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คิริมานนทสูตร นับเปนยอดพระสูตรๆหนึง่ ที่มี สารัตถะสําหรับมนุษยผูมีสังขารไมเที่ยง ตองทน
ทุกขตอ โรคภัยไขเจ็บที่คอยเบียดเบียนไมชว งใดก็ชวงหนึง่ ของชีวิต พระพุทธองคตรัสพระสูตรนี้
แกพระอานนทเพื่อนําไป แสดงแกพระคิริมานนทซึ่งกําลังอาพาธหนักจนไมสามารถ มาเฝา
พระพุทธเจาได พระคิริมานนทจึงขอใหพระอานนท ชวยกราบบังคมทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ
เพื่อทรง พระกรุณาสงเคราะหใหทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู ใหระงับอันตรธานหายเถิด
พระพุทธเจาทรงเมตตาแสดง สัญญา ๒ ประการ คือรูปสัญญา นามสัญญา และอื่นๆ เมื่อพระคิริมา
นนทกําหนดตามพระธรรมเทศนา ก็ไดบรรลุ พระอรหัตผล ในขณะทีว่ างธุระในรูปนาม โรคภัย
ของ พระคิริมานนทที่เจ็บปวด เวทนาก็อันตรธานใน ขณะนั้นฯ
คิริมานนทสูตรจึงเปนสูตรสําเร็จที่ชวยกลอมเกลา จิตใจของผูที่กําลังเจ็บปวยอยู แมวาการเจ็บปวย
นั้นจะ รายแรงถึงขั้นที่ไมอาจรักษาจนหายไดก็ตาม พระสูตรนี้ ยังชวยใหบุคคลทั่วไปที่มีทุกขได
คลายความวิตกกังวลไป ไดบาง ถาผูตกอยูในทุกขสามารถที่จะกําหนดตามวาชีวิต เปนอนิจจัง คง
สภาพเดิมอยูไมไดจะตองมีการเปลี่ยนแปลง และดับลงในที่สุด อันเปนธรรมชาติ จึงชวยใหผู

เจ็บปวย สามารถระงับจิตใหสงบวางเฉยลงได เมื่อวาระสุดทาย ของชีวิตมาถึง วิญญาณก็จะละกาย
สังขารไปอยางสงบ สูสุคติภูมิ
พระคิริมานนทสูตร
ปฐมเหตุ
เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ตตฺรโข อายสฺมา
คิริมานนฺโท อาพาธิโก โหตีต.ิ
บัดนี้จะแสดงพระสูตรอันหนึ่ง อันโบราณอาจารยเจา กลาวไววา คิริมานนทสูตร ไดอาง
เนื้อความแตครั้ง ปฐมสังคายนา พระมหาสังคาหกเถรเจาทั้งหลาย ๕00 องค เปดโอกาสไวใหพระ
อานนทองคหนึ่ง ไดเขามาสูท ี่ประชุม พรอมกันแลว คอยพระอานนทองคเดียวกําลังเจริญสมถ
วิปสสนาอยู ยังไมไดสําเร็จพระอรหันต ครั้นพระอานนท เถรเจาไดสําเร็จพระอรหันตแลว ก็เขา
จตุตถฌาน เอาปฐวี กสิณเปนอารมณไปปรากฏบนอาสนะทามกลางสงฆ ให พระสงฆสิ้นความ
สงสัยในอรหัตตคุณ ที่ถ้ําสัตตบัณณคูหา ปฏิญาณตนในอเสขภูมิ ดวยประการฉะนีแ้ ลว พระมหา สัง
คาหกเถรเจาทัง้ หลายมีพระมหากัสสปะเปนประธาน จึง ไดอาราธนาเชือ้ เชิญใหพระอานนท ขึ้นนั่ง
เหนือธรรมาสน แสดงสุตตันตปฎก ยกคิรมิ านนทสูตรนีข้ ึ้นเปนหัวขอ พระมหากัสสปะเถรเจาจึง
ถามพระอานนทวา อานนฺท ดูกร อานนท พระสูตรอันมีชื่อวาคิริมานนทสูตรนั้น พระพุทธเจา แสดง
แกบุคคลผูใด และตรัสเทศนา ณ ที่ไหน ปรารภอะไร ใหเปนเหตุ จึงไดตรัสเทศนามีวติ ถารพิสดาร
อยางไร? ขอใหพระอานนทเจาจงแสดงตอไปในกาลบัดนี้
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ลําดับนั้นพระอานนท เถรเจา ผูนั่งอยูบนธรรมาสน ไดโอกาสแต
พระสงฆแลว จึง วิสัชนาพระสูตรนี้ มีคําปฏิญญาในเบื้องตนวา เอวมฺเม สุตํ ดังนี้ ขาพเจาผูชื่อวา
อานนท หากไดสดับมาแตพระอบแกว กลาวคือพระโอษฐของพระพุทธเจา มีใจความวา
เอกํสมยํ สมัยกาลคาบหนึ่ง พระผูมีพระภาค สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จสําราญพระอิริยาบถอยู ณ
พระเชตวัน วิหาร อันเปนอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวาย ใกลกรุงสาวัตถี ในกาลนัน้ พระ
ผูเปนเจาชื่อวาคิริมานนท เถระผูมีอายุ อาพาธิโก เกิดอาพาธหนักเหลือกําลังที่จะ อดกลั้น พระผูเปน
เจาจึงใหเชิญขาพเจาเขาไปยังสํานัก ของตนแลว จึงกลาววา อานนฺท ดูกรอานนท ขาพเจา ผูชื่อวาคิริ
มานนทนี้ บังเกิดอาพาธหนักเหลือกําลังทีจ่ ะ อดกลั้น ไมสามารถจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาได ขอ
นิมนตทานอานนทนาํ เอาอาการอาพาธอันรายแรง ของขาพเจาไปกราบทูล ใหสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา ทรงทราบ เพื่อทรงพระมหากรุณาสงเคราะหใหทุกขเวทนา เจ็บปวด ซึ่งเบียดเบียนอยูใน
รางกายของขาพเจานี้ ระงับ อันตรธานหายเถิด ขาพเจารับเถรวาทีแลว ก็เขาไปเฝา พระผูมีพระภาค
เจา กราบทูลอาการอาพาธและทุกขเวทนา ตามคําสั่งของพระคิริมานนทใหทรงทราบทุกประการ
อถ โข ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อไดทรง ทราบอาการของพระผูเปนเจาคิริมา

นนท แลวจึงตรัสแก ขาฯ วา อานนฺท ดูกรอานนท ทานจงกลับคืนไปสูสํานัก ของทานคิริมานนท
โดยเร็ว แลวพระองคตรัสตอไปวา
รูปสัญญา นามสัญญา
วิสุทฺธจิตฺเต อานนฺท เท.ว สฺญา สุตฺวา โส อาพาโธ ฐานโส ปฏิปสฺสมฺเภยฺย ดังนี้ ดูกรอานนท เมื่อ
ทานไปถึงสํานักพระคิริมานนทแลว ทานจงบอกสัญญา ๒ ประการ คือ รูปสัญญา๑ นามสัญญา๑
คือวารูปราง กายตัวตนทั้งสิ้นก็ดี คือนามไดแกจิตเจตสิกทั้งหลายก็ดี ก็ใหปลงธุระเสีย อยาถือวารูป
รางกายจิตเจตสิกเปนตัวตน และอยาเขาใจวาเปนของของตน ทุกสิ่งทุกอยางความจริง เปนของ
ภายนอกสิน้ ทั้งนั้น ดูกรอานนท ถาหากวา รูปรางกายเปนตัวตนเราแท เมื่อลวงสูความแกเฒาชรา ตา
ฝา หูหนวก เนือ้ หนังเหีย่ วแหง ฟนโยกคลอน เจ็บปวด เหลานั้น เราก็จกั บังคับไดตามประสงค วา
อยาเปนอยางนั้น อยาเปนอยางนี้ นี่เราบังคับไมไดตามประสงค เขาจะเจ็บ จะไข จะแก จะตาย เขาก็
เปนไปตามหนาที่ของเขา เรา หมดอํานาจที่จะบังคับบัญชาได เมื่อตายเราจะพาเอาไป สักสิ่งสักอันก็
ไมได ถาเปนตัวตนของเราแลว เราก็คงจะพา เอาไปไดตามความปรารถนา ดูกรอานนท ถึงจิต
เจตสิกก็ ไมใชตัวตน ไมใชของของตน หากวาจิตเจตสิกเปนเรา หรือเปนของของเรา เราก็จักบังคับ
ไดตามประสงควา จิต ของเราจงเปนอยางนีจ้ งเปนอยางนัน้ จงสุขสําราญทุกเมื่อ อยาทุกขอยารอน
เลยดังนี้ ก็จะพึงไดตามปรารถนา นี่หาเปน เชนนั้นไม เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไป เขาจะอยูจะไปก็
ตาม เรื่องของเขา เพราะเหตุรางกายจิตใจเปนอนัตตา ไมใช ตัวตน ไมใชของของตน ใหปลงธุระเสีย
อยาเขาใจถือเอา วาเปนตัวตนและของของตนเถิด. ดูกรอานนท ทานจงไป บอกซึ่งสัญญาทั้ง ๒
ประการคือรูปและนามนี้ โดยเปน อนัตตา ไมใชตัวตนและไมใชของของตน ใหพระคิริมานนท
แจงทุกประการ เมื่อพระคิริมานนทแจงแลว การอาพาธ ความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจาก
รางกายของ พระคิริมานนทหมดสิ้น จะหายอาพาธโดยรวดเร็วดวย ภนฺเต อริยกสฺสป ขาแตพระ
อริยกัสสปะผูเปนประธาน ในสงฆ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกขาฯ ดวยประการ ดังนี้แล.
อาสุภานุสสติกรรมฐาน
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส เทศนาแกขาฯ สืบตอไปวา อานนฺท ดูกรอานนท
ตัวตน เราก็ดี ตัวตนของผูอนื่ ก็ดี ตัวตนของสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย ก็ดี ก็มีอยูแตกองกระดูกสิ้น
ดวยกัน เหมือนกันทุกตัวคน และตัวสัตว จะหาสิ่งใดเปนแกวเปนแหวนเปนแทงเงิน แทงทองแตสกั
สิ่งสักอันก็หาไมได จะหาเอาอันใดเปนตัว เปนตน เปนจิตเปนเจตสิกของบุคคลผูใดก็ไมมี ลวนเปน
อนัตตาหาแกนสารมิได บุคคลหญิงชาย คฤหัสถนักบวช ทั้งหลาย มาพิจารณาเห็นแจงชัดใน รูป
นาม จิต เจตสิก โดยเปนอนัตตาดังนี้แลว ก็จะมีอานิสงสไมมีสวนที่จะพึง ประมาณได ทานพิจารณา
แตคําวา อฏฐิมิฺชํ เยื่อใน กระดูกเหลานั้น ทานถือเอาอัฏฐิกสัญญาอยางเดียวเปน อารมณ ก็จะผอง
ใสรุงเรืองเห็นแจงในรางกายของตน จนไดบรรลุธรรมวิเศษ เหตุถือเอาอัฏฐิกสัญญาเปนอารมณ
เห็นอนัตตาแจมแจงดวยประการดังนี้. ดูกรอานนท มรณ สัญญา พิจารณาความตายก็ดี อัฏฐิกสัญญา
พิจารณา กองกระดูกก็ดี ปฏิกูลสัญญา พิจารณารางกายนีโ้ ดยเปน ของนาเกลียดนาสะอิดสะเอียน

เต็มไปดวยหมูห นอนและ จุลอินทรียมีจํานวนมากตามลําใสนอยลําใสใหญ ตามเสน เอ็นทั่วไปใน
รางกาย และเต็มไปดวยเครื่องเนาของเหม็น มีอยูในรางกายนี้ทกุ สิ่งทุกอยาง รางกายนี้นับวาเปนของ
เปลา ไมมีอะไรเปนของเราสักสิ่งสักอัน เกิดมาสําคัญวาเปนสุข ความจริงก็สุขไปอยางนั้นเอง ถาจะ
ใหถูกตองกลาววา เกิดมาเพือ่ ทุกข เกิดมาเจ็บ เกิดมาใข เกิดมาเปนพยาธิ เจ็บปวด เกิดมาแก เกิดมา
ตาย เกิดมาพลัดพรากจากกัน เกิดมาหาความสุขมิได ความสุขนั้นถาพิจารณาดูใหละเอียด แลวมี
นอยเหลือประมาณ ไมพอแกความทุกข นอนหลับ นั้นแหละนับวาเปนความสุข แตเมื่อมาพิจารณา
ดูใหละเอียด แลว ซ้ําเปนทุกขไปเสียอีก ถาผูใดพิจารณาเห็นตามดังเรา ตถาคตแสดงมานี้เปนนิมิต
อันหนึ่ง ครั้นจดจําไดแนนอน ในตนแลว ก็เปนเหตุใหไดมรรคผลนิพพานในปจจุบนั นี้ โดยไมตอง
สงสัย. ดูกรอานนท นักปราชญทั้งหลายผูฉลาด ดวยปญญา ทานบําเพ็ญอสุภานุสสติกรรมฐาน
ปรารถนา เอาพระนิพพานเปนที่ตั้งนั้น ทานยอมถือเอาอสุภะในตัว เปนอารมณของกรรมฐาน ถายัง
เอาอสุภะภายนอกเปน อารมณอยูแ ลว ยังไมเต็มทางปญญา เพราะยังอาศัย สัญญาอยู ถาเอาอสุภะใน
ตัวเปนอารมณของกรรมฐาน ไดจึงเปนที่สุดแหงทางปญญา เปนตัววิปสสนาญาณได. ดูกรอานนท
บุคคลผูใดปรารถนาพระนิพพาน จงยังอสุภ กรรมฐานในตนใหเห็นแจงชัดเถิด ครั้งไมเห็นก็ให
พิจารณา ปฏิกลู สัญญาลงในตนวา แมตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู ก็เปนของนาพึงเกลียดพึงเบื่อหนาย
ยิ่งนัก ถาหากวาไมมี หนังหุม หอไวแลว ก็จะเปนของนาเกลียดเหมือนอสุภะแท เพราะมีหนังหุมหอ
ไวจึงพอดูได อันที่แทตัวตนแหงเรานี้ จะตัง้ อยูไดก็ดวยลมอัสสาสะ ปสสาสะเทานั้น ถาขาด ลม
หายใจเขาออกแลว ตัวตนนีก้ จ็ ะเนาเปอยผุพงั ไป แตนนั้ ก็จะเปนอาหารของสัตวทั้งหลายมีหนอน
เปนตน จะมาเจาะไชกิน สวนลมหายใจเขาออกซึ่งเปนเจาชีวิต นั้นเลา ก็เปนอนัตตา ไมใชตัวไมใช
ของของตัว เขาอยากอยู เขาก็อยู เขาอยากดับเขาก็ดับ เราจะบังคับบัญชาไมได ตามปรารถนา ถาขาด
ลมหายใจเขาออกแลว ความสวย ความงามในตน และความสวยความงามภายนอก คือ บุตรภรรยา
และขาวของเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวง ก็ยอมหายไปสิ้นดวยกันทั้งนั้น เหลียวซายแลขวา
จะไดเห็น บุตรภรรยาและหลานก็หามิได ตองอยูคนเดียวในปาชา หาผูใดจะเปนเพือ่ นสองมิได ดูกร
อานนท
บุคคลผูใด พิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน ๓๒ ประการ เห็นซากผีดิบ ในตน ชื่อวาไดถือเอาความสุข
ในทางพระนิพพาน วิธีเจริญ อสุภกรรมฐานตามลําดับ คือใหปลงจิตลงในเกสา (ผม) ใหเห็นเปนอสุ
ภะ แลวใหสําคัญในเกสานัน้ วาเปนอนัตตา แลวใหเอาโลมา (ขน) ตั้งลงปลงจิตใหเห็นเปนอสุภะ
เปน อนัตตา แลวเอานขา (เล็บ) ทันตา (ฟน) ตั้งลงปลงจิต ใหเห็นเปนอสุภะเปนอนัตตา แลวใหเอาต
โจตั้งลงตาม ลําดับไป จนถึงมัตถเกมัตถลุงคังเปนที่สุด พิจารณาใหเห็น เปนอสุภะเปนอนัตตา
โดยนัยเดียวกัน ดูกรอานนท เรา ตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดาร ใหกวางขวางทั้งเบื้องตนและ เบื้อง
ปลาย แทจริงบุคคลผูมีปญญารูแลว ก็ใหสงเคราะห ลงใน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทานั้น บุคคลผูมี
ปญญา จะเจริญอสุภกรรมฐาน ทานมิไดเจริญแตตนลําดับไปจน ถึงปลาย เพราะเปนการเนิ่นชา
ทานยกอาการอันใด อันหนึ่งขึ้นพิจารณา สงเคราะหลงใน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทานก็ยอมไดถึง

มรรคผลนิพพานโดยสะดวก การที่เจริญ อสุภกรรมฐานนี้ ก็เพื่อจะใหเบื่อหนายในรางกายของตน
อันเห็นวาเปนของสวยของงาม ทั้งวัตถุภายในและภายนอก ใหเห็นเปนของเปอยเนาผุพัง จะไดยก
ตนใหพนจากกิเลส ตัณหา ผูม ีปญญารูแลวไมควรชื่นชมยินดีในรูปตนและผูอื่น ทั้งรูปหญิงรูปชาย
ทั้งวัตถุขาวของดีงามประณีตบรรจง อยางใดอยางหนึ่งเลย เพราะวาความรักทั้งปวงนัน้ เปนกอง
กิเลสทั้งสิ้น ถาหามใจใหหางจากกองกิเลสได จึงจะไดรบั ความสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา ถาหากใจ
ยังพัวพันอยูใ น กองกิเลสแลว ถึงแมจะไดรับความสุขสบายก็เพียงชาตินี้ เทานั้น เบื้องหนาตอไปไม
มีทางที่จะไดเสวยสุข มีแต เสวยทุกขโดยถายเดียว ผูมีปญญาเมื่อไดเจริญอสุภานุสสติ กรรมฐาน
เอาทวัตติงสาการ ๓๒ เปนอารมณ ก็ควรละ กองกิเลสตัณหาใหขาดสูญ เมื่อรูแลวปฏิบัติตามจึงจะ
เห็น ผลเปนกุศลตอไป เมื่อรูแลวไมปฏิบตั ิตามก็หาผลอานิสงส มิได เพราะละกิเลสตัณหามิได
เปรียบเหมือนบุคคลผูตก เขาไปในกองเพลิง เมื่อรูวาเปนกองเพลิง ก็รบี หลีกออกหนี จึงจะพนความ
รอน ถารูวาตัวตกเขาอยูใ นกองเพลิง แต มิไดพยายามที่จะหลีกออกหนีออก จะพนจากความรอน
ความไหมอยางไรได ขออุปมานี้ฉันใด บุคคลรูแลววา สิ่งนี้เปนโทษแตมิไดละเสีย ก็มิไดพนจาก
โทษเหมือนกับ ผูไมพนจากกองเพลิงฉะนัน้ ดูกรอานนทผูรูแลวมิไดทํา ตามนั้น จะนับวาเปนคนรู
ไมไดเพราะไมเกิดมรรคเกิดผลเลย เราตถาคตอนุญาตตั้งศาสนธรรมคําสั่งสอนไวนี้ ก็เพื่อวา เมื่อผูรู
แลววาสิ่งใดเปนโทษใหละเสีย มิใชตั้งไวเพื่ออานเลน ฟงเลน พูดเลน เทานั้น บุคคลทั้งหลายลวน
เสวยทุกขใน มนุษยและในอบายภูมิทั้งนัน้ ไมใชสิ่งอื่นเลย เปนเพราะ กิเลสราคะตัณหาอยางเดียว
ถาบุคคลผูยังไมพนจากกิเลส ราคะตัณหาตราบใด ก็ยังไมเปนผูพนจากอบายทุกขได จนตราบนั้น
บุคคลผูมิไดพนจากกิเลสราคะตัณหานั้น จะ ทําบุญใหทา นสรางกุศลอยางแข็งแรงเทาใดก็ดี ก็จะได
เสวยความสุขในมนุษยโลกและเทวโลกเพียงเทานัน้ ทีจ่ ะได เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเปนอัน
ไมไดเลย ถาประสงคตอ พระนิพพานแท ใหโกนเกลาเขาบวชในพระศาสนาไมวา บุรษุ หญิงชาย ถา
ทําไดอยางนี้ชอื่ วาปฏิบัติใกลตอพระนิพพาน เพราะวาเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหา ผูมี
ปญญา เมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพาน จงออกบวชใน พระพุทธศาสนา แลวตัง้ ใจเจริญ
สมถวิปสสนา อยาให หลงโลกหลงทาง ถาไมรูทางพระนิพพาน มีแตตั้งหนา ปรารถนาเอาเทานั้นก็
จะหลงขึ้นไปในอรูปพรหม ชื่อวา หลงโลกหลงทางไปในภพตางๆใหหางจากพระนิพพานไป การ
ทําบุญทํากุศลทั้งหลายนั้น มิใชวาจะใหบุญนั้นพาไป ในทีอ่ ื่น ทําเพื่อระงับดับกิเลสไดอยางเดียว อยา
เขาใจ วาทําบุญกุศลแลว บุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนําเขาไปสู พระนิพพานเชนนั้นหามิได ทําเพื่อจะ
ระงับกิเลสตัณหา แลวจึงจะไปพระนิพพานได กิเลสตัณหานั้นมีอยูที่ตวั ของเรา ถาเราไมทําใหดับ
ใครจะมาชวยดับให ตนเหงาเคามูลของ กิเลสตัณหาอยูทเี่ รา ถาเราดับไมไดก็ไมถึงซึ่งความสุขใน
พระนิพพานเทานั้น
เมืองพระนิพพาน
ตทนนฺตรํ ในลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส เทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท นิพฺ
พานํ นครํ นาม อันชื่อวาเมืองพระนิพพาน ยอมตั้งอยูใ นที่สุดแหงโลก โลกมีที่สุดเพียงใด พระ

นิพพานก็ตั้งอยูที่สุดนั้น พระนิพพาน เปนพระมหานครอันใหญ เปนที่บรมสุขหาที่เปรียบมิได คํา
ที่วาที่สุดแหงโลกนั้น จะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาล โลกเปนประมาณนั้นมิได อากาศโลกและ
จักรวาลโลกนัน้ มีที่สุดเบื้องต่ําก็เพียงใตแผนดิน แผนดินนี้มีน้ํารองใตน้ํา นั้นมีลม ลมนั้นหนาได ๙
แสน ๔ หมืน่ โยชนสํารองน้ําไว ใตลมน้ําลงไปเปนอากาศหาที่สุดมิได ที่สุดโลกเบื้องต่ําก็ เพียงลม
เทานั้น อันวาที่สุดแหงจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้น มีอนันตจักรวาลเปนเขต นอกอนันตจักรวาล
ออกไปเปน อากาศวางๆอยู จึงวาโดยขวางมีอนันตจักรวาลเปนที่สุด อันวาที่สุดแหงจักรวาลโลก
เบื้องบนนั้น มีอรูปพรหมเปนเขต เฉพาะอรูปพรหม ๔ ชัน้ นั้น พระพุทธเจาตรัสวาเปน นิพพาน
พรหมหรือนิพพานโลก นิพพานโลกนี้เปนที่ไม สิ้นสุด สวนวานิพพานของพระพุทธเจา ซึ่งมีนาม
วา โลกุตตรนิพพาน เปนนิพพานที่สุดที่แลว ตออรูปพรหม ๔ ชั้นขึน้ ไปก็เปนแตอากาศที่วางๆ อยู
จึงวาที่สุดเบื้องบน เพียงอรูปพรหมเทานัน้ จะเขาใจเอาเองวาลมรองน้ําและ อนันตจักรวาลและอรูป
พรหมเปนที่สดุ ของโลก เมือง พระนิพพานคงตั้งอยูในที่สดุ ของโลกเหลานั้น ดังนี้ พระ พุทธเจาจึง
หามวา อยาพึงเขาใจอยางนั้นเลย ที่ทั้งหลาย เหลานั้น ใครๆก็ไมสามารถจะไปถึงดวยกําลังกาย หรือ
ดวยกําลังยานพาหนะมียานชางยานมาได อยาเขาใจวาเมือง นิพพานตั้งอยูในที่สุดของโลกเหลานั้น
หรือตั้งอยูในที่ แหงนัน้ แหงนี้ อยาเขาใจวาตั้งอยูในทีใ่ ดที่หนึ่งเลย แตวา พระนิพพานนั้น หากมีอยู
ในที่สุดของโลกเปนของจริง ไมตองสงสัย ใหทานทั้งหลายศึกษาใหเห็นโลก รูโลกเสีย ใหชดั เจน ก็
จักเห็นพระนิพพาน พระนิพพานก็ตั้งอยูใน ที่สุดแหงโลกนั้นเอง
ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจาก โลกไดแลว จึงชือ่ วาถึงพระนิพพาน และรูตน
วาเปนผูพน ทุกขแลวและอยูส ุขสําราญบานใจทุกเมื่อ หาความเรารอน โศกเศราเสียใจมิได ถาผูใด
ยังไมถึงที่สุดโลก ยังออกจากโลก ไมไดตราบใด ก็ชื่อวายังไมถึงพระนิพพาน จะตองทนทุกข นอย
ใหญทั้งหลาย เกิดๆ ตายๆ กลับไปกลับมาหาที่สุด มิไดอยูตราบนั้น บุคคลทั้งหลายเปนผูตองการ
พระนิพพาน แตหารูไมวาพระนิพพานนั้นเปนอยางไร อยูที่ไหน การปฏิบัติ ในทาน ศีล สมาธิ
ปญญา อันเปนทางไปสูพระนิพพาน ก็ไมเขาใจ เมื่อไมรูไมเห็นไมเขาใจแลว จะไปสูพ ระนิพพาน
นั้นเปนการลําบากยิ่งนัก เปรียบเหมือนคน ๒ คน ผูหนึ่ง ตาบอด ผูหนึ่งตาดี จะวายขามน้ํามหานที
อันกวางใหญ ในคนทั้ง ๒ นัน้ ผูใดจักถึงฝงขางโนนกอน คนผูตาดีตอง ถึงกอน สวนคนผูตาบอด
นั้น จะวายขามไปถึงฝงฟากโนน ไดแสนยากแสนลําบาก บางทีจะตายเสียในทามกลางแมน้ํา เพราะ
ไมรูไมเห็นวาฝงอยูที่ไหน ขออุปมานี้ฉันใด คนไมรู ไมเห็นพระนิพพานอยูที่ไหนเปนอยางไร ทาง
จะไปก็ไมเขาใจ เปนแตอยากไดอยากถึง อยากไปพระนิพพาน เมื่อเปน เชนนี้การไดการถึงของผู
นั้นก็ตองเปนของลําบากยากแคนอยู เปนของธรรมดา บางทีจะตายเสียเปลา จะไมไดเงื่อนเคาของ
พระนิพพานเลย ผูศึกษาพึงเขาใจวา พระนิพพานอยูที่สุด ของโลก ศีล สมาธิ ปญญา เปนทางไปพระ
นิพพาน ถา รูอยางนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานไดบาง แมเมื่อรูแลว อยางนั้น ก็จําตองพากเพียร
พยายามเต็มที่ จึงจะถึงเหมือน คนตาดีวายขามน้ํา ก็ตองพยายามจนสุดกําลังจึงจะขาม พนได มี
อุปไมยเหมือนกันฉันนั้น ดูกรอานนท บุคคล ทั้งหลายผูปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาใหรูแจง

ครั้น รูแจงแลวจะถึงก็ตาม ไมถึงก็ตาม ก็ไมเปนทุกขแกใจ ถาไมรู แตอยากไดยอมเปนทุกขมากนัก
เปรียบเหมือนบุคคล อยากไดวัตถุสิ่งหนึ่ง แตหากไมรูจักวัตถุสิ่งนั้น ถึงวัตถุสิ่งนั้น จะมีอยูจําเพาะ
หนา ก็ไมอาจถือเอาไดเพราะไมรู ถึงจะ มีอยูก็มีเปลาๆ สวนตัวก็ไมหายความอยากได จึงเปน ทุกข
ยิ่งนัก ผูปรารถนาพระนิพพาน แตไมรูจกั พระนิพพาน ก็เปนทุกขเชนนั้น จะถือเสียวาไมรูก็ชางเถอะ
เราปรารถนา เอาคงจะได คิดอยางนี้ก็ผิดไป ใชไมได แมแตผูรูแลว ตั้งหนาบากบั่นขวนขวาย จะให
ไดถึงก็ยังเปนการยาก ลําบากอยางยิ่ง บุคคลผูไมรูไมเห็นพระนิพพานและจะถึง พระนิพพาน จะมี
มาแตที่ไหน อยาวาแตพระนิพพานเลย แมจะกระทําการสิ่งใดก็ดี เปนตนวา ชางเงิน ชางทอง
ชางเหล็ก ชางไม ชางวาดเขียน ตางๆ เปนตน ตองรู ดวยใจหรือเห็นดวยตาเสียกอนจึงจะทําสิ่งนั้น
ใหสําเร็จได ผูปรารถนาพระนิพพานก็ตองศึกษาใหรูจักพระนิพพานไว กอนจึงจะได จะมาตั้งหนา
ปรารถนาเอาโดยความไมรูนนั้ จะมีทางไดมาที่ไหน ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายควรจะ ศึกษาใหรู
ใหแจงทางของพระนิพพานไวใหชัดเจนแลวไมควร ประมาท แมปรารถนาจะไปก็ไป แมไม
ปรารถนาจะไป ก็อยาไป ครัน้ เห็นดีแลว จิตประสงคแลว ก็ใหปฏิบัติ ในทางของพระนิพพานดวย
จิตอันเลื่อมใสก็อาจจะสําเร็จ ไมสําเร็จก็จะเปนอุปนิสัยตอไป ผูที่ไมรูแมปรารถนาจะไป หรือไปอยู
ใกลที่นั้นบอยๆก็ไมอาจถึง เพราะเขาใจผิด คิดวาอยูทนี่ ั้นที่นี้ ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิด หลงไปหลงมา
อยูในวัฏฏสงสาร ไมมีวนั ทีจ่ ะถึงพระนิพพานได
ครูที่ดี
ดูกรอานนท บุคคลผูไมรู ไมแจงไมเขาใจในพระ นิพพาน ไมควรจะสั่งสอนพระนิพพานแกทาน
ผูอื่น ถาขืน สั่งสอนก็จะพาทานหลงหนทาง จะเปนบาปเปนกรรมแกตน ควรจะสั่งสอนแตเพียงทาง
มนุษยสุคติ สวรรคสุคติ เปนตนวา สอนใหรูจักทาน ใหรูจักศีล ๕ ศีล ๘ ใหรูกุศลกรรมบถ ใหรูจัก
ปฏิบัติมารดาบิดา ใหรูจกั อุปชฌายอาจารย ใหรจู ัก กอสรางบุญกุศลตางๆ ที่เปนประโยชนแกตน
และผูอื่น เพียงเทานี้ก็อาจจะไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติพอสมควร อยูแลว สวนความสุขในโล
กุตตรนิพพานนั้น ผูใดตองการจริง ตองรักษาศีล ๕ ศีล ๑0 ศีลพระปาติโมกขเสียกอนจึงชื่อวา เขา
ใกลทาง มีโอกาสที่จะไดจะถึงโลกุตตรนิพพานโดยแท แมผูที่จะเจริญทางพระนิพพานนั้น ก็ใหรูจกั
ทานผูเปนครู วารูแจงทางพระนิพพานจริง จึงไปอยูเลาเรียน ถาไปอยู เลาเรียนในสํานักของทานผู
ไมรูไมแจง ก็จะไมสําเร็จ โลกุตตรนิพพานได เพราะวาทางแหงโลกุตตรนิพพานนี้ เลาเรียนไดดว ย
ยากยิง่ นัก ดวยเหตุสัตวยินดีอยูในกามสุข อันเปนขาศึกแกพระนิพพานโดยมาก ภนฺเต อริยกสฺสป ขา
แตพระอริยกัสสปะ ผูมีอายุ พระพุทธเจาไดตรัสเทศนา แกขาฯ อานนทดวยประการดังนี้ ขอให
พระสงฆทั้งหลาย จงทราบดวยผลญาณแหงตน ดังแสดงมานี้เถิด.
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวาบุคคล
ทั้งหลาย ผูปรารถนาซึ่งพระนิพพาน ควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยูเปนสุข สําราญมิไดประมาท เพราะ
พระนิพพานไมเหมือนของสิ่งอื่น อันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแลวก็มที างแกตวั ได หรือไมสู เปน
อะไรนัก เพราะไมละเอียดสุขุมมาก สวนพระนิพพาน นีล้ ะเอียดสุขุมทีส่ ุด ถาผิดแลวก็เปนเหตุให

ไดรับความทุกข เปนนักหนา ทําใหหลงโลกหลงทางหางจากความสุข ทําให เสียประโยชนเพราะ
อาจารย ถาไดอาจารยที่ถูกทีด่ ี ก็จะได รับผลที่ถูกที่ดี ถาไดอาจารยที่ไมรูไมดีไมถูกไมตอง ก็จะได
รับผลที่ผิดเปนทุกข พาใหหลงโลกหลงทาง พาใหเวียนวาย ตายเกิดอยูในวัฏฏสงสารสิ้นกาลนาน
เปรียบเหมือนผูจะ พาเราไปในที่ตําบลใดตําบลหนึ่ง แตผูนั้นไมรูจักตําบลนั้น แมเราเองก็ไมรู เมื่อ
กระนั้น ไฉนเขาจึงจะพาเราไปใหถึง ตําบลนั้นไดเลา ขออุปมานี้ฉันใด อาจารยผูไมรูพระนิพพาน
และจะพาเราไปพระนิพพานนั้น ก็จะพาเราหลงโลกหลงทาง ไป ๆ มา ๆ ตาย ๆ เกิด ๆ อยูในวัฏฏ
สงสาร ไมอาจจะถึง พระนิพพานได เหมือนคนที่ไมรูจักตําบลที่จะไปและเปน ผูพาไป ก็ไมอาจจะ
ถึงได มีอุปไมยฉันนั้น ผูคบครูอาจารย ที่ไมรูดีและไดผลที่ไมดี มีในโลกมิใชนอย เหมือนดัง พระ
องคุลิมาลเถระไปเรียนวิชาในสํานักครูผูมีทิฏฐิอันผิด ไดรับผลที่ผิด คือเปนมหาโจรฆาคนลมตาย
เสียนับดวยพัน หากเราตถาคตรูเห็นมีความสงสารเวทนามาของในขาย สยัมภูญาณ จึงไดไปโปรด
ทรมานใหละเสียซึ่งพยศอันราย เปนการลําบากมิใชนอย ถาไมไดพระตถาคตแลว พระ องคุลิมาลก็
จักไดเสวยทุกขอยูในวัฏฏสงสารสิ้นชาติเปน อันมาก
ดูกรอานนท บุคคลผูไมรูพระนิพพานไมควรเปนครู สั่งสอนทานผูอื่นในทางพระนิพพานเลย
ตางวาจะสั่งสอนเขา จะสั่งสอนวากระไรเพราะตัวไมรู เปรียบเหมือนบุคคลไมเคย เปนชางเขียน
หรือชางตางๆมากอน แลวและอยากเปน ครูสั่งสอนเขา จะบอกแกเขาวากระไร เพราะตัวเองก็ไมรู
ไมเขาใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขา จะเอาแตคําพูด เปนครูทําตัวอยางใหเขาเห็นเชนนั้นไมได
จะใหเขาเลาเรียน อยางไร เพราะไมมีตัวอยางใหเขาเห็นดวยตาใหรูดว ยใจ เขาจะทําตามอยางไรได
ตัวผูเปนครูนนั้ แลตองทํากอน ถาทําไมไดก็ไมควรเปนครูสอนเขา ถาขืนเปนครูก็จะพาเขา หลงโลก
หลงทาง เปนบาปเปนกรรมแกตวั นักหนาทีเดียว พระพุทธเจาตรัสแกขาฯ อานนทดงั นี้แล
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวาบุคคลผูจะ
สอน พระนิพพานนัน้ ตองใหรูแจงประจักษชัดเจนวา พระ- นิพพานมีอยูในที่นั้น ๆ มีลักษณะอาการ
อยางนัน้ ๆ ตอง รูใหแจงชัด จะกลาวแตเพียงวาจาวานิพพาน ๆ ดวยปาก แตใจไมรูแจงชัดเชนนัน้ ไม
ควรเชื่อถือเลย ตองใหรูแจงชัด ในใจกอน จึงควรเปนครูเปนอาจารยสอนทานผูอื่นตอไป จะเปนเด็ก
ก็ตาม ผูใหญกต็ าม ถารูแจงชัดซึ่งพระนิพพาน แลว ก็ควรเปนครูเปนอาจารยและควรนับถือเปนครู
เปน อาจารยได แมจะเปนผูใ หญสูงศักดิ์สกั ปานใดก็ตาม ถา ไมรูไมเขาใจแลวไมควรนับถือเปนครู
เปนอาจารยเลย
ดูกรอานนท ถาอยากไดสุขอันใด ก็ควรรูจักสุข อันนัน้ กอนจึงจะได เมื่ออยากไดสุขในพระ
นิพพาน ก็ควร รูจักสุขในพระนิพพาน อยากไดสุขในมนุษยและสวรรค ก็ให รูจักสุขในมนุษยและ
สวรรคนั้นเสียกอนจึงจะได ถาไมรูจัก สุขอันใด ก็ไมอาจยังความสุขอันนั้นใหเกิดขึน้ ได ไมเหมือน
ทุกขในนรก อันทุกขในนรกนั้น จะรูก็ตาม ไมรูก็ตาม ถาทํากรรมที่เปนบาปแลว ผูที่รูหรือผูที่ไมรูก็
ตกนรก เหมือนกัน ถาไมรูจักนรกก็ยิ่งไมมเี วลาพนจากนรกได ถึงจะทําบุญใหทานสักปานใดก็ไม
อาจพนจากนรกได แตมิใชวา ทําบุญใหทานไมไดบุญ ความสุขที่ไดแต การทําบุญนั้นมีอยู แตวาเปน

ความสุขที่ยงั ไมพนจาก ทุกขในนรก เมื่อยังไมรูไมเห็นนรกตราบใด ก็ยงั ไมพน จากนรกอยูตราบ
นั้น ครั้นไดเขาถึงนรกแลว เมื่อไดรู ทางออกจากนรกไดแลวปรารถนาจะพนจากนรกก็พนได เมื่อ
ไมอยากพนก็ไมอาจพนได ตองรูจักแจงชัดวานรกอยู ในที่นั้นๆ มีลักษณะอาการอยางนั้น ๆ และ
ควรรูจักทาง ออกจากนรกใหแจงชัด ทางออกจากนรกนั้นก็คือ ศีล ๕ ศีล ๑0 ศีลพระปาติโมกข
นั่นเอง เมื่อรูแลวอยากจะออก ใหพนก็ออกได ไมอยากจะออกใหพน ก็พน ไมได ผูที่รูกับ ผูที่ไมรู
ยอมไดรับทุกขในนรกเหมือนกัน สวนความสุข ในมนุษยสวรรคและพระนิพพานนั้นตองรูจึงจะได
ถาไมรู ไมเขาใจไมไดเลย มีอาการตางกันอยางนี้. ดูกรอานนท เมื่ออยากรูจักนรกและสวรรคและ
พระนิพพานก็ใหรูเสีย ในเวลา ที่ยังมีชีวิตอยู เมื่ออยากพนทุกขในนรก ก็รีบออก ใหพน เสียแตเมื่อยัง
ไมตาย เมื่ออยากไดสุขในมนุษยหรือ ในสวรรคหรือในนิพพาน ก็ใหรบี ขวนขวายหาสุขเหลานั้น ไว
แตเมื่อยังไมตาย จะถือวาตายแลวจึงพนทุกขในนรก ตายแลวจึงจะไปสวรรคไปพระนิพพานดังนี้
เปนอันใชไมได เสียประโยชนเปลา อยาเขาใจวา เมื่อมีชีวติ อยูสุขอยางหนึ่ง เมื่อตายไปแลวมีสุขอีก
อยางหนึ่ง เชนนี้เปนความรูทเี่ ขาใจ ผิดโดยแท เพราะจิตมีดวงเดียว เมื่อมีชีวิตอยูไดรบั ทุกขฉันใด
แม เมื่อตายไปแลวก็ไดรับทุกขฉันนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยูมีความสุข ฉันใด เมื่อตายไปแลวก็ไดรับ
ความสุขฉันนัน้ ไมตองสงสัย เมื่อยังมีชวี ิตอยูยังไมรูไมเห็นซึ่งความทุกขและความสุขมี สภาวะดังนี้
เมื่อตายไปแลวจะซ้ํารายยิ่งนัก จะมีทางรูท าง เห็นดวยอาการอยางไร พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแก
ขาฯ อานนท ดวยประการดังนี้.
คนหลง
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา ดูกรอานนท บุคคลผูใดมิไดทําบุญ
ใหทาน รักษาศีลเปนตน ไวสําหรับตัวเสียกอนแตเมื่อยังมีชีวิตอยู ผูนนั้ ก็เปนคนหลง บุคคลผูใด
อยากไดความสุขแตมิได กระทําตนใหไดรับความสุขไวกอน ตั้งแตเมือ่ ยังมีชีวิตอยู เขาใจเสียวา ตาย
ไปแลวภายหนาจึงจะไดรับความสุขเชนนี้ ผูนั้นก็เปนคนหลง บุคคลผูใดอยากใหตนพนทุกข แต
ไมได กระทําตนใหพนทุกขเสียตั้งแตเมื่อยังมีชีวิตอยู เขาใจเสียวา ตายไปแลวจึงจะพนทุกข ดังนี้ผู
นั้นก็เปนคนหลง บุคคล ผูใดที่ทําความเขาใจวา เมื่อยังมีชวี ิตอยูน ี้เปนอยางหนึ่ง ตายไปแลวเปนอีก
อยางหนึ่ง บุคคลผูนั้นก็เปนคนหลง บุคคลผูใดเขาใจเสียวา เมื่อยังเปนคนมีชีวิตอยูน ี้ ไมรูไมเห็น
ไมไดเปนก็ชางเถิดไมเปนไร ตายไปแลว ภายหนาหากจะรู จะเห็น จะได จะเปน ผูนั้นก็เปนคนหลง
บุคคลผูใดเขาใจ เสียวา เมื่อยังเปนคนยังมีชีวิตอยูน ี้สุขก็ชางเถิด ตายไปแลว จะไดสขุ ผูนั้นก็เปนคน
หลง บุคคลผูใดถือเสียวา เมือ่ ยังมี ชีวิตอยูน ี้ทุกขก็ชางเถิดไมเปนไร ตายไปแลวจะไดสุข ผูนั้น ก็เปน
คนหลง บุคคลถือเสียวา เมือ่ ยังเปนคนมีชวี ิตอยูน ี้ จะทุกขก็ดี จะสุขก็ดี จะชั่วก็ดี ก็ชางเถิด ตายไป
แลวจะไป เปนอะไรก็ชางเถิด ใครจะตามไปรูไปเห็น ผูนั้นก็เปนคนหลง ดูกรอานนท บุคคล
ทั้งหลายปรารถนาอยากพนทุกข หรือ ปรารถนาอยากใหสุขประเภทใด ก็ควรใหไดใหถึงเสียแต ใน
ชาตินี้ ถาถือเอาภายหนาเปนประมาณแลว ชื่อวาเปน คนหลงสิ้นทั้งนั้น แมความสุขอยางสูงคือพระ
นิพพาน ผูปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายใหไดใหถึงเสียแตเมื่อยังเปน คนมีชีวิตอยูน ี้. ดูกรอานนท อัน

วาความสุขในพระนิพพาน นั้นมี ๒ ประเภท คือ ดิบ ๑ สุก ๑ ไดความวา เมื่อยัง เปนคน มีชีวิตอยูไ ด
เสวยสุขในพระนิพพานนั้นไดชื่อวา พระนิพพานดิบ เมื่อตายไปแลวไดเสวยสุขในพระนิพพานนั้น
ชื่อวาพระนิพพานสุก พระนิพพานมี ๒ ประเภทเทานี้ นิพพานโลกีย นิพพานพรหม เปนนิพพาน
หลงไมนับเขา ในที่นี้ พระนิพพานดิบนั้นเปนของสําคัญ ควรใหรูใหเห็น ใหไดใหถึงไวเสียกอนตาย
ถาไมไดพระนิพพานดิบนี้แลว ตายไปก็จะไดพระนิพพานสุกนั้นไมมีเลย ถาไมรูไมเขาใจ ก็ยิ่งไมมี
ทางได แตรแู ลวเห็นแลวพยายามจะใหไดใหถึง ก็แสนยากแสนลําบากยิ่งนักหนา ผูใดเห็นวาพระ
นิพพาน มีอยางเดียว ตายแลวจึงจะได ผูนนั้ ชื่อวาเปนคนหลง สวนพระนิพพานดิบนัน้ จะจัดเอา
ความสุขอยางละเอียด เหมือนอยางพระนิพพานสุกนัน้ ไมได แตก็เปนความสุข อยางละเอียดสุขุมหา
สิ่งเปรียบมิไดอยูแลว แตหากยังมี กลิ่นรสแหงทุกขกระทบถูกตองอยู จึงไมละเอียดเหมือน พระ
นิพพานสุก เพราะพระนิพพานสุกไมมีกลิ่นรสแหงทุกข จะมากล้ํากรายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวง
แตพระนิพพานดิบ นั้นตองใหไดไวกอนตาย ดูกรอานนท อันวาพระนิพพาน นั้นพึงใหดูอยางแผน
พระธรณีมีลักษณะอาการฉันใด ก็ให ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้น ถาทําไดเชนนั้นก็ไดชื่อวา ถึง
พระนิพพานดิบ ถาทําไมได แตพูดวาอยากได จะพูด มากมายเทาไรๆ ก็ตาม ก็ไมอาจที่จะไดจะถึง
เลย ถา ปรารถนาจะถึงพระนิพพานแลว ตองทําจิตทําใจของตน ใหเปนเหมือนแผนดินเสียกอน
ไมใชเปนของทําไดดว ยงาย ตองพากเพียรลําบากยากยิ่งนักจึงจะได จะเขาใจวาปรารถนา เอาดวย
ปากก็คงจะได อยางนี้เปนคนหลงไปใชไมได ตองทําตัวทําใจใหเปนเหมือนแผนดินใหจงได
ลักษณะของ แผนดินนั้น คนและสัตวทั้งหลายจะทํารายทําดี กลาวราย กลาวดีประการใด มหาปฐพี
นั้นก็มิไดรูโกรธรูเคืองที่วา ทําใจใหเหมือนแผนดินนั้น คือวาใหวางใจเสีย อยาเอื้อเฟอ อาลัยวาใจ
ของตน ใหระลึกอยูวา ตัวมาอาศัยอยูไปชัว่ คราว เทานั้น เขาจะนึกจะคิดอะไรก็อยาตามเขาไป ให
เขาใจอยูว า เราอยูไปคอยวันตายเทานัน้ ประโยชนอะไรกับวัตถุขาวของ และตัวตนอันเปนของ
ภายนอก แตใจซึ่งเปนของภายใน และเปนของสําคัญ ก็ยงั ตองใหปลอยใหวาง อยาถือเอาวา เปน
ของของตัว กลาวไวแตพอใหเขาใจเพียงเทานี้โดยสังเขป ดูกรอานนท คําที่วาใหปลอยวางจิตใจนัน้
คือวาใหละ ความโลภความโกรธความหลง ปลงเสียซึ่งการรายและการดี ที่บุคคลนํามากลาว มีลาภ
เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข อยายินดี อยายินราย แม ปจจัยเครือ่ งบริโภค เปน
ตนวาอาหารการกิน ผาผอน เครื่องนุงหม ที่อยูที่นอน เภสัชสําหรับแกโรค ก็ใหละ ความโลภความ
หลงในปจจัย เหลานั้นเสีย ใหมีความ มักนอยในปจจัย แตมิใชวาจะหามเสียวาไมใหกินมิให นุงหม
ไมใหอาศัยในสถานที่ ไมใหกินหยูกกินยา เชนนั้น ก็หามิได คือใหละความโลเลในปจจัยเทานั้น คือ
วาเมื่อ ไดอยางดีอยางประณีต ก็ใหบริโภคอยางเลวทรามต่ําชา ตามมีตามได ไมใหใจขุนมัวดวย
ความโลภ ความโกรธ ความหลง อยางนี้แหละจึงจะไดชอื่ วาปลอยวางใจเสียได ถายังเลือกปจจัยอยู
คือปลอยใหความโลภความโกรธ ความหลงเขาครอบงํา เพราะเหตุแหงปจจัย ๔ อยางใด อยางหนึ่ง
อยู ชื่อวาถือจิตถือใจอยู ยังไมถึงพระนิพพาน ไดเลย ถาละความโลภ ความโกรธ ความหลงในปจจัย
นั้น ไดแลว จึงชื่อวาทําตัวใหเปนเหมือนแผนดินเปนอันถึง พระนิพพานไดโดยแท มีคําสอดเขามา

ในที่นวี้ า เหตุไฉน จึงมิใหถือใจ เมื่อไมใหถือเชนนั้น จะใหเอาใจไปไวที่ไหน เพราะไมใชใจของคน
อื่น เปนใจของตัวแท ๆ ที่จะเปนอยู ไดทุกวันนี้ ก็เพราะมีใจนี้เอง ถาไมมีใจนีแ้ ลวก็ตายเทานัน้ จะ
ใหวางใจเสียแลว จะรูจะเห็นอะไร มีคําวิสชั นาไววา ผูที่ เขาใจวา ใจนัน้ เปนของของตัวจริง ผูนั้นก็
เปนคนหลง ความจริงไมใชจิตของเราแท ถาหากเปนจิตใจของเราแท ก็คงบังคับไดตามประสงควา
อยาใหแกอยาใหตายก็คงจะ ไดสักอยาง เพราะเปนของตัว อันที่แทจิตใจนั้นเปนลม อันเกิดอยู
สําหรับโลก ไมใชจิตใจของเรา โลกเขาตั้งแตง ไวกอนเรา เราจึงเขามาอาศัยอยูกับดวยลมจิตใจ ณ
กาลเปนภายหลัง ถาหากวาเปนจิตใจของเรา เราพา เอามาเกิด ครั้นเกิดขึ้นแลวจิตใจนั้นก็หมดไป
ใครจะ เกิดขึ้นมาไดอีก นี่ไมใชจิตใจของใครสักคน เปนของ มีอยูสําหรับโลก ผูใดจะเกิดก็ถือเอาลม
นั้นเกิดขึ้น ครัน้ ไดแลวก็เปนจิตของตน ที่จริงเปนของสําหรับโลกทั้งสิ้น ที่วา จิตใจของตนนั้น ก็
เพียงใหรูซึ่งการบุญการกุศล การบาป การอกุศล และเพียงใหรูทกุ ขสุข สวรรคและพระนิพพาน ถือ
เอาไวใหถึงทีส่ ุดเพียงพระนิพพานเทานัน้ ถาถึงพระ นิพพานแลว ตองวางจิตใจคืนไวแกโลก
ตามเดิมเสียกอน ถาวางไมไดเปนโทษ ไมอาจถึงพระนิพพานได มีคําแกไว ดังนี้
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลาย
ที่หลง ขึ้นไปบังเกิดในอรูปพรหมอันปราศจากความรูนนั้ ก็ลวน แตบคุ คลผูปรารถนาพระนิพพาน
แตไมรูจักวางใจใหสิ้น ใหหมดทุกขนั้นเอง ไมรูจักวางจิตวิญญาณอันตนเขามาอาศัย อยูกับดวยลม
ของโลก ทําความเขาใจวาเปนจิตของตัว และ เขาใจวา พระนิพพานมีอยูในเบื้องบนนัน้ ตัวก็นึก
เขาใจ เอาจิตของตัวขึ้นไปเปนสุขอยูในทีน่ นั้ ครั้นตายแลวก็เลย พาเอาตัวขึ้นไปอยูในที่อันไมมีรูป
ตามที่จิตตนนึกไวนั้น ดูกรอานนท ผูที่หลงขึ้นไปอยูในอรูปพรหมแลวจะไดถึง โลกุตตรนิพพาน
นั้นชานานยิ่งนัก เพราะวาอายุของ อรูปพรหมนั้นยืนนัก จะนับวาเทานัน้ เทานี้มิอาจนับได จึงเชื่อวา
นิพพานโลกีย ตางกันแตมิไดดับวิญญาณเทานั้น ถาหากดับวิญญาณก็เปนพระนิพพานโลกุตตรได
สวน ความสุขความสําราญในพระนิพพานทั้ง ๒ นั้น ก็ประเสริฐ เลิศโลกเสมอกันไมตางกัน แต
นิพพานโลกียเปนนิพพาน ที่ไมสิ้นสุดเทานั้น เมื่อสิ้นอํานาจของฌานแลว ยังตองมี เกิดแกเจ็บตาย
รายและดี คุณและโทษ สุขและทุกขยังมีอยู เต็มที่ เพราะเหตุนั้น ผูใดผูหนึ่งซึ่งจะปรารถนานิพพาน
พรหมไมมีเลย ยอมมุงตอโลกุตตรนิพพานดวยกันทั้งนั้น แตไมรูจักปลอยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิด
เปนอรูปพรหม สวนโลกุตตรนิพพานนัน้ ปราศจากวิญญาณ วิญญาณยังมี ที่ใด ความเกิดแกเจ็บตาย
ก็มีอยูในที่นั้น โลกุตตรนิพพาน ปราศจากวิญญาณ จึงไมมีเกิดไมมีแก ไมมีเจ็บไมมีตาย มีแต
ความสุขสบาย ปราศจากอามิส หาความสุขอันใด จะมาเปรียบดวยนิพพานไมมี พระพุทธเจาตรัสแก
ขาฯ อานนท ดังนี้แล
ปลอยวาง
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลผู
ปรารถนา พระนิพพาน แตยงั ปลอยวางใจไมได ยังอาลัยถึงความสุขอยู คิดวาพระนิพพานอยูใ นที่นี้

จะเอาจิตแหงตนไปเปนสุขในที่ แหงนั้น ครั้นจักปลอยวางใจเสียก็กลัววาจะไมมีอนั ใดนําไป ให
เปนสุข ถือใจอาลัยสุข เหตุนั้นจึงมิไดพนนิพพาน พรหม ดูกรอานนท เราตถาคตแสดงวาใหปลงใจ
ใหวางใจนั้น เราชี้ขอสําคัญที่สุดมาแสดง เพื่อใหรูใหเขาใจไดงาย การ วางใจปลงใจนั้น คือ วางสุข
วางทุกข วางบาปบุญคุณโทษ วางโลภ โกรธ หลง วางลาภยศ นินทาสรรเสริญหมด ทั้งสิ้นเหมือน
ดังไมมีหวั ใจ จึงชื่อวาทําใหเหมือนแผนดิน ถายังทําไมได อยาหวังวาจะไดโลกุตตรนิพพานเลย ถา
ทําตัวใหเหมือนแผนดินไดในกาลใด พึงหวังเถิดซึ่งโลกุตตร นิพพานคงไดคงถึงในกาลนั้นโดยไม
ตองสงสัย พระนิพพาน เปนของไดดวยยากยิ่งนัก แสนคนจะไดแตละคนก็ทั้งยาก ดูกรอานนท ผู
มิไดทําอริยมรรคปฏิปทาใหเต็มที่ ยังเปน ปุถุชนหนาไปดวยกิเลสหาปญญามิได และจะวางใจทําตัว
ใหเปนเหมือนแผนดินนั้น ไมอาจทําไดเลย เหตุทเี่ ขาวางใจ ไมได เขายังถือตัวถือใจอยูวาเปนของ
ของตัวแท จึงตอง ทรมานทนทุกขอยูใ นโลก เวียนวายตายเกิดแลว ๆ เลา ๆ ไมมีสิ้นสุด ดูกรอานนท
ผูที่วางใจทําตัวใหเปนเหมือน แผนดินไดนั้น มีแตบุคคลผูเปนนักปราชญ และเปนสัตบุรุษ จําพวก
เดียวทั้งนั้น เพราะทานไมถือตนถือตัว ทานวางใจ ใหเปนเหมือนแผนดินได ทานจึงไดถึงพระ
นิพพาน สวน ผูที่ถือตัวถือใจปลอยวางมิไดนั้น แตลว นเปนคนโงคนเขลา สิ้นทั้งนั้น บุคคลที่เปน
สัตบุรุษทานเห็นแจงชัดซึ่งอนัตตา ทานถือใจของทานไวก็เพียงแตใหรูบาปบุญคุณโทษ ประโยชน
และไมใชประโยชน รูศีลทานการกุศลและอกุศล รูทางสุข ทางทุกขในมนุษย สวรรคและพระ
นิพพานเทานัน้ ครั้นถึง ที่สุดทานก็ปลอยวางเสียตามสภาวะแหงอนัตตา สวนคน โงเขลานั้น ถือตน
ถือตัว ถือวารางกายเปนอัตตาตัวตน จึงปลอยวางมิได ดูกรอานนท อันวาบุคคลที่ถือใจนั้น ยอมเปน
คนมักโลภ มักโกรธ มักหลง บุคคลจําพวกใดที่ ตกอยูใ นอํานาจแหงความโลภ ความโกรธ ความ
หลงนั้น จะเปนนักบวชก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม ก็หาความสุขมิได เบือ้ งหนาเมื่อตายไป ก็หา
ความสุขในมนุษยหรือสวรรค มิไดเลย ยอมมีอบายเปนที่ไป ณ เบื้องหนาโดยแท ดูกร อานนท
บุคคลทั้งหลายผูปรารถนาเขาสูพระนิพพาน จง วางเสียซึ่งใจอยาอาลัยความสุข การวางใจก็คือการ
วางสุข วางทุกข และบาปบุญคุณโทษรายดี ซึ่งเปนของสําหรับ โลกนี้เสียใหสิ้น สิ่งเหลานี้สรางไว
สําหรับโลกนี้เทานั้น เมื่อตองการพระนิพพานแลวตองปลอยวางไวในโลกนี้ สิ้นทั้งนั้น จึงจะได
ความสุขในพระนิพพาน ซึ่งเปนความสุข อยางยิ่ง เปนความสุขอันหาสวนเปรียบมิได ดูกรอานนท
เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแลว ก็ใหวางใจใน โลกียนี้เสียใหหมดสิ้น อันวาความสุขใน
โลกียก็มีอยูแ ต ในอินทรียทั้ง ๖ นี้เทานั้น ในอินทรียทั้ง๖ นั้น มีใจไว เปนเจา เอาประสาททั้ง ๕ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย นัน้ เปนกามคุณทั้ง ๕ ประสาททั้ง ๕ นี้เองเปนผูแตงความสุข ใหแกเจาพระยา
จิตตราช ประสาทตานั้นเขาไดเห็นไดดูรูป วัตถุสิ่งของอันดีงามตางๆ ก็นําความสุขไปใหแก
เจาพระยา จิตตราช ประสาทหูนั้นเมื่อเขาไดยนิ ไดฟงศัพทสําเนียง เสียงที่ไพเราะเปนที่ชื่นชมทั้ง
ปวง ก็นําความสุขสนุกสนาน ไปใหเจาพระยาจิตตราช ประสาทจมูกนัน้ เมื่อเขาไดจบู ชม ดมกลิ่นสุ
คันธรสของหอมตางๆ ก็นําความสุขไปใหแก เจาพระยาจิตตราช ประสาทลิ้นนั้นเมือ่ เขาบริโภค
อาหาร อันโอชารสวิเศษตางๆ ก็นําความสุขสนุกสนานไปใหแก เจาพระยาจิตตราช ประสาทกาย

นั้น เมื่อเขาไดถูกตอง ฟูกเบาะเมาะหมอน นุงหมประดับประดาเครื่องกกุธภัณฑ อันสวยงามและ
บริโภคกามคุณ ก็นําความสุขสนุกสนานไป ใหแกเจาพระยาจิตตราช เจาพระยาจิตตราชนั้น ก็คือใจ
นั้นเอง สวนใจนั้นเปนใหญ เปนผูคอยรับความสุขสนุกสนาน อยางเดียวเทานัน้ สวนประสาททั้ง ๕
เปนผูนําความสุข ไปใหแกใจ ประสาททั้ง ๕ จึงชื่อวากามคุณ สวนความสุข ในโลกนี้ มีแตกามคุณ
ทั้ง ๕นี้เทานัน้ จึงเปนเจาประเทศราช ในบานนอยเมืองใหญ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลก ก็มีแต กาม
คุณทั้ง ๕ เทานั้น ดูกรอานนท ผูที่จะนําตนไปมีสุข ในพระนิพพาน ตองวางเสียซึ่งความสุขในโลกีย
ถาวางไมได ก็ไมไดความสุขในพระนิพพานเลย ถาวางสุขในโลกียมิได ก็ไมพนทุกข ดวยความสุข
ในโลกียเปนความสุขที่เจืออยู ดวยทุกข ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกขนั้นเอง ครัน้ ไมวางสุขก็
คือไมวางทุกขนั้นเอง จะเขาใจวาเราจะถือเอา แตสุข ทุกขไมตองการดังนี้ไมไดเลย เพราะสุขทุกข
เปน ของเนื่องอยูดวยกัน ถาไมวางสุขเสียก็เปนอันไมพน ทุกข ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายผูที่จะรู
วาสุขทุกขติดกันอยูน ั้น หายากยิ่งนัก มีแตเราตถาคตผูประกอบดวยทศพลญาณนี้ เทานั้น บุคคล
ทั้งหลายที่ยังเปนปุถุชนคนโงเขลานั้นทํา ความเขาใจวา สุขก็มีอยูตางหาก ทุกขก็มีอยูตา งหาก ครั้น
เราถือเอาสุขเราก็ไดสุข เราไมถือเอาทุกข ทุกขก็ไมมี ดังนี้ เพราะเหตุทเี่ ขาไมรูวาสุขกับทุกขติดกัน
อยู เขาจึงไมพน ทุกข เมื่อผูใดอยากพนทุกขใหวางสุขเสียก็เปนอันละทุกขวางทุกข ดวยเหมือนกัน
ใครเลาจะมีความสามารถพรากสุขทุกข ออกจากกันได แมเราตถาคตก็ไมมีวิเศษทีจ่ ะพรากจาก กัน
ได ถาหากเราตถาคตพรากสุขและทุกขออกจากกันได เราจะปรารถนาเขาสูพระนิพพานทําไม เราจะ
ถือเอาแต สุขอยางเดียว เสวยแตความสุขอยูใ นโลกเทานี้ ก็เปนอัน สุขสบายพออยูแ ลว นี่ไมเปน
เชนนั้น เราแสวงหาความสุข โดยสวนเดียว ไมมีทางที่จะพึงได เราจึงวางสุขเสีย ครั้น วางสุขแลว
ทุกขไมตองวางก็หายไปเอง อยูกับเราไมได เราจึงสําเร็จพระนิพพาน พนจากกองทุกข ดวยประการ
ดังนี้ ดูกรอานนท อันสุขในโลกียนั้น ถาตรึกตรองให แนนอนแลว ก็เปนกองทุกขนนั้ เอง มันเกิดมา
เปนมิตร ติดกันอยู ไมมีผูใดจะพรากออกจากกันได เราตถาคต กลัวทุกขเปนอยางยิง่ หาทางชนะ
ทุกขมิได จึงปรารถนา เขาพระนิพพาน เพราะเหตุกลัวทุกขนั้นอยางเดียว พระ พุทธเจาตรัสเทศนา
แกขาฯ อานนท ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา สืบตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท กุศลธรรม
และ อกุศลธรรมนั้น ไดแกกองกิเลส ๑,๕๐๐ นั้นเอง อัพยากฤต ธรรมนั้นคือองคพระนิพพาน ครั้น
พนจากกองกุศลธรรม และอกุศลธรรมนั้นแลว จึงเปนองคแหง พระอรหันต และ พระนิพพานโดย
แท ถายังไมพน จากกุศลและอกุศลธรรม ตราบใด ก็ยังไมเปนอัพยากฤตตราบนั้น คือยังไมเปน องค
พระอรหันต ยังไมเปนองคพระนิพพานได ดูกรอานนท กุศลนั้นไดแกกองสุข อกุศลนั้นไดแกกอง
ทุกข กองสุขและ กองทุกขนนั้ หากเปนของเกิดติดเนื่องอยูดวยกันไมมใี คร จะพรากใหแตกออก
จากกันได ครั้นถือเอากุศลคือกองสุขแลว สวนอกุศลคือกองทุกขนั้น แมไมถือเอาก็เปนอันไดอยูเอง
ดูกรอานนท เมื่อบุคคลตองการพระนิพพาน ก็ใหวางเสีย ซึ่งความสุขนั้นกอน ความสุขในโลกีย
นั้นเองชื่อวากุศล จึง จะถึงพระนิพพาน ถาหากวาไมมีความสามารถ คือไมอาจ ทําพระนิพพานให

แจงได ก็ใหยดึ เอากุศลนั้นไวกอน พอให ไดความสุขในมนุษยและสวรรค แตจะใหพนทุกขนนั้
ไมได ถาเมื่อรูอ ยูวา ตนจะพนทุกขไมได ก็ใหยดึ เอากุศลนั้นไว เปนสะพานสําหรับไตไปสูความสุข
ถารูวาตนยังไมพนทุกข ซ้ํามาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ําราย เพราะเมื่อวางกุศลเสียแลว ตนก็จะเขาไปหา
กองกุศล คือ กองบาปเทานั้น เมื่อตก เขาไปในกองอกุศล อกุศลนั้นก็จะนําตัวไปทนทุกขเวทนา ใน
อบายภูมิทั้ง ๔ หาความสุขในโลกมิไดเลย เพราะเหตุนั้น เมื่อตนยังไมถงึ พระนิพพาน ก็ใหบําเพ็ญ
บุญกุศลไว พอจะ ไดอาศัยเปนสุขสบายไปในชาตินแี้ ละชาติหนา ภนฺเต ขาแต พระอริยกัสสปะ
พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขา ฯ อานนท ดังนี้.
จิตกับตัณหา
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท เราตถาคตจะ
แสดงใน ขออันเปนที่สุดแตโดยยอ ๆ พอใหเขาใจงาย ทีส่ ุดนั้นก็คือ จิตกับตัณหา จิตนั้นจําแนก
ออกไป เรียกวากองกุศลคือ กองสุข ตัณหานั้นจําแนกออกไป เรียกวากองอกุศลคือ กองทุกข ตน
เหงาเคามูลแหงทุกขนั้น ก็คือจิตและตัณหา นี้เอง จิตเปนผูค ิดใหไดดีมีสขุ ขึ้น สวนตัณหานั้นก็ให
เกิดเห็นตาม จิตมีความสุขมากขึ้นเทาใด ตัณหาก็ให เกิดทุกขตามมากขึ้นไปเทานั้น ดูกรอานนท แต
เบื้องตน เมื่อเราตถาคต ยังไมรูแจงวาสุขและทุกขอยูติดดวยกัน เราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจัก
ใหเปนสุขอยูท กุ เมื่อ สวนทุกขจะไมใหมา ก็ตั้งหนาบําเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไป เมื่อ ไดสุขเทาใด ทุกขก็
พลอยเกิดมีเทานั้น ครั้นภายหลัง เรา พิจารณาดวยญาณจักษุปญญา และเห็นแจงชัดวาสุขและทุกข
ติดอยูดว ยกัน ครั้นรูแจงแลวก็ตรึกตรองหาอุบาย ที่จะกําจัด สุขและทุกขใหพรากออกจากกัน มัน
แสนยากแสนลําบาก เหลือกําลัง จนสิ้นปญญาหาทางไปทางมาไมไดเราตถาคต จึงวางเสียซึ่งสุข คืน
ใหแกทุกข คือวางใจใหแกตณ
ั หา ครั้น เราวางใจไวใหแกตัณหาแลว ความสุขในพระนิพพานก็เลย
เขามารับเราใหถึงนิพพานดิบในขณะนัน้ พรอมกับวางใจ ไวใหแกตณ
ั หา ดูกรอานนท เมื่อวางใจได
จึงเปนอัพยากฤต จึงเรียกชื่อวาถือเอาอัพยากฤตเปนอารมณ เปนองคพระ อรหันต คือไดเขาตั้งอยูใ น
พระนิพพานดวยอาการดังนี้.
ลําดับนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท สืบตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวา
อรหันตนั้น จะไดมจี ําเพาะแตเราตถาคตพระองคเดียวก็หามิได ยอมมี เปนของสําหรับโลก สําหรับ
ไวโปรดสัตวโลกทั่วไป ไมใช ของเราตถาคตและของผูหนึ่งผูใดเลย ดูกรอานนท เรา ตถาคตเปนผู
ไกลจากกิเลสแลว จึงไดมาซึ่งพระอรหันต บุคคลผูใดปราศจากกิเลสแลว บุคคลผูนั้นก็เปนผูไดพระ
อรหันตเสมอกันทุกคน บุคคลผูใดที่ยังไมปราศจากกิเลส ถึงแมจะออนวอนเราตถาคตวา อรหันต
อรหันต ดังนี้ จนถึงวันตาย ก็ไมอาจไดซึ่งพระอรหันตเลย เปนแตกลาว ดวยปากเปลา ๆ เทานั้น และ
มาเขาใจวา การละกิเลสได หรือไมไดนนั้ ไมเปนประมาณ เมื่อไดออนวอนหาซึ่งองค พระอรหันต
เจาดวยปากดวยใจแลว พระอรหันตเจาก็จะ นําเราใหเขาสูพระนิพพาน เขาใจเสียอยางนี้ไดชื่อวา
เปน คนหลงแท แมเมื่อตนยังไมพนลามกมลทินแหงกิเลส แลว ไปออนวอนพระอรหันตที่หมด
มลทินกิเลส ใหมาตั้งอยูใ น ตัวตนอันแปดเปอนดวยลามกมลทินแหงกิเลส จะมีทางได มาแตไหน

เปรียบเหมือนดังมีสระอยูสระหนึ่ง เต็มไปดวย ของเนาของเหม็นสารพัดทั้งปวง เปนสระมีน้ําเนา
เหม็นสาบ เหม็นคาวนาเกลียดยิ่งนัก และมีบุรุษคนหนึ่งตกอยูในสระ นั้น หากวาบุรษุ คนนั้นรอง
เรียกใหอานนทลงไปอยูในสระ น้ําเนากับเขาดวย อานนทจะไปอยูดว ยกับเขาหรือ ดูกร อานนท เรา
จะบอกใหสิ้นเชิง ถาอานนทลงไปอยูในสระกับ บุรุษผูแปดเปอนดวยน้ําเนาได ดังนั้นองคพระ
อรหันตเจา ก็อาจไปตั้งอยูก ับบุคคลผูแปดเปอนดวยกิเลสไดเหมือนกัน ถาอานนทลงไปอยูดวยกับ
บุรุษแปดเปอนไมได องคพระ อรหันตเจาก็ไมอาจตั้งอยูก ับบุคคลผูแปดเปอนดวยกิเลส ได
เหมือนกันเชนนั้น ดูกรอานนท ทานจะลงไปอยูดวย กับบุรุษแปดเปอนไดหรือไม มีพทุ ธฎีกาตรัส
ถาม ฉะนี้ ขาฯ อานนทจึงกราบทูลวาลงไปอยูดวยไมได ถาทาน ไมลงไป บุรุษผูนั้นก็กลาววิงวอน
ทานอยูร่ําไปจะสําเร็จ หรือไม ขาแตพระองคผูเจริญ ถาขาพระองคไมลงไปบุรุษ ผูนั้นก็ทําอะไรแก
ขาพระองคไมได ความปรารถนาก็ไมสําเร็จ เปนแตวิงวอนอยูเปลา ๆ เทานั้นเอง ดูกรอานนท ขอ
อุปมา นี้ฉันใด บุรุษผูจมอยูในน้ํานั้น เปรียบเหมือนบุคคลผู ไมปราศจากมลทินลามกแหงกิเลส พระ
อรหันตนั้นเปรียบ เหมือนตัวของอานนท อานนทไมลงไปอยูดว ยกับบุรุษ แปดเปอนฉันใด พระ
อรหันตทานก็ไมไปอยูกับบุคคลผู แปดเปอนดวยกิเลสฉันนั้น แมจะวิงวอนดวยปากดวยใจ สัก
เทาไรก็ไมสําเร็จ พระอรหันตทานเปนผูบริสุทธิ์ เปน ผูพนทุกขแลว ทานไมนอมเขาไปหาบุคคล
ผูใดผูหนึ่งเลย ครั้นบุคคลผูใดปรารถนาความสุขแลว จงนอมตัวเขาไป หาทาน ทานก็โปรดใหได
ความสุข ทุกคนจะเขาใจวา พระอรหันตทา นเลือกหนาเลือกบุคคล จะติเตียนอยางนัน้ ไมควร ถา
ผูใดพนจากกิเลสกามและพัสดุกามไดแลว ชื่อวา นอมตัวเขาไปหาทานๆ ก็โปรดนําเขาสูพระ
นิพพาน เสวย สุขอยูดวยทาน ไมเลือกหนาบุคคลเลย แตผูจมอยูดวย กิเลสกาม ละกิเลสไมได ชื่อวา
ไมนอมตัวเขาไปหาทานเอง ดูกรอานนท ถึงตัวเราตถาคต ก็ตองนอมตัวเขาไปหาทาน ทานจึงโปรด
ใหตถาคตนี้ ไดเปนครูแกโลก ดังนี้ เพราะวา พระอรหันตทานเปนผูดี และจักใหทานเขาไปคบหา
คนชั่ว นัน้ เปนไปไมได และผิดธรรมเนียมดวย สมควรแตผู เลวทรามต่ําชา จะเขาไปทานผูดี ผูสูง
ศักดิ์โดยสวนเดียว ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแก ขาฯอานนท ดังนี้แล.
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา สืบไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลผูใด
ปรารถนา ซึ่งพระอรหันต ก็พึงยกตัวและหามใจใหหางไกลจากกอง กิเลส เพราะพระอรหันตทาน
เปนผูไกลจากกิเลส จะ บริกรรมแตดวยปากดวยใจวา อรหันตๆ แลวเขาใจวา ตนไดพระอรหันต
เห็นวาเปนบุญเปนกุศล จะไดความสุข ในมนุษยและสวรรคและพระนิพพาน จะทําความเขาใจ
อยางนี้ไมสมควรพระนามชื่อวาพระอรหันตนี้ เราบอกไว ใหรูวาผูไกลจากกิเลสจะถือเอาแตพระ
นามวาอรหันตๆ แลวเขาใจวาตนไดสําเร็จเชนนี้ไมควร เพราะคําที่วาอรหันต ใครๆ ก็กลาวได จะมิ
เปนพระอรหันตก็คือเราตถาคตนี้เอง เหตุที่เรา ปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแลว เราจึงไดถึงที่สุดแหง
พระ อรหันต องคอรหันตกบั เราตถาคตก็หากเปนอันเดียวกัน จะรองเรียกพระอรหันตวา เปน
ตถาคตก็ไมผิด หรือจะ รองเรียกเราตถาคตเปนพระอรหันตก็ไมผิด ผูใดละกิเลสได สิน้ เชิงแลว ผู
นั้นก็ไดชื่อวาถึงที่สุดแหงพระอรหันตสิ้นดวยกัน จะถือพระอรหันตเปนเราตถาคตองคเดียวหามิได

จงเขาใจ องคแหงพระอรหันต ดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิด ขาแต พระมหากัสสปะผูมอี ายุ
พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล.
ผูรูมากถือตัวไกลพระนิพพาน
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปวา อานนฺท ดูกรอานนท สิ่งที่ทําใหสัตว
โลกเวียนวาย ตายเกิดอยูใ นวัฏฏสงสาร ทรมานทุกขในนรกและกําเนิด สัตวดิรัจฉานแลว ๆ เลา ๆ
ไมรูสิ้นสุดนี้ มิใชสิ่งอื่นคือตัว กิเลสและตัณหาลอลวงใหดวงจิตของสัตวทั้งหลายมิใหพน ทุกขภัย
ในวัฏฏสงสาร และมิไดถึงพระนิพพานได ถาผูใด มิไดรกู องแหงกิเลสแลว ผูนั้นก็จะประสบภัย
ไดรับทุกขใน อบายภูมิทั้ง ๔ มิไดมีเวลาสิน้ สุด ดูกรอานนท จงจับตัว ตัณหาใหได ถาจับไดแลว เมือ่
ตัวตองทุกขกจ็ ะเห็นไดวา ตัวเปนอนัตตา เมื่อจับไมไดก็เห็นตัวเปนอนัตตาไมได บุคคลทั้งหลาย
ที่มาเปนสานุศษิ ยแหงพระตถาคตนี้ ก็มี ความประสงคดวยพระนิพพาน การที่จะรูว าดีหรือชั่ว กวา
กัน ก็แลวแตกเิ ลสเปนผูตัดสินดวยวา พระนิพพาน เปนทีป่ ราศจากกิเลสตัณหา ถาผูใดเบาบางจาก
กิเลสตัณหา ผูนั้นก็เปนผูดียงิ่ กวาผูยังหนาอยูดวยกิเลสตัณหา ผูใดตั้งอยู ในนิจศีล คือศีล ๕ ผูนั้นยัง
หนาอยูด วยกิเลส แตไดชื่อวา เปนผูบางจากกิเลสไดชั้นหนึ่ง ถาตั้งอยูในอุโบสถศีล คือ ศีล ๘ ไดชื่อ
วาบางจากกิเลสได ๒ ชั้น ถามาตั้งอยูใน ทศศีล คือศีล ๑๐ ผูนั้นก็ไดชื่อวาบางจากกิเลสได ๓ ชั้น ผู
เขามาตั้งอยูในศีลพระปาติโมกขคือศีล ๒๒๗ ผูนั้นก็ได ชื่อวา บางจากกิเลสได ๔ ชั้น ผลอานิสงสก็
มีเปนลําดับ ขึน้ ไปตามศีลนัน้ ผูที่มีศีลนอยอานิสงสก็นอ ย ผูที่มีศีลมาก อานิสงสก็มากขึ้นไปตาม
สวนของศีล บุคคลที่มิไดตั้งอยูใน ศีล ๕ ถึงจะมีความรูความฉลาดมากมายสักเทาใดก็ดี ก็ไมควรจะ
กลาวคําประมาทแกผูที่มีศีล ๕ ผูที่มีศีล ๕ ก็ควร ยินดีแตเพียงชั้นศีลของตน ไมควรทีจ่ ะกลาวคํา
ประมาท แกผทู ี่มีศีล ๘ ผูที่มีศีล ๘ ก็ควรยินดีแตเพียงศีลของตน ไมควรที่จะกลาวคําประมาทใน
ทานที่มีศีล ๑๐ ผูที่มีศีล ๑๐ ก็ควรยินดีอยูในชั้นศีลของตน ไมควรจะกลาวคําประมาท ในทานที่มีศีล
พระปาติโมกข ถาแลขืนกลาวโทษติเตียน ทานที่มีศีลยิ่งกวาตน ชื่อวาเปนคนหลง เปนคนหางจาก
ทางสุขในมนุษย และสวรรค และพระนิพพานแท ดูกร อานนท บุคคลผูไมมีศีลปราศจากการรักษา
ศีล ไมควรกลาว ซึ่งคําประมาทแกทานผูมศี ีล ตัวตั้งอยูภ ายนอกศีลแลว มาเขาใจวา ตัวเปนผูดกี วา
ทานผูมีศีล แลวกลาวคําสบ ประมาทดูหมิน่ ในทานผูมีศีล บุคคลจําพวกนั้นชื่อวาเปน เจามิจฉาทิฏฐิ
ใหญ ชื่อวาเปนคนหลงทาง เปนผูหางจาก ความสุขในมนุษยและสวรรค ดูกรอานนท บุคคลผูตั้งอยู
ภายนอกศีลนัน้ ไดชื่อวาเปนผูตั้งอยูในกิเลส ยังเปนผู หนาแนนอยูดว ยกิเลส แมจะเปนผูมีความรู
ความฉลาด มากมายสักปานใดก็ตาม ก็ไมควรถือตัวเปนผูย ิ่งกวาผูมีศีล เหตุวาผูที่ไมมศี ีลนั้นยังหาง
จากพระนิพพานมาก ผูที่มีศลี ชื่อวาใกลตอ พระนิพพานอยูแลว ถึงจะไมรูอะไร มีเพียง ศีลเทานัน้ ก็
ยังดีกวาผูไมมศี ีลอยูนั่นเอง เพราะทานเปน ผูบางจากกิเลส บุคคลผูที่หนาแนนไปดวยกิเลส แมจะ
เปน ผูรูมากแตกฉานในขออรรถและขอธรรม ประการใดก็ตาม ก็ควรจะทําความเคารพยําเกรงใน
ทานที่มีศีล จึงจะถูกตอง ตามคลองธรรมที่เปนทางแหงพระนิพพาน ถาใหผูมีศีล เคารพยําเกรงในผู
ที่ไมมีศีลและเปนผูหนาแนนดวยกิเลส เปนความผิดหางจากทางพระนิพพานยิ่งนัก ดูกรอานนท จะ

ถือเอาความรูและความไมรูเปนประมาณทีเดียวไมได ตองถือเอาการละกิเลสไดเปนประมาณ
เพราะวาผูจ ะถึง พระนิพพานตองอาศัยการละกิเลสโดยสวนเดียว เมื่อละ กิเลสไดแลว แมไมมี
ความรูมาก รูแตเพียงการละกิเลสได เทานัน้ ก็อาจถึงพระนิพพานได ดูกรอานนท การที่จะได
ประสบสุขเพราะละกิเลสตางหาก ผูที่มีความรูแตมิไดละเสีย ซึ่งกิเลส ยอมไมเปนประโยชน ผูมี
ความรูนั้น แมจะรูมาก แสนพระคัมภีร หรือมีความรูหาทีส่ ุดมิไดก็ตาม ก็รูอยูเปลาๆ จะเอา
ประโยชนอันใดอันหนึ่งไมได และจะใหเปนบุญเปน กุศล และไดเสวยความสุขเพราะความรูนนั้ ไม
มี เราตถาคต ไมสรรเสริญผูที่มีความรูมากแตไมมีศีล ผูมีความรูนอย แตเปนผูตั้งอยูในศีล เรา
สรรเสริญและนับถือผูนั้นวาเปน คนดี ถาผูใดนับถือผูที่มีกิเลสวาดีกวาผูไมมีกิเลส บุคคล ผูนั้นชื่อวา
ถือศีลเอาตนเปนปลาย เอาปลายเปนตน เอาสูง เปนต่ํา เอาต่ําเปนสูง ถาถืออยางนี้ผิดทางแหงพระ
นิพพาน เปนคนมิจฉาทิฏฐิ การที่นับถือบุคคลผูหนาไปดวยกิเลส วาดีกวาผูบางเบาจากกิเลส เรา
ตถาคตไมสรรเสริญเลย บุคคลจําพวกที่บางเบาจากกิเลส ใกลตอ พระนิพพาน เรา ตถาคตสรรเสริญ
และอนุญาตใหเคารพนับถือ การที่ทําบุญ ทําทาน ทํากุศล ปรารถนาเพื่อจะใหบุญ กุศล นั้น พาตน
เขาสูพระนิพพาน ถาไมรูวาบําเพ็ญบุญกุศลเพื่อใหชว ย ระงับดับกิเลส ก็เปนอันบําเพ็ญเสียเปลา ได
ชื่อวาเปนคน หลงโลกหลงทางแหงพระนิพพาน ถึงรูมากสักเทาใดก็ตาม ถายังละกิเลสไมไดก็รูเสีย
เปลาๆ เราตถาคตตัง้ ศาสนาไว ไมไดหวังเพื่อใหบุคคลผูใดผูหนึ่งบําเพ็ญหาประโยชน อยางอื่น ตั้งไว
เพื่อประสงคจะใหบุคคลบําเพ็ญภาวนา เพือ่ ใหระงับกิเลสตัณหาเทานัน้ การบําเพ็ญภาวนา เมื่อไม
คิดวาจะใหระงับดับกิเลสตัณหาแหงตน ก็ไดชื่อวา เปนคนหลงโลกหลงทางสวนกุศลที่เกิดจากการ
บําเพ็ญ ภาวนานั้นจะวาไมไดไมมีเชนนั้นก็ไมปฏิเสธ อันที่จริง ก็หาก เปนบุญเปนกุศลโดยแท แตวา
เปนทางหลงจากพระนิพพาน เทานั้น การกระทําความเพียรบําเพ็ญภาวนา ทําบุญทํา กุศลอยางใด
อยางหนึ่งมากนอยเทาใดก็ตาม ก็ใหรวู าบําเพ็ญ บุญกุศลและเจริญภาวนา เพื่อระงับดับกิเลสตัณหา
ของตน ใหนอยลง ใหพน จากกองกิเลสนั้น เชนนี้ชื่อวาเดินถูกทาง พระนิพพานแท ดูกรอานนท จง
พากันประพฤติตามคําสอน ที่เราแสดงไวนี้ ถาผูใดมิไดประพฤติตาม ก็พึงเขาใจวา ผูนั้นเปนคน
นอกพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสแกขา ฯ อานนทดังนี้แลวจึงทรงแสดงตอไปอีกวา ดูกรอานนท
เรา ตถาคตบัญญัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลพระปาติโมกขไว หลายประเภทนั้น ก็เพราะอยากใหสัตว
ยกตนออกจากกอง กิเลส ดูกรอานนท บุคคลผูบําเพ็ญศีลมากนอยประเภทใด ประเภทหนึ่ง ก็เพื่อให
รูซึ่งการละกิเลส และยกตนใหพนจาก กิเลส เมื่อไมรูเชนนั้นไดชื่อวาเปนคนหลง สวนผลอานิสงส
ที่ไดบําเพ็ญศีลนั้น เราตถาคตไดกลาวอยูวา มีผลอานิสงส จริง
แตวามีอานิสงสนอยและผิดจากทางพระนิพพาน ถา เขาใจวาการรักษาศีล เพื่อจะยกตนใหพน จาก
กิเลส รักษา ศีล ๕ ไดแลว จะเพียรพยายามรักษาศีล ๘ ศีล๑๐ ศีลพระปาติโมกขเปนลําดับไป เพื่อจะ
ยกตนใหพนจาก กองกิเลสทีละเล็กทีละนอยตามลําดับ เมือ่ เราตั้งอยูในศีล ประเภทใด ก็ตั้งใจรักษา
โดยเต็มความสามารถ รูดังนี้จึงมี ผลอานิสงสมาก ไมเปนคนหลง และตรงตอทางพระนิพพาน โดย
แท ดูกรอานนท กุลบุตรผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนศิษยแหงเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความ

ระงับดับกิเลส ไมอยากเกิดในโลกสืบตอไป เพราะกิเลสนั้นเปนเชื้อสาย สืบโลก ดลบันดาลใจให
ยินดีไปในทางโลก ครั้นเกิดมาแลว ก็ใหเจ็บไข แก ตาย และให ตองพลัดพรากจากกัน ใหรัก ใหชัง
ใหอด ใหตี ใหดา ใหอยาก ใหทุกข ใหยากเข็ญใจ อาการกิริยาแหงกิเลสเปนเชนนี้ เราตถาคตจึงทรง
อนุญาต ใหบวช เพื่อความระงับดับกิเลส ไมใหเกิดมีเปนเชื้อสาย สืบโลกตอไป เมื่อรูอ ยางนี้แลว
ตั้งใจรักษาศีลเพื่อใหดับกิเลส และตรึกตรองหาอุบายเพือ่ ทําลายกิเลสอันเปนตนเคาให ขาดสูญ การ
รักษาศีลพระปาติโมกขก็ดี การรักษาขอวัตร ในธุดงค ๑๓ นั้นก็ดี ก็เปนอันประมวลลงในศีลนั้นทุก
อยาง มิใชวาจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอยาง จนสิ้นจนหมด หามิได เมื่อเรารูวารักษาศีลเพื่อ
ระงับดับกิเลส ไมไดรักษา เพื่ออยางอื่นแลว แมจะรักษาแตเล็กแตนอยโดยเอกเทศ ไมครบตาม
จํานวนในพระปาติโมกข ในจํานวนแหงธุดงควัตร ก็ไดชื่อวาเปนรักษาครบทุกอยาง เพราะจับตน
จับเคารากเหงา แหงกิเลสไดแลว เปรียบดังบุรุษตัดตนไม ถาตัดเหงาตัด รากแกวขาดแลว
กิ่งกานสาขาแมไมตองตัดก็ตายเอง ถา ไปตัดรอนแตกิ่งกานสาขารากเหงาไมไดตัด ตนไมนั้น ก็อาจ
งอกงามขึ้นไดอีก ดูกรอานนท บุคคลที่บวชใน พระศาสนานี้ ก็เปรียบเหมือนบุคคลผูตัดตนไม
ฉะนั้น การบวชมิใชวามุงประโยชนอยางอืน่ บวชเพื่อระงับดับกิเลส เทานั้น ถาไมหวังเพื่อความดับ
กิเลสแลว ไมตองบวชดีกวา การที่บวชโดยที่ไมไดมุงเพือ่ การดับกิเลส แมจะมีความรู วิเศษสักปาน
ใด ก็ไดชื่อวารูเ ปลาๆ แตวาการที่เปนผูมี ความรูความฉลาดนั้น เรามิไดติวา ไมรูไมดี ไมเปนบุญ ไม
เปนกุศล ก็คงเปนอันรูอันดี เปนบุญเปนกุศลอยูนั่นเอง แตวาเปนความรูที่ผิดจากทางพระนิพพาน
ดูกรอานนท เราตถาคตเทศนาไวโดยเอนกปริยายนั้น ก็เพื่อจะใหหมู ปุถุชนคนเขลาเห็นเปนอัศจรรย
และเพื่อใหไดรับความเชื่อ ความเลื่อมใส เมื่อพาลชนทั้งหลายไมเห็นเปนอัศจรรยแลว ก็จะไมมี
ความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคต ถา กลาวแตนอยพอเปนสังเขปก็ไมเขาใจ ไมเหมือนผู
ที่มีบุญ มีวาสนาแมจะกลาวแตเพียงเล็กนอยก็เขาใจไดมากมาย หลายอยางหลายนัย ธรรมชาติผูที่มี
ปญญาแท ไมตอง กลาวอะไรเลย ก็รูไดดว ยปญญาของตนเอง ไมตอ งใหกลาว เปนการลําบาก เรา
ตถาคตไดรับความลําบากเพราะพาล ปุถุชนเทานั้น วากลาวสั่งสอนแตเพียงเล็กนอยก็ไมเขาใจ
เพราะเขาถือวาเขาดีเสียแลว แทที่จริงความรูของเหลา พาลชนจะรูดีไปสักเทาไร ก็ดีอยูแตเพียงมีลม
อัสสาสะ ปสสาสะเทานั้น ถาลมอัสสาสะปสสาสะขาดแลว ก็มีแต เนาเปนเหยื่อหนอนนอนกลิ้ง
เหนือแผนดินจะหาสาระสิ่งใด ไมมีเลย มีแตเครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทั้งนัน้ จะถือแตวาตัวมี ความรู
ความดี เมื่อมีความรูความดีแลวจะไมตายหรือ จะมี ความรูมากรูมายเทาใดก็คงไมพนตายไปได จะมี
ความรูดี วิเศษไปเทาไร รูไปรูอยูบนแผนดินจะรูจะดีใหพนแผนดิน ไปไมได เมื่อลมยังมีก็อยูเ หนือ
แผนดิน เมื่อลมออกแลว ก็คงอยูเหนือแผนดินนั้นเอง จะพนจากแผนดินไปไมได และจะมาถือตัว
ถือตนอยูนั้น จะพนจากแผนดินไปไมได และจะมาถือตัวถือตนอยูนั้น เพื่อประโยชนอะไร สวน
ของเนาของเหม็นมีอยูเต็มตัวก็ไมรูไมเห็น เห็นแตวาตัวรูด ี ถือเนื้อถือตัวอยู เราตถาคตเบื่อหนาย
ความรูความดีของ พาลปุถุชนมากนัก ดูกรอานนท ธรรมดาบุคคลผูที่เปน นัก

ปราชญมีปญญาทั้งหลาย ยอมไมถือเนื้อถือตัววาเรารูดี อยางนั้นอยางนี้ ทานจะมีความรูมากมาย
เทาไร ก็มิได ถือเนื้อถือตัวเหมือนอยางพาลปุถุชน พวกพาลปุถุชน ที่เขาหางไกลจากพระนิพพานก็
เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อ ถือตัว การถือเนื้อถือตัวมีมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหหา งไกลจาก พระนิพพานมาก
เทานั้น เหตุวาประตูเมืองพระนิพพานนั้น แคบนักหนา ผมเสนเดียวผาออกเปน ๓ เสีย้ ว เอาแต เสี้ยว
เดียวไปแยงเขาที่ประตูนิพพาน ก็ยังคับแคบเขาไมได เพราะฉะนัน้ เมื่อทานตองการพระนิพพานแลว
ไมควรจะ ถือวาตัวรูดเี ปนผูใ หญเปนผูสูงศักดิ์กวาผูอื่น ยิ่งถือตนถือตัว ขึ้นเทาใดก็ยงิ่ ใหคับประตู
พระนิพพานเขาเทานั้น จึงวา พาลปุถุชนทั้งหลายเปนผูหา งไกลจากพระนิพพาน ดวยเหตุ ที่เขามัว
ถือเนื้อถือตัววาตัวรูดีอยู ดูกรอานนท บุคคลที่เขา มาบวชเปนลูกศิษยของพระตถาคตแลว ยังปลอย
ใหตน ไดรับความทุกขอยู ผูนั้นเรากลาววาเปนพาลปุถุชนคือ เปนคนโงเขลาผูที่ไรปญญาเชนนั้น
จะเรียกวาเปนศิษย ของพระตถาคตยังไมได เมื่อบวชแลวประพฤติตวั ใหเปนสุข อยูทุกเมื่อนั่นแลจึง
จะเปนลูกศิษยของพระตถาคตแท เรา ตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงไดออกบวช เมื่อบวชแลวมาทํา ตน
ของตนใหเปนทุกข บุคคลผูนั้นชื่อวาเปนคนโงเขลา เบาปญญาหาที่เปรียบมิได ถาบุคคลผูมีปญญา
แลว ไมทํา ตัวใหเปนทุกขเลย บุคคลผูไมมีปญญาจึงทําตัวใหเปนทุกข ไมเฉพาะแตนกั บวชจําพวก
เดียว แมคฤหัสถถาหาปญญา มิไดก็ไดรับความทุกขยากลําบากเหมือนกัน ปราชญผูปรีชา เมื่อออก
บวชแลว ทานยอมพิจารณาเห็นแจงซึ่งมีศีลและ ขอวัตรที่หนักและเบาแลว ทานไมตอ งรักษา
มากมาย หลายอยางหลายประการนัก เลือกรักษาแตเล็กแตนอย ก็ยอมไดรับความสุขกายสุขใจ ผูที่
โงเขลาเบาปญญานั้น ยอมรักษามากมายหลายอยางตางๆนานา เพราะเหตุที่ ตองรักษามากเกินไปจึง
เปนทุกข ผูที่มีปญญาแลวยอมเลือก รักษาแตสิ่งที่จริงที่แทเพียงเล็กนอยเทานั้น ก็ยอมนํามา ซึ่ง
ความสุข เปรียบเหมือนบุคคลผูฉลาด ไปตัดไมในปา มาทํากิจอยางหนึง่ เมื่อตัดไดแลวก็ถากเปลือก
และกระพี้ ทิ้งเสีย เหลือไวแตที่ตองการแลววัดตัดเอาแตพอแกการงาน ของตัวเทานัน้ ไมตองลําบาก
แกการแบกการหาม สวนบุคคล ผูที่ไมฉลาด ไมรูเทาตอการงานที่จะพึงทํา เมื่อไปตัดไม ไดแลว จะ
ถากเอาแตที่ตอ งการก็กลัวจะเสีย เพราะตัว ไมเขาใจการงานตองแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งสวน
ยาว ไดรับความเหน็ดเหนื่อยหนักอยางทวีคูณ ก็เพราะความที่ ตัวเปนคนโงเขลาเบาปญญา ดูกร
อานนท การรักษา แกวไมดไี มมีราคา แมจะรักษามากมายหลายพันดวงก็สู ผูที่รักษาแกวที่ดีมีราคา
ดวงเดียวไมได แกวที่ไมดีไมมีราคา จะขายก็ไมได จะเก็บไวกไ็ รประโยชน ตกลงตองรักษาไป
เปลาๆ สวนแกวที่มีราคานัน้ จะขายก็ไดเงินมาก หากจะ เก็บไวกเ็ ปนคุณประโยชนแกตน และการ
เรียนมนตและเรียน คาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวไมได เมื่อรูประโยชนแหงศีลและ ขอวัตรแลวก็ไมตอง
รักษามาก เมื่อไมรูไมเขาใจก็รักษา พร่ําเพรื่อไปจนไมมีเขตแดน จึงตองไดรับความลําบาก เหมือนผู
ที่ไมรูการงาน ตองแบกเอาไมทั้งเปลือกทั้งกระพี้ ทั้งสวนยาวไปเปลาๆ ฉะนั้น ผูปรีชาทานรักษา
วินัยและ ขอวัตรไมมาก แตหากไดรับอานิสงสเพียงพอเหมือนอยาง ผูรักษาแกวดีดวงเดียว หรือผูที่
เรียนมนตและคาถาที่ขลัง บทเดียวเทานัน้ ก็ใหสําเร็จประโยชนไดเต็มที่ฉะนั้น
ตัวบุญ ตัวบาป

ดูกรอานนท การที่เราตถาคตตองการใหบวชนัน้ ก็เพือ่ จะใหไดบุญและกุศล อะไรชื่อวาเปนตัว
บุญตัวกุศล ตัวบุญตัวกุศลนั้นไมใชสิ่งอื่น คือความดับเสียซึ่งกิเลส การ รักษากิจวัตรและพระวินัย
อยางไรก็ตาม ถาดับกิเลสไดมาก ก็เปนบุญมาก ถาดับกิเลสไดนอยก็เปนบุญนอย ถาดับ กิเลสไมได
ก็ไมเปนบุญเลย บาปอกุศลนัน้ ก็ไมใชอนื่ คือ ตัวกิเลส กิเลสก็คือตัณหานัน้ เอง ดับกิเลสตัณหาได
เทาใด ก็เปนบุญเทานั้น ถาดับกิเลสตัณหาไมไดกเ็ ปนอันไมไดบุญ ไมไดกุศลเลย ผูที่ไมรูจักบุญและ
บาปนั้นมาทําความเขาใจ วา บวชรักษาขอวัตรรักษาศีลเอาบุญ บุญนั้นมีอยูนอกตน นอกตัว มีอยู
ที่ดินฟาอากาศ เมื่อบวชไดรกั ษากิจวัตรแลว บุญนั้นก็จะเลือ่ นลอยมาจากสถานที่ตางๆ มีนภาลัย
เวหา อากาศเปนตน มานําเอาตัวขึ้นไปสูสวรรคและพระนิพพาน เห็นไปโดยผิดทางเชนนี้ ลวนแต
เปนคนหลงสิน้ ทั้งนั้น ดูกรอานนท ผูที่ไมรูจักบาป เขาใจวาบาปนัน้ อยูน อกตน นอกตัว เมื่อทําบาป
แลวบาปนัน้ ก็จะลุกมาแตนรกใตพนื้ ดิน มาจับกุมคุมเอาตัวลงไปสูนรก การที่ทําความเขาใจอยางนี้
นับวาเปนคนหลงสิ้นทั้งนั้น ดูกรอานนท สุขก็ดี ทุกขกด็ ี บาปบุญคุณโทษก็ดี ยอมมีอยูที่เรา จะ
เขาใจวาบาปบุญอยู ภายนอกตัว ทําบุญแลวคอยทาบุญจะมานําเอาตัวไปสูสุคติ คิดอยางนี้ตั้งรอย
ชาติแสนชาติก็ไมอาจได อันวาบุญบาป สุขทุกข ยอมไมมี ณ ภายนอกตัว บุญกุศลและความ สุขนั้น
ก็คือดวงจิต สวนบาปกรรมทุกขโทษนั้นคือ หมูแหงตัณหา ตัณหานัน้ จักมี ณ ที่อื่นนอกจากตัวตน
ของเราแลวไมมี ตัวบุญและตัวบาปก็อยูที่ใจของเรา เมื่อตัวไมชอบทุกข อยากไดความสุข ก็จง
พยายามแกใจ ของเรานั้นเถิด ถาเราไมเปนผูแสวงหาความสุขใหพนจาก ทุกขแลว ใครมาชวยตัวเรา
ใหพนจากทุกขใหไดรบั ความสุข ไดเลา เพราะสุขทุกขอยูท ี่ตัวของเรา เมื่อเราหามิไดแลว ใครคนอื่น
ที่ไหนเขาจะหามาใหเราได ดูกรอานนท บุคคล ผูที่เขาใจวาบุญกุศลสวรรคและพระนิพพานมีผู
นํามาให บาปกรรมทุกขโทษ นรกและสัตวดิรัจฉานก็มีผูพาไปทั้งสิ้น บุคคลที่เขาใจอยางนี้ชื่อวา
เปนผูหลงโลกหลงทางสงสาร บุคคลจําพวกนั้น แมจะทําบุญใหทานสรางกุศลใดๆ ทีส่ ุด จนออก
บวชในพระศาสนานี้ ก็หาความสุขมิได จะไดเสวย แตความทุกขโดยถายเดียว ดูกรอานนท บุญกับ
สุขหาก เปนอันเดียวกัน เมื่อมีบุญก็ชื่อวามีความสุข บาปกับทุกข ก็เปนอันเดียวกัน เมื่อมีบาปก็ได
ชื่อวามีทุกข ถาไมรูบาป ก็ละบาปไมได ถาไมรูจักบุญก็หาบุญไมได เปรียบเหมือน เราอยากได
ทองคํา แตเราหารูไมวาทองคํานั้นมีรูปพรรณ สัณฐานอยางไร ถึงทองคํานั้นมีอยูแ ละเห็นอยูเต็มตา
ก็ ไมอาจถือเอาไดโดยเหตุทไี่ มรูจัก แมบุญเหมือนกัน ถา ไมรูจักบุญก็หาบุญไมได อยาวาแตบุญซึ่ง
เปนของไมมีรปู ราง เลย แมแตสิ่งอื่นๆ ที่มีรูปราง ถาหากวาเราไมรูจักก็ถอื เอา ไมได ดูกรอานนท
บุคคลที่ไมรูจักบุญและไมรจู ักสุข ทําบุญ จะไมไดบุญ ไมไดสุขเสียเลย เชนนั้นตถาคตก็หากลาว
ปฏิเสธไม ทําบุญคงไดบุญและไดสุขอยูนนั้ แล แตทวาตัว หากไมรูไมเขาใจวาบุญและความสุขก็ยัง
เกิดอยูทตี่ ัวนั้นเอง เมื่อไมรูไมเขาใจ จึงเปนอันมีบุญและสุขไวเปลาๆ ดูกร อานนท บุคคลจําพวกที่
ไมรูจักบุญคือความสุข เมื่อ ทําบุญแลวปรารถนาเอาความสุขนาสมเพทเวทนานักหนา ตัวทําบุญก็
ไดบุญในทันใดนั้นเอง มิใชวาเมื่อทําแลวนานๆ จึงจะได ทําเวลาใดก็ไดเวลานัน้ แตตัวไมรู นั่งทับ

นอนทับ บุญอยูเปลาๆ ตัวก็ไมไดรับบุญ คือความสุข จึงวาเสียที ที่เกิดมาเปนมนุษยพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัส เทศนาแกขาฯ อานนท ดวยประการดังนี้.
ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจาตรัส เทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลที่
เขาใจวา ทําบุญไวมากๆ แลวจะรูและไมรกู ็ไมเปนไร บุญจะพาไป ใหไดรับความสุขเอง เชนนี้ชื่อวา
เปนคนหลงโดยแท เพราะเหตุไร บุญจึงจะพาตัวไปรับความสุขอยางเดียว เมื่อ ไมรสู ุขก็คือไมรูจัก
บุญ เมื่อเรารูสุขก็เห็นสุขก็คอื เรารูบุญ เห็นบุญนั้นเอง จะใหใครพาไปหาใครที่ไหน ดูกรอานนท สุข
ทุกขนี้ใครจะชวยใครไมได ใครจะพาใครไปนรกและ สวรรคและนิพพานตองไปดวยตัวเอง จะพา
เอาคนอื่นไปดวย ไมไดเปนอันขาด ผูใดอยากพนจากขุมนรกสุกในเมืองผี ก็จงทําตนใหพนจากนรก
ดิบในเมืองคนเรานี้เสียกอน ถา ไมไดสวรรคดิบในเมืองคนนี้ แมเมื่อตายไปแลวก็ไมอาจได สวรรค
สุกเลย ถาไมไดสวรรคดิบไวกอนแลว ตายไปก็มีนรก เปนที่อยูโดยแท แมความสุขในสวรรคก็ยังไม
ปราศจากทุกข มิใชวาจะมีทกุ ขแตสวรรคดิบ ในเมืองคนเราเทานั้นก็หามิได ถึงสวรรคสุกในชั้นฟา
ชั้นใดๆ ก็ดี สุขกับทุกขก็มีอยูเสมอกัน เปนความสุขที่ยงั ไมปราศจากทุกข ไมเหมือนพระนิพพาน
ซึ่งเปนเอกันตบรมสุข มีแตสุขโดยสวนเดียวไมไดเจือปนไป ดวยทุกขเลย ดูกรอานนท อันวาสวรรค
ดิบในเมืองคนเรานี้ ก็คือความไดเปนเจาเปนใหญในสมบัติขาวของ เกียรติยศ บริวารยศและนามยศ
เมื่อบุคคลผูใดไดเปนเจาเปนใหญ เชนนั้น ไดชื่อวาเปนผูไดเสวยสุขในสวรรคดิบ ผูปรารถนา
ความสุขในภายภาคหนา ก็จงใหไดรับความสุขแตเมื่อยังมี ชีวิตอยู อยาเห็นแกความลําบากยากแคน
ในสวรรคชั้น ใดๆ จะเปนสวรรคดิบในเมืองคนหรือสวรรคสุกในเมืองฟา ทุกชั้น ยอมเจือปนอยู
ดวยทุกขทั้งนัน้ ไมแปลกตางกัน และไมมากไมนอยกวากัน ความสุขในสวรรคก็เปนความ สุขจริง
จะวาไมสุขนัน้ ไมได แตวาเปนสุขที่เจืออยูดวยทุกข แมถึงกระนั้นก็คงดีกวาตกอยูใ นนรกโดยแท
ดูกรอานนท สวรรคดิบในชาตินี้กับสวรรคสุกในชาติหนา อยาสงสัยวา จะตางกัน ถึงจะตางกันบาง
ก็เพียงเล็กนอย เมื่อตองการ ความสุขเพียงใด ก็จงพากเพียรใหไดแตเมือ่ ยังมีชีวิตอยูใน เมืองคนนี้ จะ
นั่งจะนอนคอยใหสุขมาหานั้นไมได ไมเหมือน พระนิพพานความสุขในพระนิพพานนั้นไมตอง
ขวนขวาย เมื่อจับถูกที่แลว นัง่ สุขนอนสุขไดทีเดียว ความสุขใน พระนิพพาน จะวายากก็เหมือนงาย
จะวางายก็เหมือนยาก ทีว่ ายากนั้นยากเพราะไมรูไมเห็น พาลปุถุชนคนตามืด ทั้งหลาย รูไมถูกที่
เห็นไมถูกที่ จับไมถูกที่ จึงตองพากเพียร พยายามหลายอยางหลายประการ และเปนการเปลาจาก
ประโยชนดว ย สวนทานที่มปี ญญาพิจารณาถูกที่ จับถูกทีแ่ ลว ไมตองทําอะไรใหยาก นั่งๆ นอนๆ
อยูเปลาๆ เทานั้น ความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดแกทานไดเสมอ เพราะ เหตุฉะนั้นจึงวา
ความสุขในพระนิพพานไมเปนสุขที่เจือไป ดวยทุกข. ดูกรอานนท เมื่ออยากรูวา เราจะไดรับความ
สุขในสวรรคหรือจะไดรับความทุกขในนรกก็จงสังเกตดูใจ ของเราในเวลาที่ยังไมตายนี้ ใจของเรา
มีสุขมากหรือมีทุกข มาก ทุกขเปนสวนนรกดิบ เมื่อตายแลวก็ตองไปตกนรกสุก สุขเปนสวนสวรรค
ดิบ เมื่อตายแลวก็ไดขึ้นสวรรคสุก เมื่อ ยังเปนคนอยู มีสุขหรือมีทุกขมากเทาใด แมเมือ่ ตายไป ก็คง
มีสุขและมีทุกขมากเทานั้น ไมมีพิเศษกวากัน บุคคล ผูปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหนาแลว

จงรักษาใจให ไดรับความสุข สวนตนตัวรางกายขางนอกนั้นไมสําคัญ จะไดรับความสุขความทุกข
ประการใดก็ชา งเถิด เมื่อตายแลว ก็ทิ้งอยูเหนือแผนดินหาประโยชนมิได สวนใจนั้นเปนของ
ติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหนาได เพราะจิตใจเปนของ ไมตาย ที่วาตายนั้นตายแตรูปรางกายธาตุ
แตกขันธดับ เทานั้น ถาจิตใจตายแลวก็ไมตองเกิดไมตองตายตอไปอีก กลาวคือถึงพระนิพพาน ดูกร
อานนท ในอดีตชาติเราตถาคต ก็ไดหลงทองเที่ยวอยูในสงสารวัฏนี้ชานาน นับดวยรอย ดวยพัน
แหงชาติเปนอันมาก ทําบุญทํากุศลก็ปรารถนาแต จะใหพนทุกข ใหเสวยสุขในเบื้องหนา เขาใจวา
ตายแลว จึงจะพนจากทุกข ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแตธาตุแตขันธ เทานั้น สวนใจนั้นไมตาย จึงตอง
ไปเกิดอีก เมื่อไปเกิดอีก ก็ตอ งตายอีก เมื่อเชนนี้จะพนทุกขไดอยางไร ที่นิยมกัน วาตาย ก็คือตายเนา
ตายเหม็นกันอยูอยางทุกวันนี้ ชื่อวา ตายเลนตายไมเนา ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย หาตน หาปลาย
มิได ที่ตายแทตายจริง คือตายทั้งรูปแตกขันธดับ ตายทั้งจิตทั้งใจ มีแตพระพุทธเจากับเหลาพระ
อรหันต ขีณาสพเทานั้น ทานเหลานี้ไมตองกลับมาเกิดอีก ดูกร อานนท ในอดีตชาติเมื่อเรายังไมรู
เขาใจวาตายแลวจึงจะ พนทุกข ทําบุญทํากุศลก็มุงเอาแตความสุขในเบือ้ งหนา ครั้นตายไปก็หาได
จากทุกขตามความประสงคไม มาปจฉิม ชาตินี้เราจึงรูวา สวรรคและพระนิพพานมีอยูท ี่ตัวนี้เอง เรา
จึงไดรีบเรงปฏิบัติใหไดใหถึงแตเมื่อยังเปนคนอยูจึงไดพน จากทุกข และไดเสวยสุขอันปราศจาก
อามิส เปนพระบรมครู สั่งสอนเวไนยสัตวอยูทุกวันนี้ ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอายุ พระพุทธเจา
ตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล.
ทศพลญาณ ๑๐ ประการ
ตทนนฺตรํ ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท ความทุกขใน
นรกและ ความสุขในสวรรคและพระนิพพานนั้นใครจะชวยใครไมได เมื่อใครชอบอยางใดก็ทํา
อยางนั้น แมเราตถาคตก็ชวยใคร ใหพน ทุกข และชวยใครใหไดสวรรคและพระนิพพานไมได ได
แตเพียงสั่งสอนชี้แจงใหรูสขุ รูทุกข ใหรูสวรรค ใหรู พระนิพพานดวยวาจาเทานั้น อันกองทุกข
โทษ บาป กรรมทั้งปวงนั้น ก็คือตัวกิเลสตัณหา ครั้นดับกิเลสตัณหา ไดแลว ก็ไมตองลงนรก ถาดับ
กิเลสตัณหาไดมากก็ขึ้นไป เสวยสุขในสวรรค ถาดับกิเลสตัณหาไดสิ้นเชิงหาเศษมิไดแลว ก็ไดเสวย
สุขในพระนิพพานทีเดียว เราตถาคตบอกใหรูแต ทางไปเทานั้น ถาผูรูทางแหงความสุข แลว
ประพฤติปฏิบัติ ตามก็ไดประสบสุขสมประสงค อยาวาแตเราตถาคตเลย แมพระพุทธเจาทั้งหลายที่
ลวงไปแลวนับไมถวนก็ดี และ จะมาตรัสรุในกาลเปนภายหลังก็ดี จะมาชวยพาเอา สัตวทั้งหลายไป
ใหพนจากทุกข แลวใหไดเสวยสุขเชนนัน้ ไมมี มีแตมาแนะนําสั่งสอนใหรูสุขรูทุกข รูสวรรค และ
พระนิพพานอยางเดียวกันกับเราตถาคตนี้ พระพุทธเจา ทั้งหลายก็ทรงไวซึ่งทศพลญาณ มีอาการ
เหมือนอยางเรา ตถาคตนี้ทุกๆ องค บุคคลจําพวกใดเขาใจวาพระพุทธเจา ตางกันดวยศีล ดวยฌาณ
ดวยญาณ ดวยอิทธิ บุคคล จําพวกนั้นเปนคนหลง ผูที่ไดนามวาพระพุทธเจานั้น ตองมี ทศพลญาณ
สําหรับขับขี่เขาสูพระนิพพานดวยกันทุกองค จะไดเปนพระพุทธเจาแตเราพระองคเดียวนั้นหามิได
ผูใด มีทศพลญาณ ผูนั้นไดชื่อวาพระพุทธเจาดวยกันทุกองค ไมควรจะมีความสงสัย ญาณ ๑๐

ประการนั้นเปนเครื่องหมาย ของพระพุทธเจา ถาไมมีญาณ ๑๐ ประการแลว จะรูดีมอี ิทธิ ดําดินบิน
บนไดอยางไรๆ ก็ตาม ก็ไมเรียกวาพระพุทธเจา ถามีญาณ ๑๐ ประการแลว จะไมมีอิทธาศักดานุภาพ
อยางไรก็ตาม ก็ใหเรียกทานผูนั้นวาพระพุทธเจา เพราะ ทศพลญาณ ๑๐ ประการเปนเครื่องหมาย
ของพระพุทธเจา ถาไมมีเครื่องหมายอยางนี้ ผูใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้น ก็จะตั้งตัว เปนพระพุทธเจาเต็มบาน
เต็มเมือง ก็จะเปนทางแหงความ เสียหายวุน วายโลกเทานั้น ดูกรอานนท ทศพลญาณ ๑๐ ประการ
นั้น เปนของสําคัญตั้งอยูสําหรับโลก ไมมีผูใดตั้งแตง ขึน้ เปนแตเราตถาคตเปนผูรูผูเห็นกอนแลวยก
ออกตีแผ ใหโลกเห็น พระพุทธเจาทั้งหลายบําเพ็ญญาณ ๑๐ ประการ ไดแลว ก็ขับขี่เขาสูพระ
นิพพาน เมื่อถึงพระนิพพานแลว ก็ปลอยวางญาณนั้นไวแกโลกตามเดิม หาไดเอาตัวตน เอาจิตใจเขา
สูพระนิพพานดวยไม เอาจิตใจไปไดเพียงนรก และสวรรค และพรหมโลกเทานั้น สวนพระนิพพาน
นั้น ถาดับจิตใจไมไดแลวก็ไปไมได ถาเขาใจวาจักเอาจิตไป เปนสุขในพระนิพพานแลว ตองหลง
ขึ้นไปเปนอรูปพรหม เปนแน ดูกรอานนท การตกนรกและขึ้นสวรรค จะเอาตัว ไปไมได เอาแตจิต
ไป จิตนั้นใครจะจับตองลูบคลําไมได เปนแตลมเทานั้น
เพราะจิตเปนของละเอียด ใครจะจับถือ ไมได เมื่อจิตไปตกนรก ใครจะไปชวยยกขึน้ ได ถาจิตนั้น
เปนตนเปนตัวก็พอชวยกันได บุคคลจําพวกใด คอยทาให ผูอื่นมาชวยยกตัวใหพนจากทุกข นําตัว
ไปใหไดเสวยสุข บุคคลจําพวกนัน้ เปนคนโงเขลาหาปญญามิได เราตถาคต รูนรกสวรรคทุกขสุขอยู
แลว และหาอุบายที่จะพนจากทุกข ใหเสวยสุข ก็เปนการแสนยากแสนลําบาก จะไปพาจิตใจ ของ
ทานผูอื่นใหพน จากทุกขไดอยางไร ถึงแมพระพุทธเจา องคจะตรัสรูในเบื้องหนาก็เหมือนกัน มีแต
แนะนําสั่งสอน ใหรูสุขทุกขสวรรคและพระนิพพานเทานั้น ผูที่จะตองการ สุขทุกขอยางใดนั้น
แลวแตอัธยาศัย แตวาตองศึกษาให รูแทแนนอนแกใจเสียกอนวาทุกขในนรกเปนอยางนั้น สุข ใน
สวรรคเปนอยางนั้น สุขในพระนิพพานเปนอยางนัน้ เมือ่ รูแลวยังจะมีทางไดทางถึงบาง คงจะไม
ทองเที่ยวอยูใน วัฏฏสงสารเนิ่นนานเทาไรนัก ถายังไมรแู จงแตเมื่อยังมี ชีวิตอยูก ็ไมอาจจะพนไดเลย
และไดชื่อวาเปนผูเกิดมา เสียชาติเปนมนุษยเสียความปรารถนาเดิม ซึ่งหมายวาจะ เปนผูเกิดมาเพื่อ
ความสุข ครั้นเกิดมาแลวก็พลอยไมใหตน ไดรับความสุข ซ้ํายังตนใหจมอยูในนรก ทําใหเสียสัตย
ความปรารถนาแหงตน นาสังเวชสลดใจยิ่งนัก ขาแต พระมหากัสสปะผูม ีอายุ พระพุทธเจาตรัส
เทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล.
อิโต ปรํ คิรมิ านนฺทสุตตฺ ํ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ภาสิสฺสามีติ เบื้องหนาแตนี้ จะแสดงคิริมานนทสูตร
สืบ ตอไป มีคําพระอานนทปฏิญญาวาดังนี้ ภนฺเตอริยกสฺสป ขาแตพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระ
มหากัสสปะเปนประธาน ภควา อันวาพระผูมีพระภาคเจา เทเสสิ ก็ตรัสเทศนา แกขาอานนทสืบ
ตอไปวา อานนฺท ดูกรอานนท อันวา ความทุกขและความสุขนั้น ก็มีอยูแ ตนรกและสวรรคเทานั้น
สวนพระนิพพานมีอยูนอกสวรรคและนรกตางหาก บัดนี้ จะแสดงทุกขและสุขในนรก และสวรรค
ใหแจงกอน จิตใจ ของเรานี้เมื่อมีทุกขหรือมีสุขแลวใครจะสามารถมาชวย ยกออกจากจิตของเราได

อยาวาแตตัวเราเลย แมทาน ผูอื่นเราก็ไมสามารถจะชวยยกออกได มีอาการเหมือนกัน ทุกรูปทุกนาม
ทุกตัวตนสัตวบุคคล
อนึ่ง เมื่อทานมีทุกขแลว จะนําทุกขของทานมา ใหเราก็ไมได เรามีทุกขแลวจะนําทุกขไปใหทา น
ผูอื่นก็ ไมได แมความสุขก็มีอาการเชนกัน สุขและทุกขไมมีใคร จะชวยกันได สิ่งที่จะชวยใหพน
จากทุกขไดมีแตอํานาจแหง กุศลผลบุญ มีการใหทานและรักษาศีลเปนตนเทานั้นทีจ่ ะ เปนผูชวยให
พนจากทุกขได มนุษยและเทวดาอินทรพรหม และใครๆ จะมาชวยใหพนทุกข และใหไดเสวยสุข
นั้น ไมได ที่สุดแมเราตถาคตผูทรงไวซึ่งทศพลญาณเห็นปานนี้ ก็ไมอาจชวยใครได ไดแตเปนผูชวย
แนะนําตักเตือนใหรูสุข ทุกขและสวรรคและนรกเทานั้น ตัวตองยกตัวเอง ถารูวา นรกและสวรรค
อยูที่ตัว แลวยกตัวใหขึ้นสวรรคไมได ก็ชอื่ วา เกิดมาเสียชาติ และเสียเวลาที่จะเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา นาเสียดายชาติทไี่ ดเกิดเปนรูปรางกาย มีอวัยวะ พรักพรอมบริบูรณทุกอยาง ทั้งได
พบพระพุทธศาสนา ดวย สมควรจะไดสวรรคและพระนิพพานโดยแท เหตุไฉนจึงเหยียบย่ําตัวเอง
ใหจมอยูในนรกเชนนั้น นาสังเวชนัก ดูกรอานนท สุขทุกขนั้นใหหมายเอาที่จิต จิตสุขเปนสวรรค
จิตทุกขเปนนรก จะเขาใจวานรกและ สวรรค มีอยูนอกจิตนอกใจเชนนัน้ ไดชื่อวาเปนคนหลง นรก
และสวรรค บาปบุญคุณโทษ ยอมมีอยูใ นอกในใจทั้งสิน้ อยากพนทุกขก็ใหรักษาจิตใจจากสิ่งที่เปน
บาปเปนทุกขเสีย ถาตองการสวรรค ก็ทําการงานที่หาโทษมิได เพราะการบุญ การกุศลนั้น เมื่อทําก็
ไมเดือดรอน และเมื่อทําแลวระลึกถึง ก็ใหเกิดความสุขสําราญบานใจทุกเมื่อ เชนนีช้ ื่อวาเราได ขึ้น
สวรรค และถาอยากไดสุขในพระนิพพาน ก็ใหวางเสีย ซึ่งสุขและทุกข คือวางจิตอยาถือวาเปนของ
ของตน ก็ชื่อวา ไดถึงพระนิพพาน เพราะวาใจเปนใหญเปนประธาน สุขทุกข ทั้งสวรรคและพระ
นิพพานสําเร็จแลวดวยใจ คือวามีอยูที่ จิตที่ใจของเราทั้งสิ้น บุคคลจําพวกใด ไมรูวา ของเหลานี้ มีใน
ตนแลวไปเที่ยวคนควาหาในที่อื่น บุคคลจําพวกนั้น ชื่อวาเปนคนหลงคนเมา เปนผูหนาอยูดว ยกิเลส
ตัณหา มืดมนอยูดวยมลทินแหงนรก ดูกรอานนท สัตวที่ตกอยู ในนรกมากมายนับมิไดแนนอัดยัด
เยียดกันอยูในนรก ดัง ขาวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบ แตก็ไมเห็นกันได ดวยเขาไมรูไม
เห็นซึ่งนรก ไมรูสุขทุกขบาปบุญคุณโทษ ไมรูวาจิตของตนเปนทุกขเปนสุข มีแตมัวเมาอยูดวยกิเลส
กามราคะตัณหา จึงชื่อวาตกอยูในนรก ยัดเยียดกันดัง ขาวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบ รอง
เรียกหากัน ไมเห็นกัน คือไมเห็นทุกขเห็นสุขแหงกันและกันเทานั้นเอง ดูกรอานนท จิตใจนั้นใคร
ไมแลเห็นของกันและกันได ผูที่ แลเห็นจิตใจของผูอื่นไดนั้น มีแตพระพุทธเจาและพระอรหันต
เทานั้น พระพุทธเจาที่จะรูเห็นจิตใจของผูอื่นได ก็ดวยญาณ แหงพระอรหันต ถาละกิเลสตัวรายมิได
คุณความเปนแหง พระอรหันตก็ไมมาตั้งอยูในสันดาน จึงไมอาจหยั่งรูวาระ จิตใจของสัตวทั้งปวง
ได แมเราตถาคตจะหยั่งรูวาระจิตของ สัตวทั้งปวงได ก็เพราะปราศจากกิเลส คือความเปนไปแหง
พระอรหันต บุคคลผูไมพนกิเลส คือไมได
สําเร็จพระอรหันต และจะมาปฏิญญาวารูเห็นจิตแหงบุคคลอื่น จะควรเชื่อฟงได ดวยเหตุใด ถึงแม
จะรูดว ยวิชาคุณอยางอื่น มีรดู วยสมาธิคุณ เปนตน ก็รูไปไมถึงไหน แมจะรูก็รูผิดๆ ถูกๆ ไปอยางนัน้

จะรูจริงแจงชัดดังที่รูดว ยอรหัตตคุณนั้นไมได ถาบุคคลที่ ยังไมพนกิเลสมีความรูดียงิ่ กวาเราตถาคต
ผูเปนพระอรหันต แลว การที่เราตถาคตสละบุตรภรรยา ทรัพยสมบัติ อันเปน เครื่องเจริญแหง
ความสุขออกบวชนี้ ก็ชื่อวาเปนผูโงเขลา กวาบุคคลจําพวกนั้น เพราะเขายังจมอยูใ นกิเลส แต มี
ความรูดียิ่งกวาพระพุทธเจาผูเปนพระอรหันตผูไกลจาก กิเลส ขอที่ละกิเลสไมได คือไมไดสําเร็จ
พระอรหันต แลว จะมีปญญารูจิตใจแหงสัตวทั้งหลายยิ่งกวาพระพุทธเจา หรือพระอรหันต หรือจะ
มีปญญารูเสมอกันนั้นไมมีเลย ผูที่ ยังละกิเลสไมได คือยังไมไดสําเร็จพระอรหันตมากลาววา ตนรู
เห็นจิตใจของสัตวทั้งหลายนั้น กลาวอวดเปลาๆ ความรูเพียงนั้นยังพนนรกไมได ไมควรจะเชื่อถือ
ถาใคร เชื่อถือก็ชื่อวาเปนนอกพระศาสนา ไมใชลูกศิษยของเรา ตถาคต แทที่จริง หากเอาศาสน
ธรรมอันวิเศษของเรานี้ บังหนาไวสําหรับหลอกลวงโลกเทานั้น บุคคลจําพวกนี้แม จะทําบุญกุศล
เทาไรก็ไมพน นรก แมผูที่มาเชื่อถือบุคคล จําพวกนี้ก็มีทคุ ติเปนที่ไปในเบื้องหนาเหมือนกัน ดูกร
อานนท บุคคลจําพวกที่อวดรูอวดดีอยางนี้แหละ จะเปนผู เบียดเบียนศาสนาของเราใหเศราหมอง
เสื่อมทรามลงไป เมื่อเขาเกิดมาแลวก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระและ สามเณรนอยดวยถอยคําอัน
ไมเจริญใจ ผูมปี ญญานอยใจเบา ก็จะพากันแตกตื่นสึกหาลาเพศออกจากศาสนา พระศาสนา ของเรา
ก็จะเสื่อมถอยลงไป ดูกรอานนท บุคคลจําพวกใด หากเบียดเบียนเสียดสีหมิ่นประมาทใจพระสังฆ
เถระ และ ภิกษุสามเณรที่เปนศิษยของพระตถาคต โดยที่ทานทั้งหลาย เหลานั้นมีโทษไมถึงปาราชิก
และบังคับใหสึกออกจาก เพศพรหมจรรย หรือกระทําปพพาชนียกรรมไปเสียก็ดี บุคคลจําพวกนั้น
เปนบาปยิ่งนักอาจไมพนนรกได บุคคล จําพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคําสั่งสอน
ของเราตถาคต แลวเชิดชูยกยองไวใหดี มิไดดูถูกดูหมิ่น บุคคลจําพวกนั้นก็จะมีความเจริญดวย
ความสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหนา แมปรารถนาสุขอันใดซึ่งไมเหลือวิสัย ก็อาจ สําเร็จสุขอันนั้นได
ตามปรารถนา บุคคลที่ทําลายพระพุทธรูป พระสถูปพระเจดีย และตัดไมศรีมหาโพธิ์ และบุคคล
จําพวก ที่กลาวหมิ่นประมาทเยยหยันแกสานุศิษยของเราตถาคต ที่มีโทษไมถึงปาราชิก บุคคล
จําพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกวา จําพวกที่ทําลายพระพุทธรูป และพระสถูปพระเจดียนนั้ หลายเทา บุคคล
ที่ทําลายพระพุทธรูปเปนตนนั้นเปนบาป มากก็จริงอยู แตยังไมนับวาเปนการทําลายพระพุทธ
ศาสนา ผูที่กลาวหมิ่นประมาทนั้น ไดชื่อวาทําลายศาสนาของ เราตถาคต เพราะวาผูที่มีความผิดโทษ
ไมถึงปาราชิกนั้น ยังนับวาเปนลูกศิษยของเราตถาคตอยู ตอเมื่อเปนปาราชิก แลวจึงขาดจากความ
เปนลูกศิษยของเรา ถาเปนโทษเชนนัน้ แมจะลงโทษหรือกระทําปพพาชนียกรรมก็หาโทษมิได และ
ไดชื่อวาชวยพระศาสนาของเราดวย การทําลายพระพุทธรูป หรือพระสถูปพระเจดียนนั้ ยังมีทาง
เปนกุศลไดอยู ดัง พระพุทธรูปไมดีไมงามแลวทําลายเสีย แกไขใหงามใหดีขึ้น แมพระเจดียและไม
ศรีมหาโพธิ์ก็เชนกัน ตนโพธิ์ที่ตั้งอยู ในทีไ่ มสมควร เชนตั้งอยูในที่ใกลถาวรวัตถุ อาจทําลายวัตถุ
นั้นได จะตัดเสียก็หาโทษมิได ถาทําลายเพื่อหาประโยชน แกตนหรือทําลายโดยความอิจฉาริษยา
เชนนั้น ยอมเปน บาปเปนกรรมโดยแท แมถึงอยางนั้นก็ยังไมชื่อวาเปนการ ทําลายศาสนา พวกที่
หมิ่นประมาท ทําใหสงฆที่มโี ทษ ยังไมถึงอันติมะใหไดรับความเดือดรอนถึงแกเสื่อมจาก

พรหมจรรย ไดชื่อวาทําลายพระพุทธศาสนาโดยแท ขาแต พระมหากัสสปะพระพุทธเจาไดตรัส
เทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้ แลวจึงตรัสเทศนาแกขาฯ อานนทสืบตอไปอีกวา
ดับกิเลสทั้งหา
อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค และพระนิพพาน ก็จงรีบพากเพียรกระทําให
ไดใหถึงแต เมื่อยังมีชีวิตอยู เพราะมีอยูทใี่ จของเราทุกอยาง จะเปน การลําบากมากอยูก ็แตพระ
นิพพาน ผูที่ปรารถนาความสุข ในพระนิพพาน จงทําตัวใหเหมือนแผนดินหรือเหมือน ดังคนตาย
แลว คือใหปลอยความสุขและความทุกขเสีย ขอสําคัญก็คือใหดับกิเลส ๑,๕๐๐ นั้นเสีย กิเลส๑,๕๐๐
นั้น เมื่อยนลงใหสั้นแลวก็เหลืออยู ๕ เทานัน้ คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ๑ มานะ๑ ทิฏฐิ๑ โลภะนั้น
คือ ความทะเยอทะยานมุงหวังอยากไดกิเลสกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ๑ อยากไดวัตถุ
กาม คือสมบัติขาวของ ซึ่งมีวญ
ิ ญาณและหาวิญญาณมิได๑ เหลานี้ชื่อวาโลภะ, โทสะนั้นไดแกความ
เคืองแคน ประทุษรายเบียดเบียน ทานผูอนื่ ชื่อวาโทสะ, โมหะนัน้ คือความหลงมีหลงรัก หลงชัง
หลงลาภหลงยศเปนตน ชื่อวาโมหะ, มานะ, นั้นคือ ความถือตัวถือตน ดูถูกดูหมิ่นทานผูอื่น ชื่อวา
มานะทิฏฐินนั้ คือความถือมั่นในลัทธิอันผิด เห็นเปนอุจเฉททิฏฐิและ สัสสตทิฏฐิไป ปลอยวาง
ความเห็นผิดไมไดชื่อวาทิฏฐิ ถา ดับกิเลสทั้ง ๕ นี้ไดแลว ก็ชื่อวาดับกิเลสไดสิ้นทั้ง ๑,๕๐๐ ถาดับ
กิเลสทั้ง ๕ นี้ไมได ก็ชื่อวาดับกิเลสไมไดเลย ดูกร อานนท ปุถุชนคนหนาทั้งหลาย ที่ปรารถนาพระ
นิพพาน ไดดว ยยากนั้น ก็เพราะเหตุทไี่ มรูจกั ดับกิเลสตัณหา เขาใจ เสียวาทําบุญทํากุศลใหมากแลว
บุญกุศลนั้นจักเลื่อนลอย มาจากอากาศเวหา นําตัวขึ้นไปสูพระนิพพาน สวนวา พระนิพพานนัน้ จะ
อยูแหงหนตําบลใดก็หารูไม เปนแต คาดคะเนเอาอยางนัน้ จึงไดพระนิพพานดวยยาก แทที่จริง พระ
นิพพานนั้นไมมีอยูในที่อนื่ ไกลเลย หากมีอยูที่จิตใจ นั้นเอง ครั้นดับ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
ไดขาด แลว ก็ถึงพระนิพพานเทานั้น ถาไมรูและดับกิเลสตัณหา ยังไมได เปนแตปรารถนาวา ขอให
ไดพระนิพพานๆ ดังนี้ แมสิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไมไดพบปะเลย เพราะกิเลส ตัณหาทั้งหลาย ยอม
มีอยูที่ตนตัวของเราทั้งสิ้น เมื่อตัว ไมรูจักระงับกิเลสตัณหาที่มีอยูใหหมดไปก็ไมถึงเทานั้น จะคอย
ทาใหบุญกุศลมาชวยระงับดับกิเลสของตัวเชนนี้ ไมใชฐานะที่จะพึงคิด บุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี้เอง
เราแล จะเปนผูระงับดับกิเลสใหสิ้นไปหมดไปจึงจะสําเร็จไดสม ประสงค ดูกรอานนท ปุถุชนคน
เขลาทั้งหลายที่ไดถึง พระนิพพานดวยยากนั้น เพราะเขาปรารถนาเปลาๆ จึง ไมไดไมถึง เขา
ไมรูวาพระนิพพานอยูทใี่ นใจของเขา มีแต คิดในใจวาจะไปเอาในชาติหนา หารูไมวา นรกและ
สวรรค และพระนิพพานมีอยูในตน เหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข ไดยากลําบากยิ่งนัก พากันเวียนวาย
ตายเกิดอยูใ นวัฏฏสงสาร นี้ ถือเอากําเนิดในภพนอยภพใหญอยูไมมีที่สนิ้ ที่สุด ขาแต พระมหากัสส
ปะ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดวยประการดังนี้ แลวจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา
อานนฺท ดูกรอานนท บุคคลผูมีปญญาพึงคิดถึงตนแลวปราบใจ ของตนใหพน จากทุกขและความ
ลําบาก และใหออกจากบวง แหงกิเลสมารใหไดเถิด ถาไมคิดอยางนี้ แมจะมีปญญาก็มี เสียเปลา ไม
นับเขาในจํานวนที่มีปญญา กิริยาที่พนทุกข และ พนออกจากบวงแหงกิเลสมารได ก็คือพนจาก

กิเลสตัณหา ของเรา เมื่อพนจากกิเลสตัณหาไดเชนนั้น ก็ไดชื่อวาพนจาก ความทุกขยากโดยสิ้นเชิง
ถายังไมพน ก็ไดชื่อวายังไมพน จากความทุกขยาก เมื่อตนยังไมหลุดไมพน ก็ไมควรจะ สั่งสอน
ผูอื่นเพราะตัวยังไมพน จะสัง่ สอนผูอื่นใหพนไดดวย อาการอยางไร เปรียบเหมือนบุคคลจะขาม
แมน้ํา ถาตัว ของเราขามไปถึงฝงฟากโนนแลว จึงรองบอกใหทานผูอื่น ขามมาตามตนเชนนี้สมควร
แท เมื่อเรารองบอกเขาแลว เขาจะพอใจไปหรือหาไมกแ็ ลวแตใจเขาสวนตัวของเราขามไป ไดสม
ประสงคแลว ขออุปมานี้ฉันใด ผูที่จะเปนครูเปน อาจารยสอนใหผูอื่นพนจากทุกข ก็ตองทําตัวให
พนทุกข เสียกอน จึงสมควรจะสอนคนอื่น มีอุปไมยเหมือนผูที่ จะพาขามแมน้ําฉะนัน้ บุคคลที่
เปลื้องตัวใหพน ออกจาก กองกิเลสยังไมได และจะไปเปลื้องปลดสัตวในปาชา ผี ทั้งหลายเขาจะ
หัวเราะเยาะเยยวา อโห โอหนอ! ตัวของ ทานก็ยังไมพนทุกข แลวจะมาพาเอาพวกขาพเจาออกจาก
ทุกขไดอยางไร ตัวของทานและพวกขาพเจาก็ยังไมพนนรก อยูเหมือนกัน จะมาพาพวกขาพเจาให
พนจากนรกไดดวย อาการอยางไร ดูกรอานนท บุคคลจําพวกใด ที่ใหผใี นปาชา หัวเราะเยาะเยยเลน
เชนนี้ บุคคลจําพวกนั้นถามีขึ้นก็เปนเหตุ ใหเกิดโรคภัยไขเจ็บอันตรายตางๆ หาความสุขความเจริญ
มิได ดูกรอานนท คฤหัสถก็ดี นักบวชก็ดี มากลาววาตัวรู ตัวเห็นและไดพูดจากับดวยผี ดังนี้กพ็ ึงให
รูวาคนจําพวกนั้น ไมใชลูกศิษยของเราตถาคต เปนพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอก พระศาสนา ไมควร
เชื่อถือเอาเปนครูเปนอาจารย เพราะเขา เปนคนเจาอุบายเจาเลหเจากลเทานั้น ที่มีความรูจริงเห็นจริง
พูดจาสนทนากับผีได มีแตพระพุทธเจากับพระอรหันต เทานั้น นอกนัน้ ไมมีใครรูจริงเห็นจริง เปน
คนอุตริทั้งนั้น ดูกรอานนท เราจะทํานายไวใหเห็นในอนาคตกาลเบื้องหนา จะเกิดมีพวกมิจฉาทิฏฐิ
ภาย
นอกศาสนาอวดอางวาตัวรู ตัวเห็นผีไดพดู จากับดวยผี ครั้นบุคคลจําพวกนั้นเกิดขึน้ แลว ก็จะ
เบียดเบียนพระศาสนาของเราใหเสื่อมถอยลงไปดวย วาทะถอยคําเสียดสีตางๆ พระสงฆสามเณรก็
จะเกิดระส่ํา ระสายหาความสบายมิได เขาจะสอนทิฏฐิวตั รอยางเครงครัด ถืออรัญญิกธุดงคอยาง
พระเทวทัตต ภายหลังก็จะเกิด พระบานพระปากันขึ้นแลวก็จะแตกกันออกเปนพวกๆ ไมสามัคคีกัน
ตางพวกก็ถือแตตัวดี ศาสนาของเราก็จะ เสื่อมถอยลงไปเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิเห็นแกลาภและยศ หา
ความสุขมิได มรรคผลธรรมอันวิเศษก็จะไมเกิดขึ้นแกเขา เขาจะเรียนเอาแตวิชาศีลธรรมอันพวก
มิจฉาทิฏฐิสอนให รูอะไรกันขึ้นเล็กนอยก็อวดดีกันไป แทที่จริงความรูเหลานั้น ลวนแตรูดีสําหรับ
ไปสูนรก เขาจักไมพนจตุราบายไดเลย ดูกรอานนท ในอนาคตกาลภายหนาจะมีอยางนี้ไมตองสงสัย
ถาผูใดรูลัทธิทิฏฐิอยางนี้ไวแลว เมื่อไดเห็นก็จงเพียรพยายาม ละเวนก็จะไดประสบความสุข การที่
จะระงับดับกิเลส ก็ให ระงับบริโภค ๒ ประการ ใหเบาบางลง บริโภค ๒ นั้น คือจีวรปจจัย และ
เสนาสนะปจจัย ๒ อยางนี้ ชือ่ วาบริโภค ภายนอกนับเปน๑ บิณฑบาตปจจัย และคิลานะปจจัย ๒
อยางนี้ชื่อวาบริโภคภายในนับเปนอยาง๑ บริโภคทั้ง๒ นี้ เปนตัวกิเลสตัวทุกขตัวสุขสิ้นทั้งนั้น ถา
บริโภคทั้ง๒ นี้ มากขึ้นเทาใด ทุกขก็มากขึ้นไปตามเทานัน้ ถาบริโภค ๒ นี้ นอยลง ความสุขก็มาก
ขึ้น คือวาบาปนอยลงเทาใด บุญ กุศลก็มากขึ้นเทานั้น อันบุญกุศลก็มีอยูท ี่ตัวบุคคลทั้งสิ้น ผูที่ละ

บริโภค ๒ นั้นไดแลว นรกก็พนสวรรคและพระนิพพาน สิ่งใดๆก็ไดในที่นั้น ดูกรอานนท บุคคลที่
บวชเขาแลว ไมรูจะระงับดับกิเลสคือบริโภค ๒ ใหเบาบาง เขาใจวา บวชรักษาศีลถือครองวัตรเอา
บุญไมหาอุบายระงับดับ กิเลสและบริโภค ๒ จะไดบุญไดความสุขมาแตที่ไหน ถาคิดอยางนั้น แมจะ
รักษาศีลตลอดพระปาฏิโมกขและ ธุดงควัตร ก็หากเปนอันรักษาเปลารักษาใหเหนือ่ ยยาก ลําบาก
กายเปลาไมอาจเปนบุญกุศลได พระปาฏิโมกข ธุดงควัตรทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแตตั้งไวนนั้ ก็
เพื่อใหเปน เครื่องระงับดับกิเลสตัณหา คือบริโภคทั้ง ๒ ถาระงับไมได ก็ไมเปนบุญเปนกุศล ผูที่ทํา
ความเขาใจวา พระปาฏิโมกข และธุดงควัตรจะชวยยกตัวใหขนึ้ ไปสวรรคและพระนิพพาน เชนนี้
เปนความเห็นของคนที่โงเขลาเบาปญญา จะไมพน ทุกขเลย บริโภคทั้ง ๒ นั้นไดชื่อวาปลิโพธ ๒ ที่
แปลวา ความกังวล การรักษาพระปาฏิโมกขและธุดงควัตรก็เพื่อจะ ตัดปลิโพธความกังวลใหเบา
บางลงไดเทาใดก็เปนบุญเปน กุศลเปนสวรรคและพระนิพพานขึ้นไปเทานั้น พระพุทธเจา ยน
โอวาทคําสั่งสอนลงสูปลิโพธ ๒ วาเปนทีส่ ุดโดยสิ้นเชิง คือวานรกสวรรคและพระนิพพานมีอยูที่
ปลิโพธ ๒ ครบ บริบูรณ ผูศึกษาเลาเรียนจะรูมากรูนอยเทาไรไมนิยม รูมาก หรือรูนอ ยถาระงับ
ปลิโพธนั้นไดก็เปนดี จะอยูว ัดบานหรือ วัดปาประการใดก็ตาม ถาระงับปลิโพธ ๒ นั้นได ยอมเปน
ความดีความชอบทั้งสิ้น ถาระงับปลิโพธ ๒ นั้นไมได แม จะรูมากมายและอยูว ัด
บานวัดปาประการใด ยอมไมดีทั้งสิ้น พระพุทธเจาตรัสเทศนาเปนใจความอยางนี้ อันดับนั้น จึงตรัส
เทศนาตอไปอีกวา อานนฺท ดูกรอานนท ธรรมนี้ ชื่อวาพระยาธรรมมิกราช เพราะเปนใหญกวาธรรม
ทั้งหลาย ขอที่เราตถาคตไดตรัสไวแลวในธรรมหมวดนี้ คือไดชี้นรก สวรรคและพระนิพพาน กิเลส
ตัณหาโดยจะแจงสิ้นเชิง เมือ่ ผูใดไดฟงแลวปรารถนาสุขทุกขประการใด ก็จงเลือก ประพฤติตาม
ความปรารถนา เมื่อพระพุทธเจาตรัส ฉะนี้ แลว จึงซ้ําตรัสอนุญาตปจฉิมบรรพชาไวแกขาฯ อานนท
อานนฺท ดูกรอานนท แมในปจฉิมกาลเมื่อหาพระสงฆ ครบคณะบรรพชาไมได โดยทีส่ ุดแมภกิ ษุ
องคเดียว เมื่อ กุลบุตรมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณแหงเราตถาคต อยากจะบวช เปนภิกษุในสํานักแหง
ภิกษุองคเดียว ก็จงบวชเถิด โดยที่ สุดลงไปอีก แมจะหาภิกษุสักองคเดียวไมได กุลบุตรผูมี ศรัทธา
ใครจะบวชสืบศาสนาแหงเราตถาคต ก็ใหศึกษา จตุตถปาราชิก และบริโภค ๒ นั้นใหเขาใจ แลวเขา
สูเฉพาะ พระพุทธรูปหรือพระสถูปหรือพระเจดีย หรือแมหาที่ควร เคารพเชนนั้นไมได ก็ใหระลึก
ถึงเราตถาคตแลวบวชเปน ภิกษุเถิด ใหตั้งใจสมาทานวา อิมํ ปพฺพชฺชํ สมาทิยามิ. ทุติยมฺป ตติยมฺป.
อิมํ ปพฺพชฺชํ สมาทิยามิ. แลว ใหสมาทานจตุตถปาราชิก วา ปฐมํ ปาราชิกํ สมาทิยามิ ทุติยํ ตติยํ
จตุตฺถํ ปาราชิกํ สมาทิยามิ. แลวบวชเปน ภิกษุเถิด ถาหากพระสงฆยังมีอยูอยางนอยเพียงองคเดียว
แลวจะบวชโดยลําพังไมได ถาขืนบวชชื่อวาดูถูกดูหมิ่น พระศาสนา เปนบาปยิ่งนักอยาทําเลย เมื่อ
บวชโดยวิธีนี้ ผูใดคัดคานวาไมควร จะเปนบาปเปนกรรมยิ่งนัก เราอนุญาต ไวสําหรับคราว
อันตรธานตางหาก ขาแตพระมหากัสสปะ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขา ฯ อานนทดังนี้ ขอพระ อริย
สงฆทั้งหลายจงทราบดวยพลญาณของตน โดยนัยดัง ขาพเจาอานนทแสดงมานี้เทอญ แลวพระองค
ก็หยุดไมทรง ตรัสเทศนาอีกตอไป ขาพเจากราบถวายบังคมแลว ก็กลับ ไปสูสํานักทานคิริมานนท

แสดงสัญญาทั้ง ๒ ประการ คือ รูปสัญญา นามสัญญา ใหพระผูเปนเจาฟงโดยพุทธบริหาร ทุก
ประการ ทานคิริมานนทกําหนดตามพระธรรมเทศนา ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผล ในขณะทีว่ างธุระ
ในรูปในนาม โรคภัยของทานที่เจ็บปวดเวทนา ก็อันตรธานหายในขณะนั้น ขาแตพระมหากัสสปะผู
มีอายุ พระสูตรนี้จะไดชื่อวาพระยา ธรรมมิกสูตร ตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไป เพราะอาศัย พระผู
เปนเจาคิริมานนทเปนนิมิต
พระสูตรนี้พระพุทธเจาตรัสเทศนาที่วัดเชตวนาราม ปรารภ พระคิริมานนทเกิดอาพาธใหเปน
เหตุ จึงไดชื่อวา คิริมานนทสูตร มีเนื้อความดังแสดงมานีแ้ ล.

