึ้นมาที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  นี้อยางใดอยางหนึ่งแลว. 

 
ทีนี้  ถาวาเอร็ดอรอย  สนุกสนาน  บุญยังมี  สวรรคก็เกิดขึ้นที่  ตา  หู  จมูก 

ลิ้น  กาย  ใจ  แลว ;  ถาจะเปนนิพพานก็วา  เมื่อตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   กระทบอะไร 
ก็ตายดานไปหมด  ไมทําใหรัก  ไมทําใหเกลียด  ไมเปนนรก  ไมเปนสวรรคจิตก็วางเปน 
นิพพานอยูได ;  ทุก ๆ  กรณีที่ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  หรือจมูกไดกลิ่นลิ้มรส 
กายไดสัมผัสผิวหนัง  ใจไดความคิดนึก ;  เฉยวางอยูได  สะอาดอยูได  สงบอยูได 
เย็นอยูได.  นี่มันก็ตองเปนอยางนี้. 

 
ถาไมมีเรื่องมา  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แลว  ก็ไมมีเรื่อง 

อะไรดอก.  ความสุข  ความทุกขก็อยูที่ใจทั้งนั้น ;  เพราะใจมันรูสึก.  ใจจะรูสึก 
ลําพังใจเองไมได  ตองอาศัย  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  กอน ;  จึงเห็นวา  อะไร ๆ  
มันก็รวมอยูที่ตรงน้ีแหละ ;  พระพุทธเจาทานจึงเรียกวาอินทรีย.  บางคนที่เคยเรียน 
นักธรรมมาแลว  ยอมเคยไดยินมาแลว  ก็รู ;  บางคนไมเคยก็ไมรูวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  นี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา  อินทรีย.  อินทรียที่แปลวาใหญหลวง  ใหญโต 
รายกาจ  เรียกวาอินทรีย. 

 
เรื่องตาง ๆ  มันรายกาจอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เมื่อเราจัด 

การกับ  ตา  หู  จมูก  ลิ้นกาย  ใจ  ไดดี  เรื่องมันก็ไมมี.  เดี๋ยวนี้เราจับผิด ๆ  
ถูก ๆ :  บางคราวเปนนรกขึ้นมา  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  บางคราวก็เปน 
สวรรคที่สวยงามที่สุดขึ้นมา  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  สลับกันอยูแตอยางนี้. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา ๔๓๗

ในวันหนึ่งคืนหนึ่ง  คิดดูจะเห็นวามีสวรรค-นรก,  สวรรค-นรก,  สวรรค-นรก,  
อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
ปู  ยา   ตา   ยาย   ทานพูดไวดีวา   “สวรรคในอก   นรกในใจ” ;  

พูดอยางนี ้ต ัดตา   หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   ออกไปเสีย   ๕   อยาง   ใหเหลือแต 
ใจ ;  แตอยาลืมวาใจมันทําอะไรตามลําพังไมได  มันตองอาศัย  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย.  ฉะนั้น  ถึงทานจะพูดวา  สวรรคในอก  นรกในใจ ;  นั่นก็ 
หมายความวา  มันผานมา  ทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย. 

 
ขอใหระวัง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใหดี ๆ  มันจะปลอยอะไรเขาไป 

ในใจ  แลวก็จะเปนนรก  สวรรค  ยิ่งขึ้นไปอีก :  คือจะเกิดเปนตัวกู-ของกู.  
ใหควบคุมเมื่อตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกไดกลิ่น  ลิ้นไดรส  เปนตนนี้  อยาใหเกิด 
เปนตัวกู-ของกู  ขึ้นมาได ;  ใหมันเปนเรื่องที่เปนไปอยางถูกตองตามกฎเกณฑ 
ของธรรมชาติ.  พอเกิดเวทนาแลวก็รีบมีปญญา  อยาไปรักมัน  อยาไปเกลียดมัน.  
ถาไปเกลียดก็เปนนรก,  ถาไปรักก็เปนสวรรค,  แลวมันก็หลอกทั้งนั้น. 

 
นี่แหละ  สติปญญาของพระพุทธเจา  ที่เรียกวา  ไดตรัสรูอนุตตรสัมนา 

สัมโพธิญาณ  ก็คือรูเรื่องนี้ :  รูเรื่องตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  กับเหยื่อ 
ของมัน :  คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ.  ใหรูวา  ถาเราทําผิด 
จะเกิดอะไรขึ้น ;  ถาทําถูกจะเกิดอะไรขึ้น,  คือจะเกิดเปนความทุกขขึ้นมา  เมื่อทําผิด 
จะไมเกิดทุกขเมื่อทําถูก ;  จึงวาถาทําถูกนั้นก็ไมเกิดตัวกู-ไมเกิดของกู ;  ลวนแตเปน 
ธรรมชาติ  เปนไปตามธรรมชาติ  ตามธรรมชาติเดิม ๆ  เหมือนกอนหิน  เหมือนตนไม 
อะไรนี้  มันก็ไมมีความทุกข. 

 
กอนหินนี้ก็ไมเที่ยง :  มันไมเที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลง,มันเกิด-ดับ,  

แตมันก็ไมทุกข ;  เพราะมันไมมีจิตไมมีใจ  ไมมีความรูสึกไดเสียเลย  มันไมทุกข 
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เพราะวาไมมีจิต ;  จะจัดวาเปนพรหมชนิดหนึ่งก็ได  ซึ่งมีแตความไมเที่ยง,  เปลี่ยนแปลง 
เกิด  ดับ ;  แตไมมีอุปาทาน  ยึดถือ.  สวนตัวไมนี้  มีความรูสึกคิดนึกได  แตไม 
ถึงกับมีอุปาทานยึดถือ  จึงยังไมเปนทุกข. 

 
พอเปนสัตวเดรัจฉาน  เชนแมว  เชนสุนัข  เริ่มมีอุปาทานเล็ก ๆ  นอย ๆ  

จึงเปนทุกขเล็ก ๆ  นอย ๆ  แตก็ไมมากเทาคน  พอถึงระดับคน  มีความเกงเต็มท่ี 
ยึดถือเต็มที่  ฉะนั้นจึงมีความทุกขเต็มที่  ไมมีทางไหนแลว  ก็ไปหาพระพุทธเจา 
เพื่อจะมีความรู  ดับความยึดถือเสีย  ปองกันความยึดถือเสีย;  คนก็เลยดีกวาสัตวทั้งหลาย 
ดีกวาสัตวเดรัจฉาน  ดีกวาตนไม  ดีกวากอนหิน  ก็อยูที่ตรงนี้. 

 
นี่  ความรู  หรือความลับ  ที่วาพระพุทธเจา  ที่แททานไมไดเปนอะไร,  

ในใจแท ๆ ของทานทานมิไดเปนอะไร ;  แตปากของทานก็พูดวาทานเปนอะไร ;  
แลวเราไดยินเขาเราก็คิดวาทานเปนอะไร.  ทําไมปากของพระพุทธเจา  จะตองพูดวา 
 “ฉันเปนอะไร”  ก็เพราะทานตองพูดกับคนโง ๆ  คนในโลกที่ลวนแตยังเปนอะไร ๆ ๆ  อยู ;  
ทานก็ตองพูดดวยภาษาของเขานั่นแหละ  วาฉันก็เปนนั่นเปนนี่  อยางนั้น  อยางนี้ ;  
แตในใจของทานไมเปน.  นี่ควรทองคาถาบทใหมนี้กันไวทุกคนวา :-  อิมา  โข  
โลกสมฺา  โลกนิรุตฺติโย  โลกโวหารา  โลกปฺตฺติโย  พูดไปตามที่ชาวโลกรู,  
ตามท่ีชาวโลกพูด,  ตามโวหารของชาวโลก,  ตามท่ีชาวโลกบัญญัติ,  มีอยู  ๔  อยาง  
เย  หิ  ตถาคโต  อปรามสนฺโต  -มันเปนคําที่ตถาคตยอมกลาวไปตามนั้น  แตวาไม 
ยึดถือ. 

 
นี้คือเรื่องที่เราจะตองประพฤติปฏิบัติ  เปนประจําวัน  ตลอดวัน  ตลอดเวลา 

เราจะตองพูดอยางคนธรรมดาเขาพูด  หากเรายึดถือ  เราก็ไดเปนทุกขอยางใดอยางหนึ่ง :  
ทุกขเปดเผยบาง  ทุกขไมเปดเผยบาง.  ตอไปก็ระวัง  ปากอยางใจอยาง  เมื่อปาก 
ตองพูดอยางยึดถือ  ใจก็อยายึดถือ ;  ก็มีเทานี้เอง. 
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ระวัง  อยาใหตัวกู-ของกู  เกิดข้ึน,  ความทุกขจะไมเกิด 
อะไรจะเกิดทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ก็อยาใหมี 

ตัวตนเกิดขึ้น  ไมมีตัวกูเกิดขึ้น  จะมีอารมณมากระทบ  หรือไมมากระทบก็ตาม 
จิตมันยังจะปกติอยูได  เรียกวาอยามีตัวกู.  เมื่อจิตกําลังไมมีอารมณ  ก็ไมมีตัวกูอยูแลว ;  
พอมีอารมณอะไรมาก็อยาใหมันเกิดเปนกู.  กําลังเจ็บหนักอยู  ก็อยาตองมีตัวกู,  กําลัง 
สบายอยูอยางนี้  ก็อยาใหมีตัวกู ;  เรื่องมีตัวกูเปนเรื่องเขลาทั้งนั้น. 

 
โดยมาก  เมื่ออารมณราย ๆ เขามา  เชนเจ็บหนักอยางนี้ก็กลัวตาย.  พอ 

กลัวตาย  ในความกลัวตายก็เปนตัวกู,  เปนตัวกูอยูแลว,  เปนเสร็จอยูแลว.  ฉะนั้น 
จึงตองเตรียมตัวไวแตเนิ่น ๆ  วาจะตองประสบกับอารมณที่รุนแรง :  เชนเปน 
ความไดอยางรุนแรง,  ความเสียหายอยางรุนแรง,  ความเจ็บไขอยางรุนแรง,  ความสบาย 
อยางรุนแรง,  ฯลฯ  หรืออะไรนี้.  อยาใหหลงเปนตัวกู-ของกู  ยกหูชูหางกันเลย.  
ขอจงระวังใหดี ;  อยาใหเกิดตัวกู-ของกูได  “ปากพูดได  แตใจอยาเปน”.  
ขอน้ีเรียกวา  ปากอยางใจอยาง. 

 
ทีนี้  อยาใหตัวกูเกิดเลย  ก็เรียกวากูตายเสร็จแลวตลอดเวลา  อยางนี้เรา 

ใชคําพูดวา  “ตายเสียกอนตาย” ;  อยามีตัวกู  โดยประการทั้งปวงและตลอดเวลาดวย 
ตายกอนตาย  อยางนี้จะไมมีความทุกข.  ถาไมตาย  คือเกิดเรื่อย :  เดี๋ยวเกิด,  
เดี๋ยวเกิด,  เดี๋ยวเกิดทางตา  เดี๋ยวเกิดทางหู  เดี๋ยวเกิดทางจมูก ;  แลวก็บาเกลียด 
บายินดี  บายินราย  อยูเรื่อย ;  ก็จะทุกขเรื่อย  มีความทุกขเรื่อย  ทุก ๆ  ครั้ง 
ที่เกิด  เกิดทุกที  เปนทุกขทุกที  นี้อุตสาหจําไวอยางนี้. 

 
ถาตายเสียกอนตาย  คือทําใหมันเสร็จ ;  อยาไดเกิดตัวกู-ของกูอยางนี ้

ก็สบายตลอดชาติ  จะไมมีทุกขอีกตอไป ;  คือจะไมตองตายอีกตอไปแลว  เพราะวา 
ตายเสร็จแลว  เปนการตายของตัวกูตางหาก  ไมใชตายของรางกาย. 
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เมื่อจิตใจไมเกิดเปนตัวกู-ของกู  นี้เรียกวาไมมีภพ  ไมมีชาติ,  ภพ 
หรือ  ภวะ  นี้แปลวามีหรือเปน,  ชาติแปลวาเกิด ;  ไมมีภพ  ไมมีชาติ  นี้ก็คือวา 
ไมมีเกิดความรูสึกในจิตในใจวาเปนตัวกู-วาเปนของกู.  ตณฺหา  นตฺถิ  กุหิฺจิ  โลเก ;  
เปนคุณบทของพระอรหันตวา  ตัณหาไมมี  เพื่ออยากจะเกิดในโลกไหน ๆ,  
จิตของพระพุทธเจาเปนอยางนั้น ;  จิตของพระพุทธเจานั้นอยูในลักษณะที่เรียกวา  ไมม ี
ตัณหาที่อยากจะเกิดในโลกไหน ๆ.  ฉะนั้นทานจึงเกิดเปนเทวดาก็ไมได  เปนพรหม 
ก็ไมได  เปนมนุษยก็ไมได  เปนสัตวก็ไมได  เปนอะไรก็ไมได ;  เพราะวาไมมีตัณหา 
ที่อยากจะเกิดในที่ไหน ๆ ;  เพราะวาอวิชชามันถูกถอนรากเสียแลว  มันก็ไมคลอด 
ตัณหาออกมาได. 

 
นี่พูดอยางนี้ตรง ๆ ก็วา  พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้วา  ไมมีตัณหา 

ที่ทําใหอยากเกิดในภพไหน ๆ  ทีนี้  เราจะใหพระพุทธเจาเกิดเปนนั่นเปนนี่ได 
อยางไรละ.  เพราะฉะนั้น  ทานจึงมิไดเปนอะไรอยูตลอดเวลา,  ที่แททานมิได 
เปนอะไรอยูตลอดเวลา. 

 
ที่ชัดไปกวานั้น  ทานตรัสเปนคําอุทาน  อยูในคัมภีรอุทานวา  อภิภูโต 

มาโร  -มารเราก็ครอบงําไดแลว,  วิชิตสงฺคาโม  -สงครามเราก็ชนะแลว,  
อุปฺปจฺจคา  สพฺพ  ภวานิ  ตาที  -เรากาวลวงภพทั้งหลายทั้งปวงเสียไดแลว,  เปนคน 
คงที่  ตายตัว  ไมเปลี่ยนแปลง.  ที่วามารเราชนะแลว  ก็คือวากิเลสนี่แหละ  กิเลสมาร 
ทรงรบชนะแลว,  กิเลสหมดเชื้อหมดราก,  หมดความเคยชินที่จะเกิดอีกแลว.  นี่ 
เรียกวา  มารเราชนะแลว  -อภิภูโตมาโร.  สงครามเราก็ชนะแลว  คือสงคราม 
เกิดอีกไมได  –วิชิตสงฺคาโม,  สงครามนี้เราพิชิตแลว  สงครามไมมีอีก.  อุปฺปจฺจคา  
สพฺพ  ภวานิ  -เรากาวลวงภพทั้งหลายทั้งปวงเสียไดเพราะเหตุนั้น.  ภพนี่คือ  กามภพ 
รูปภพ  อรูปภพ;  แจกออกไปก็เกิดเปนสัตวเปนเดรัจฉาน  เกิดเปนมนุษย  เกิดเปน 
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เทวดา  เกิดเปนพรหม  เกิดเปนสัตวนรก  เกิดเปนอะไรนี้;  เรียกวาเปนภพ ๆ  ภพ ๆ ไป.  
ภพทั้งหลายเหลานี้ขามลวงเสียไดแลว  เพราะวา  หมดกิเลสแลว.  ตาที  แปลวา  คงที่ 
คงที่นี้ไมมีอะไรนอกจากธรรมชาติเดิมแทที่เรียกวา  ธรรมธาตุ  ธมฺม  =ธา-ตุนี้  เปนอยาง 
นั้นเอง  เปนความคงที่ตายตัวของธรรมชาติ. 

 
 
จิตของพระพุทธเจาทานเปนอยางนี้  เพราะฉะนั้น  เราจะไปเกณฑใหทาน 

เปนนั่นเปนนี่นั้น  เรามันจะบาเอง.  เราจะตองรูวา  พระพุทธเจาจะเปนอะไรไมได;  
แตวาถาโดยสมมตแลวพูดได  เราก็พูดได.  พระพุทธเจาทานก็ตรัสไดวา  ฉันเปน 
อะไร,  ตถาคตเปนอะไร.  เราก็พูดไดวาพระพุทธเจาเปนอะไรแกเรา ;  เราเปน 
อะไรแกพระพุทธเจา ;  เราพูดได ;  แตวาตามขอเท็จจริง  หรือตามความจริงแทนั้น 
พระพุทธเจา  หรือพระอรหันตทั้งหลายทานจะไมเปนอะไร.  ฉะนั้นที่พูดวาเปนนั่น 
เปนนี่  เปนโนน  นี้ก็เปนโลกโวหาร  โลกสมัญญา  โลกสมุติ  โลกบัญญัติ.  ขอให 
จําไววามีอยู  ๔  คํา. 

 
สรุปความวา  ทานเปนอะไรไดเพียงสักวาสมมต  คือท่ีชาวโลกสมมต 

กันอยู  ใหทานเปนอะไรก็ได  แตวาเฉพาะในสวนที่ควรจะเปนนะ.  จะใหเปนคนพาล 
เปนอะไรทํานองนี้นั้น  ทานเปนไมได.  แตจะเปนที่เปนประโยชน  ที่ควรจะเปนแลว 
ทานเปนใหเราไดทั้งนั้นโดยสมมต ;  แลวปากของทานก็ตรัสอยางนั้นวา  “ฉันเปนที่ 
พึ่งแกเธอ”  อยางนี้ก็พูดได  ตรัสได  แตใจของทานไมเปน.  ทานเปนคนปาก 
อยางใจอยางเสมอ  ก็แปลวา  โดยจิตใจแลว  ทานมิไดเปนอะไร ;  แตโดยปากของ 
ทานแลว  ทานก็จะพูดไดวา  จะเปนอะไร  หรือควรจะพูดวาเปนอะไร.  แตทาน 
ไมมีอุปาทาน  ฉะนั้นในจิตใจของทานก็เปนอะไรไมได ;  แตทานกลับทําอะไรที่เปน 
ประโยชนแกเราไดหมดทุกอยางเลย,  แกทุกคนก็ได  เปนประโยชนครบทุก ๆ ชนิด 
ประโยชนต่ํา  ประโยชนกลาง  ประโยชนสูงสุด  ทานก็เปนใหได. 
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นี่เรียกวา  ถาดูในแงหนึ่ง  ทานมิไดเปนอะไรแกใคร  ในแงความจริงทาน 
มิไดเปนอะไรแกใคร  ในแงสมมต  ทานเปนใหทุกอยางที่ควรจะเปน  แลวเราก็ถือวา 
ทานเปนใหแกเราทุกอยาง ;  แตความจริงก็จะเปนอื่นไปไมได  ยังคงเปนความจริง.  
พระพุทธเจาทานจะตรัสวาทานเปนอะไร  ก็เปนไมได  เราทั้งหลายจะพากันสมมติวา 
พระองคเปนอะไร  ก็เปนไมได ;  เปนไดแตสักวาสมมต  เปนเพียงโวหารสําหรับพูด 
สําหรับรองเรียก  สําหรับบอกกลาว  สําหรับติดตอ  เกี่ยวของซึ่งกันและกัน  ก็พูดไป 
ตามนั้น  แตจิตอยายึดมั่นถือมั่น.  มันไมมีอะไรที่จะเปนตัวตนขึ้นมาได  นอกจาก 
เปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา  ของปฏิจจสมุปบาท  ดังที่เรากลาวแลว ;  แลวก็วา 
ถาจะไมใหเปนทุกข  ก็อยาเปนอะไรเลย. 

 
ถาเปนไปตามกฎของ  อิทัปปจจยตา  มันก็ตองเปนทุกขกอน  แลวจึงจะ 

ดับทุกขกันทีหลัง.  มันไมมีอะไรที่เกิดขึ้น  นอกจากความทุกข,  ถาไมเกิดก็ไม 
เปนทุกข  อยาเกิดจึงจะไดไมเปนทุกข.  ฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงเปนคนที่ไมเกิด;  
แตโดยสมมต  ก็สมมตวาเกิดเปนพระพุทธเจา  ละเกิดมาสําหรับเปนประโยชนแกสัตว 
ทั้งหลายทั้งปวง. 

 
การบรรยาย  ๑๒  ครั้งที่แลวมา  เราเกณฑใหพระพุทธเจาเปนอยางนั้น  เปน 

อยางนี้  เปนแกคนนั้น  เปนแกคนนี้ ;  สวนการบรรยายครั้งสุดทายนี้ชี้ใหเห็นตามที ่
เปนจริงวา  โดยที่แทแลว  ทานมิไดเปนอะไรเลย  นอกจากสมมตใหทานเปนอยางนั้น 
อยางนี้. 

 
เปนอันวา  การบรรยายเรื่องพระพุทธจริยานี้ก็ควรจะจบกันเสียที  คือวา 

เร่ืองก็ควรจะจบกันที  เวลาที่กําหนดไว  ก็หมดพอดีสําหรับสามเดือนภาคมาฆบูชา 
การบรรยายครั้งตอไปก็จะเปลี่ยนเรื่อง  หรือเปลี่ยนชุดเปนชุดอาสาฬหบูชา  คอยวากัน 
ตอไปใหม. 
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ที่แททานไมไดเปนอะไรกับเรา ๔๔๓

วันนี้เปนโอกาสสุดทายของการบรรยายเรื่องพุทธจริยา  ขอใหทานทั้งหลาย 
กําหนดจดจําไวใหดีวา ;  ถาวาโดยสมมติแลวก็เปนอะไรกันไดทุกอยางตามที่ควร 
จะเปน ;  แตถาวาโดยสัจจะ  โดยแทจริงแลวไมไดเปนอะไรเลย.  อยากลาพูด 
วาเปนนั่นเปนนี่  มันไมจริงทั้งนั้น. 

 
 
ขอยุติการบรรยายไวเพียงเทานี้  ใหโอกาสแกพระสงฆทั้งหลายจะไดสาธยาย 

พระคุณ  ของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ตอไปอีก. 
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พระพุทธคุณ 
ที่จารึกอยูในประวัติศาสตร 

ขอเขียนเปนที่ระลึกในวันวิสาขบูชา  พ.ศ.๒๔๘๓ 
ของ 

ภิกขุ  พุทธทาส  อินฺทปฺโ 
•••••••••••••••••••••••••• 

 
 

การจะคนหาใหพบรอยแหงพระพุทธคุณ  อันจารึก 
ต ิดอยู ในสากลประว ัต ิศาสตร นั ้น   จะต องมองให พบการ 
ปฏิวัติอันเกิดขึ้นแกโลก  เนื่องจากมีพระองคเปนมูลเหตุ 
วามีอยูอยางไรเสียกอน ! 

 
พระคุณของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  อันมีอยูเหนือปวงสัตวในสากลโลกนั้น 

คือความที่พระองคทรงประสาสนความสวัสดีมิ่งมงคลไวแกสัตวโลก,  ทั้งโดยตรงและ 
โดยออม  ดวยการปฏิวัติที่พระองคทรงบันดาลใหเปนไปในโลก,  โดยทรงพระเจตนา 
ก็ตาม  ไรเจตนาก็ตาม.  ความสวัสดีที่เกิดขึ้นโดยตรงนั้น  ไดแกสุขสวัสดิ์อันเกิดจาก 
การสดับธรรมเทศนาของพระองค  แลวประพฤติตามโดยควรแกธรรม.  และที่เปนโดย 
ออมน้ัน  คือผลอยางอื่นอันเกิดขึ้นสืบตอมาจากการที่มีผูฟงธรรม  แลวประพฤติตนใหเปน 
ตัวอยางแกโลก  ดึงดูดใหมีผูนิยมธรรมะอีกตอหนึ่ง ;  หรือแมที่สุดแตการที่เมื่อบุคคล 

 
 
 
 
 
 

๔๔๗ 
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พุทธจริยา  ๔๔๘

มากลายเปนผูมีความสุขไปเสียมากขึ้น  ความชั่วและคนชั่วก็นอยไปเอง.  และขอท่ีวา 
ทรงบันดาลใหการปฏิวัติเกิดมี  และเปนไปในโลกนั้น  ไดแกการปฏิวัติเปลี่ยนรูปของ 
ประวัติศาสตรโลก  ทั้งในทางสมาคม  และทางศาสนา.  สําหรับการปฏิวัติของตัว 
ประวัติศาสตรนั้น  เปนการปฏิวัติที่ไรเจตนา ;  เพราะพระองคทรงทําหนาที่ของพระองค 
ตามธรรมดาของพระพุทธเจาองคหนึ่งเทานั้น  แตการปฏิวัติก็เกิดขึ้นแกประวัติศาสตรเอง.  
โดยนัยนี้  เราจะพบวามีพระคุณของพระองคจารึกรอยปรากฏอยูในการปฏิวัติทั้งสาม 
คือปฏิวัติของประวัติศาสตรเอง,  ปฏิวัติทางสมาคม,  และปฏิวัติทางศาสนา 
ซ่ึงมีการปฏิวัติทั้งทางฝาทฤษฎี  และฝายปฏิบัติการ. 

 
ก.  การปฏิวัติที่เกิดข้ึนแกประวัติศาสตร 

โลกยอมหมุนตามกระแส  และหมุนไปสูความแตกดับดวยอํานาจกิเลสของ 
สัตวโลกนั่นเอง,  ไดกอการอันรายกาจขึ้นทําลายกันเอง  หรือเปนการทําลายโลก  ในเมื่อ 
วอดวายกันหมด,  แลวเกิดขึ้นมาใหมสําหรับเปนเชนนั้นอีก.  แตทางฝายธรรมนั้นหยุด 
หรือไมลอยไปตามกระแส  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือขวางกระแส  กั้นไมใหโลกไหล 
ไปตามกระแสของโลกเอง  แตใหทวนกระแสไหลไปตามแนวธรรม.ธรรมเปนเครื่อง 
คุมครองโลก  หรือกีดกั้นไมใหโลกหมุนไปสูความแตกดับเร็วเกินไป  จึงเปนเหมือน 
ลูกตุมที่ถวงโลกไว  ใหมีชีวิตอยูยืนนาน  กวาที่จะปลอยใหหมุนจี๋ไปตามอํานาจตัวมันเอง.  
ธรรมนั้นไมมีใครตั้งขึ้น  เปนของมีอยูเอง  เปนแตมีผูคนพบ,  และเปนความจริง 
อันเด็ดขาดอยูในตัว.  สิ่งใดที่ตั้งขึ้น  สิ่งนั้นหาใชธรรมในที่นี้ไม  และไมมีความจริง 
ในตัว  เพราะถูกตั้งขึ้นไดและมีคนตั้งขึ้น.  ธรรมที่แทจริงใครตั้งไมได  แมพระพุทธเจา 
ก็ทรงตั้งมันไมได  เปนแตทรงคนพบดวยอํานาจพระปญญา  แลวทรงนํามาสอนสัตว.  
คนเราเกิดมาในทามกลางอวิชชา  จึงไมมีความรู  หรือมีแตความรูที่ผิด  ซึ่งมีผลเทากับ 
ความไมรู  หรือบางอยางจะใหโทษยิ่งกวาความไมรูไปเสียอีก.  ธรรมหรือกฎความจริง 
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ภาคผนวก ๔๔๙

ที่มีอยูเองแลว  จึงไมปรากฏตอเรา  เราทราบขอน้ีไดตรงที่เราทําผิดกฎความจริงของ 
ธรรมชาติ,  และเราทราบวาเราทําผิดไดตรงท่ีเรากําลังไมไดรับความสุขชนิดที่เราม ี
ความพออกพอใจอยูเสมอได.  เรายังไมไดความอยู  หรือความมีความเปน  ที่ถูกใจ 
ตรงความประสงคของเราทุก ๆ  อยาง  และแลวเราก็ไมทราบวามันเปนเพราะเหตุไร 
นั่นแหละคือขอท่ีวา  แมความจริงมีอยูเราก็หาทราบไม  จนกวาเราจะมีปญญาเสียกอน. 

 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงคนพบความจริงดวยพระปญญาของพระองคเองกอน 

แลว  สอนใหเรารูหรือเขาใจความจริงอันนั้นตามพระองคไดงายขึ้น  จนสามารถดํารงใจ 
ใหตั้งอยูได  ในสภาพที่ไมมีความทุกขอันใดมารบกวนได  และเรามีแตความพอใจในชีวิต 
ของเราอยางชุมช่ืนเยือกเย็นอยูเสมอ.  โลกกําลังกระหายตอความพนทุกขอยูแลว  ฉะนั้น 
พอพระองคทรงอุบัติขึ้นสั่งสอนธรรม  แมไมตองรองเชื้อเชิญ  สัตวที่มีปญญาก็ยินด ี
และพรอมอยูเสมอ  ที่จะรับเอาธรรมจากพระองคในสวนหลักวิชชา  และนําไปประพฤต ิ
จนบังเกิดผลในทางใจ  สมตามที่ตนหวังคือ  สภาพที่ใจไมมีความทุกขตอไป  เมื่อเกิด 
มีคนที่สามารถรับเอาธรรมชนิดนี้  และเกิดมีมากขึ้นดวยการสั่งสอนกันสืบมา  ธรรมก็ 
เปนสิ่งที่ปรากฏแกดวงใจของสัตวโลกมากขึ้น.  เมื่อมีมากขึ้น  ก็มีอิทธิพลในการที่จะจูง 
สัตวโลกไปในแนวของธรรมมากขึ้น  หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง  ก็คือเปนลูกตุมท่ีถวงให 
โลกหมุนไปหาความลมจมชาเขานั่นเอง,  แมวาผูที่รูธรรมโดยตรงนั้น  จะมีความสุข 
ของตนเองอยางเต็มเปยมไปผูหนึ่งเปนสวนตัวแลว  ก็ยังมีอิทธิพลที่จะดึงดูดน้ําใจผูอื่น 
อีกเปนจํานวนมากใหดําเนินตาม  จึงเกิดเปนลูกตุมถวงขึ้นไดดวยอาการอยางนี้. 

 
ธรรมิกบุคคลในโลก  เปรียบเหมือนผูจะออกคะแนนเสียงเปนฝายคานอีกฝาย 

หนึ่ง  ซี่งออกความคิดอยางหลับตา  ปลอยโลกใหเปนไปในทางลมจม  และเดือดรอน 
โดยไมรูสึก,  ฉะนั้นถาธรรมิกบุคคลยิ่งมีมากขึ้นเมื่อใด  ลูกตุมท่ีถวงก็ยิ่งหนัก  และถวงได 
มากขึ้นเพียงนั้น.  ในบัดนี้มีพุทธบริษัทในโลกไมนอยกวาหนึ่งในสาม  ของพลโลก 
ทั้งหมด,  จํานวนคนเหลานี้ยอมเปนสวนที่ถวงใหโลกหมุนไปหาการลุกเปนไฟชาเขา 
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พุทธจริยา  ๔๕๐

ตามสวน.  ในระหวางที่ยังไมลุกนี้  เพราะมีความถวงใหชาอยู  มีคนอื่นอีกเปนจํานวน 
มากหรือท้ังโลก  พลอยไดรับความผาสุกไปดวย  จึงกลายเปนอํานวยสุขใหแกโลกทั้งสิ้น 
ไปในตัว  ซึ่งควรที่สัตวทุกถวนหนาจะพึงระลึกถึงหิตคุณอันนี้ของพระผูมีพระภาคเจา.  
และการที่โลกหมุนไปหาความลมจมชาเขานี่เอง  ชื่อวาเกิดการปฏิวัติขึ้นใน 
ตัวประวัติศาสตรเอง  ซึ่งถามิฉะนั้นโลกจะตองดําเนินหรือมีฉากในทาง 
ประวัติศาสตรเปนอยางอื่นไปแลว  ถาเราจะปลอยใหมันเปนไปตามอํานาจ 
กิเลสตัณหาของโลกลวน ๆ  โดยไมมีธรรมเขาคุมครอง. 

 
ข.  การปฏิวัติที่เกิดข้ึนแกทางสมาคม 

 
อินเดียในสมัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้นนั้น  มีการถือช้ันวรรณะ.  

ตามลัทธิพราหมณ  แบงคนออกเปน  ๔  พวกคือ  กษัตริย,  พราหมณ,  พลเมือง 
ธรรมดาที่เรียกวาไวศยะ,  และพวกทาสหรือท่ีเรียกวาศูทร  รวมทั้งพวกที่ต่ํากวา  เชน 
พวกจัณฑาลดวย.  สามพวกแรกเปนพวกสูง  และสูงกวากันอยูตามลําดับ  สวนพวก 
หลังนั้น  ตามลัทธินั้นคลายกับไมรับรองวาเปนมนุษย.  เขาไมยอมใหพวกศูทรเขา 
โบสถ  ไมยอมใหไดเรียนหรือไดฟงพระเวท  ไมรวมบอนํ้า  ไมรวมหนทาง.  และถา 
บังเอิญวาพวกศูทรผานมาพบเขากับพวกเขา  เขาปรับใหเปนความผิดของพวกศูทรนั้น 
และไดรับโทษซึ่งทารุณ.  เขาถือวาพวกกษัตริยสรางขึ้นจากแขนของพรหม  พวก 
พราหมณสรางขึ้นจากปาก  พวกไวศยะสรางขึ้นจากกะเพาะ  และพวกศูทรถูกสรางขึ้น 
จากเทาของพรหม  ดังนี้. 

 
พวกศูทรจํานวนลาน  ตองกลายเปนพวกที่อิดหนาระอาใจของพวกอื่น 

คลายกับวาของเนาที่ไปปนอยูในทามกลางกองดอกไม  อันมีกลิ่นหอม.  การสมาคมจึง 
เจือไปดวยการถือตัว  การเกียดกัน  และการสบประมาทอยางรุนแรง  มีภาวะที่นาอนาถใจ 
แทรกแซงอยูทั่วไป  เพราะวาแมวาพวกวรรณะสูงจะรังเกียจ  และเหยียดหยามทําทารุณ 
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ตอวรรณะต่ําอยูเพียงใด  ก็ยังตองติดตอกับพวกทาสเหลานั้นอยูนั่นเอง.  ภาพแหงความ 
ทารุณจึงคงมีอยูทั่วไปในวงการสมาคม  ซึ่งเปนเหมือนกับสีดําอันปายอยูเปนแหง ๆ  
ในพื้นที่ขาวหรือเหลือง  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้น  พระองคทรงสั่งสอนวา  คนเราจะเปน 

พราหมณ  เพราะเหตุสักวาบิดามารดาเปนพราหมณหาไดไม  แตจะเปนพราหมณได 
ก็ดวยการประพฤติตนตามแนวธรรม  คือประพฤติดี.  และในการประพฤติดีนั้น  ทําได 
ทุกคนไมจํากัดวาจะเปนวรรณะไหน,  ในการประพฤติธรรม  ไมมีกษัตริย  ไมมีพราหมณ 
ไมมีไวศยะ  และไมมีศูทร,  เพราะฉะนั้น  คนเราจะเปนอะไรก็ไดทั้งนั้น  แลวแต 
การประพฤติของเขานั่นเอง.  การเปนกษัตริยหรือพราหมณ  ดวยเหตุสืบจากบิดามารดา 
นั้นไมชวยได  เพราะวาแมจะมีกําเนิดจากบิดามารดาที่เปนกษัตริย  พราหมณ  ไวศยะ 
หรือศูทรก็ตาม  เมื่อประพฤติผิดธรรมแลว  ยอมจมลงไปในนรกเหมือนกัน  โดยไม 
แตกตางกัน  และไมมีขอยกเวนใหแกใครเปนพิเศษ.  ถาประพฤติถูกธรรมก็จะไดไปสู 
สุคติ  และเปนสุขเสมอกัน  โดยทํานองเดียวกัน  ดังนี้. 

 
เมื่อมีคนนับถือและทําตามคําสั่งสอนของพระองคมากขึ้น  จนกระทั่งถึงพวก 

ราชาและมหาราชา  พวกศูทรก็คอยมีโอกาสไดหายใจดวยอากาศที่บริสุทธิ์  สดใส 
เยือกเย็น  ปราศจากลมอันทารุณไดมากขึ้น.  ฉากของมนุษยในดานการสมาคม 
ก็เปลี่ยนไปโดยควรแกเหตุ.  ภาพทารุณที่เคยปรากฏในวงการสมาคมระหวาง 
วรรณะทั้งสี่  ก็คอยจางหายไป  พ้ืนสีขาวในดวงใจของมนุษยเหลานั้น  ก็มี 
สีขาวอันสม่ําเสมอมากขึ้น  มีจุดหรือทางดํานอยลง. 

 
อีกอยางหนึ่ง  สตรีเปนสิ่งที่เคยถือกันวาเปนทรัพยสมบัติชนิดหนึ่ง.  ในตอน 

แรกก็เปนทรัพยของบิดามารด  ที่เลี้ยงไวสําหรับขายใหแกบุรุษในตระกุลท่ีจะมาขอซื้อ 
เอาไป.  ครั้นผูเปนสามีซื้อเอาไปแลวก็ถือเสมือนหนึ่งทรัพยหรือสัตวเลี้ยงชนิดหนึ่ง 
ปราศจากสิทธิ์และเสียงใด ๆ. เพราะเชื่อกันวาสตรีเปนมนุษยที่ไมมีอะไร ๆ สมบูรณ 
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เหมือนผูชาย  จึงไมใหการศึกษาแกสตรี  สตรีก็มีอันที่จะเปนไปใน 
ทางเสื่อมเสียมากขึ ้น   จึงกลายเปนธรรมเนียมที่ถือกันวาสตรีไมควรถูกยกขึ้นมา 
เทียมบุรุษ  ทุก ๆ  อยางใหอยูในอํานาจของฝายชายอยางเดียว. 

จุดดําได เก ิดขึ ้นแกเพศที ่เป นมารดาของโลกอยาง เป อนไปหมด 
ทั้งที่บุรุษผูถือลัทธินั้น  ก็ตองเกิดมาจากสตรีนั่นเอง.  ครั้นพระองคทรงอุบัติขึ้น 
ทรงรับรองขอที ่วาสตรีสามารถบรรลุมรรคผลเชนเดียวกับบุรุษ  โดยไมมีขอแตก 
ตาง  และตรัสขอปฏิบัติสําหรับสตรี  เพื่อ  “เอาชนะ”๑  ไดทั้งโลกนี้และโลก 
หนา  คือความมีหนามีตา  ในทางสมาคมหรือวงสังคม  และการไปสูสุคติ 
สวรรคโดยเทาเทียมกับผูชาย  ใหรูจักหนาที ่ของตัวที่จะพึงปฏิบัติตอสามี  ซึ่งก็ม ี
หนาที่อีกอยางหนึ่ง  อันจะพึงปฏิบัติตอภรรยา  และใหทั้งสองฝายถือเสมือนที่ 
จะพึงกระทําตอบแกกัน  โดยเทาเทียมกัน. 

การยกสถานะสตร ีเช นนี ้  ปรากฏในตระกูลวงศของพระองค  คือ 
พวกศากยะมากอนแลว  โดยที่ถือวาสตรีเปนเพศที่ควรยกยอง  ไมยอมยกใหไป 
กับพวกที่มีเชื ้อชาติต่ํากวา  แมจะมีอํานาจ  และสตรีควรมีสิทธิที่จะปฏิเสธ  หรือ 
ไมถูกยกใหแกบุรุษที่ไมมีคุณสมบัติทัดเทียมกัน.  หรือกลาวอยางนั้น ๆ  ก็คือวา 
เกียรติยศของสตรี  เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาอยูอยางรอบคอบสุขุม.  ขอน้ีทําให 
สตรีพวกศากยะกาวออกจากประตูเรือนบวชในสํานักภิกษุณีได  โดยปราศจาก 
การขัดขวางของฝายชาย.  และธรรมของพระองคซึ่งมีผูรับถือกันมากขึ้น 
สืบมาในตอนหลัง  ไดชวยยกสถานะของสตรีใหสูงขึ้นอยางประจักษ  มี 
สิทธิและโอกาสที่จะทําการกุศลและการศึกษาตามประสงคของตนมาก 
ขึ้น. 

 
อีกอยางหนึ่ ง   อินเดียในสมัยโบราณมีธรรมเนียมบูชายัญญดวย 

เนื้อและเลือดทั้งของสัตวและมนุษย.  โบสถสวนมากคือโรงฆาสัตว  ที่แดงไป 
ดวยเลือดและไฟที่สงควันตระหลบ.  ผูมีทรัพยและอํานาจจัดใหพวกนักบวชประกอบ 

                                                
๑.  ดูบาลี  พลวรรค  มาตุคามสํยุตตํ  สูตรที่  ๕  ไตร.  ล.๑๘  น.๓๐๖  และบาลีอุโบสถวรรค  อัฎฐ.  อํ.  ไตร. ล. 

๒๓  น.๒๗๕  และอื่น ๆ 
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บาปของตน  และชวยใหตนมีความเจริญยิ่งขึ้นไปตามลัทธิที่เชื่อกันอยู.  พวกนักบวช 
เหลานั้นชวยทําพิธี  ใหบาปของผูเปนเจาของยัญญนั้น  ตกมารวมกันอยูที่ศีรษะของสัตว 
ที่จะฆา  แลวฟนมันเสีย  โดยไมมีขณะที่มันอาจสํานึกถึงรสของความเจ็บและความตาย 
เอาโลหิตรองใสถาดมาเผาไฟสมนาคุณพระเปนเจาในเบื้องบน.  ศัตรูยอมตอบแทนศัตร ู
ดวยเลือดและชีวิต  การริษยาอาฆาตจองเวร  ถือกันวาเปนเกียรติยศ  ไมถือกันวาการ 
ใหอภัยเปนสิ่งที่ควรนิยม. 

 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้น  พระองคทรงสอนวา  ความบิรสุทธิ ์

และไมบริสุทธิ์เปนของเฉพาะตัว  คนอื่นจะชวยทําคนอื่นใหเศราหมองหรือบริสุทธิ์หา 
ไดไม.  กรรมเปนสิ่งเด็ดขาดแนนอนในขอท่ีวา  ทําเชนไรตองไดผลเชนนั้น  และผูทํา 
นั่นเองเปนผูรับผล  ไมมีการไถถอนสับเปลี่ยนกันไดดวยอํานาจ  หรือทรัพย   หรือ 
สิ่งอื่น ๆ.  เวรยอมไมระงับดวยเวร  แตจะระงับเพราะความไมผูกเวรของฝายใดฝายหนึ่ง 
และการใหอภัยเปนความกลาของนักปราชญ  แมพวกคนพาลจะถือกันวาเปน 
ความขลาดหรืออะไรก็ตาม. 

 
สัตวทุกชนิด  รู จักรักชีวิตเหมือนมนุษย  และเทากับมนุษย  และตก 

อยูในภาวะอันหนัก  เพราะถูกความแก  ความเจ็บ  และความตาย  ครอบงําเชนเดียวกัน 
ควรที่จะเปนเพื่อนทุกขยากดวยกัน  ดีกวาที่จะลางผลาญกันซึ่งเปนการกระทําอยาง 
หลับตาและนาละอายยิ่งขึ้น.  ครั้นมีผูนับถือศาสนาของพระองคมากขึ้น  ธรรมที ่
ทรงนํามาสั่งสอนก็ยิ่งมีอิทธิพลในดวงใจของมนุษยที่เคยนิยมการฆาและการจองเวรมากขึ้น 
ซึ่งชวยใหเขาบันเทาความโหดรายนั้นลงเสียได  ตามควรแหงธรรมที่ไดศึกษา.  คร้ัน 
แพรหลายไปถึงชั้นพระราชา  ก็มีกฎหมายบัญญัติหามการฆาสัตว  และตั้งโรงพยาบาลขึ้น 
สําหรับสัตวเดรัจฉาน  ดังที่ปรากฏอยูในศิลาจารึกของพระเจาอโศกแทบทั่วไปทั้งอินเดีย 
หรือชมพูทวีป  สมตามที่พระราชาธิราชองคนี้มีอาณาจักรอันกวางขวาง  เพราะทรงอาศัย 
อํานาจธรรมเปนเครื่องปราบและขยายอาณาจักร  อันปรากฏตามประวัติศาสตรวา  ทรง 
ขยายอาณาเขตไดกวางกวากษัตริยองคใดในอินเดีย. 
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การปฏิวัติไดเกิดขึ้นในดวงใจของประชาชน  จนถึงกับทําใหโรงฆาสัตวชนิดที่ 
หุมคลุมอยูดวยลักษณะของโบสถนั้นลดจํานวนนอยลงไป  และมีโรงพยาบาลสําหรับสัตว 
ที่เจ็บปวยเกิดขึ้นแทนดังกลาว.  นี่คือรอยแหงพระพุทธคุณ  ที่จารึกติดอยูใน 
ประวัติศาสตรของอินเดีย  และประเทศใกลเคียงเทาที่ธรรมาณาจักรของพระเจาอโศกราช 
แผไปถึง,  และสาวกรอยขอมันสืบตอมาจนกระทั่งบัดนี้  ไดแผไปในประเทศอื่นโดย 
กวางขวาง  จนกระทั่งเกิดมีชนหมูมากที่ถือไมกินเนื้อสัตว  เพราะอาศัยรัศมีธรรมของ 
พระองคก็มี  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือพุทธบริษัทที่ปฏิญาณตนไมเสพเนื้อสัตวตลอดชีวิต 
หรือบางคราว.  สัตวไมถูกฆา  หรือไมเปนเหตุใหถูกฆาเพราะชนพวกนี้  หรือในวันที่ 
กําหนดเปนวันทางศาสนานั้น  มีจํานวนมากมายเหลือท่ีจะนับได  ซึ่งเปนเสมือนการปดเสีย 
ซึ่งลําธารของโลหิต  อันเคยไหลนองใหหยุดไหล  หรือนอยลง  ซึ่งยอมทําใหฉากแหง 
ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงไปอยางยากที่จะพิจารณาเห็นไดงาย ๆ  เพราะการปฏิวัติอันนี ้
มีสังคม  หรือสมาคมสวนใหญของมนุษยเปนมูลฐาน. 

 
เมื ่อยอนมามองดูอีกครั ้งหนึ่ง  จะพบวา  สังคมใดหนักแนนใน 

พุทธธรรมแลว   การเหยียดชั้นวรรณะของกันและกัน  จะไมมีในสมาคมนั้น ๆ  
จะมีแตความวางตนเสมอ  พรอมเพรียงสามัคคีกันกอกูภาระของประเทศชาติ.  
การยกสถานะของสตรี  และการใหอภัยดวยความเมตตากรุณา  ยอมหาไดงาย 
ในสมาคมนั้น.  มนุษยชาติสวนใหญ  จึงไดมีรูปทางประวัติศาสตร  แปลกไปกวา 
ตามที่จะปลอยใหมันหมุนไปเอง  โดยปราศจากหลักธรรมของพระองค  ดวยประการฉะนี้. 

 
ค.  การปฏิวัติทางศาสนา. 

 
จากประวัติศาสตรของปรัชญาทั้งหมด  บรรดามีในโลกนี้  เราจะพบหลัก 

สําคัญไดอันหนึ่งวา  พุทธศาสนา  ไดสอนสิ่งที่ใหมและแปลก  จนถึงกับตรงกันขามกับ 
หลักปรัชญานั้น ๆ  ใหแกโลก,  ซึ่งจะไดยกมาวินิจฉัยโดยยอ ๆ  เปนลําดับไป. 
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ทฤษฎีทางปรัชญา  ที่พระผูมีพระภาคไดทรงเผยใหแกโลก  ชนิดที่ไมมีใคร 
เคยสอนมากอน  ก็คือกฎอันวาดวย  อนัตตา  ไมมีสิ ่งใดที ่เปนอัตตา  คือตัวตน.  
มติในลัทธิอื่น  ยอมสอนวามีอัตตา  ที่เปนตัวเราไมอยางใดก็อยางหนึ่ง  ถึงแมจะได 
ปฏิเสธบางสวน  (เชนรางกายเปนตน)  วาเปนอนัตตา  มิใชตัวเรา  ไปแลวก็ตาม.  ใน 
ยุคพุทธสมัย  มีลัทธิที่สอนอยางสูงที่สุด  ก็คือลัทธิสอนใหศึกษาปฏิบัติ  จนรูจักตัว 
อาตมาหรืออัตตาที่หลุดพนแลวจากโลกิยธรรมอันหอหุมอยู ;  อันเปนสภาพชนิดหนึ่ง 
ที่ไมรูจักตาย  หรือแมแตแปรผัน,  คือเปนอสังขตะ,  นั่นแหละวาเปนตัวอาตมัน 
หรือตัวเราที่แทจริง,  แทนที่จะยึดถือรางกายหรือจิตตามธรรมดาวาเปนตัวเรา.  แต 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงประกาศขึ้นวา  สิ่งที่เปนอสังขตะคือไมตาย  และไมผันแปร 
เพราะไมมีการเกิดและไมมีเหตุปจจัยปรุงแตงไดนั้น  เปนสิ่งที่มีอยูจริง  แตมันหาใชเปน 
อาตมันหรือตัวตนของใครไม,  มันเปนเพียง  “สิ่งธรรมดา”  ลวน ๆ  เชนเดียวกับ 
สิ่งอื่น ๆ   ที่เปนพวกสังขตะ  คือรูจักตายและแปรผัน  เพราะมีเหตุปจจัยปรุงนั้นเหมือนกัน. 

 
ขอสําคัญนั้นอยูที่วา  จิตจะไดลุถึงศานติสุขอันแทจริง  (peace)  และถึงที่สุด 

จริง ๆ  (ultimate)  นั้น  ตองเปนจิตที่ปราศจากความเขาใจ  และความยึดถือวามีอัตตา 
หรือเปนอัตตาเทานั้น  ถายังปดวาเปนอนันตาเพียงบางอยาง  และยึดวาเปนอัตตา 
บางอยางดังกลาวมาแลว  แมสิ ่งนั ้นจะสูงสุดเพียงไร  ก็ยังหาใชเปนการหลุดพน 
 (reliverance)  ที่แทจริง  และถึงที่สุดไม. 

 
เปนอันวา  พุทธศาสนาปฏิเสธอัตตาโดยสิ้นเชิง  และประวัติศาสตรยอม 

แสดงชัดอยูในตัวเองทันทีวา  กอนหนานั้น  โลกไมเคยไดยินคําวา  สพฺเพ  ธมฺมา-  
อนตฺตา  -  “สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา”  เลย ;  เพิ่งจะมาไดฟงเมื่อพระพุทธองคทรง 
ประกาศขึ้น  และไดลุถึงภูมิธรรมข้ันใหม  กลาวคือความปลอยวางสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด 
ไดเชนนี้.  จึงกลาวไดวา  ทฤษฎีอันนี้  (คือท่ีวาสิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา)  มีอันเดียว 
เฉพาะในพุทธศาสนาเทานั้น.  ลัทธิอื่น ๆ ทั้งหมด  มีจุดหมายอยูที่หา  “อัตตาหรือ 
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ชีวิตอันแทจริง”  ใหพบ,  แตพุทธศาสนาประกาศขึ้นวา  อัตตาหรือชีวิตอันแทจริงนั้น 
ไมมีเลย  !  แมวาอสังขตธรรมจะเปนสิ่งไมผันแปร  และตั้งอยูตลอดอนันตกาลเพียงไร 
มันก็หาใชเปนอัตตาไม. 

 
ตามประวัติศาสตรแหงธรรมปฏิบัติ  เราอาจพบไดอยางแจมแจงวากอน 

หนานี้  มีแตแนวปฏิบัติเพียง  ๒  สาย  คือ  พวกหนึ่งคลอยไปตามกระแสโลกยังเกี่ยวของ 
อยูกับกามคุณ  หรือหาความอรอยทางกายพรอมกันไปดวย.  อีกพวกหนึ่งก็ถึงกับ 
ทรมานกายใหแสบเผ็ด  โดยมีหลักวา  ทรมานไดเพียงไร  ก็ยิ่งเปนการปลอยวางกาย 
ไมเห็นแกกาย  และเปนการหลุดพนไดเพียงนั้น ;  ไมเคยมีใครไดยินหรือไดยึดหลักวา 
มัชฌิมาปฏิปทาอันคลุกเคลาไปดวยปญญา  และกวางขวางเหมาะสําหรับคนทั่วไป  ดังที่ 
พระองคทรงบัญญัติขึ้น.  ไมมีใครเคยไดยินคําวา  อริยสัจจอันเปนกฎแหงเหตุผล 
และคนเราจะพนทุกขได  ก็ดวยการกระทําที่ตรงตามกฎเหตุผลเทานั้น.  การออนวอน 
การบูชายัญญไมเปนไปตามกฎแหงเหตุผล. 

 
กอนที่พระองคอุบัติขึ้น  ถามีใครถามวา  คนเราตายแลวเกิดอีกไหม?  

ก็จะมีคนตอบตาง ๆ กันคือ  ๑.  ตอบวาเกิดอีก,  ๒.  ตอบวาไมเกิดอีก,  ๓.ตอบวา 
เกิดอีกก็มี  ไมเกิดอีกก็มี.  แตคําตอบชนิดนี้ผิดหลักพุทธศาสนา.  ถามีใครทูลถาม 
พระองคเชนนี้  พระองคก็จะตรัสตอบมีหลักวา  แทที่จริงคนเราไมมี,  มีแตการคุม 
เขากับการแยกออก  และการผันแปรไปของธรรมชาติพวกหนึ่ง,  ซึ่งมีเหตุปจจัย 
ปรุงแตงและผลักใสไป.  เมื่อขาดเหตุขาดปจจัยมันก็หยุดหรือดับ. 

 
แทจริง  ทุกสวนของสิ่งที่เราเรียกวา  คนเรา  หรือตัวเรานี้  ก็เปลี่ยนแปลงเปน 

อันอื่นอยูทุก ๆ ปรมาณู  และทุกขณะจิตอยูเองแลว  หาสาระที่จะเรียกวาคนเราตรงไหน 
มิได.  หรือถาจะหมายเอาวาคนเราเกิด  หรือตายตรงรางกาย  เราก็ยังกลาวลงไปไม 
ไดวา  บางคนเกิดอีก  หรือบางคนไมเกิดอีก,  คงกลาวไดแตเพียงวายอมแลวแตเหตุ,  
ถาเหตุเพื่อจะใหเกิดมีอีก  มันก็เกิด,  ถาหมดก็ไมเกิด.  แตอยางไรก็ตาม  การตอบ 
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เชนนี้ยังไมตรงตามความจริง.  เพราะตามกฎแหงวัฏฏสงสารนั้นมีแตเพียงสาย ๆ หนึ่ง 
ซึ่งไหลเชี่ยวเปนเกลียวไปดวยความเปลี่ยนแปลงไมหยุดหยอน  จนกวามันจะหมดตนเหต ุ
โดยที่ตนเหตุของมันถูกทําลายเสีย. 

 
คําวา  เกิด-แก-ตาย-หรืออื่น ๆ  เปนเพียง  “คําสมมติ”  ที่เราจับ 

ไปสวมเขา  ที่ระยะหรือตอนใดตอนหนึ่ง  ของ  “สายอันยาวยืด”  สายนี้เทานั้น.  
เพราะฉะนั้น  การกลาวดิ่งเด็ดขาดตายตัวลงไปวา  เกิดอีกหรือไมเกิดอีก,  บางคนเกิด 
บางคนไมเกิด  ตายตัวไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นนั้น  ผิดกับความจริงซึ่งพุทธ 
ศาสนาเล็งถึง. 

 
สรุปวา  พระพุทธองคเปนผูเปดเผยหลักอันสบดวยเหตุผล  หรือท่ีเราเรียก 

กันในสมัยนี้วา  สบหลักวิทยาศาสตร  (scientific)  เปนคนแรก.  เปนคน ๆ  แรก 
ในโลกที่ประกาศวา  สิ่งที่เราเรียกกันวาคน  หรือตัวเรานั้น  เปนเพียงสวนหนึ่ง ๆ ของ 
เกลียวแหงความหมุนเวียนของเหตุผลขณะหนึ่ง ๆ.  แทที่จริงคนเราไมมี  มีแตสวนยอย  ๆ 
หลายสวน  จับกลุมกันเขาแลวหมุนกลิ้งไป ๆ  ซึ่งทั้งนี้เปนดวยอํานาจแหงเหตุที่ทําให 
ปรากฏดุจวามีตัวอยูได.  แตก็ชั่วขณะที่มันหมุน,  หยุดหมุนก็ดับ  และไมมีตัวอะไร 
นอกจากความวางจากสิ่งเหลานี้.  จึงกลาวไดวา  มีแตโลกิยธรรม  ที่หมุนไปตามเหตุ 
ปรากฏอยูชั่วที่ยังมีเหตุ,  และหมุนไป ๆ จนกวาจะถึงที่สุด  เทานั้น. 

 
นอกจากนั้นยังอาจกลาวไดสืบไปวา  พระพุทธองคเปนคนแรกที่ปาวประกาศ 

มิใหมีการเชื่อมั่นตามตํารา,  เชื่อมั่นคําครู,  เชื่อลัทธิธรรมเนียมประเพณี,  หรือเชื่อ 
ดวยการตรึกตามเหตุผลช่ัวแลน  ตามหลักที่ปรากฏอยูในกาลามสูตร.  และทรงวางหลัก 
วาไมควรถกเถียงคัดงางกันดวยปญหาทางปรัชญา  ที่เปนปญหาโลกแตก  ดังเชนเรื่อง 
ทิฏฐิสิบ  ที่เปนปญหาพื้นเมืองในสมัยพุทธกาล.  ทรงสรุปใจความวา  ชีวิตนี้  มิใช 
เปนปญหาที่ตองสะสาง  แตเปนเพียงสภาพความจริงชนิดหนึ่ง  ที่เราจะตอง 
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เขาใหถึงอยางเดียวเทานั้น  และก็ดวยการปฏิบัติอันเปนภายในอยางเดียว  และอาศัย 
ตนของตนโดยเฉพาะจึงจะเขาถึงได.  การออนวอนพระเปนเจาเปนเพียงความขลาด. 

 
หลักดังกลาวมาทั้งหมดนี้  คือดวงประทีปดวงใหม  ที่พระพุทธองคทรงจุดขึ้น 

และทรงสองใหสัตวโลกกาวเทาไปสูความพนทุกข  โดยอาการที่ผิดแปลกจากที่  ถาหากวา 
โลกจะมิไดรับแสงจากประทีปดวงนี้  และโดยเหตุนี้จึงทําใหทิวทรรศนแหงประวัติศาสตร 
ในดานปรัชญา  หรือธรรมวิทยา  ไดเปลี่ยนรูปไปอยางมาก.  และความเปลี่ยนแปลง 
อันนี้  ยอมเปนผลเกิดมาจากการปฏิวัติทางศาสนา  ซึ่งมีมูลฐานมาจากพระพุทธองค 
โดยเฉพาะ.  เมื่อลัทธิใหมนี้มีอิทธิพลเหนือชาวโลกแทนลัทธิเกา  (ดังที่กลาวแลวใน 
ตอนตน ๆ  อันมีพระเจาอโศกราชเปนตัวอยาง)  มากขึ้น  รอยจารึกแหงพระพุทธคุณ 
ที่ฝงลึกอยูในสายอันยาวยึดของประวัติศาสตรโลก  ก็ยอมมีปกคลุมอยูโดยทั่วไป.  และ 
เราก็จะพอมองเห็นไดวาพระมหากรุณาธิคุณของพระผูมีพระภาคเจานั้นจะยังคงปกคลุม 
ประวัติศาสตร  ของโลกไปตลอดชั่วกัลปวสาน. 

 
และเมื่อเรามองเห็นภาพแหงการปฏิวัติ  ทั้งที่ตัวประวัติศาสตร,  ที่มนุษย 

สมาคม,  และที่แนวปรัชญาของโลกทั้งมวล  อันมีความเปนมาอยางไร  โดยทั่วถึงดังนี้แลว 
เราก็จะเห็นไดจากการปฏิวัตินั้น ๆ สืบไปวา  พระพุทธองคทรงเปนบอเกิดแหงคุณ 
ประโยชนของโลกอยางใหญหลวงเพียงไร.  และผลที่กระทอนสืบ ๆ  ไปจากพระคุณทั้งปวง 
นั้น  ยอมท้ิงรอยของมัน  ใหจารึกติดอยูในสายอันยาวยืด  ซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายควรจะ 
มองคนดูใหครบถวนทั่วถึง  ในสมัยอันเปนอภิลักขิตกาล  เชน  วิสาขบูชานี้  ดวยความ 
เคารพอันหาขอบเขตมิได. 
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